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وزادت شخص واحد كل يومين.  بمعدلأصحاب المليارات في التاريخ، عدد العام الماضي أكبر زيادة في ُسجلت في 

مليار دوالر. من شأن هذه الزيادة الهائلة أن تنهي الفقر المدقع في العالم سبع  762أصحاب المليارات بقيمة ثروة 

إجمالي من ٪ 1 أغنى االغنياء الذين يشكلونالعام الماضي ذهبت إلى ُجمعت ٪ من إجمالي الثروة التي 82مرات. 

 .ادة على اإلطالقم تشهد أي زيمن سكان العالم ل٪ 50 فقر التي تشكل الطبقة اال، في حين أن سكان العالم

. ات طائلةثرو تملك األشخاصقلة من مصالح دعم ي الذي يقوم به الكثيرون العمل الحاف بالمخاطر وشحيح األجرإن 

على الحكومات أن تنشئ مجتمعاً نبغي . يفقط الرجال فيما يكاد يكون اغنى االغنياء من  األعمالالنساء بأسوأ تقوم 

 .لنافذينبدالً من األثرياء واالمواد الغذائية منتجي صغار للعمال العاديين وولوية أكثر مساواة من خالل إعطاء األ
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والظلم، وكثيرا ما يعرضون أنفسهم لخطر كبير،  نعدام المساواةتصدون الهذه الدراسة مخصصة للنساء والرجال في جميع أنحاء العالم الذين ي

 .في مواجهة القمع المتزايد في غالبية البلدان

 2018أوكسفام الدولية يناير  ©

مساهمة كل من: ديبورا هاردون على منظمة أوكسفام  تثنيوو أليخو فاسكيز بيمنتل وإينيغو ماسياس أيمار وماكس لوسون. غدييالدراسة هكتب هذ

ميتالند ونيك بريير وميلينا دوفالي وإرينتش ساهان وفرانزيسكا ماغر وروان هارفي وفرانشيسكا رودس وديانا ساروسي وهيلين بنتينغ في وأليكس 

. المؤلفون ممتنون لمجموعة من الخبراء الذين قدموا مساعدتهم بسخاء: كريستوف الكنر، برانكو ميالنوفيتش، برينا سيديل، الدراسةا إنتاج هذ

ن هيكيل، داني دورلينغ، جيسيكا وودروف، أبيغيل هانت، أليسون تاتي، جيما فريدمان، مورا ليري، كيت بيكيت، إيزابيل أورتيز، مايك جيسو

 سافاج، غابرييل زوكمان، جوناثان أوستري، لوكاس تشانسل، باتريك بيلسر، آنا إينس أبيليندا، بول سيجال وكريس هوي. هذه الدراسة هي جزء

 .من الدراسات المكتوبة إلفادة الرأي العام حول قضايا التنمية والسياسات اإلنسانيةمن سلسلة 

بريد إلكتروني ال التواصل عبرالرجاء  لمزيد من المعلومات حول القضايا المطروحة في هذه الدراسة

advocacy@oxfaminternational.org. 

المصدر  ذكرشريطة أن يتم  والحمالت والتعليم والبحثالقضايا  هذه الدراسة محفوظة ولكن يمكن استخدام النص مجاناً ألغراض مناصرةحقوق 

لعمليات  إذن مسبقينبغي الحصول على جميع هذه االستخدامات ألغراض تقييم النتيجة. ب باإلبالغالكامل. ويطالب صاحب حقوق الطبع والنشر ب

الرجاء توجيه رسالة . في هذه الحالة سوموقد تفرض رأو إلعادة استخدامها في منشورات أخرى أو للترجمة أو التعديل،  الغراض أخرىلنسخ ا

 policyandpractice@oxfam.org.ukالى العنوان التالي: 

 .صدورهاوقت صحيحة  الدراسةالمعلومات الواردة في هذا 

 قامت منظمة أوكسفام بريطانيا بنشرها لصالح أوكسفام الدولية 

ISBN 978-1-78748-140-4  2018يناير 

DOI: 10.21201/2017.1350 

 , بريطانيا. OX4 2JYأوكسفام بريطانيا, أوكسفام هاوس, جون سميث درايف, كاولى, اوكسفورد,

 تصوير: جوناثان سيلفرز / سايبروك لإلنتاج.. شيالدغمصنع للمالبس الجاهزة في بنفي  صغيرات صورة الغالف: عامالت

 أوكسفام
لبناء مستقبل و من أجل التغييرتعمل جزء من حركة عالمية   وهيبلداً  90منظمة مترابطة في أكثر من  20اتحاد دولي يضم هي  منظمة أوكسفام

 www.oxfam.orgزيارة موقع أوكسفام  أو التالية الوكاالت لتواصل معخال من ظلم الفقر. لمزيد من المعلومات يرجى ا

 

 (www.oxfamamerica.orgأوكسفام  أمريكا ) (www.oxfamindia.orgأوكسفام الهند )

 (www.oxfam.org.au)استراليا أوكسفام  (www.oxfamintermon.org )(اسبانيا) انترمون أوكسفام
 (www.oxfamsol.be) بلجيكيا أوكسفام (www.oxfamireland.org)ايرلندا أوكسفام 
 (www.oxfam.org.br)البرازيل أوكسفام  (www.oxfamitalia.org)إيطاليا أوكسفام 
 (www.oxfam.ca)كندا أوكسفام  (www.oxfam.jp) اليابان أوكسفام
 (www.oxfamfrance.org)فرنسا أوكسفام  (www.oxfammexico.org)المكسيك أوكسفام 

 (www.oxfam.deأوكسفام ألمانيا ) (www.oxfam.org.nzأوكسفام نيوزلندا )
 (www.oxfam.org.ukأوكسفام بريطانيا ) (www.oxfamnovib.nlأوكسفام نوفيب هولندا )

 (www.oxfam.org.hkهونغ كونغ ) أوكسفام (www.oxfam.qc.ca)كيبيك أوكسفام 
 ((/http://oxfamibis.dkأوكسفام الدنمارك  (www.oxfam.org.za) أفريقياأوكسفام جنوب 

  (arabic.oxfam.org)أوكسافم الشرق األوسط 

mailto:advocacy@oxfaminternational.org
mailto:advocacy@oxfaminternational.org
mailto:policyandpractice@oxfam.org.uk
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org.uk)/
http://oxfamibis.dk/)
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 تقديم
من البلدان كما كثير ال ففي  .بالفعلواقعة  انعدام المساواةأزمة الن في الوقت المناسب  تحركوالدعوة إلى الحملة منظمة أوكسفام تأتي 

الناتج المحلي ألن األرباح زادت بسرعة أكبر إجمالي في األجور وانخفضت حصة تعويضات العمل في تفاقم التفاوت يشير التقرير، 

ن غيرهم على نصيبهم ولم يحصل كثيرهائل بشكل   ،٪1 ر ثراء والذين يشكلون نسبةاالكثدخل  حصة تنامتوفي حين من األجور. 

عدد كبير فيهم  نالعديد من العمال، بمال يزال التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، ناشئة حتى في البلدان الف . من ثمار التقدم االقتصادي

 .فقيرةوأجور تدنية م اجوريتقاضون أ من النساء 

انعدام بات تقليص ريدون العيش في مجتمعات أكثر تكافؤاً. وشخاص يلبية االاتقرير أوكسفام بأن غ ضمنيؤكد االستبيان الذي أجري 

أهداف التنمية المستدامة الواردة في في ذلك بشكل بارز ظهر أعمال المؤسسات العالمية وقادة العالم. وياولوية على جدول  المساواة

ا بينها" كما يدعو الهدف م المساواة داخل البلدان وفيانعدام ، حيث يدعو الهدف العاشر إلى "الحد من 2030لعام  األمم المتحدةخطة 

وانا اؤيد كل التأييد ما ورد العمل الالئق للجميع. وفير الثامن إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل وإلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وت

 انعدام المساواة" وأن مفتاح الحد من مجتمعات أكثر عدالقامة ضرورية إلالكفاف  "الوظائف الالئقة مع أجورمن أن أوكسفام  في تقرير

 ."يكمن في "األجر الجيد والعمل الالئق

 المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر. -

 تصديقات
والفقر المدقع وعلى  فاحشال اءالثرسألة تجاور معلى م لتسليط الضوء منظمة أوكسفا مما قامت بهلم تقم أي مجموعة في العالم بأكثر 

ع العالم بأسره على أهداف قد وق  لفي الدخل والثروة.  انعدام المساواةخفض وة العالم نحو العدالة االجتماعيجه تيل اتخاذها التدابير الالزم

تقرير أوكسفام  يوفر ما بينها". لمساواة داخل البلدان وفيانعدام ان الحد م "جميع الدول إلى 10 رقم التنمية المستدامة حيث دعا الهدف

 بالتأكيد سوف يثير هذاديدة. ج جونه فكارأة وهو يزخر بمن أهداف التنمية المستدامالعاشر لتحقيق الهدف  هاالبد من د قراءة الجدي

 في الواقع، لكن طبقية"، "حرب اطرافا أخرى بإثارة  و أوكسفام االثرياء  اثرى أحيانا  يتهم حيث ،المتوقع. .االهتمام والجدلالتقرير 

حاجة  اء. ثمة أعلنوا الحرب على الفقر الكثير - الواليات المتحدة - من المجتمعات، بما في ذلك بلدي كثيرالعديد من األغنياء في ال

مع األهداف  تناغمت عادلة تلبي احتياجات الجميع بما يإقامة مجتمعا ووالدفاع عن حقوق الفقراء  الطبقاتالتوازن بين  حالل ملحة إلى إ

 .المتفق عليها عالمياً 

 .في جامعة كولومبيا، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة استاذ  تشجيفري د. سا -

الحد األدنى لألجور الذي يمكن األشخاص  :لهابالنسبة لألسر العاملة وضمان العمل المالئم  انعدام المساواةمن  بسيطة للحد وصفة ثمة

الشركات لحقوق اإلنسان وحقوق العمل. تمثل حرية تكوين الجمعيات وحقوق المفاوضة  احترامو ، يةاالجتماعوالحماية  من البقاء

 .عالياً  همتاصوأ تسمع الصوت الجماعي حتى الذي يوفره ضافي الدعم إالحاجة إلى ب الجماعية عوامل تمكين رئيسية. العمال هم

االقتصاد العالمي سيتعثر  -. أوكسفام على حق يةمسؤولالعلى الشركات أن تكون على قدر ينبغي و يتوجب على الحكومات أن تتحرك

 .المساواةإنعدام ، سيضع حدا ألزمة رواتالكثير من أصحاب المليارات. إن اقتصاد العمال، وليس أصحاب الث وجود مع

 التحاد الدولي لنقابات العمال.، االعامشاران بورو، األمين  -
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وا قد استحوذ %  1أغنى االغنياء في العالم الذين يشكلون نسبة  داخل البلدان، فإن خذ بالتعاظمالعالي واآل انعدام المساواةمستوى ل اً نظر

ارتفاعاً هائاًل في الطبقة العليا  ات. وتشهد الثرو1980عام ال٪ منذ 50نسبة لفئة االفقر التي تشكل قته اقالنمو الذي ح حجم على ضعف

كي الوقت ل حان ذه التوجهات المقلقة قراءة جوهرية. وتصف فيه ه البحث الذي أجرته أوكسفام يشكل  .يترسخاإلتجاه ويبدو ان هذا 

 .العمل، وليس الثروة نكافئ

 بيركلي ،ابرييل زوكمان، جامعة كاليفورنياغ-

 على نخبة عالمية تعتبر نفسها غير قابلة لالنتقاد. إن موعودة تقتصرالعولمة ال فوائد معظم  لسنوات: العمال هعرفهذا التقرير ما  ؤكدي

 السافر التهرب الضريبيف في المؤسسات السياسية.ة ثقالومعها مصداقية مؤيديها و بسرعة النموذج الراهن للعولمة تنهار خرافات 

مرافق حاجة عاجلة التخاذ إجراء جذري لتمويل ال تأت صدفة. ثمةلم  لعقود األجورتجميد الخدمات و تقليص للشركات والخصخصة و

ية وازدياد الشعب ا فياستمراروفي حال لم يتحقق ذلك، سيشهد العالم  .اتالعمل الالئق وإعادة توزيع الثرو وفيرالعامة العالمية وت

 .اليمين المتطرف. وها نحن قد حذرنا اتتحريضووالعنصرية 

 .الدولية )بي اس آي( العامة لخدمات،االعامة األمينة ،بافانيليروزا   -

أكثر من أي وقت مضى. فاألشخاص  لمفاوضة الجماعية ا فيإلى نقابات والحق  حاجة العمالالعمل ال الثروة"  واكافئ"دراسة تظهر 

االنتشار  وانعدام األمن. فمن شأن المساواةانعدام غير المنضبط يسرع لشركات جشع ا بحاجة إلى أجور تمكنهم من العيش بكرامة. لكن

 .٪ فقط. حان الوقت للحكومات أن تتحرك1الجميع وليس  ستفيد منهاالقتصاد العالمي لي الىالتوازن  عيديأن  الجماعي لتفاوضالواسع ل

 .(TUC) البريطانى نقابات العمال العام، اتحاداألمين  ،فرانسيس أوغرادي-

. اآلن حان الوقت لوقف الكالم في دافوس والبدء بالعمل انعدام المساواةالى العالم  نظر فيها التي يطريقة غيرت منظمة أوكسفام ال

 .على إيجاد المساواة الشاملة التي يطالب بها الماليين

 .، جامعة أكسفوردغداني دورلين -

 واضحة ومفادها: لدينا اقتصاد يخدم مصالح   االعالمية. رسالته انعدام المساواةتواصل منظمة أوكسفام تقديم أبحاث مميزة بشأن أزمة 

 .وبسرعة -إلى تغيير النهج  تاج نح مزق والمضطرب عالمنا الم شفي . فإذا أردنا أن نمن سكان العالم 1٪

 .، جامعة لندنسميثيسن هيكيل، غولداج -
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 تنفيذيملخص 
أمانسيو أورتيغا صاحبها على ، 1 يورومليار  1.3( حوالي زارا)األزياء متاجر لشركة األم لسلسلة لأرباح األسهم السنوية  درت، 2016عام الفي 

 زفي قائمة فورب 43المرتبة للمالبس  H & M ( 2 (سلسة اتش آند آم ستيفان بيرسون، الذي أسس والدهيحتل  .رابع أغنى رجل في العالموهو 

Forbes  ً3 أرباح األسهم في العام الماضي من مليون يورو  658لى في العالم، وحصل ع لألشخاص األكثر ثراء. 

ما  غالباً ومن الليل.  ةمتأخر ةساعحتى وساعة في اليوم  12 تعمل انجوما  ش . غالباً يفي بنغالدالمالبس المعدة للتصدير خياطة في أنجو  تعمل 

 4.دوالر سنوياً  900 بقليل من أكثرتحقق  فهيما يكفي من المال جني ت الوجبات طعام ألنها  لتفويتتضطر 

من أصحاب  2043 في العالم اليومهناك وكل يومين.  جديد ير دمليار بنسبةالمليارات في التاريخ، أصحاب شهد العام الماضي أكبر زيادة في عدد 

أن جديرة بهذه الزيادة وزيادة كبيرة في ثروتهم.  اتالمليارأصحاب شهد  ، ذلكك 5رجال.هم من العشرة منهم  تسعة من كل  ،يةمليارات الدوالرال

الفئة  ، في حين أنمن اغنى االغنياء ٪1العالمية إلى  ات٪ من نمو الثرو 82 ذهب ،في العام الماضي سبع مرات.في العالم الفقر المدقع تنهي 

 .6علي اإلطالقلم تشهد أي زيادة  ٪ 50 االفقر التي تشكل نسبة 

إلنهاء أزمة ن ايجوهر نارأم ال العالمموالعمل الالئق لع الكفافعتبر أجر ي 

في جميع أنحاء العالم، على % مبني  1اقتصاد ال لمساواة القائمة اليوم. انعدام ا

 الالتيمن النساء  اما يكونو غالباً تدنية وم العمال الذين يتقاضون أجوراً ظهور 

على ظهور  الثرواتتحقق هذه األساسية.  هنحقوق ويسلبنفقيرة  يتقاضين أجور

 خياطة المالبسفي قطاع عمل ت التي بنغالديشفي  فاطمة أمثال التماالع

فشلت في تحقيق ما تتعرض لسوء المعاملة بانتظام إذا فهي للتصدير.  موجهةال

أثناء فترات  لذهاب إلى المرحاضل ال يسمح لهاإذ مرض للتتعرض و، األهداف 

يعملن الالتي  ،ل دولوريسامثأعلى ظهور العمال  الثرواتتحقق هذه  7.العمل

من  نتمنعهن من إعاقة دائمة ييعانو في مصانع الدجاج في الواليات المتحدة

 عامالت تنظيفعلى ظهور  لثرواتتحقق هذه ا 8.نأطفالهاإلمساك بأيادي 

ن تقبل االمر وإال يطلب منهنزالء من الرجال فيما غالبا ما لتحرش الجنسي من قبل الوالالتي يتعرضن ل 9مثل مينت في تايالند اتالفنادق المهاجر

 .الوظيفةفقدن هذه 

هذا الوضع  على مسببات تلقي الدراسة الضوءفقر. اليعيشون في  همأولئك الذين يعملون لكنظروف  والفاحشة  اتثرونمو ال دراسةهذه التناول ت

 .تصحيحهقدم توصيات بشأن كيفية تو

 

 الناس ما يريدون: عالم أكثر مساواة وامنحواعن الكالم  توقفوا

هي المهمة وليس إال أن األفعال . انعدام المساواةأزمة من ه قلق عرب عن ال ي صاحب شركة زعيم سياسي أو  عدم إيجادفي هذه األيام يصعب 

لرئيس ترامب انتخب ا. انعدام المساواةأزمة سياسات من شأنها أن تفاقم ينتهج كثيرون منهم واقع ، الفي و. ن قادتنا تنقصهم األفعالكثير م، فالاالقوال

لحصول على تخفيضات ضريبية ضخمة لصالح باأصحاب المليارات ويدفع من في حكومته اعضاء لكنه عين  بمساعدة العمال العاديينبعدما وعد 

 11الغضب واإلحباط يتؤدي إلى تنام انعدام المساواةأزمة ن إاري خمن جهته قال الرئيس النيجيري ب 10.٪1اغنى االغنياء الذين يشكلون نسبة 

جمعت  12.ماليين طفل خارج المدرسةيبقى عشرة و انعدام المساواة أزمةتتفاقم  ينماب ُتسلبولكن في نيجيريا يشتبه بأن مليارات الثروة النفطية 

انعدام حكومة لمعالجة أزمة  152مؤشرات تفصيلية لإلجراءات التي اتخذتها )دي اف آي( منظمة أوكسفام ومنظمة التمويل اإلنمائي الدولية 

 13.القيام بما يكفي لسد الفجوةفي  ،بشكل مؤسفوحيث أن األكثرية فشلت  المساواة

في  سمحوا لي بالعمل، كنت حاملا عندما "
 صناديقال المستودع. كان هناك العديد من

ختم األحذية وكانت وظيفتي وضع الب المليئة
، تناسب ابني تماماا كانت ل . تلك األحذيةعليها
بني أحذية مثل الأن يكون  أتمنىجدا.  رائعةفهي 

كان ليريد  ه ال يستطيع. أعتقد أنههذه، لكن
ه. األحذية يلبالحسرة عوأشعر الحصول عليها 

 األحذية هذه زوج واحد منقيمة ن إ جميلة جدا
 " نا الشهري راتب تفوق 

 ملبس، فيتنام عاملةالن،  -
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 14فؤاتكاالرغبة في عالم أكثر : 1حالة رقم 

 

 :بلدان تمثل ربع سكان العالم 10شخص في  ألف 70من أكثر  طالع آراءاست، قامت منظمة أوكسفام بدراسةفي هذه ال

تراوح و –أكثر من ثالثة أرباع األشخاص إما يوافقون أو يوافقون بشدة على أن الفجوة بين األغنياء والفقراء في بلدانهم كبيرة جدا  •

 .٪ في نيجيريا.92و٪ في هولندا 58 النسبة بين 

 تحتاج إلى معالجة عاجلة أو عاجلة جدا.في البلدان العشرة أن الفجوة بين األغنياء والفقراء ؤهم المستطلعة آرااالشخاص يعتقد ثلثا  •

وتصل هذه النسبة بين األغنياء والفقراء. هوة تقليص ال مسؤولة عن مجموع يوافقون أو يوافقون بشدة على أن الحكومة ال٪ من 60 •

 في جنوب أفريقيا.%   69الى 

في بلدانهم. في الواقع، أراد أكثر  سجلةك المالمساواة في الدخل من تلانعدام  هم يفضلون مستويات أقل منؤا٪ من المستطلعة آر75 •

 في أي بلد في العالم. مما هو موجود حالياً  م المساواة في بلدانهماعدانمن اقل هم مستويات ؤمن نصف السكان المستطلعة آرا

 الديمقراطية ال المساواةقليص انعدام ت

 الذي ( CIVICUSسيفيكوس )وسجل تحالف . هالمواطنيالواحدة تلو االخرى حرية التعبير المتاحة عمل فيها منظمة أوكسفام تضيق الدول التي ت

 .15بلد 100تهديدات خطرة للحريات المدنية في أكثر من ود تعزيز قدرات المواطنين وجُيعنى ب

إليه، ال عودة إلى فترة ما قبل الثورة. لقد تفتحت أعيننا. وبينما نعاني من االضطهاد، نقوم بإعادة تنظيم أنفسنا لمكافحة  يلجيل الذي أنتمل"بالنسبة "

 ." انعدام المساواةالتفاوت االقتصادي و

 ن توفيق، منصة العدالة االجتماعية، مصرصغ -

المحكمة العليا في الواليات المتحدة لويس السابق في قاضي ثمة تصريح شهير لل

 عظمىثروة ننعم بلديمقراطية في هذا البلد أو أن با نعمإما أن ن نابرانديز: "يمكن

 16".أن نحصل على اإلثنين معاً ، لكن ال يمكننا قلة من االشخاصتتركز في أيدي 

، انعدام المساواةركز الثروة وتبدال من التحرك للحد من لكن ، يدركون ذلكقادتنا 

   اً.قمع الديمقراطية وحرية المطالبة بمجتمع أكثر إنصاف هم يختارون ف

لديمقراطية في هذا نعم باإما أن ن نايمكن"
تتركز في  عظمىثروة ننعم بالبلد أو أن 

أن ، لكن ال يمكننا قلة من االشخاصأيدي 
 ".نحصل على اإلثنين معا

في  القاضي السابق ،لويس برانديز -
  ،لمحكمة العليا في الواليات المتحدةا
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 القمةمن  المشهد
 17صحاب الملياراتالثراء الفاحش أل: ٢حالة رقم 

 .قليلةد اركز في أيتفوائد النمو االقتصادي ال تزال تفي التفاقم  فيما المساواة انعدام  أزمةتستمر هذا التقاعس،  ظلفي 

اآلن بات في العالم كل يومين. واضافي ملياردير بنسبة زيادة في عدد أصحاب المليارات في التاريخ، أكبر شهد العام الماضي  •

 18.من الرجالعشرة منهم، . تسعة من كل املياردير 2043

 19 الفقر المدقع سبع مرات للقضاء على مليار دوالر. هذا يكفي  762بمقدار ضيقة مجموعة الهذه الشهرا، زادت ثروة  12 خالل •

اصحاب  في حين أن ثروة، 20 ٪ فقط في السنة2، شهد العمال العاديون زيادة في دخلهم بمعدل  2015و 2006ي الفترة بين ف •

 21كثرأ أي ما يقرب من ست مرات - ٪ سنوياً 13بنسبة  ارتفعتات المليار

االفقر نصف ال ٪، في حين أن1 اغنى االغنياء الذين يشكلون ٪ من إجمالي النمو في الثروة العالمية في العام الماضي ذهب إلى 82 •

 22.شهد أي زيادة بتاتاً يلم  من سكان العالم 

تريليون دوالر من  10النساء ب  تمليار دوالر، ساهم 762أصحاب المليارات خالل عام واحد  بمقدار  حين زادت ثروات في  •

 23.لميالرعاية غير مدفوعة األجر سنوياً لدعم االقتصاد العا

تعادل ما تملكه الطبقة االفقر في  اشخص 42 ثروة  أن (Credit Suisseمؤسسة االئتمان السويسري )البيانات الجديدة من تظهر  •

 ملكه يما يمتلكون بدال من ثمانية اشخاص  شخصاً  61فبات عدل رقم العام الماضي فيما نسمة،  اتمليار 3.7العالم والتي تضم 

 24.من افقر سكان العالم 50٪

 25.البشرية تملكه باقيتزيد عما ثروة ٪ تملك 1 االتزال الطبقة األغنى ونسبته •

 أن: أبحاث أجرتها منظمة أوكسفام وغيرها  اظهرت ، 2017عام الفي ف. المختلفة في بلدان العالموترتسم الصورة نفسها 

تحقيق الفقر المدقع. ورغم  من مليوني شخص خراج ال  على ثروته في عام واحد فوائدمن يكفي في نيجيريا، يكسب أغنى رجل ما  •

 26.خالل الفترة نفسهافيها ، زاد الفقر نيجيريا نموا اقتصاديا متينا منذ قرابة العقد 

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

مليون  160حو نالواليات المتحدة )ما يملكه افقر سكان نصف توازي ص في الواليات المتحدة يمتلكون ثروة أغنى ثالثة أشخا •

 28.شخص(

ينتمي الى المبلغ الذي يحصل عليه شخص قق حلي عاماً  19الحد األدنى لألجور أن يعمل يتقاضى شخص  في البرازيل، يتعين على •

 29.في شهر واحد ،٪ من السكان0.1 اغنى االغنياء الذين يشكلون 

 مكتسبةالغير  الفاحشةالثروة 

 المثال االسمى لما يمكن ن أصحاب المليارات هم إلنا  يقال البتكار واالستثمار. انها توفر حوافز لهو  نعدام المساواةال سائداالقتصادي ال مبررال

 30.بالفائدة علينا جميعاً ن هذا يعود إوأن تحققه لموهبة والعمل الجاد واالبتكار ل

المتزايدة بين لهوة مع كلفة المعيشة. يرجع ذلك إلى اتماشى رواتبهم ال تو العمال يشعرون باإلحباط بعد يوم يوماً  فاقم تتالمساواة  انعدامازمة "

 ." األغنياء والفقراء مما يحد من أي فرص لالزدهار

 إندوس، باكستانطارق مبين شودراي، مركز التمويل للتنمية، اتحاد  -

. جازفةالمساواة الشديدة تتجاوز بشكل واسع ما يمكن تبريره بالموهبة والجهد والمانعدام على أن المستويات الحالية ألزمة  31 هناك أدلة متنامية لكن

 .بالحكومةوثيقة الميراث أو االحتكار أو العالقات العائدة الى هي في الغالب إنما و

 2.4 اثرى اثرياء العالم من  500 نقل المقبلة، سوف يـعشرين السنوات الوفي ما يقرب من ثلث ثروات أصحاب المليارات مستمد من الميراث. 

 32.مليار نسمة 1.3 قطنها يالتي  الناتج المحلي  للهند إجمالي وهو مبلغ أكبر من -تريليون دوالر لورثتهم 
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تجلى في ثروة تثروة مفرطة المؤدية الى تحقيق قوة االحتكار  للمالكين والمساهمين على حساب بقية االقتصاد.  هائلة االحتكارات عائدات در ت

بالهواتف الثابتة والنقالة وبالحزمة  االتصاالت  خدماتفرضه على  كاملمن احتكار شبه تتأتى في العالم. ثروته شخص كارلوس سليم، سادس أغنى 

وجدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن هذا االحتكار كان له األثر السلبي الكبير على المستهلكين في المكسيك. فقد العريضة 

 33.واالقتصاد

العامة لترسيخ االحتكارات القائمة وإنشاء احتكارات  اتعلى التالعب بالسياس قويةالتتضاعف القدرة االحتكارية بالمحسوبية وقدرة المصالح الخاصة 

او أو اإلعفاءات  التي ينهشها الفسادالقيمة العادلة أو المشتريات العامة  تباع  باقل من يدة. إن صفقات الخصخصة والموارد الطبيعية التي جد

 .على حساب الجمهورالذين لهم معارف كثيرة، من تحقيق الثروات المصالح الخاصة اصحاب تمك ن من خاللها يالضريبية ، كلها سبل المخارج 

وُيظهر االستطالع  34.الميراث واالحتكار والمحسوبية الثروات الطائلة  مصدرها ثلثي  ىأن حوالفي المجموع منظمة أوكسفام اظهرت حسابات 

هم يعتقدون بأنه على الرغم من العمل الشاق، من الصعب ؤالمستطلعة آرااالشخاص بلدان أن أكثر من نصف  10الذي أجرته منظمة أوكسفام في 

 .ملكونهاستحيل على األشخاص العاديين زيادة األموال التي يأو الم

ائدات تتركز المكافآت االقتصادية بشكل متزايد في الطبقة العليا. وفي حين ال يزال الماليين من العمال العاديين يتقاضون أجور الفقر، فإن ع

٪ من المجتمع على نصف إجمالي دخل األجور، في 10قيا، يحصل ففي جنوب أفري 35.المساهمين وكبار المسؤولين التنفيذيين قد نمت بشكل فاحش

في الواليات  المدير العام من العمل، يكسب خالل  يوم ونيف ف 36.٪ فقط من مجموع األجور12٪ من القوى العاملة تتقاضى 50حين أن نسبة 

حتاج في المتوسط، ي 38.ذين يتقاضون افضل االجورغالبية العلى الدوام الرجال يشكل  37 .أجر العامل العادي خالل عام بأكملهما يعادل المتحدة 

 بنغالديشمن عادية عاملة  هلعن أربعة أيام لكسب ما تحص   ما يزيد قليالً الى ما  أكبر خمس شركات في قطاع المالبس من بين  المدير العام لشركة

 39في حياتها كلها.

جميع عمال المالبس يكلف رفع اجور على العمال.  قاسيا إلى المساهمين األثرياء مما يضع ضغطاً الهائلة المبالغ ُتعاد في كثير من األحيان، 

مليار دوالر سنوياً. وهذا يعادل ثلث المبلغ المدفوع للمساهمين  2.2 الكفاف،  ر إلى أجرومن متوسط األج ،مليون عامل 2.5الفيتناميين البالغ عددهم 

 40.المالبسمن قبل أكبر خمس شركات في قطاع 

م غالباً ما  . باستخدام شبكة عالمية يملكونها او يساهمون فيهااألغنياء والشركات التي الذي يقوم به ثروات األغنياء من خالل التهرب الضريبي ُتدع 

 41.السلطات الضريبية عنر تريليون دوال 7.6األغنياء األثرياء ما ال يقل عن يخفي ، واوراق الجنة من المالذات الضريبية، كما كشفت أوراق بنما 

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

بسبب الشركات فائتة الضرائب العائدات من مليار دوالر سنوياً  170في المقابل تخسر البلدان النامية ما ال يقل عن  42دوالر من الضرائب.

 43واألغنياء.

ذلك عن طريق خفض أجور العمال وظروف عملهم، ما فعلون  حتى أن أصحاب المليارات الذين حققوا ثرواتهم في األسواق التنافسية غالباً ما ي

 .ةضريبيوتقديم  هبات  الى الحضيض على صعيد أجور العمال وحقوقهم  سباق انتحاري في البلدان قحم أ

 

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

 ".حالم تموت هناكالهناك، وأتولد  حالمالأ "

داندورا في نيروبي، بالقرب من في ، متحدثة عن األحياء الفقيرة وسائل التواصلميلدريد نيجيسا من فيمنيت: شبكة تنمية المرأة األفريقية و  -

 .المكان الذي نشأت فيه
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 سفلالمشهد من أ

 م المساواة والفقراعدان

النصف، واستمر في االنخفاض بدوالر في اليوم(  1.90أقل من بعدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع )أي راجع ت 2010و 1990بين عامي 

مليون  200 لتمكن تلك الفترة، نموا خالل داخل البلدان  انعدام المساواةلو لم تسجل . و هذا اإلنجاز الهائلينبغي للعالم ان يفخر بو 45.منذ ذلك الحين

ستفاد الفقراء من النمو االقتصادي أكثر من الو مليون شخص  700إلى أن يرتفع العدد  لهذا  وكان 46.الفقر وطأةاالفالت من من شخص آخر 

هدف القضاء فإننا سنفوت أنه ما لم نسد الفجوة بين األغنياء والفقراء، عندما أكد  المستقبل، كان البنك الدولي واضحاً سبة الى وبالن 47ء.األغنياء 

 2030.48 عامبحلول الاليوم دوالر في  90.1مليون نسمة يعيشون على  200إذ سيبقى على الفقر المدقع بفارق كبير، 

لتأمين الديون ويكافحون يرزحون تحت عبء و ما يظلون فقراء جداً  من الفقر المدقع غالباً حالفهم الحظ بالخروج أولئك الذين  يضاف إلى ذلك أن 

على . يعيش أكثر من نصف سكان العالم لفقرفي ا ن االنزالق مرة أخرىمخطوة واحدة فقط على بعد  كثير منهم سرهم. قد يكون اللقمة العيش ال

 49.مدوالرات في اليو 10بين دوالرين ودخل يراوح 

الماضية. ويظهر تقرير   خمس والعشرينفي السنوات ال األفقر نصف البشريةالى  عادت يرجع ذلك إلى أن نسبة صغيرة من نمو الدخل العالمي 

٪ من إجمالي نمو الدخل 27على  وااستحوذ من سكان العالم  ٪1 أن في العالم عدام المساواةانمن مختبر  العالمي الذي صدر مؤخراً  انعدام المساواة

٪ من 13 على على نصف ذلك، أو % من سكان العالم يشكلون الطبقة االفقر إال 50حصل ي، لم في المقابل. 2016و 1980العالمي بين عامي 

 فقط خاللدوالرات  3أقل من بقد ارتفع متوسط دخله السنوي من سكان عالم ف٪ 10ينتمي الى أفقر وبالنسبة إلى شخص  50.إجمالي نمو الدخل

السكان االفقر  فقط في كل دوالر من نمو الدخل العالمي يذهب إلى سنتاً  13 حيث أنللقضاء على الفقر، بتاتا  مجديةربع قرن. وهذه طريقة غير 

فاذا : ة بتاتا ايضاغير مستدامفهذه طريقة  البيئية لكوكبنا ر إلى المحدداتظبالنو 51.٪10 الى  سنتا 42و، %  50في العالم الذين يشكلون نسبة 

في  اتدوالرالخمسة فوق  الجميع مرة  لدفع 175أكبر باالقتصاد العالمي يكون حجم ن يجب أ، على حاله الراهنة، انعدام المساواة كان مستوى 

 52.ًً على البيئةً كارثي له األثر ال ما سيكون  اليوم،

 م المساواة بين الجنسيناعدانم المساواة االقتصادية واعدان

الفجوة في األجور بين الجنسين في معظم البلدان حظيت . وفي حين االقتصاديةً  انعدام المساواةو سينالجنبين  انعدام المساواةثمة رابط وثيق بين 

مقارنة ما تكون أعلى من ذلك. وعلى الصعيد العالمي، يمتلك عدد أكبر من الرجال  بقدر أكبر من االهتمام، فإن فجوة الثروة بين الجنسين عادةً 

ثمة النساء، و تؤديهذي ال ه فسالدور نب لقيامهمعلى أ وراً الرجال أج يتقاضى كذلك  53؛األراضي واألسهم واألصول الرأسمالية األخرى بالنساء 

في الوظائف ذات  يكون تمثيل المرأة كبيرا أن صدفة ليس من قبيل الف. اعلى ايضا برواتيحصلون فيها على أعلى مناصب في تركز اكبر للرجال 

العنف وتبرر لمرأة وقدراتها اهمية دور امن  عرافالجتماعية واألعادات االمناطق مختلفة من العالم، تقلل ي ف 54.متدنية واالقل استقرارااألجور ال

 التي بإمكانها ان تتوالها دون غيرها.ئف ظاوتفرض عليها الو، اللذين تتعرض لهماوالتمييز 

النظام . وقد أدى مصالحهم الشخصيةل نافذون خدمة و أثرياءرجال  نااقتصادبنى : فقد عرضياً  طارئا او اً امربين الجنسين ليس  انعدام المساواة

األجور وحقوق  تحجيم المفروضة على األغنياء ووتخفيض الضرائب  خدمات العامةقليص للت مع  األزمةتفاقم  االقتصادي الليبرالي الجديد إلى 

 .بالمرأة أكثر من الرجل أضرتعوامل وهي العمل، 

على سبيل  ،بيروال. ففي تقوم بها غير المدفوعة االجر التي لمرأة من خالل أعمال الرعاية ل ةالهائل المساهمةعلى كذلك ازدهارنا االقتصادي يعتمد 

يتعين على النساء الفقيرات القيام بأعمال رعاية غير و 55.الناتج المحليإجمالي ٪ من 20 ه الحالة تمثل ما نسبتهأن هذإلى تشير التقديرات المثال، 

 56.ءمدفوعة األجر أكثر من النساء األغنيا
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المساواة بين المرأة ينبغي لتحقيق  كذلك،بين الجنسين.  نعدام المساواةال أن نضع حداً يتوجب علينا ، ةالشديد ةاالقتصادي انعدام المساواةأزمة لمعالجة 

 ضع إدماج المرأة في الهياكل االقتصادية القائمة. علينا أن ن  يكفي . ولتحقيق ذلك، البشكل جذري االقتصادية انعدام المساواةتخفيض والرجل، 

 .لحظوةتنعم باقلة لرؤية القتصاد إنساني جديد وهو اقتصاد أنشأته المرأة والرجل معا لصالح الجميع وليس 

 الفقر يعيش فيلكن ال يزال  يعمل

 .المساواةمبدأ زيادة فرص الحصول على عمل الئق تعزز بالتالي ف 57، األسر يةألكثرللدخل الرئيس مصدر اليعتبر الدخل المكتسب من العمل 

 دراسة. تركز هذه اللرواتباكثيرين أخرين من لو، من انتاج المواد الغذائية على نطاق ضيق يأتي فإن هذا الدخل  بين أفقر الفقراء،  لكثرينبالنسبة 

عام المنتجي األغذية الصغار في وقت الحق من يستكمل هذه الدراسة، يشمل  منظمة أوكسفام تحليالً صدر في العالم. وست االجراء على  أساساً 

2018. 

 

 58العمال ال يزالون يكافحون من أجل البقاء : 3حالة رقم 

دوالرات في اليوم، وهو  4ماركات ازياء عالمية. وهن يكسبن  حسابمع شابات عامالت في صناعة المالبس ل في ميانمار، تعمل أوكسفام

ساعة في اليوم. وعلى الرغم من العمل لساعات طويلة،  11، يعملن ستة أو سبعة أيام في األسبوع لمدة لتحقيق ذلكضعف حد الفقر المدقع. و

 وكثيرا ما يقعن في الديون. أدوية ومن أغذية ات األساسية لتلبية االحتياج يصارعنفإنهن ال يزلن 

تشير التقديرات األخيرة لمنظمة العمل الدولية إلى أن ما يقرب من عامل حيث  ،الهروب من الفقر وظيفة ال يعني على نحو متزايد، الحصول على

 59.رتفاعالا فيما يتواصل فقر، الواحد من كل ثالثة عمال في البلدان الناشئة والنامية يعيشون في 

قدرت  وقد ، اليوم هو العبودية الحديثة ةلعل العنصر األكثر إثارة للصدمة في سوق العمل العالمي

من  امليون 25، منهم 2016عام الفي  تم استعبادهم مليون شخص 40منظمة العمل الدولية أن 

بعض المواد الغذائية التي عمال السخرة . ووفقا لمنظمة العمل الدولية، "أنتج خالل العمل القسري

 60".ا فيها الكثيرون منأو يعمل عيش يباني التي الم بتنظيف وقاموا نأكلها والمالبس التي نرتديها

ال تزال إما عاطلة عن العمل أو  ابة في العالم ٪ من القوى العاملة الش43ما يقرب من 

قدر يفي البلدان النامية،  62.على أقل من دوالرين في اليوموشابة  مليون شاب 500يعيش أكثر من و 61.فقرالتعمل ولكنها تعيش في 

وعلى  64وهذا ينطبق على واحدة من كل ثالث شابات 63.مليونا 260ب تعليم أو تدريبيفة لهم ولم يتلقوا أي وظ الذين العدد الشباب 

 65.األكثر تضرراً  الطبقة هو أن الشباب هم الثابتةآثار األزمة المالية ، فإن أحد العوامل  وجود تفاوت كبير في الرغم من 

مليون طفل تراوح أعمارهم  150هم من األطفال. ووفقا آلخر التقديرات، هناك أكثر من   بالسخرةأربعة ماليين من الذين يعملون 

 .أطفالعشرة واحد من كل  عن  أي ما يقرب 66،ألطفال،ا عمالةمن أشكال هو شكل يقومون بعمل ما  عاماً  17و 5بين 

العمال  بشكل  هقيمة ما ينتج فقد زادت العقود األخيرة. خالل قتصادي كبير في معظم البلدان انمو تسجيل على الرغم من ذلك يأتي 

 بلداً  133 شملت  قد أجرت منظمة العمل الدولية دراسة استقصائيةف. لم تشهد التقدم نفسه همأجورهم أو ظروف عمل إال أن كبير، 

زيادة اإلنتاجية والنمو واكب التلم من هذه الدول  91في  األجور خلصت إلى أن 2014و 1995للفترة ما بين عامي  ونامياً  غنياً 

 67.ياالقتصاد

في غالب الحاالت  الحد األدنى لألجورفيما   جماعي.اللتفاوض األجور أو للحد األدنى تفتقر الى امن البلدان كثير الولألسف ال تزال  

المغرب كل من قد أثبتت منظمة أوكسفام هذا في ف 68.يحتاجه الفرد لالستمرار او ما يمكن وصفه بأجر الكفافقل بكثير مما يكون أ

بعض المواد  السخرة عمالانتج "
الغذائية التي نأكلها والملبس التي 

المباني  بتنظيف وقاموا نرتديها
فيها الكثيرون أو يعمل عيش يالتي 

 "منا

 ــ منظمة العمل الدولية
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تطبيقه اسوأ في حالة النساء منه في حالة بشكل جيد ويطبق ال  أن الحد األدنى لألجور أضف الى ذلك  69.تناموكينيا وإندونيسيا وفي

 .الرجال

 دون حقوقبو غير آمن وخطرعمل 

 المؤقتون على أجور أقل عاملون يحصل الوفي الدول الغنية. كما أنه يشهد إرتفاعا في البلدان النامية  معيار غير المستقر هو الوالعمل المؤقت 

 كهذه. وظائفاكثر الفئات المرشحة لتولي تكون النساء والشباب ضئيلة بأن تشملهم الحماية االجتماعية. وفرص و أقل حقوقو

جراء أو  عمل حوادث  في مليون عامل كل عام  2.78وت أكثر من لمنظمة العمل الدولية يم وفقاً ف ،صحتهممؤذية لو ةخطركثيرون بأعمال  يقوم

 70.ةثاني 11واحد كل  عملهم   بمعدل مراض مرتبطة بأ

الزبون والمالكين.  قبلمن العاملت للمضايقات من  ٪90تتعرض ما ال يقل عن ، حيث التحرش الجنسي شائع جدا في هذا النوع من العمل"

 " .إلى جانب الشركات تقفالعدالة 

 71.انجمهورية الدومينيك مثل عمال الفنادق فيت ةنقابي ةيولوجيا فاميليا، زعيم -

 امالتع أفادتوما تعاني النساء العامالت في جميع أنحاء العالم من إصابات خطرة ومخاطر على صحتهن وعنف جنسي في مكان العمل.  كثيراً 

من التحرش الجنسي واالعتداء من جانب  منتظمةوكندا وتايلند عن حاالت  انالدومينيكجمهورية من  لكمنظمة أوكسفام في  نقابلته الالتيالفنادق 

، تعاني بنغالديشاد الكيميائية في التنظيف. في بسبب االستخدام الروتيني للمومشاكل صحية الفنادق عن  ت عامالتأفاد ذلك ك 72.الضيوف الذكور

، كذلكالمسالك البولية بسبب عدم السماح لهن بالذهاب إلى المرحاض. متكررة في تهابات من الشابات العامالت في مصانع المالبس من الكثير ال

لهم الذهاب إلى السماح  أثناء العمل بسبب عدموجدت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام لعمال الدواجن في الواليات المتحدة أنهم يرتدون حفاضات 

 73.ضالمرحا

  74أطفالهماإلمساك بأيادي  نع عاجزون:  4حالة رقم 

تحسين ظروف العمل المروعة التي يجبرون للتوعية على ضرورة تعمل منظمة أوكسفام في الواليات المتحدة مع عمال الدواجن 

كثيرين على ارتداء اضطرار على تحملها. فالعمال غير قادرين على أخذ فترات راحة كافية للذهاب إلى المرحاض ما يعني 

الى صل ن... لناقيمة  نشعر بأن ال: "وفي الدواجن في أركنس ةسابق ةعامل يقول دولوريس، وهتالحفاضات خالل فترات العمل. 

... كنت أخجل أن أقول لهم   12أو  11الساعة وال يسمح لنا باستخدام المرحاض قبل الساعة الخامسة صباحا ... عند لعمل ا

 تغيير حفاضي ".أحتاج الى نني إ

تكون إصابات اإلجهاد المتكررة شديدة وقد . اتمن أعلى معدالت اإلصاب سجل فيه واحدوي ةطبيعة العمل في هذا القطاع خطرو

أصابعهم أو حمل ملعقة أو حتى  عاجزين عن فتحالعمال  ، يصبح لدرجة أنه بعد عام واحد فقط من العمل على خطوط اإلنتاج

 اإلمساك بأيادي أطفالهم بشكل صحيح.

النقابات العمالية  تعمل مجتمعات أكثر مساواة وديمقراطية. إقامة محوري في دور  لهمقوة الثروة وثقال موازيا في وجه العمال المنظمون يشكل 

في  نحداراً صندوق النقد الدولي ا وسجل 75.ألعضائها فحسب وإنما للعاملين في المجتمع بأسره أيضاً  والحماية ليساألجور والحقوق  على زيادة 

قد و 77.انعدام المساواةتفاقم وقد ربط صندوق النقد الدولي ذلك ب 2000.76عام الالنقابات العمالية في جميع أنحاء العالم منذ لى االنتساب امعدالت 

 .لتقويض حقوق العملوالمؤقتة عقود قصيرة األجل الاالستعانة بمصادر خارجية و معدالتبسبب ارتفاع زاد الوضع سوءا 

خالل عام ٪ 10بنسبة قد ارتفعت عنف جسدي وتهديدات ضد العمال يسجل فيها  عدد البلدان التي، فإن التجاري الدوليتحاد اال ةهيئ لمؤشر وفقاً 

ال  فال. حق اإلضراب عمالها او جميعهم، أكثر من ثالثة أرباع البلدان بعض وتحرم  79.بلداً  59في نقابيين هجمات على سجلت فقد  78.فقط واحد

 80.بباإلضراعشرة عمال من كل  تايلند، الذين يشكلون واحداً  يسمح للعمال المهاجرين في
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في  يصبفي القطاع غير الرسمي. هذا الوضع  غالبية العاملين ًالنساء والشباب وتشكل لالقتصاد .  رسمي أسوأ الوظائف في القطاع غير ال تعم

يمكن للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات أن تخفض التكاليف عن طريق االستعانة بمصادر فأقوى الالعبين في االقتصاد المعولم. من بعض مصلحة 

يتيح للشركات متعددة مما  غير مستقر ً  أقل وتوفر عمالً  اوتدفع أجورالعمالة غير الرسمية  صغيرة توظفشركات لإلنتاج عبارة عن خارجية 

 .يةالجنسيات التحايل على تشريعات العمل والحماية االجتماع

 ؟ما الذي يسبب هذا

لمن هم  تفاوض قوة ال صتقليل، ولمن هم  في الطبقة العليا التفاوضية القدرة تعزيز لتتحد في وقت واحد من العوامل ذات الصلة  مجموعة كاملة 

 .ىالسفلفي الطبقة 

ً ، شهد العمال تراجعالطبقة السفلىفي  الشركات تتعزز أكثر فأكثر وتخضع فالتفاوضية.  منقابات العمال ما قلل من قدرتهوتقويضا لفي الحقوق  ا

 كبيراً  ما تأتي هذه العائدات على حساب العمال وتوفر حافزاً  من أي وقت مضى للمساهمين األثرياء. غالباً على لضغوط كبيرة لتحقيق عوائد أ

الضرائب صعيد بين البلدان على حضيض ال المتنقلة لفرض السباق الىتستخدم الشركات  استثماراتها و. على نطاق واسع ضريبيالتهرب لل

 .والضغط على العمالثرياء االالمالكين  نفوذ من تمتة اال المتأتي من تنامي الكبيرتهديد ال ذلك، يزيد والعمال. ك

 

 الوضعإلصلح  إنسانييمكننا بناء اقتصاد 

يضع مصالح العمال العاديين  81،قتصاداً أكثر إنسانية بني ااالقتصاد إلى أن يكون مبنياً على النحو الذي هو عليه اآلن. بمقدورنا أن نال يحتاج  

 قتصادفي المقدمة وليس أصحاب األجور العالية والثروات. يمكن الالمواد الغذائية وصغار منتجي 

أن ينهي التفاوت الشديد بين الطبقتين مع ضمان مستقبل أفضل لكوكبنا. يجب علينا أن  كهذا

لنخب على حكوماتنا. لوالتأثير غير المقبول  الليبرالي الجديد  نرفض التقيد العقائدي باالقتصاد

يقتان مهمتان لتحقيق ذلك تتمثل في تصميم االقتصاد ليكون أكثر مساواة من البداية هناك طر

 .توزيع وإيجاد قدر أكبر من اإلنصافالإعادة في عملية وأيضاً استخدام الضرائب واإلنفاق العام 

 .وطريقة تشغيل الشركاته تصميم اعادةو هتهيكلوإعادة االقتصاد تنظيم 

القطاع إستفادة  الغالبية من االحتكارات ووالمالذات الضريبية  القضاء على و على المفاوضة لعمال لقدرة أكبر  ضمانيمكن من خالل التنظيم 

خطرة مستقرة والالغير أجور الفقر والرق واألعمال كي تكون ل حرك معاً تتأن الشركات التجارية لحكومات وا بإمكانوالمالي والتقدم التكنولوجي. 

 .مقبولة أخالقياً غير 

. ولحسن ذلك تحقيق سيكون من الصعب جداً  اليوم، سائد الفي المناخ السياسي فعلى نطاق أوسع بكثير مما هو عليه اليوم.  عالمياً  يتطلب ذلك تعاوناً 

 .لتحقيق قدر كبير على الصعيد الوطني واسع الحظ، ال يزال أمام الحكومات حيز 

فقط من تتخذ القرارات بشكل متزايد جات والخدمات واالزدهار على نطاق واسع. ومع ذلك، والمنترات ان تنشر الفرص يمكن للتجارة واالستثما

 .انعدام المساواةبات ذلك يشكل قيودا الوساط االعمال ويدفع باتجاه تحقيق أقصى قدر من العائدات للمساهمين األغنياء.  منظار

التعاونيات ونماذج ملكية  ا يشملهذو. خلص من هذه القيودالت تحاولمفاهيم المجموعة من مقاولين استحدثوا شركات وحركات اجتماعية وإال أن 

 .التجارة العادلةمؤسسات وشركات المنفعة والمشاريع االجتماعية ووأولوية رسالة الشركة  الموظفين

تتمثل  هناك طريقتان مهمتان لتحقيق ذلك

مساواة كون أكثر يتصميم االقتصاد ل في:

استخدام الضرائب أيضاً من البداية و

الثروات واإلنفاق العام إلعادة توزيع 

 قدر أكبر من اإلنصافوتحقيق 
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على سبيل المثال، موندراغون ف 82.لموظفيها ا أعلىجوروفر أوتتولد المزيد من فرص العمل  ينأن الشركات المملوكة للموظفإلى الدراسات  تشير

(Mondragon شركة ) القرارات داخلها تتخذ شخص.  74,000وتوظف  دوالرمليار  13 يبلغ رقم أعمالها  سبانية متعددة الجنسياتاتعاونية

 .االجر األدنى تسعة أضعاففيها عن يزيد األجر األعلى على أال األمن الوظيفي و مع التركيز على  بطريقة ديموقراطية 

 .وتدعمها وتعززهاكهذه القادة السياسيون األولوية للسياسات التي تمول نماذج  عطى التقدمية إذا أ النماذجعلى هذه يمكن بناء اقتصادنا 

والشركات الغنية  االفرادعبر ضمان دفع للجميع  االجتماعيةتوفير التعليم والرعاية الصحية والحماية )أي القادة( عليهم يتوجب ، لتحقيق ذلك

 .حصتهم العادلة من الضرائب

 .الثروات إعادة توزيعفي وباستخدام الضرائب واإلنفاق اكثر بعد،  انعدام المساواةتقليص  لضمانآخر  محوريدور كذلك بلحكومات وتضطلع ا

الرعاية الصحية مجاالت أن االستثمار في  2009,83و 1970سواء، بين عامي حد على  اوفقير اغني بلداً  150من أكثر من جمعت أدلة ظهر ت

 .انعدام المساواةوالتعليم والحماية االجتماعية يقلل من 

ألنها تقلل من الحاجة إلى الرعاية غير المدفوعة األجر وتعالج  ،النوعية الجيدة الشاملة الخدمات العامة  فالمرأة تستفيد وإن بشكل غير متكافئ من 

قترن بتدابير محددة مثل توفير الرعاية المجانية تعندما  تزيد هذه إالفادة حصول على التعليم والخدمات الصحية. وفي ال انعدام المساواةأوجه 

 .لألطفال

االثرياء من افراد على  يتوجب. التي يتمتع بها األثرياء حالياً كثيرة الإعادة توزيع العائدات بهدف ائب الضرستخدام اليمكن بذل المزيد من الجهد 

 للمالذاتحاجة إلى وضع حد بأال يكونوا قادرين على تجنب دفع الضرائب المستحقة عليهم. نحن ينبغي والمزيد من الضرائب دفع ت وشركا

الى الحضيض  العالمي  السرية العالمية التي تمكن الشركات الغنية واألفراد من تجنب دفع حصتهم العادلة من الضرائب. السباق اتشبكالالضريبية و

ن زادتا يشيلي وجنوب أفريقيا اللتتحكومات أن تحذو حذو على الينبغي ذلك ك. عكسيُ ينبغي أن  د ضرائب الشركات الكبرى واالثرياء على صعي

 84.دالضرائب على الشركات الغنية واألفرا

 عالم أكثر مساواة

أن علينا  يتوجباالستغالل. قاع  واخراجهم مناقتصادنا على وجه السرعة لمكافأة العمال العاديين والمنتجين الصغار  هيكلة عمل إلعادةعلينا أن ن

 انعدام المساواةيمكننا إنهاء أزمة  . هذا ما يريده الناس. وهذا ما وعد به قادتنا. معاً فقط ألثرياءالتي تصب في صالح انوقف المكاسب المفرطة 

 .طفالناألمساواة عالم اكثر قتصاد أكثر إنسانية وويمكننا بناء ا

 توصياتال

 وبالتاليالحالي السائد على فقراء العالم.  الجديد ليبراليعترف بأثر النموذج االقتصادي العلى الحكومات والمؤسسات الدولية أن تعين تي

التوصيات التالية  تناول. تجوهريبقدر أكبر من المساواة كهدف  تمتعت التي االنسانية المزيد من االقتصادات على تنمية تعمليجب أن 

 .ما ينبغي أن تفعله الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات
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 إلى الحكومات

 م المساواةاعدانفيما يتعلق ب

 عمل حتى ال يتجاوز إجمالي لحكومات أن تعلى اينبغي . انعدام المساواة للحد من وضع أهداف وخطط عمل محددة زمنياا  •

 ذلك حكومات أن توافق على استخدامعلى الينبغي كذلك . االفقر في البالد ٪40 ال دخلمن السكان ٪ 10أغنى دخل 

 86.م المساواةأزمة انعدابشأن  العاشر لهدف التنمية المستدامة المعدلباعتباره المؤشر  85مقياسال

 الذهبيالعصر فاحشة، فعلينا أيضا أن ننهي الثروات ال يتوجبإنهاء الفقر المدقع، لكي نتمكن من . فاحشال اءإنهاء الثر •

والضرائب من أجل الحد بشكل جذري من  االطر القانونية لحكومات أن تستخدم ا يتعين علىيقوض مستقبلنا. الراهن 

 .السياساتصنع  االثرياء افرادا" وجماعات، على ن تأثير والحد كذلك م، اء الفاحشمستويات الثر

 الذهبيالعصر فاحشة، فعلينا أيضا أن ننهي الثروات ال يتوجبإنهاء الفقر المدقع، لكي نتمكن من . فاحشال اءإنهاء الثر •

والضرائب من أجل الحد بشكل جذري من  االطر القانونية لحكومات أن تستخدم ا يتعين علىيقوض مستقبلنا. الراهن 

 87.صنع السياسات االثرياء افرادا" وجماعات، على ن تأثير موالحد كذلك ، اء الفاحشمستويات الثر

تجاه تصرفات وتعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية وال بهدف معالجة جميع أشكال التمييز بين الجنسينتطبيق سياسات  •

 والدولية.المستويات المحلية والوطنية والسلطة على مستوى األسرة ة المرأة وعمل المرأة وإعادة توازن دينامي

تجاه تصرفات وتعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية وال بهدف معالجة جميع أشكال التمييز بين الجنسينتطبيق سياسات  •

 المستويات المحلية والوطنية والدولية.والسلطة على مستوى األسرة ة المرأة وعمل المرأة وإعادة توازن دينامي

 ساسفي االاقتصاد عادل  بتخطيط في ما يتعلق

بما في ذلك التعاونيات ومشاركة الموظفين في إدارة  أكثر إنصافاا مادي  ائدحفيز نماذج األعمال التي تعطي األولوية لعت •

 الشركات وسالسل التوريد.

دفع أجور المعيشة  نلتأميعلى سالسل التوريد الكاملة  زاميةلاو يةإجبار جراءاتا بتطبيقمطالبة جميع الشركات متعددة الجنسيات  •

 88األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.ب فيما يتعلقللمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة  وفقاا لجميع العمال 

مرة من متوسط أجور  20لشركات  ال تزيد عن في االتنفيذيين للمدراء رواتب اعتماد و لمساهميناعائدات الحد من  •

 ويفضل أن يكون أقل. 89 الموظفين

االقتصاد.  مجاالتحقوق المرأة العاملة بالكامل في جميع طبيق وضمان ت الفجوة في األجور بين الجنسين القضاء على •

 دعمتوتنفيذ التشريعات واألطر التنظيمية التي  المساواة االقتصادية للمرأةتتعارض مع إلغاء القوانين التي يضاف الى ذلك 

 .حقوق المرأة

إلى  " لجميع العمال استناداً أجر الكفاف"الحد االدنى لالجور الى . االنتقال من الفقرأجور و عبوديةالقضاء على عمل ال •

 .وبمشاركة كاملة من النقابات وغيرها من الشركاء االجتماعيين غالء المعيشة مؤشرات

لغاء جميع إفضال عن  نقابات واإلضراب االنتساب الى ق العمال فيحقو تحفظ. وضع معايير قانونية تعزيز تنظيم العمال •

 بالمفاوضة الجماعية ودعمها لتتم على نطاق واسع.السماح و القوانين التي تتعارض مع هذه الحقوق
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 حليينضمان حقوق العمال المالقضاء على العمل غير المستقر وضمان احترام جميع أشكال العمل الجديدة لحقوق العمال.  •

لضمان حماية  جاً يتدرإضفاء الطابع الرسمي على االقتصاد غير المنظم  والعمال المهاجرين والموظفين غير الرسميين.

 .العمال غير الرسميين في عملية صنع القرار.وإشراك  العمالجميع 

 إعادة التوزيع من أجل مجتمع أكثر إنصافاا ب فيما يتعلق

 االنفاق العام

التمويل العام وتوفيره لتحقيق زيادة  90.االجتماعية للحماية توفير الحد االدنى االلتزام علنا تحقيق خدمات مجانية عامة و •

 .في الضمان االجتماعي أو التأمين االجتماعية  أصحاب العمل مساهم ضمان وذلك 

التي االمتناع عن توجيه التمويل العام إلى الحوافز واإلعانات للرعاية الصحية والتعليم من قبل شركات القطاع الخاص  •

لسالمة على صعيد ا للمرافق الخاصة التنظيم الصارمتقديم الخدمات األساسية للقطاع العام.  أفقوتوسيع تبغى الربح 

 من استبعاد أولئك الذين ال يستطيعون الدفع. اومنعه والجودة

 الضرائب

الضريبة غير متناسب مثل  بشكلء . إعطاء األولوية للضرائب التي يدفعها األغنياالفاحشةاستخدام الضرائب للحد من الثروة  •

الدخل المرتفع. إدخال جبايتها على اصحاب والممتلكات والميراث واألرباح الرأسمالية. زيادة  الضرائب وعلى الثروة 

 .للمساعدة في تمويل أهداف التنمية المستدامة. المليارات أصحاب ة الثروة العالمية علىضريب

ينبغي حيث  ،الضرائب لى الحضيض على صعيد السباق ا إلنهاء جيل جديد من اإلصلحات الضريبية الدوليةالمطالبة ب •

أي مفاوضات جديدة ينبغي أن تجري ف 91.انعدام المساواةالحد من  فيعادل ومنصف يساهم  بشكل تحديد معدالت الضرائب

  .هيئة ضريبية عالمية جديدة تكفل مشاركة جميع البلدان على قدم المساواةبرعاية 

 موضوعية ألسوأ المالذاتمن خالل اعتماد قائمة سوداء  وزيادة الشفافية اآلمنة الملذات الضريبية حظر اللجوء إلى •

 .تقوم باستخدامهاوالتلقائية ضد الشركات واألفراد والبلدان التي  الفعالةالعقوبات فرض والضريبية 

 .دورها في بناء اقتصاد أكثر إنسانيةالشركات  ؤديينبغي أن ت

لعمال ذوي لإعطاء األولوية  : يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تختارالكفافأجر في حال عدم توافر باح راألتوزيع لال  •

العالوات أو دفع االسهم أو إعادة شراء  األرباح عبر توزيع مكافأة المساهمين عن  اإلحجام تدنية وذلك من خاللجور الماأل

باستخدام معيار  يحسب )الكفاف صل جميع موظفيهم على أجر حتى يح ،العاليةجور االأصحاب إلى المديرين التنفيذيين و

للعمال أو المنتجين في سالسل التوريد  معيشياً  دخالً تؤمن ألسعار التي ضمان دفعها ال التدابيرذ ااتخإضافة الى  مستقل(

 ..الرئيسية

إيجاد العمل على و االجور  دارة ولجانضمان تمثيل العمال في مجالس اإل على الشركات ينبغي التمثيل في مجالس اإلدارة: •

 .سل التوريد والمجتمعات المحليةل العاملين في سالامثأ في صنع القرار، اآلخرينالطراف صوت أسماع سبل إل

وإنصافا  مؤسسات أكثر تنظيماً األولوية للتزود من : يمكن للشركات إعطاء في سلسل التوريد في عملية التحولدعم التغيير  •

تلك التي لديها و؛ أو كلياً  على سبيل المثال تلك التي يملكها العمال أو المنتجون جزئياً  -التوريد الخاصة بها ل السفي س

مبادرات فمع العمال. أو كلها، رباحها أيعطي األولوية لرسالة اجتماعية؛ أو تلك التي تختار مشاركة بعض إدارة نموذج 

 ساعد الشركات على القيام بذلك.ي 92(Oxfam's Fair Value Club)فام لمنظمة أوكس ة التابعمثل نادي القيمة العادل
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٪( مع أصحاب 50نسبة من األرباح )على سبيل المثال تقاسم لشركات أن تقرر ا بإمكان: اا فقرأكثر العمال  تقاسم األرباح مع •

٪ 50 ما نسبته 93(Cafe Direct) كتدير يتشارك مقهى. على سبيل المثال، صفقاتهافي سالسل التوريد و المتدنيةاألجور 

 من األرباح مع مزارعي البن.

ات منظمة واتفاقي 94تمكين المرأة الرامية إلى االلتزام بمبادئ األمم المتحدة  دعم المساواة بين الجنسين في مكان العمل: •

االلتزام بالمساواة بين الجنسين؛ الثبات  95((183سي  – 156سي  – 111سي  – 100ة )سي العمل الدولية ذات الصل

فضال عن  والتظلمات؛ تحرش الالتبليغ بالتوظيف والتدريب والترقية وتشمل  خاصة بالمساواة بين الجنسينوتنفيذ سياسة 

 .وااللتزام القضاء على هذه الثغرات جميع مستويات الشركةعلى سين بين الجنبشكل علني نشر فجوة األجور 

وااللتزام تخفيض هذه  رواألج سطلشركة بين الرئيس التنفيذي ومتوااجور فارق : نشر نسبة األجورنسبة فارق خفض  •

 على األقل 1:20النسبة إلى 

والعمل بالشراكة  مستمر، بشكلات العمال المستقلة الهادف والبناء مع نقاب تفاوض ال : االلتزام علناً دعم المفاوضة الجماعية •

وتمكين  لقياديةاال سيما في المناصب  النقاباتإلى العامالت  انتساب ون النقابات نفسها، على إزالة الحواجز التي تحول د مع

 .عليةاوف أمان بأصواتهن إسماع النساء العامالت من 

 م المساواةاعدانأزمة  -1
أسوأ مما كان يعتقد سابقاً  م المساواة في الدخلاعدان ياتأن مستووتظهر تقديرات حديثة . استمرار ازدياد الثرواتمع  انعدام المساواةتتواصل أزمة 

مثل ربع سكان العالم، أن عبر العالم تبلدان  10ظهر استطالع جديد أجرته منظمة أوكسفام في يُ ذاته . في الوقت خصوصا النساءهي تطال و

بقوة  نشجعوبلدانهم وأنهم يفي مساواة الم اعدانعن مستوى ال يملكون صورة صحيحة عالماً أكثر مساواة وأنهم  واضحيريدون بشكل  شخاصاأل

 .الفجوة صتقليبهدف إعادة توزيع أكبر بكثير 

تساهم ما  قوم بما يكفي للتصدي لها وغالباً تال إال أنها ، لمشكلةهذه ا ندوق النقد الدولي والبنك الدوليقياداتنا وحكوماتنا ومؤسساتنا مثل صتدرك 

.في تفاقم الوضع  

 الثراء الفاحش ألصحاب المليارات

 96المليارات  : الثراء الفاحش ألصحاب5حالة رقم 

 قليلة. يادفوائد النمو االقتصادي في أفي حين تتركز  م المساواة تزداد سوءاً اعدانهذا التقاعس، ال تزال أزمة  ظلفي 

 2043اآلن  بات في العالمكل يومين. و إضافيملياردير  عفي عدد أصحاب المليارات في التاريخ، م زيادةأكبر شهد العام الماضي  •

  97هم من الرجال.من عشرة. تسعة من كل املياردير

  98مليار دوالر. هذا يكفي إلنهاء الفقر المدقع سبع مرات. 762، زادت ثروة مجموعة النخبة بمقدار شهر 12خالل  •

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

  100.اسرع بست مرات تقريباأي  -٪ سنوياً 13في االرتفاع بنسبة 

٪، في حين أن 1ونسبتهم من األغنياء العليا  الشريحةأصحاب ٪ من إجمالي النمو في الثروة العالمية في العام الماضي ذهب إلى 82 •

  101شهد أي زيادة بتاتاً.يالنصف السفلي من البشرية لم 

تريليون دوالر من الرعاية عشرة النساء بساهمت مليار دوالر،  762بمقدار  أصحاب المليارات خالل عام واحد حين زادت ثرواتفي  •

  102غير مدفوعة األجر سنوياً لدعم االقتصاد العالمي.
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ثروة التي تملكها التوازي  اشخص 42 ثروة  ( أنCredit Suisse) الجديدة من مؤسسة االئتمان السويسريالبيانات تظهر  •

شخصاً يمتلكون ما تملكه  61إلى  8نسمة، حيث تم تعديل رقم العام الماضي من  اتمليار 3.7ـببالغ عددها والى السفل الشريحة

  103٪.50السفلى ونسبتهم  الشريحة

  104باقي البشرية.تفوق ما يملكه ٪ تملك ثروة 1 ااألغنى ونسبته الشريحةالتزال  •

 أن:، 2017عام الفي أبحاث أجرتها منظمة أوكسفام وغيرها ظهرت أفقد العالم. مختلفة عبر في بلدان ذاتها تظهر الصورة و

تسجيل الفقر المدقع. ورغم من مليوني شخص  خراجفوائد على ثروته إلالما يكفي من في البالد سنويا في نيجيريا، يكسب أغنى رجل  •

  105.ذاتهاالفقر خالل الفترة  تفاقمت معدالتفي نيجيريا، نمو اقتصادي متين على مدى عقد تقريبا 

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

 160حو نأي ما يملكه )ثروة موازية لتلك التي يملكها النصف االفقر من سكان البالد أغنى ثالثة أشخاص يملك  ،ت المتحدةفي الواليا •

  107مليون شخص(.

شخص من  كسبه المبلغ الذي يكسب عاماً لي 19في البرازيل، يتعين على الشخص الذي يحصل على الحد األدنى لألجور أن يعمل  •

 108. في شهر واحد، كان٪ من الس0.1التي تشكل الغنية  الشريحة

 

  2017-2000 عاميبين  ،هم ومجموع ثرواتأصحاب المليارات : عدد 1رقم  رسم بياني 

 

 

 

 

  /https://www.forbes.com/billionaires/list..2017  العالمأصحاب المليارات في تصنيف (.2017. )زبيانات من فورب بناء على المصدر: حسابات المؤلف

0

500

1000

1500

2000

2500

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

ت
را

يا
مل

 ال
ب

حا
ص

 أ
دد

ع

ر 
ال
دو

ر 
يا
مل

 ،
ت

را
يا
مل

 ال
ب

حا
ص

 أ
ت

وا
ثر

ع 
مو

ج
م

Number of billionaires Wealth of billionaires $bn

 

 ملياراتالعدد أصحاب 

https://www.forbes.com/billionaires/list/


 19 العمل وليس الثروة كافئوا                                                                                                                                                                 

الفجوة في األجور بين في حين حظيت . ولبيتهم من الرجالهم في غااألغنياء افقر الفقراء في العالم هم بغالبيتهم من النساء في حين أن أغنى 

 .بين الجنسين أعلى من ذلك بكثير الثراءالجنسين بقدر أكبر من االهتمام في معظم البلدان، فإن فجوة 

 قلل من شأنهامشكلة يُ م المساواة في الدخل اعدان

تم دخالً إذا ان تؤمن لثروة ويمكن ل. نفقيإلى ثروة إذا لم فالدخل يتحول م المساواة. اعدانفي مسألة أمر أساسي  العالقة بين الثروة والدخل إن 

 .غداً  مساواة في الثروةم اعدانأزمة  تولد ساواة في الدخل اليوم م الماعدانمسألة إن ، اختصار. وباماديعائدا  وفرتفي أصول  استثمارها

قدر المجتمعات يُ في  العليا الشريحةأن دخل إلى بقوة  109التقديرات الجديدة في السنوات األخيرة تشيرم المساواة في الدخل، اعدانمسألة بالنظر إلى 

 .لى بكثير مما كان يعتقد سابقاً أعم المساواة في الدخل اعدانبشكل منتظم، ومستوى بأقل من قيمته الفعلية 

. األغنياءدخل سوء تقدير األسر، التي تميل إلى خاصة بدخل المساواة في الدخل إلى استبيانات  بانعدامتستند معظم اإلحصاءات الرسمية المتعلقة و

أقل من راتب  هأن راتببأغنى المشاركين في الدراسة ادعى  فعلى سبيل المثال، خلصت دراسة أجريت في عدة بلدان في أمريكا الالتينية إلى أن

الحقيقي حجم ال معرفة لمعالجة هذه المشكلة ن لان جديدتاريقتواعتمدت مؤخراً ط 110إلى كبيرة. الحجم في شركة نموذجية متوسطةكبير مدير 

 .الحسابات القومية والسجالت الضريبيةهما  المساواة في الدخل نعدامال

 تقديرات جديدة باستخدام الحسابات القومية

يؤدي ٪، 1 اونسبته علياال الشريحةر فهم أفضل لدخل يتوفلاستخدام الحسابات القومية أن  111(Brookingsبروكينغز)مؤسسة يظهر تحليل أجرته 

المساواة في بلد  النعدامالقياسي هو المعيار  (Gini)معامل جيني لتفاوت الدخل المساواة في العديد من البلدان.  انعدامتقديرات الى ارتفاع كبير في 

لعام في اعامل جيني في المكسيك م المساواة. فعلى سبيل المثال، ارتفع ماعدان ياتمستو ت، كلما ارتفع1 رقم كلما اقترب معامل جيني منفما. 

. 0.64 دل الى ، إال انه عُ ، على غرار اليونان0.38كان معامل جيني الرسمي  ،اندونيسيافي  ،نفسه في العامو 90.6.112إلى  0.49من  2014

 113.في العالم المساواة انعدام اسوأ اوضاع احدة من التي تشهد و جنوب أفريقياذلك المسجل في قريب من  اليونانومعدل 

  2014-2012: معامل جينى 2رقم رسم بيانين 
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لدخل أنحاء العالم؟ ضبط معامالت جيني المساواة داخل البلدان في جميع انعدام (. ما الذي نعرفه حقا عن 2017المصدر: حسابات المؤلف باستخدام بيانات تشاندي وسيديل. )

countries-within-inequality-about-know-really-we-do-much-https://www.brookings.edu/opinions/how-المفقود. بروكينغز.  العليا الشريحة

rld/wo-the-around 

 المساواة المطلقانعدام 

 فيمفيدة أكثر فقراً األشخاص الزيادة المطلقة في دخل أشد إال أن . ةنسبيكانت تقارن بين دخول م المساواة اعدانلمقاربة مسألة السابقة  األساليب

 .القضاء على الفقرفي ، نواح كثيرة

٪ في األجر، فإن 50حصل كل منهما على زيادة بنسبة و دوالر في اليوم 200خر يكسب آدوالرين في اليوم ويكسب  إن افترضنا ان شخصاً ف

لفقير سوف يحصل من الشخص الفقير. ومع ذلك فإن الشخص امئة مرة  أكثر ثراءً  الشخص الغني وسيبقىالمساواة النسبي بينهما لن يزداد. انعدام 

 تصاعديس م المساواة المطلقاعدأن انما يعني دوالر،  100على زيادة قدرها الشخص الغني سيحصل في حين واحد دوالر على زيادة قدرها 

 من الشخص الفقير.إضافياً  ادوالر 99وسيكون الشخص الغني أكثر ثراًء بـ 

ضعف الزيادة  يعادل٪، أي ما 75قد ارتفع بنسبة  % من افقر سكان العالم  10نسبة  أشارت التقديرات إلى أن دخل 1142013و 1988بين عامي 

 ادوالر 217زاد بمقدار االفقر في العالم ٪ 10نسبة من (. ومع ذلك، فإن نصيب الفرد سابقا ٪36التي كانت و)% من سكان العالم  10لدى أغنى 

 لشرائية( خالل الفترةالقوة اتعادل ) ادوالر 4887زيادة قدرها االغنى في العالم ٪ 10ت نسبة شهد فيما، عاماً  25القوة الشرائية( على مدى تعادل )

 .115ذاتها

 الشريحةافراد الفيل( و ظهر ) الوسطى عالميا الشريحةافراد "الفيل" النسبة المئوية للنمو القوي في دخل المعروف باسم يوضح الرسم البياني الشهير 

ية هم من السنوات الثالثين الماضعلى مدى في البلدان الغنية أن الخاسرين األكبر بم هذا الرسم البياني إلثبات ااستخدحيث تم )الخرطوم(. العليا 

م المساواة المطلق اعدان بالنظر إلىلكن 116في القمة. كما استفاد من هم العالم  في العاديين  األشخاص غالبيةاستفاد  بينما، الوسطى والسفلى الطبقتين

 العليا. الشريحة منهم فقط االكبر ين الفائزبأن و تالشىالفيل يظهر أن ب في حقيقة األمرنرى  (3رسم دخل )الخط البرتقالي في الفي ال

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

S
w

e
d
e

n
F

in
la

n
d

N
e

th
e
rl
a

n
d
s

D
e

n
m

a
rk

Ic
e
la

n
d

S
lo

v
a
k
 R

e
p
u

b
lic

F
ra

n
c
e

S
w

it
z
e

rl
a
n

d
V

ie
tn

a
m

Ir
a

n
U

n
it
e
d

 K
in

g
d

o
m

S
p

a
in

It
a

ly
C

h
in

a
S

e
rb

ia
T

h
a
ila

n
d

R
w

a
n
d
a

C
a

m
e
ro

o
n

U
ru

g
u
a
y

P
o

rt
u
g

a
l

R
u

s
s
ia

U
n

it
e
d

 S
ta

te
s

P
a

k
is

ta
n

T
u

rk
e
y

A
rg

e
n
ti
n

a
G

re
e
c
e

P
o

la
n
d

B
ra

z
il

C
h

ile
C

o
lo

m
b
ia

P
h

ili
p
p

in
e
s

R
o

m
a
n
ia

In
d
o

n
e

s
ia

M
e
x
ic

o

Original Adjusted
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https://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-really-know-about-inequality-within-countries-around-the-world/
https://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-really-know-about-inequality-within-countries-around-the-world/
https://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-really-know-about-inequality-within-countries-around-the-world/
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 2013-1988، باألعشارقة والنسبية في الدخل العالمي ؟ التغيرات المطلالهوكيعصا : الفيل أو 3ل توضيحي رقم شك

 

 مراجعة . البنك الدولي الالكبير. واشنطن االقتصادي توزيع الدخل العالمي: من سقوط جدار برلين إلى الركود (.2016. )نكميالنوفيحسابات المؤلف باستخدام: الكنر والمصدر: 

  (.2016والبنك الدولي ) 117(2016) نك؛ ميالنوفي203-32(: 2) 30. ةاالقتصادي

الثاني من هذه الورقة.  جزءفي ال هاتناقشتم متوس على الفقر تغلبلمالئمة على صعيد اأكثر  فقراً هي شخاصإن الزيادة المطلقة في دخل أشد األ

 .0.72118إلى  0.56من  2005و  1988بين ارتفع معامل جيني العالمي المطلق ال، غوفقا لـ أناند وسي

 ٪1 اونسبتهغنى األ للشريحةم المساواة اعدان تقييم

من مصادر لمجتمع. وباستخدام بيانات أغنى األشخاص في ا دخلتظم في تقدير بشكل منتخطئ  اهؤالمستطلعة آرااألسر  إنف ،سابقاكما أشرنا 

 يرة بدور رائدأنتوني أتكينسون في السنوات األخ الراحلتوماس بيكيتي و بينهم ال سيما السجالت الضريبية، قام فريق من االقتصاديين من اخرى، 

على حصة  تتضمنو  (WID)من قاعدة بيانات الثروة والدخل العالمية مستمدة البيانات ف٪. 1 اونسبتهغنى األ الشريحةدخل  تقييممن أجل  ودقيق

م اعدان ها حول في تقريرواردة ال معلوماتتظهر احدث الو 119بلد.في كل البيانات الضريبية وذلك باالستناد إلى ٪ 1 ااألعلى ونسبته الشريحةدخل 

. وفي 2016و 1980٪ من إجمالي نمو الدخل العالمي بين عامي 27على  تاستحوذقد ٪ 1 ااألعلى ونسبته الشريحةالمساواة في العالم إلى أن 

 .120٪ من إجمالي نمو الدخل12، أي على النصف فقط٪ 50 اونسبته ىالسفل الشريحة حصلت ،ذاته الوقت

 

  2016-1980، ةالمئوينسبة : نمو إجمالي الدخل بال4رقم رسم بياني 
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 ٪ حصلت على50الشريحة السفلى ونسبتها 
 ٪ من اجمالي النمو12 

 

 ٪ حصلت على1الشريحة العليا ونسبتها 
 من اجمالي النمو٪ 27 

 

 ٪1 ازدهار نسبة 

 في العالمفي
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م المساواة في العالم. البيانات المتاحة اعدان. مختبر 2018م المساواة في العالم اعدان(. تقرير 2017ألفاريدو، تشانسل، بيكيتي، سايز وزوكمان. ) :من قبل المؤلفين تصميمهتم  المصدر:

 /http://wir2018.wid.worldمن 

بيانات ال تشير. والدخل الضريبة علىتجنب دفع ب نما يقومو غالباالمجتمع فراد أغنى أأن إذ ، أيضا له حدوده استخدام السجالت الضريبيةإال أن 

التهرب من دفعها الضرائب التي تم  حجمأن إلى  أثرياء نإسكندنافيتينيابة عن عمالء  HSBCبنك قبل من في سويسرا مودعة عن ثروات  المسربة

 ما يعني٪، 0.01 االعليا ونسبته الشريحة في٪ 26 إلى ذروة تجنب الضرائبوقد وصلت (. 5 رقمرسم البياني ال إلى بالثروة )انظرعلى ارتباط 

 .121٪ مما ورد في سجالتهم الضريبية26 نسبة ٪ من العمالء كان أعلى ب0.01أغنى  دخل أن

 

 

 

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

2006. 

الشريحة التي تعيش تحت الضغط 

في الواليات المتحدة  ٪90 ونسبتها

 واالتحاد األوروبي

 ارتفاع البلدان الناشئة

http://wir2018.wid.world/
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 zucman.eu/files/AJZ2017.pdf-http://gabrielم المساواة. اعدان(. التهرب الضريبي و2017المصدر: ألستادسيتر، نيلز وزوكمان. )

العليا من  لشريحةفراد اأفإن  أجمع النسب على العالم في حال انطبقت هذه  بالتعاون مع منظمة أوكسفام ابرييل زوكماناالقتصادي غواحتسب 

 االعليا ونسبته لشريحةمع امليار دوالر  200 لمبلغ إلىهذا اوسيرتفع مليار دوالر من الضرائب.  120دفع  من يتهربون٪ 0.01ونسبتهم األغنياء 

 .دراسةهذه ال المرفقة مع المنهجيةحول مالحظات الالطالع على مزيد من التفاصيل عن هذه الحسابات في يمكن ا٪. 1

 مةهمم المساواة اعدانمسألة تعد لماذا 

 يرتبط ة على األداء االقتصادي، ألنهآثار غير مباشركون النعدام المساواة االقتصادي ت، قد لوغير عادناجع غير الى جانب كونه 

 122م االستقرار السياسي والجريمة وانخفاض مستويات الثقة.اعدانبارتفاع مستويات اإلرهاب و

ن يحافظ البلد على خفض من إحتمال أم المساواة تاعدانمن  مرتفعةأجراها صندوق النقد الدولي أن المستويات ال بحاثأأظهرت فقد 

خلصت دراسة ذلك ك 124.، على النمولى حد كبيرال تؤثر سلبا إاالقتصادي وأن إعادة التوزيع  123النمو االقتصادي على المدى الطويل،

أقل معامل جيني فإن كان . متوازيةإلى أن العالقة بين إعادة التوزيع والنمو االقتصادي ليست حديثا  125صندوق النقد الدولياها أجر

فإن إعادة التوزيع  ،م المساواةاعدانهذا المستوى المنخفض من لكن إن كان المعامل أعلى من النمو. بإعادة التوزيع تضر ، 0.27من 

 .127فقط دولة  11في  0.27دون معامل جيني ويسجل معدل  126للنمو االقتصادي.تعد إيجابية 

يجعل الكفاح من والفقر،  أيضا محاوالت خفض مستوى م المساواة يقوض اعدان، فإن من هذه الدراسة التالي فصلوكما سيظهر في ال

 .الفقر المدقع أكثر صعوبةلقضاء على اأجل 

 م المساواة بين الجنسيناعدان
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على الضرائب و، العملهذا  أةمكاف يهكيف وعلى عمالً تبر ؤثر على ما يعت فهي على مستويات االقتصاد. فجوة االقتصادية بين المرأة والرجلتؤثر ال

 .والنساء بها الرجالالوظائف التي يقوم فضال عن  ،نفاق وقرارات صانعي السياساتواإل

الرجال األراضي واألسهم واألصول اكبر من يمتلك عدد  ،على الصعيد العالميف. حقيقيةشكلة بين الرجل والمرأة مفي الثروة م المساواة اعدانيشكل 

من الرجال؛ في بوروندي،  ٪22مقابل اضي في ألرفردية لملكية بمن النساء فقط ٪  5حظى ت ،. ففي السنغال مثالً النساءمقارنة ب مالية األخرىالرأس

 .128٪ 50الرجال بين نسبة البينما  ٪ 11صل هذه النسبة في صفوف النساء الى ن

 نساء من ذوات البشرةالف. من الرجال أقل بكثير لديهن أمالك، والرجال٪ فقط مما يكسبه 79تكسب  يركية في الواليات المتحدة األم النساءال تزال 

عندما تمتلك لكن حتى  129.بعد يمتلكن أقلفاالخريات النساء اما ؛ ءالبشرة البيضا يمن ذول ارجاللكه تسنتاً فقط لكل دوالر يم 32 لكنتيمالبيضاء 

بلداً  35ي ففالفعلية على تلك األصول. تهن سيطرحد من يداخل األسر والمجتمع كثيراً ما توازن القوى فإن  حقوق ملكية نأو لديهاألراضي  نساءال

ليستفيد  لنساءاجاهل تيتم غالباً ما و 130الرجال،نظرائهن من التي يتمتع بها نفسها حقوق الميراث بالنساء الوريثات من ، ال تتمتع 173من أصل 

 للمنزل القانونيين ينالمالك واألن أزواجهن كان بيوتهن ودخلهن بعد وفاة أزواجهن الزوجات من، تحرم أحياناً ن من الذكور. وأقارب آخرمن الميراث 

الواقعة ويحدث ذلك في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان  131.ان ترثهاالزوجات  يكون بمقدورالمواشي واألصول األخرى التي ال واألرض و

بعض أفقر النساء  تعيشهام المساواة التي اعدانمن الدخل المتوسط، حيث تؤدي قوانين اإلرث غير العادلة هذه إلى تفاقم أوجه السفلى الشريحة في 

 .في العالم

النموذج . وساهم النفوذأصحاب أغنياء من رجال يد ، فقد تم بناء االقتصاد على جديداً  أو عرضيا م المساواة بين الجنسين ليس حادثاً اعدانإن 

غإالى الحضيض والسباق  األغنياءعلى ضرائب تخفيض الو العامةخدمات تقليص ف  .زيادة الوضع سوءاً في المهيمن  الجديد ليبرالياالقتصادي ال

يقدر أن عبء التقشف  ، على سبيل المثال،ل. ففي المملكة المتحدةاأكثر من الرج نساءبال اضرتاالجور وحقوق العمل، كلها عوامل على صعيد 

 .132مليار جنيه استرليني للرجال 13مقابل في  2010عام ال فيمليار جنيه استرليني  79المالي كلف النساء ما مجموعه 

 وتوصلتم المساواة في الدخل. اعدانم المساواة بين الجنسين مرتبط باعدانأن ببلداً  140وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في أكثر من 

وعلى العكس من ذلك، تتأثر النساء أكثر من  133لسد الفجوة بين األغنياء والفقراء. رئيسي سبيلإلى أن سد الفجوة بين النساء والرجال الدراسة 

 ناقتصادا يعتمد ازدهارو 134.االكثر خطراً و استقراراً في الوظائف األقل أجراً و يعملنحيث إنهن غالباً ما  م المساواة في الدخلاعدانبسبب  نغيره

 ،على سبيل المثال ،بيروالاألجر. ففي ير مدفوعة من خالل أعمال رعاية غ نساءأيضا على المساهمة الضخمة غير المعترف بها التي تقدمها ال

رعاية  بأعماليقمن  النساء الفقيرات يضاف الى ذلك أن 135الناتج المحلي إجمالي  ٪ من20تمثل بأنها قد أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر  تقدر

 .136غير مدفوعة األجر أكثر بكثير من النساء األغنياء

 نبغي، لضمان المساواة بين المرأة والرجل، يكذلكم المساواة بين الجنسين. اعدنأن نضع حداً ال نبغيالشديد، ي ةاالقتصادي م المساواةاعدنال للتصدي

علينا جب توبل ي لهياكل االقتصادية القائمةفي اأكثر إدماج المرأة  ون كافياً . ولتحقيق ذلك، لن يكاالقتصاديم المساواة اعدان جذريبشكل أن نخفض 

 .فقط لقلة من اصحاب الحظوة لصالح الجميع وليس معاً  الوالرج نساءالتنشئه  نحدد رؤية القتصاد إنساني جديدن أ

يعني أننا في الكثير هذا  .التي يعرفونهالمجموعات المرجعية استنادا الى ام المساواة االقتصادية اعدنإدراكهم ال شخاصمعظم األبطبيعة الحال، يحدد 

 .التوزيع الوطني نعرف موقعنا على خريطة ، وال قي م بطريقة صحيحة وضع افقر الفقراء واغنى االغنياءمن األحيان ال ن

 م المساواةاعدانالقلق العام إزاء 

 سياسة إعادة التوزيع اتخيارلدعم الم المساواة واعدبان المتعلقةاالدراكات المختلفة البحث الجديد التي تقوم به منظمة أوكسفام إلى فهم هذا  يسعى

يمثلون أكثر من ربع سكان العالم وأكثر من وبلدان عبر القارات الخمس،  عشرةفي الف شخص  70تم استطالع أراء أكثر من فقد  137.االقتصادي

الصعيد الوطني في على تمثيلية عينات من بيانات جمعت  اإلنترنت اجريت عبر التي هذه االستطالعات المحلي في العالم. الناتج إجمالي  ثلث

 .الواليات المتحدة والهند ونيجيريا والمملكة المتحدة والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والمغرب وهولندا والدنمارك
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على أن قوة ب اأو وافقو شاركينع العينة اإلجمالية من المأكثر من ثالثة أربا وافق م المساواة، اعدمسألة انالمواقف والمعتقدات حول ب فيما يتعلق

 )أكثر من نصف المشاركين بر ٪ في نيجيريا. ويعت92و٪ في هولندا 58بين  وتراوح النسبة ، في بالدهم الفجوة بين األغنياء والفقراء كبيرة جدا

تصل هذه ك، ، على الرغم من العمل الجاد. وفي المكسياالموال التي يملكونهازيادة  شخاصأنه من الصعب أو المستحيل على األ (٪ من إسبانيا68

 .٪ 84 النسبة الى 

ترتفع هذه النسبة اكثر في هذا المجال و ،أن الفجوة بين األغنياء والفقراء تحتاج إلى معالجة عاجلة أو عاجلة جداً  شاركينن ثلثي المعا يقرب ورأى م

 شخاصاألرأى  ،ذلك. وعالوة على ذلكيك يعتقدون ٪ في المكس93٪ في نيجيريا و85٪ في جنوب أفريقيا و79٪ في الهند و73: في دول كثيرة 

ينبغي أن تكون على أن حكوماتهم قوة باو وافقوا  شاركينمن المتقريبا ٪ 60قد وافق ف ،القضية في معالجة هذه أساسيأن الحكومات لها دور ب

 ٪.69في جنوب أفريقيا، بلغت النسبة وتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء. عن مسؤولة 

عما إذا كان ينبغي تخفيض العجز سؤالهم ٪. وعند 1 امن أصحاب الدخل ونسبته علياال للشريحةالضريبة  تمعدالفي الزيادة قوي ل تأييد هناك أيضاً 

زيادة  شاركيناختار أكثر من نصف الم ٪،1 اعليا ونسبتهال الشريحةن طريق خفض الخدمات العامة أو عن طريق زيادة الضرائب على ععام ال

زادت  ،٪ ، وفي المكسيك60ما يقرب من  ،، وفي نيجيرياذلك شاركين٪ من الم95 ، أختارفي الواليات المتحدةف 138.علياال الشريحةالضرائب على 

 .٪60عن النسبة 

م المساواة في تسعة من البلدان العشرة، كانت الخيارات اعدنال التصديددة للسياسة العامة من أجل خيارات محإنتقاء ا شاركينمن المُطلب عندما و

( توفير 4و ؛( رفع الحد األدنى لألجور3( مكافحة الفساد؛ 2عالية الجودة؛ عليم والرعاية الصحية المجانية ( توفير الت1هي:  تأييدااألربعة األكثر 

 .فرص العمل بأجر مناسب

ما يكون الفارق  غالباوم المساواة في الدخل في بلدهم، اعدنال المستويات الحاليةصحيح  ال يقدرون بشكل شخاصأن معظم األإلى البحث  خلصو

قالوا إنهم  . وعند سؤالهمبشكل صحيح م المساواة في الدخلاعدان ياتمستو شاركينثالثة أرباع المال يقدر نحو يا، في نيجيريا وجنوب أفريقف. هائال

بلدهم. في سجلة الممن تلك م المساواة اعدانمن  قلمستويات أ شاركين٪ من الم75يفضل  ، حيثالمساواةم اعدان ياتمستوفي  انخفاض أكثريفضلون 

 .م المساواة في بلدهم مقارنة بمستويات أي بلد في العالماعدانمن  قلمستويات أ شاركينالممجموع ر من نصف في الواقع، أراد أكث

م المساواة في الدخل عن تلك اعدانركيين مستويات أقل من ي٪ من األم60٪ من المغاربة و61 فقد أراد :بعض البلدان فيوكانت النسبة اقوى 

 .٪ من البريطانيين73٪ من االسبان و68 ذلك أكد الموجودة في أي بلد في العالم، ك

 االقتصادي سياسات إعادة التوزيع من تأييدم المساواة تعزز اعدبان المتعلقةالمعلومات 

 م المساواةاعدمسألة ان )في االستطالع( من البلدان والمجموعات الفرعية المشاركة فيكبير قلق ثمة فر لدى األشخاص، االمتوطالع االاستناداً إلى  -

على معلومات  ائيعشوبشكل  تم اختيارهامن المشاركين ية مجموعات فرعإطالع  دىوأالتخاذ اجراءات عاجلة في مجال السياسات. واسع  تأييدو

 المرتفعةالذين تلقوا معلومات عن المستويات  المشاركوناعرب على سبيل المثال، . فلتحركالمزيد من تأييد الزيادة مستويات القلق و إلىدقيقة 

للتحرك التأييد من  أعلىمستويات عن  وجنوب أفريقيا والدنمارك المملكة المتحدة الحراك االجتماعي فيمستويات وانخفاض ات ثرولتركز الالفعلية 

فرص توفير ٪ لدعم 20 نسبة تأييد أعلى بعن  المعلومات إلى أن يعبر المشاركونأدت هذه  ،، بينما في المكسيك٪20و 10تراوحت بين العاجل 

 ى لألجور.الحد األدن زيادةو ةر الئقوعمل بأج

عن ٪ 33استناداً إلى أرباحهم المعروفة بنسبة الدخل الوطني  في توزيعموقعهم معلومات عن الذين تم اطالعهم على  نوالمشاركعبر في إسبانيا، و

 .م المساواةاعدمسألة انل للتصدياألغنياء  زيادة الضرائب على تأييداستعدادهم ل

 مسؤولية الحكومةهي  ن تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراءالذين يؤيدوا فكرة أالمشاركين الى ارتفاع نسبة  وماتهذه المعلأدت في المغرب، 

م المساواة. في الهند، اعدمسألة انل العاجل لتصدياضرورة أيضاً من شعور المشاركين بذاتها إلضافية المعلومات ا أدتفي نيجيريا، و. % 30ب

٪ 15 ارتفاع بنسبة  إلى –في توزيع الدخل الوطني الفعلي وقعهم ه ممعرف ،هم فقراء عندالذين يعتقدون أن شخاصالتحديد بين األب -أدت المعلومات 

 .الرغم من العمل الجادعلى االموال التي يملكونها زيادة في المؤيدين لفكرة الصعوبة التي يواجهها االشخاص في 
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 عدم تحرك الحكومة

وقعت  2015عام الوفي  139تحدث العديد من قادة الحكومات والمؤسسات العالمية عن الحاجة الماسة إلى تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء.

 .140م المساواةاعدمسألة انلحد من ل سعىعلى الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي ي الحكوماتمن  193

 على جعل األموربشكل فعال كثيرون يعمل ال بل  التحركتخلف عن على الرغم من هذا االعتراف، فإن الحكومات في البلدان المتقدمة والنامية تو

 .141التنظيميةإزالة الضوابط  لتوسع فيوا أكثر سوءاً من خالل خفض الضرائب والحد من حقوق العمال

 فعالمقابل األفي : األقوال 1جدول رقم 

 ماذا يفعلون ماذا يقولون

 بمتالعب به على إصالح نظام ابدا كون قادرين ن "نحن لن

 . لقدساسفي اال الذين قاموا بالتالعب به  األشخاصاالعتماد على 

في السلطة  بقائهملضمان  قواعد اللعبةمن هم في الداخل وضع 

حاجة إلى إصالح نظامنا االقتصادي ب نحنالمال ... االحتفاظ بو

 ." مرة أخرى معا أن ننجح  بحيث يمكننا جميعاً 

، االنتخابية الحملةخالل ــ الرئيس دونالد ترامب، خطاب 

 2016.142يونيو حزيران/

ضم حكومة تبتعيين الرئيس ترامب  ، قامصبهمنمنذ توليه مهام 

تزيد ، مع ثروة مشتركة ليارات أكثر من أي وقت مضىأصحاب م

 .143ركييمليون مواطن أم 100أفقر  يملكهعما 

ب تخدم إلى وقد تبين أن إصالحاته المقترحة للرعاية الصحية والضرائ

 .144٪1 اونسبته علياال الشريحةحد كبير 

المتزايدة داخل التباينات  وأن نركز على تنبهيننكون م"يجب أن 

التباينات الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة. هذه على و المجتمعات

الكامنة وراء المنافسة على  ساسيةهي جزء من األسباب األوالفجوات 

 يؤدي إلى زعزعة االستقرار. " الذيالموارد واإلحباط والغضب 

ـ الرئيس ، خطاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، خاريب النيجيري  ـ

  145 2017سبتمبرايلول/

ذهبت  مؤخراحققت التي عائدات النمو االقتصادي  ،في نيجيريا

م اعدانحين ازداد الفقر و٪، في 10 اونسبته علياال الشريحةاً الى يحصر

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

 .146نساء أثناء الوالدة 10كل امرأة من 

إجراءات يقيس وبلداً،  152 شملم المساواة، الذي ياعدانمؤشر االلتزام بخفض الدولية مؤخراً التنمية ومنظمة تمويل نشرت منظمة أوكسفام 

 الجهد المطلوبوم بأقل من نصف بلداً تق 112وقد وجدت منظمة أوكسفام أن  147م المساواة.اعدنال لتصديلالسياسات الرامية الخاصة ب اتالحكوم

فهي الواليات المتحدة اما ؛ يزداد بسرعةلمساواة مرتفع ولم اعدانأي  148المؤشرفي وسجلت نيجيريا اسوأ نتيجة م المساواة. اعدلمسألة ان للتصدي

 .بعد جنوب أفريقيا مباشرةقد حلت والدول الغنية  احتلت مرتبة هي من االدنى بين 

 ،م المساواةاعدمسألة انمن بينها ناميبيا وتشيلي وأوروغواي تتخذ خطوات ملموسة للحد من  اأن بلدانبمنظمة أوكسفام أيضاً  في المقابل، وجدت

. فعلى سبيل على شروط أفضللعمال حصول اوتضمن  لتعليموتنفق أكثر على الصحة وا ائب على األفراد والشركات الغنيةحيث أنها تزيد الضر

فرقاً كبيراً، ال سيما أحدث ما وفرت الحماية االجتماعية الشاملة والتعليم الثانوي المجاني و م المساواةاعدانباستمرار من ناميبيا دولة المثال، خفضت 

 .149بالنسبة للنساء والفتيات

لمساواة. ومع ذلك، يواصل البنك م ااعدانمكافحة لالحاجة على بقوة  تكدأكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أوائل المؤسسات العالمية التي 

 في السنوات األخيرةصندوق النقد الدولي قام في حين و. 151مالذات ضريبيةلجأ الى العديد من الشركات التي ت و150الدولي دعم التعليم الربحي 

من دعم سياسات إال انه يواصل  ،ترمي الى تغيير طريقة تحركهخطوات  قوم باتخاذوي 152م المساواة اعدان خاصة في مجال ةريادينشر بحوث ب
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منظمة التي أجرتها بحاث األ ظهرأن تزيد الفجوة بين األغنياء والفقراء، مثل تخفيض الحد األدنى لألجور وزيادة الضرائب على الفقراء. وت شأنها

 .153وينبغي ان يقوم بذلك م المساواةاعدانللحد من ودعم البلدان لالمزيد ب يقومصندوق النقد الدولي أن أن بمقدور  أوكسفام 

المطالبات من قبل ، وهم باالهتمامعاءاتدعلى الرغم من او. ومع ذلك، على صعيد السياسات بل هو خيار ،م المساواة ليس أمراً حتمياً اعدمسألة انإن 

وقد  م المساواة والظلم.اعدانللتنديد بمواطنون بحياتهم يخاطر ، دول مختلفة عبر العالمفي ف يقومون بالخيار الخاطئ.ة ، فإن معظم القادالمواطنين

 100خطرة للحريات المدنية  اآلن في أكثر من تهديدات هناك أن الى  هي تحالف مكرس لتعزيز المواطنينو (CIVICUS) سيفيكوسخلصت 

 .154م المساواةاعدنال التصديقمع الديمقراطية بدالً من بلد، حيث تختار الحكومات 

 

 أفضل أم أسوأ؟الى م المساواة اعدان: هل 6حالة رقم 

م المساواة بين مواطني اعدانأو  مساواة بين الجميع على وجه األرضم الاعدانأي العالمي والوطني،  ينم المساواة على الصعيداعدانيمكن قياس 

حيث ر مهم بالنسبة لمعظم المواطنين، الوطنية أم م المساواةاعدانلكن ، هاسيجب قيهم أمر مهي م المساواة في العالم اعدمسألة انبلد واحد. إن 

في بفضل النمو المسجل م المساواة في العالم آخذ في االنخفاض، اعدانبعض التدابير، من خالل يكون ألفعال صانعي السياسات األثر األكبر. 

في معظم يتفاقم  م المساواةاعدان ما زال ،ذاته الوقت . وفيالسكاني العاليكتظاظ ركا الالتينية والصين وغيرها من البلدان اآلسيوية ذات االيأم

 155البلدان.

 م المساواة في الدخل، على الصعيدين العالمي والوطنياعدان

جل فيه كان العالم بلداً واحداً، فسيوإن . ةمرتفعتزال ال المعدالت إال أن 156م المساواة في الدخل آخذ في التحسن.اعدانعلى الصعيد العالمي، 

 157في العالم. مساواةالم اعدمستويات انالتي تشهد أعلى البلدان ي من قيا، وهجنوب افري ذلك المسجل فيم المساواة كاعدانمستوى 

وهذا يشمل  158م المساواة في الدخل.اعدمعدالت انفي  ارتفاعا على مدى السنوات الثالثين الماضيةعلى الصعيد الوطني، شهدت معظم البلدان 

م اعدانارتفع فيه مستوى أشخاص يعيشون في بلد  عشرة أن سبعة من كل ذلك اكتظاظاً بالسكان مثل الصين والهند. يعنيالعالم أكثر بلدان 

تاله انخفاض في انعدام المساواة  ارتفاعاً سريعاً  في التسعينياتركا الالتينية يم، حيث شهدت بلدان ألكن ثمة تفاوتا كبيرا 159المساواة في الدخل.

م المساواة في الدخل اعدانإلى زيادة سريعة في منصف البلدان اآلسيوية التي انتقلت من نمو بالخمس عشرة الماضية، مقارنة  واتكبير في السن

م المساواة اعدمعدالت انشهدت بعض البلدان مثل الصين أيضاً انخفاضاً طفيفاً في  ،2008عام المنذ و 160لخمس عشرة الماضية.في السنوات ا

 م المساواة.اعدانمن المهم استخالص الدروس من لبلدان التي نجحت في الحد من المستويات ال تزال مرتفعة جداً. أن ف ومع ذلك،في الدخل، 

 م المساواة في الثروة، على الصعيدين العالمي والوطنياعدان

كما بينت  م المساواة في الثروة سوءاً اعدانيزداد على السلطة والسياسة. على المستوى العالمي، لسيطرة با مرتبطارتفاع مستويات الثروة ن إ

 161٪.99 االسفلى ونسبته الشريحة٪ تملك أكثر من 1 اونسبته عليالا الشريحةو، اوكسفام

م المساواة في الدخل، اعدانم المساواة في الثروة أعلى بكثير من اعدانأن ببيانات  لديهادلة لعدد محدود من البلدان األ تشيرعلى الصعيد الوطني، 

٪ واألمر مشابه في الواليات 10 اونسبته علياال الشريحةثروة بسرعة في أيدي الركز تزاد في الصين، فوقد ارتفع بشكل كبير في العقود األخيرة. 

 2012.162و 1978٪ بين عامي 22٪ إلى 7من من الثروة ٪ 0.1 اونسبته علياال لشريحةاارتفعت حصة  في الواليات المتحدة،فالمتحدة. 

 ؟وءاا م المساواة في الثروة ساعدانيزداد  بينمام المساواة في الدخل آخذ في التحسن على الصعيد العالمي اعدانكيف يمكن أن يكون 

،  سفلاألباتجاه في الوسط والموجودين األشخاص م المساواة في الدخل على الصعيد العالمي مدفوعاً بزيادة دخل أولئك اعدانانخفاض ما زال 

، يستمد األغنياء معظم دخلهم ذاته الوقتفي . تذكرثروة أي ع ما يكفي لجم فإنهم ال يملكون ،الرغم من ارتفاع الدخلبصين. وفي ال خصوصا 
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، إال أنهم سرعة كتلك التي يسجلها من هم من متربة أدنى منهم بربما دخلهم ال ينمو مع أن و 163من العائدات على ثروتهم، وليس من األجور.

 .تحقيق الثرواتيواصلون 

 هل هذا يعني أن العولمة فعالة؟

 كبيرة ةزياد ذاتهالبلدان اومع ذلك، شهدت  164م المساواة في الدخل العالمي الى النمو االقتصادي في آسيا.اعداناالنخفاض الرئيسي في  رجعي

م المساواة على الصعيد الوطني من قبل اعدانأكبر قصص النجاح في الحد من كتبت حدودها. وضمن م المساواة في الدخل اعدمستويات انفي 

كانت أميركا  . فعلى سبيل المثال،الجديد ليبراليجماع االقتصادي الاإل متحدية الضرائب على األغنياء واإلنفاق االجتماعي، التي زادت البلدان 

بفضل النمو االقتصادي  165م المساواة خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين،اعدمعدالت انمنطقة التي شهدت أكبر انخفاض في الالتينية ال

 المرتفع وسياسات إعادة التوزيع واإلرادة السياسية إلجراء التغيير.

 الهائلةالفقر المدقع والثروة  -2
أن االنخفاض فالحجة االولى تشدد على م المساواة. اعدمسألة انعلى التركيز دعو الى عدم التي ت الحجج المضادة السائدة هذا الفصل اثنين من تناول ي

 166م المساواة مبالغ فيها.اعدانالكبير في أعداد الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم يدل على نجاح النظام االقتصادي العالمي، وأن المخاوف المتعلقة ب

الجدارة ويؤدي إلى اقتصادات كافئ على ي نتيجة اقتصاد ناجح وفعال هيهائلة للثروة التي االحتفاء بالمستويات ال تفيد بأنه ينبغيأما الحجة الثانية ف

 167أكثر إنتاجية.

 معدالت الفقر تخفيض

وقد  0152.168و 1996في الفترة ما بين عامي   النصفبدوالر في اليوم(  1.90الذين يعيشون في فقر مدقع )أي أقل من  دد األشخاصتراجع ع

 وااللتزام السياسي بإنهاء الفقر. دي القوي في االقتصادات الناشئةالنمو االقتصامن خالل تحقق ذلك 

إلى مجدداً ن االنزالق مخطوة واحدة على بعد  نوقد يكونو مدقع يعيشون على دخل منخفض جداً الفقر خرجوا من الالذين  شخاصاألغالبا ما يبقى 

ركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد ياإلنمائي أنه على الرغم من أن الفقر المدقع في أمالفقر. فعلى سبيل المثال، يقدر برنامج األمم المتحدة 

ثلث ال يزال وهؤالء االشخاص ال يزالون بعيدين عن االرتقاء الى الطبقة الوسطى  انخفض بأكثر من النصف في العقد األخير، فإن كثيرين من

عالوة على ذلك، فإن بعض الفئات مثل النساء والسكان األصليين والمنحدرين  169الفقر المدقع.إلى  رجوعمليون نسمة في خطر ال 200السكان أي 

وذوي االحتياجات الخاصة صفات الجنسين  يالهوية الجنسانية وحامل يالميل الجنسي ومغاير ين ومزدوجيلمثليات والمثليوامن أصل أفريقي، 

بأجور من سكان العالم  ٪50يعيش ،   (Pew)إلضافة إلى ذلك، ووفقاً لمركز أبحاث بيوبا 170ل للتقدم االجتماعي واالقتصادي.أق افرص يملكون

 171دوالرات في اليوم، بما في ذلك معظم عمال العالم وصغار المنتجين. عشرةبين دوالرين وتراوح 
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 2011-2001: النسبة المئوية للسكان في العالم حسب الدخل، 6رقم  رسم بياني

 

. يتم احتساب الفواصل income/-by-population-http://www.pewglobal.org/interactives/global(. سكان العالم حسب الدخل. 2015المصدر: مركز أبحاث بيو )

 ركي.يبالدوالر األم (PPP) عادل القوة الشرائيةمباستخدام 

 

دوالرات  أربعة نيكسب ، حيثتجارية عالمية ماركاتن مالبس لينتج الالتيمع شابات عامالت في صناعة المالبس  في ميانمارتعمل منظمة أوكسفام 

لتلبية  جهدن يوهن ، ساعة في اليوم 11ستة أو سبعة أيام في األسبوع لمدة  يعملن ،تحقيق ذلكبهدف في اليوم، وهو ضعف خط الفقر المدقع. ولكن 

 .كرر هذه القصة في جميع أنحاء العالمتوت 172في الديون. عنيقغالبا ما غذاء والدواء واألساسية من ال هناحتياجات

العديد من  فينفسه الشيء سجل المعدل العالمي. وي ضعافالذين يعيشون على دوالرين في اليوم ثالثة أفي صفوف في الهند، يبلغ معدل الوفيات 

فرصة عادلة للبقاء على قيد ضمان أو من االغذية  األساسية تاالحتياجا أمينتيعجز عن في اليوم  يندوالرمعدل إذا كان  ف 173البلدان األخرى.

إلنفاق على الرعاية الصحية أثناء الحوادث أو حاالت اف"الفقر المدقع". نهاية فكيف يوصف على انه يشكل الحياة في السنة األولى من الحياة، 

 شخاصدفع األيأن  ومن شأنهنخفاضاً في استهالك األغذية أو االحتياجات األساسية األخرى األسر ذات الدخل المنخفض غالباً ما يعني في االطوارئ 

 .174دون خط الفقر المدقعالنزول إلى 

 40أفقر في المقابل سجل . علياال الشريحةالى حصة من نمو الدخل العالمي تضاف باستمرار  كبيرة جدا نسبةأن  ومن االسباب الكامنة وراء ذلك، 

 المرتفعةتؤثر المستويات و 175المجتمع.طبقات مقارنة مع بقية لهم دخنموا ابطأ ل، ٪ من سكان العالم 80شكلون يهم لبلدان النامية، وا٪ من سكان 

 .176على منافع النمو االقتصادي التي تحد من الفقر سلبي بشكلم المساواة اعدانمن 

 علياال الشريحةحصلت ، 2018للعام م المساواة اعدانلتقرير  وفقاً فللقضاء على الفقر. ناجعة بتاتا هذه طريقة غير تعتبر ، لكن كيفما نظرنا الى االمر

السفلى  الشريحةأكثر من ضعف ما حصلت عليه أي سنتاً من كل دوالر من نمو الدخل العالمي  27على، 2016و 1980بين عامي ، ٪1 اونسبته

 177.سنتاً من كل دوالر  12فقط على تحصل التي ٪، و50 اونسبته
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كل شخص سيستغرق تحقيق هدف حصول ، حالياً قائم ال توزيع نمو الدخل العالميعلى أساس ابات أظهرت انه بحساالقتصادي ديفيد وودوارد  قامو

مرة  175ن ايكون اإلنتاج واالستهالك العالمي. وهذا يتطلب أن واتسن 209الى  123 ،دوالرات في اليوم 5على األرض على أكثر من يعيش 

 .178تريليون دوالر 11 قدرها لعالمي الناتج المحلي اإجمالي في زيادة  ،تريليون دوالر 4.5 البالغةعليه اليوم. ويتطلب سد فجوة الفقر ما أكبر مما ه

القصوى لما يمكن ان حدود المن فقد بتنا قريبين . الحدود البيئية لكوكبناضمن إذا أردنا أن ننهي الفقر ال يمكن لعدم الفاعلية الفاضحة هذه أن تستمر 

 .حتميغيير مناخي كارثي التسبب بتكوكبنا دون  يتحمله

ما يقرب من نصف مليار نسمة يعيشون على أقل من  سيبقىهدف القضاء على الفقر المدقع ولن نحقق ما لم نسد الفجوة بين األغنياء والفقراء، 

مليار  إخراجيمكنه  والمساواةااللتزام القوي بتعزيز النمو المناصر للفقراء فان . وعلى العكس من ذلك، 2030عام الدوالر في اليوم في  1.90

 .179المدقع خالل السنوات الخمس العشر المقبلةوشخص من الفقر المطلق 

"الحد األدنى  تضمن يدوالر في اليوم مهم سياسياً لتعبئة الحراك، اال انه ال يمثل مقياساً  1.90على أن خط الفقر المدقع البالغ واسع  توافقثمة 

التابعة للبنك الدولي بزيادة هذا المقياس وبالفقر  المتخصصةلك، أوصت لجنة أتكينسون ولذ 180من الدخل الالزم لتأمين ضرورات الحياة".المقدر 

 اتدوالر 3.20من خط فقر وصاعدا اآلن من جوانب أخرى متعددة األبعاد للفقر. وقد استجاب البنك الدولي مؤخراً لهذا األمر، وسيستخدم ضافة إب

ووفقاً لهذه التقييمات الجديدة، فإن العدد اإلجمالي لألشخاص الذين  181.المتوسط الدخل فئة من العلياالدنيا و الشريحة لبلدان اتدوالر 5.50و

 .مليار نسمة 2.4يعيشون في فقر مدقع يبلغ في الواقع 

 ، باستخدام خطوط الفقر الجديدة للبنك الدولي2013: عدد الفقراء في العالم، 2جدول رقم 

 مليون شخص 789 دوالر( 1.90 الفقراء بناء على التعريف القديم )أقل من

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

 مليون شخص 900

)الذين لمتوسط الدخل االشريحة العليا في فئة فقراء جدد في بلدان 
 (اتدوالر 5.50الى دوالر  1.90على  يعيشون

 مليون شخص 678

 مليار شخص 2.37 اءالفقر عداد المجموع الجديد أل

 indicators-development-catalog/world-https://data.worldbank.org/dataحسابات منظمة أوكسفام باستخدام مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. 

في اليوم  اتدوالر 7.40مع عاماً  70من ثمة بديل آخر مقترح هو "خط الفقر األخالقي" الذي يستند إلى الدخل الالزم لتحقيق متوسط عمر متوقع 

ضمن شخص  اتمليار 4.2ومن شأن استخدام هذا المقياس أن يصنف نحو  182ية(.الشرائ ةالقومعادل ركي الحالي )معدلة حسب يبالدوالر األم

 183من البشرية. % 60دوالر في اليوم، وأكثر من  1.90أي أربعة أضعاف العدد الذي يعيش على  ،فقرخانة ال

 ويعمل الفقر.دوامة في عالقين مليارات من البشر  ال يزال ، لفتمأنه في حين أن االنخفاض في أعداد الذين يعيشون في "الفقر المدقع" ظهر هذا ي

. إن توزيع نمو الدخل العالمي يحتاج إلى أن يكون أكثر إنصافاً إذا يكفي للعيشعلى ما هم ال يحصلون د لكنهجب النساءوصا من مئات الماليين خص

 أطفالنا وأحفادنا.من أجل حافظ على كوكبنا يأن و الماضيشيئا من من شأنه أن يجعل الفقر  اإنساني اأردنا أن نبني حقاً اقتصاد

 االقتصادي؟ النجاحدليل على  الهائلة لثروةا هل

 والمخاطرة الجهود تعزيز خالل من واالستثمار لالبتكار حوافزات توفر الثرو جمع فرصةو ان ه المساواة ماعدلة انأمسل الرئيسي االقتصادي المبرر

 فضلاألدليل ال المطاف نهاية في هم أصحاب الملياراتفإن  ،من هذا المنظار. المطاف نهاية في الجميع يفيد الذي االقتصادي النمو تعزيزتاليا و

 .واالبتكار الجاد والعملة الموهبعلى منافع 

https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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 يعكس ال متوقع غير دخل بل عن مخاطر،وال جهدعن ال ناتجة ليست المساواة ماعدان من الحالية المستويات أن على متزايدة أدلة هناك ذلك، مع

 :الصدد هذا في هامة ظواهر ثالث وهناك". رالريع" االقتصاديون عليه يطلق ما وهو اإلنتاجية األنشطة

   .االحتكارات. 1

 .المحسوبية. 2

 .الميراث. 3

 .المساواة ماعدانب سلباً  يتأثر أن يمكن - اءغنيأ ان يموتوا فقراء يولدون الذين أولئك قدرة أي - االجتماعي الحراك أن علىايضا  أدلةثمة و

 اباةالمح ورأسمالية االحتكارات

ويمكن أن تستخدم االحتكارات قوتها  184وبخنق االستثمار واالبتكار. المستهلكين بأسعار أعلىكاهل االحتكارات باالقتصاد من خالل إثقال تضر 

إلى االستثمار بقدر المنافسين المحتملين للبقاء في القمة. وتؤدي القدرة تحتاج ال  ي، وهاو شرائهم المنافسين الجدد إلى السوقمن  للتخلصالسوقية 

منافسة  كاملة تي ال تشهد منظمة أوكسفام أن الصناعات الأجرتها م المساواة الشديدة في جميع أنحاء العالم. وقد أظهرت أبحاث اعداناالحتكارية إلى 

هائلة على مستوى العالم أكثر من الصناعات  ات، تولد ثرواوساط المالوتكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الصيدالنية ومن بينها في السوق، 

 185األكثر تنافسية مقارنة بحجمها.

 ركا اللتينيةي: قوة االحتكار: كارلوس سليم، أغنى رجل في أم7حالة رقم 

 186.مليار دوالر 54.4 تبلغ ثروةمع  كارلوس سليم هو سادس أغنى رجل في العالم واألغنى في أمريكا الالتينية

في المكسيك. واتصاالت النطاق العريض  طوط الهاتف الثابتة والنقالة خفرضه على ثروته الواسعة من احتكار شبه كامل سليم  كارلوسيستمد 

له آثار سلبية كبيرة على المستهلكين  تإلى أن هذا االحتكار كان ،2012عام الفي والتنمية في الميدان االقتصادي وخلص تقرير لمنظمة التعاون 

 187وعلى االقتصاد.

كارلوس سليم التي جمع ثروة ال، إال أن الموفرة الخدماتمن وحسنت  اً سعار أكثر إنصافبأسمح  2013عام الالمنافسة في قواعد  إصالحمع ان و

في الواقع، ارتفعت ثروة  كارلوس  188في االقتصاد المكسيكي. ت المليارديراستثمارابسبب تنويع  نموت بالاستمر ،جزءا منها جراء هذا االحتكار

عامل مكسيكي يين مال 3.5لدفع المرتبات السنوية لـالمبلغ ويكفي هذا . 2017و 2016دوالر بين عامي  اتمليار 4.5بمقدار الصافية سليم 

 189الحد األدنى لألجور.تقاضون ي

عقود صفقات الخصخصة السخية وفالعامة.  اتالتالعب بالسياسعلى مصالح الخاصة القوية قدرة الالمحسوبية وبفضل تتضاعف القدرة االحتكارية 

و اإلعفاءات والثغرات الضريبية كلها تي يشوبها الفساد أالمشتريات العامة العقود والعادلة، التي تمنح بأقل من قيمتها لموارد الطبيعية استغالل ا

 .الشعبعلى حساب  انفسهم من إثراء اتصاالت واسعة، الذين لديهم تمكن أصحاب المصالح الخاصة وسائل 

العامة تولد حصة كبيرة من ثروة العالم  اتللمحسوبية بأن الصناعات المعروفة باعتمادها الكبير على السياس "ذي إيكونوميست"مؤشر مجلة ظهر وي

 190ي البلدان النامية.خصوصا فالهائلة و

 الثروات الموروثة

االقتصادي وقد اشتهر  191الميراث على تكافؤ الفرص وعلى الحراك االجتماعي.يؤثر ، فاحشةم المساواة في الثروات الاعدانأينما وجدت مسألة 

فعلى سبيل المثال،  192.ىأصحاب ورثة الثروات الكبر عليهالعالم يتجه نحو عصر فيكتوري جديد يسيطر إن التي تقول بوماس بيكيتي بنظريته ت

يهما وهما تلقيا من والد "ام دبليو يب"سيارات العة صناتقريبا في شركة ٪ 47تيفان كوانت سورث أصحاب المليارات أمثال سوزان كالتن وشقيقها 

 2017.193عام المليار يورو( في  1.074مليار دوالر ) 1.2وحدها أرباحاً تزيد عن  "بي أم دبليو"من أسهم شركة 
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غنياء في من أغنى األ 500سيقوم  ،فعلى مدى السنوات العشرين المقبلة 194.يملكها ورثةالعالم ات الفاحشة في ثروالثلث شارة الى أن تجدر اال

 195مليار نسمة. 1.3 التي يبلغ عدد سكانها  الناتج المحلي للهندإجمالي وهو مبلغ أكبر من  -تريليون دوالر لورثتهم  2.4بتسليم العالم 

٪ من الرجال. ففي كثير من األحيان  46مقابل  راض زراعية في ليؤكدن امتالكهن ٪ فقط من النساء في أوغندا 14على النقيض من ذلك، فإن 

قانونية  يتمتعن بملكية عند وفاة أزواجهن، ألنهن ال الحصول على البيوت التي يقمن فيها ومن أي دخل الزوجات في بعض أفقر البلدان من تحرم 

 196أن يرثن. هن تاليا  يمكنوال

الثلث المتبقي  موضع قد يكون و 197مثل ثلثي ثروة أصحاب المليارات في العالم.يتقدر منظمة أوكسفام بأن مجموع االحتكار والمحسوبية والميراث 

من خالل دفع أجور فعل ذلك  هنأمواله عن طريق سوق تنافسية خالية من المحسوبية، لكحقق ملياردير ما قد يكون  : فعلى سبيل المثال،كذلك شك

 .يبيالضرالتهرب أو من خالل الفقر للعمال 

على أسس غير أيضا بنيت ال بل قد تكون أن مستويات الثروة الهائلة اليوم هي نتاج العمل الشاق أو الموهبة، نا االفتراض بوباختصار، ال يمكن

 مقبولة أخالقياً.

 فقراء نفقراء ويموتو نيولدو

 من الفرص ووضع أفضل في المجتمع.مع مزيد  التي عاشوها تلكحياة أفضل ألطفالهم من طمحون بء يمعظم اآلبا

ط تمتلك األسر الغنية موارد أكبر لالستثمار في أطفالها ما يضمن حصولهم على تعليم وصحة أفضل. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الروابو

  198وظائف أعلى أجراً.نعكس ، وهذا قد يذات الحظوة وائرفرص الوصول إلى الدتزيد من  من شأنها أنوموروثة ايضا االجتماعية 

االقتصادية دوراً رئيسياً في النتائج التعليمية لألحفاد -واالجتماعيةلعائلية ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، تلعب الخلفية ا

 من بين البلدان 199.كثر تفاوتاً األمجتمعات الإلى أن يكون أقل في يميل الحراك االجتماعي بين األجيال ان ذلك، يضاف الى وأجورهم المستقبلية. 

من جيل  استمرار االيراداتالبلدان األربعة التي تتمتع بأكبر قدر من المملكة المتحدة والواليات المتحدة وفرنسا وإيطاليا تشكل ، المتقدمةالغربية 

دخل ذوي المن يتمتع بها اآلباء التي االقتصادية  منفعة ٪ من ال 40ما ال يقل عن إذ بين أجور األب واالبن أعلى( رابط كون الي)حيث  الى جيل 

 200إلى ذريتهم. تنتقل ،المنخفضدخل اآلباء ذوي المقرنة بالعالي 

، يركيةالجمود االجتماعي. ففي الواليات المتحدة األمللفئات األكثر فقراً، عامل مهم في صوصا خنوع االجتماعي وقد أفادت الدراسات أيضاً أن ال

 نسبةمقارنة بفي هذه الفئة  لبقاءفي ا٪ 47واجهن احتماال بنسبة علی سبيل المثال، وجد الباحثون أن الفتيات المولودات في الُخمس األكثر فقراً ي

 201٪ للبنين.35

عبر االعلى نسبيا  يع أنحاء العالم، وال سيما في البلدان النامية. ويرتبط الحراكمشكلة في جميواجه وقد وجد البنك الدولي أن الحراك االجتماعي 

أكثر من من الحصول على تحصيل علمي ٪ من مواليد الثمانينات  47حو تمكن نم المساواة في الفرص. ففي البلدان النامية، اعداناألجيال بانخفاض 

 202الستينيات.ودون في نفسها تقريبا التي سجلها المولنسبة الي آبائهم، وه

العمل الالئق لآلباء ذوي الدخل توفير م المساواة هو اعدلة انأمسالرئيسية للتخلص من الفقر وزيادة الحراك االجتماعي والحد من وسائل ال ىحدإإن 

 في الفصل التالي.يتضح ال يزال هذا حلماً بالنسبة لمعظم سكان العالم، كما لكن المنخفض. 
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 العمالضد الثروة  -٣

غير  العالمي العمل نظامإال ان . لغالبيةا على بالنفع تعود مساواة أكثر مجتمعات ضمانال مفر منها ل للعمال المكفولة والحقوقاجور العمل الجيدة 

 فيكسب. يانحاأل من كثير العمال في لحقوق المنهجية مع اإلساءة جنباً الى جنبالمستقر  وغير األجر متدنيلوا الخطير العملغالبا ما نجد ف: فعال

 .في الفقر  أسرهم يبقيهم مع  دخال المزارعين صغار

 االجر مدفوعة غير حيوية رعاية يقدمن ما غالباً  ألنهن الوظائف، أسوأيحصلن على  ما وغالباً  العالمي، االقتصاد في الخاسرات األكبر هن النساءو

 اقتصادناان  وطالما. بغالبيتهم العظمى رجال هم – األشخاصاالحيان نفس  غالب في وهم - واألغنياءعلى أصحاب الدخل اال. ومجتمعاتهن ألسرهن

 .المساواة ماعدان أزمة سوف تستمر ،للغالبية الئق عملتوفير على حساب قلة لل لثروةا ولويةيمنح أ

 المساواة ماعدان محاربة في العمال وحقوق العمل أهمية

 اعنه غنى ال أمور النساء،وصا وخص والمنتجين، العمال إلى القومي الدخل حصة متزايدة منذهاب و العاديين لألشخاص الئقة عمل فرص إيجاد

 :يلي ما يوفر الالئق العملان  203.المساواة ماعدلة انأمس محاربة في

 دخل عادل. •

 األمن في مكان العمل وضمان اجتماعي للعمال وعائالتهم. •

 االجتماعي.واالندماج الفرد لتنمية آفاق افضل  •

 لمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.الحرية النقابية ومخاوفهم عن  تعبيرالعمال في الحرية  •

 204بين النساء والرجال. مساواة في الفرص والمعاملة •

 205.الرسمي غير االقتصاد في السلع أو المحاصيل بيع الناتج عن الدخل أهمية من بالرغملألسر  المكتسب للدخل مصدر األجور أهمعموماً، تعتبر 

 والعمالة األجور توزيع في التغيراتساهمت  البرازيل، ففي 206.من مسألة المساواة عززت الالئق العمل على الحصول فرص زيادة نإلذلك ف

كان  إسبانيا في العكس، وعلى 2012.207و 2001 عامي بين أعلى الى أسفل  من م المساواةاعدمعدالت ان انخفاضفي  ٪ 72 بنسبة  المدفوعة

 عمالوغالبا ما ينخرط  2010.208و 2006 عامي بين في معدالت انعدام المساواة % من الزيادة  90سببا في   الوظائف وفقدان األجور تدهور

 العمال من العديد يشعر حيث المتقدمة، البلدان فييساهمون في تعزز صفوف اليمين الشعبوي و سياسية ضطراباتفي ا شحيحة أجوراً  يتقاضون

 209.التهميش واالهمالب العاديين

الصادر عن  والخدمات السلععلى  طلبال على الحديثة السوق اقتصادات تعتمدو. ناجح ألي اقتصاد الحياة الالئق باألجر الالئق يعد شريان العمل 

 الفقر، اجورالعمال الى العيش على ضطر ي عندماف 210.على هذه النقطة قبل فترة قصيرة  هانو نيك المليارديرركز  وقد. العاديين شخاصاأل من

 وسطىشددة على عدم بروز طبقة م أفريقيا، في استثماراتها خفضب مؤخراً  نستله قامت المثال، سبيل على .والخدمات السلع على الطلبيضعف 

 المضمونة، غير الشخصية الديون زيادة إلى أيضاً المتدنية  ألجورا ؤديت أن ويمكن 211.الكبير الجمالي الناتج المحلي نموال من الرغم على كبيرة

 2008.212 عامال في العالمي االقتصادادى الى انهيار و للماليين يوصف ال بؤساً  يسبب الذي األمر

 ضرائبال على كبيراً  اعتماداً  الحكومات تعتمدو. الضرائب إيرادات على سلبية آثار لهللغالبية  بالنسبة العمل دخل انخفاضيضاف الى ذك ان 

 الدخل. وفي كال الحالتين اعتماد واسع جدا على الدخل على يبةضرويعتمد الكثير منها كذلك على المضافة،  القيمةالضريبة على  مثل ،يةاالستهالك

 مثل العامة للخدمات لمتاح ا التمويل أن يعني ما الحكومية، اإليرادات في اكبير اانخفاضيعني  العمل دخل انخفاضف. أجور شكل على الموزع

 التي القومي الدخل حصةيشكل تراجع لذلك . ينخفضقد  ،المجتمع في األفقر لشريحةوخصوصا ل للجميع مهم أمر وهو التعليم، أو الصحية الرعاية

 تكاليف فيفهم يساهمون  الئقة، وظائف العمل أصحاب يوفر فعندما 213.، مصدر قلقالماضيين العقدين مدى انخفضت على قد العمال إلى تذهب
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 أن غير 214.والفقراء األغنياء بين الفجوة تقليص على يساعد مما الصحية، الرعاية أو التقاعدية المعاشات مثل وأسرهم، للعمال االجتماعية الحماية

 مساهمات من تقلل أن شأنها من العمل سوق إصالحات من ديدةدفعة  مؤخراً  الدولي النقد صندوق اقترح فقد: مهددة تكون قد المساهمات تلك

 215.العمل أصحاب

من  تسبون الى نقابات المن العمالناضل ي التي فالحقوق 216.األثرياء مصالحتسبون الى نقابات ثقال موازيها في وجه المن والمنتجون العمال يشكل

إلى  بدوره ما يؤدي  العمال، جميع منها ستفيدي - األمومة وإجازة ةاإلضافي العملساعات و اإلجازة في الحق أو لألجور األدنى الحد مثل - أجلها

 217.الجنسين بين المساواة ماعدانو االقتصادية المساواة ماعدانتراجع 

 من الخاسر؟

العمال  عرضة األكثر والشباب نساءوتعتبر ال. دنيا حمايةو حقوق مع ةروخطمستقرة  غير وظائف في الفقر بأجور العمال من الماليين مئات يكافح

 .كهذه

 النساء

 بنغلديش في الملبسفي صناعة  فقر أجور: 8 رقم حالة

 مصنع فيفوريدا  تعملو. وتعمل فيها بنغالديشعاصمة  دكا في تسكنو لخياطةل ماكينة تشغيلفي تعمل منذ زمن  وهي عاماً  22 فوريدا تبلغ

 فوريدا بدأت. الكثير وغيرها218 ( AustraliaTarget) يت أسترالياغ( وتار & MHمنها اتش اند ام ) عالمية تجارية عالماتل ينتج للمالبس

 . في سن الخامسة عشرةً  المالبس مصانع في العمل

 من الساعة - المحددة العمل فترات خالل اتمامهاوهذه االهداف يستحيل  المنزل، إلى الذهاب قبلحدد لها هدف ينبغي عليها تحقيقه ي يوم كل

يمتد على   لها بالنسبة االعتياديالعمل  فيوم. يوم كل عديدة إضافية ساعات عملتضطر الى اللذا،  –مساء  الخامسة الساعةلغاية  صباحاً  الثامنة

 مطالبة فهي كبيرة، طلبيات الغربية المالبس ماركات تطلب عندما انشغاالً، األكثر األوقات المراحل التي تشهد حركة اكبر  وفي ساعة، 12

 . أطول لساعات بالعمل

 تم ولذلك اإلنتاج ثابتة وتيرةحافظ على ن أن علينا الليل، كان منتصف حتى كامل لشهرعملت الماضي،  العام: "أوكسفام لمنظمة وريداف تقول

عندما كنت اعود الى البيت بعد العمل، كان ينبغي  وحتى ابني،حيال  شديد نفسي وبضغط الوقت طوال بالغثيان أشعر كنت. العمل على إجبارنا

ستيقظ وأ صباحاً  الثانية الساعة خلد الى النوم عند ا كنت ما غالباً . الباكر الصباح في العمل إلى الذهاب ثم ناطهو وم انو المنزلانظف  أنعلي 

 ". والنصف الخامسة الساعة عند

. بشكل مناسبكملها بأ األسرة إلطعامغير كافيين  زوجها دخلو ةاإلضافي العملساعات  مع دخلها أن لدرجة داً تدن جم فوريدا تتلقاه الذي األجر

 علىخالل النصف الثاني من الشهر واسرتها فيما تعيش فوريدا  شهر، نصف لمدة الدجاج وبعض الخضارشراء  ايمكنهم األحوال أفضل في

 .والملح الحار الفلفل مع األرز

سأتمكن من ف المال، من المزيد تلقينالو : "وتقول. شراء السلع االساسية منتمكنهم  أجور أعلى، على العمال جميع يحصل أن فوريداتمنى ت

 ".أفضل حياة نعيش أنبسعادة و نعيش أنعندها  ويمكننا. في يوم من االيام المدرسة إلى ابنيإرسال 

 219.األزياء صناعة في والفقر السلطة: يمكنها أن تفعل ماذا: المصدر

 العالمي، الصعيد فعلى. اً ستقرارأ واألقل أجراً  األقلالوظائف ويتركز عملها في  لرجلما يكسبه ام أقلبانتظام العالم  أنحاء جميع في المرأة تكسب 

 23 إلى الجنسين بين األجور في الفجوة متوسط يصل، حيث 220الرجل عن مشاركة  ٪26 بنسبة الرسمية العاملة القوى في المرأة مشاركة تقل

 إلى بالنظر) العمل في الجنسين بين العالمية االقتصادية الفجوة قلصت لن الحالية، التغير وحسب معدالتالعالمي  االقتصادي للمنتدى ووفقاً  221.٪

 222.أخرى سنة 217قبل ( وفرص العمل األجور في الفوارق
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تحط  ،مناطق مختلفة في العالم فيكبيرا جدا في الوظائف ذات االجور المتدنية جدا واالقل استقراراً. ف المرأةيكون وجود  أنومن غير المستغرب 

يمكن ان تتوالها  التي عليها الوظائففرض وت ضدها، والتمييز العنف وتبرر وقدراتها لمرأةشأن  من والمعتقداتسلوكيات وال االجتماعية القواعد

 .دون غيرها

عتبر ت ما وكثيراً . األجر المدفوعة غير الرعاية أعمال في المتكافئة غير بمسؤوليتها مقيدة القرار صنع في وقدراتها المرأة خيارات تكون ما كثيراً 

 الرئيسي المعيل ليست المرأة أنيمكن لمفهوم و 223.ذات قيمة أقل مع أجر اقل ،رعايةال أو التنظيف مثل ،"مهام نسائية"توصف بانها  التي األدوار

 ،خويفللت أسهل أنهن على النساء إلى ينظر ما وعادة. بدون عقد أو بدوام جزئي أو المؤقتة للوظائف مالءمة أكثر اعتبارها إلى ؤديي أن ألسرتها

 224.المحلية مجتمعاتهن وفي المنزل وفي العمل في واالستغالل للعنف قد يتعرضن اكثر  فإنهن ثم ومن

 أسوأ المهاجرات العامالتتتولى و. الهجرة أو العرق مثل المساواة ماعدنأخرى ال أوجه بسببعلى صعيد المرأة  م المساواةاعدانموضوع  يتفاقم

 225.الحماية أشكال وبأسوأ األجور وبأقل المجتمعات معظم في الوظائف

 األولوية تعطي اقتصادية استراتيجياتبدفع من  خارجية بمصادربشكل اوسع  االستعانة من خاللسوءاً  الجنسين بين المساواة ماعدانتزداد مسألة  وقد

 كبيرة عاملة قوة وجود من لتصديرل وجهةم كبيرة طاعاتالتي لديها ق البلدان ستفيدوت. نساءال الذي تقوم بمعظمه  المستقر، وغير الرخيص للعمل

 القائمة النمطية االفكار  استمرار إلى 2015 عامال دراسة في اآلسيوي التنمية مصرف أشار الواقع، في. ال صوت نقابيا لها متدنية مهارات ذات

 أنهن وبنظرية الخفيفة"، النساء "بأصابع مستشهدين العاملة، القوى في النساء على تؤثر والتيعلى نطاق واسع جتماعي المستخدمة اال نوعال على

 المرأة تمنع قانونية أو اجتماعية عوائق وجود إلى ذلك يرجع ما وكثيرا 226". اإلنتاج تعطيل أو إلضرابا ..ميال الى  أقل ألنهن الرجال أفضل من

 227.الرجال عليها يهيمن التي النقابات داخل قيادية مناصب تولي من أو النقابات إلى االنضمام من

 228:منها ،بلداً  155 في الرجل من أقل اقتصادية حقوق لها التي المرأةدعم ي الكذلك  القانون

 .العمل من زوجاتهم وايمنع أنقانوناً   جازولأل يمكن بلداً  18في  •

 .الرجل بها يقوم التينفسها  الوظائفب بالقيام للمرأة يسمح ال بلد 100في  •

 .المنزلي العنف لمكافحة قوانينتتوافر ال  بلداً  46في  •

 كثير فيف. مباشرة وغير مباشرة بصورة النساء علىخصوصاً الغنية، أثرت  البلدان معظم في نفذت التي العام اإلنفاق تخفيضأي  التقشف سياسات

 فقدانالى  ؤدي ي العموميين الموظفين عدد تخفيض أن يعني ام ،نساء ،وظائف المتدنيةال سيما في فئات العام و القطاعغالبا ما يوظف  البلدان، من

 الذي الوقت زيادة إلى األطفال ورعاية الصحية والرعاية الغذاء إعاناتوفي  العام اإلنفاق في التخفيضات أدت و 229.لوظائفهن النساء من المزيد

انقطاع كامل  أو مستقرة غير أو مؤقتة أو أجراً  أقل وظائف إلى دفعهني مما األجر المدفوعة وغير األجر المدفوعة الرعاية أعمال في النساءمضيه ت

 230.األجر المدفوع العملعن 

 

 أطفالهمعاجزون عن اإلمساك بأيادي  ركيونياألم الدواجن عمال :9حالة رقم 

تحسين ظروف العمل المروعة التي يجبرون للتوعية على ضرورة تعمل منظمة أوكسفام في الواليات المتحدة مع عمال الدواجن 

كثيرين على ارتداء ضطرار على تحملها. فالعمال غير قادرين على أخذ فترات راحة كافية للذهاب إلى المرحاض ما يعني إ

الى صل ن... لناقيمة  نشعر بأن ال: "وفي الدواجن في أركنس ةسابق ةعامل يقول دولوريس، وهتالحفاضات خالل فترات العمل. 

نني إ.. كنت أخجل أن أقول لهم  12أو  11الساعة وال يسمح لنا باستخدام المرحاض قبل الساعة الخامسة صباحا .. عند لعمل ا

 تغيير حفاضي ".أحتاج الى 

تكون إصابات اإلجهاد المتكررة شديدة لدرجة أنه بعد عام وقد . اتمن أعلى معدالت اإلصاب سجل فيه واحدوي ةطبيعة العمل في هذا القطاع خطر

 231أصابعهم أو حمل ملعقة أو حتى اإلمساك بأيادي أطفالهم بشكل صحيح. عاجزين عن فتحالعمال ، يصبح واحد من العمل على خطوط اإلنتاج

حسب البنك الدولي لدي المرأة حقوق ب

 155اقتصادية أقل من الرجال في 
 .دولة
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 األغذية منتجي صغار

 .اآلخرين مزارع في كعمال أو كمزارعين إما ،232صغير نطاق على الغذائي واإلنتاج الزراعة من دخلهم الفقراء من هائلة أعداد تستمد

 من العديد فيبشكل متواصل  دخلهمتقلص  وقد. والعجز الفقر فيتجزهم يح غذائي نظام من اً جزء العالم أنحاء جميع في المزارعين صغار يشكل

 واإلقليمية العالمية المستويات علىالمتاجر الكبرى و األغذية شركات ذلك في بما ء،نافذين مشترينبسبب  متزايد بشكل األسعار هبطت حيث ،البلدان

 التجارة من٪ 75 ىحوال على رفقط  والمطاحن التجارمن  ثمانيةيسيطر حاليا  لكاكاو،ل العالمية القيمة سلسلة في المثال، سبيل علىف. والوطنية

كان  عندما الثمانينياتب ةقارنم حاد انخفاض وهذا 234.شوكوالتةقطعة ال قيمة من٪ 6 من أقلمن الكاكاو  ومزارعفيما يستفيد  ،233لكاكاول العالمية

 235.السلسلةناشئة عن هذه ال القيمة من٪ 18 يتلقون  المزارعون

 على نتهيئية التي تغذامواد الال إنتاج في يشاركون ما اً غالب الذين النامية البلدان في أجراً  العمالأقل  من لماليينعمال  الزراعية األغذية قطاعوفر ي

 األقل على النصف إلى وتصل النامية، البلدان في الزراعيين العمال من ٪43 المتوسط في النساء وتشكل. ةالغنيدول ال فيالمتاجر الكبرى  رفوف

 236.أخرى أماكن وفي الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في البلدان من كثير في

 الذين أولئك دخل تقليصفيها بال هوادة تم يالتي  كيفيةال وعلى القطاع هذا على تحديداً  أوكسفام منظمة ستركز ،2018 عامال من الحق وقت في

 .العليا الشريحة في هم من لصالح السفلى الشريحة في يعيشون

 نالعاملو الفقراء

والمرأة  237.الصغار األغذية ومنتجي العالم عمال لبيةاغحال  يكما ه اليوم، في دوالرات شرةالى ع دوالرينعلى  العالم سكان من ٪56 نحو يعيش

 كل من واحدمن  يقرب ما أن إلى الدولية العمل منظمةصادرة عن  تقديرات حديثة تشير 238.العاملين الفقراء صفوفجدا في  بشكل كبيرممثلة 

 إلى بدورها الفقر جورأوتؤدي  239.الكبرى الصحراء جنوبفي أفريقيا  العمال اثلثبينهم  ،فقرال في يعيشون والنامية الناشئة البلدان في عمال ثالثة

 .لتأمين استمراريتهم يكفي ما لكسب طويلةإضافية  ساعاتل العماليعمل  حيث ،جمة تداعيات

 بلداً  91 في األجور أن الدولية العمل منظمة وجدت وقد. مع هذا النمو تواكب لم األجور اال أن ،هائل بشكل العمال هينتج ما قيمةزادت  حين فيو

 العالمية المالية األزمة بعدف 2014.240-1995 عاميبين  الفترة في االقتصادي والنمو اإلنتاجية زيادةال تواكبلم  ونامياً  غنياً  بلداً  133 أصل من

 إلى٪ 2.5 من وتراجعت تباطأت 2012 عامال منذ ولكن ،2010 عامال في العالمي المستوى على الحقيقية األجور تانتعش ،2009-2008 في

 241.سنوات أربع في مستوى أدنى وهو ،2015 عامال في٪ 1.7
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=  1999: المؤشر) 2015-1999 المتقدمة، االقتصادات في العمل وإنتاجية الحقيقية األجور متوسط في : النمو7توضيحي رقم رسم بياني 

100) 

 

م المساواة في األجور في مكان العمل. اعدان: 2016/17(. تقرير األجور في العالم 2016من منظمة العمل الدولية. ) 11رسم المصدر: ال

en/index.htm--report/2016/lang-wage-reports/global-http://www.ilo.org/global/research/global 

 العمل وأصحاب العمال يتفق عندما - الجماعية المفاوضةتعد و. المساواة ماعدانو للفقر للتصدي هامة وسيلةهو  لألجور األدنى لحدلالحكومة تحديد 

 المنظم العمل بين الجماعية المفاوضة من الدنماركيون العمال يستفيد المثال، سبيل علىف 242.مالبعد للع أفضل – األجور زيادة على والحكومات

 243.المتحدة الواليات فيات دوالر 8.90 مقابلفي  الساعة في دوالراً  20 تتلقىكينغ في الدنمارك برغر العاملة في مطاعم  مرأةلاف: والحكومة

 فئة على لألجور األدنى الحدطبق ي البلدان بعض في. الجماعية المفاوضة أو لألجور دنىالا حدلم تعتمد بعد ال البلدان من العديدان  ؤسفالم من

 مما بكثير أقل في غالبية الحاالت  جورألل دنىاأل الحدو. معينة جغرافية مناطق أو مهن أو بقطاعات اً كون محصوريحيث  السكان، من جداً  ةصغير

 ورعاية طاقةالو صحيةال رعايةالو تعليمالو ملبسالو مأوىالو نظيفةال مياهالوالطعام المغذي  لتوفير يكفيال  أنهأي  ،الكفاف" أجر" اعتباره يمكن

 اً حدالمثال  سبيل على غواتيماال كومةاعتمدت ح ، 2015 عامال في 244.الدخل التقديريالمدخرات و ببعض السماح عن فضالً  ،مواصالتالو طفالأ

 والحق المدقع الفقرواعتبر مقررو االمم المتحدة الخاصون المعنيون ب. البلديات بعض في المحلية التحويلية الصناعة لتشجيع لألجور اً متمايز أدنى

 التنمية تحقيق إلى السعي الدولي التزامه تقويضفضال عن  اإلنسان حقوق مجال في الدولية هذا البلد  لتزاماتال اانتهاك"ذلك شكل  نا الغذاء، في

 245".المستدامة

 تحالف وجد قدف 246.الفقر تجنبل االشخاص يكفي ال وفيتنام وإندونيسيا وكينيا المغرب مثل بلدان في جورألل دنىاأل الحد أن أوكسفام منظمة ينتوب

 أجور ريوف من أن بكثير أقلمختلفة،  آسيوية بلدان في المالبس صناعة  قطاع فيالقانوني  لألجور األدنى الحد أنب آسيا في ألجورالحد االدنى ل

 247(.8 الشكل رقم إلى انظر)كفاف 
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 2014 جاهزة، ملبستصنع  منتقاة بلدان فيكفاف ال جوربإ لألجور األدنى الحد مقارنة: 8 رقم رسم بياني

 

 2014.248, آسيا في الحد االدنى لألجور تحالف المصدر

 

 

 

 ميانمار في لألجور األدنى الحد : كسب10حالة رقم 

 كأجر اليوم في دوالر 0.60 من أقل يكسبون العمال بعض كان. لألجور قانونيال دنىاال حدتعتمد ال ميانمار كنت لم 2015 سبتمبر/أيلول قبل

 من أكثر وبعد. كبيرةاحتجاجية  إضرابات العمالنفذ  ،2012 عامال في. القسري اإلضافي العمل ذلك في بما ،اضافية طويلة اعاتمع س أساس،

 ساعات لثماني دوالر 2.70 أو كيات 3600) لألجور جديد أدنى حد عنأعلن  والحكومة، العملصحاب وأ النقابات بين المفاوضات منسنتين 

 الىبحو المالبس قطاع في عامل ألف 300ايرادات  زيادة علىت قادرة كان ،2015 عامال نهايةفي  ذلك الحكومة زادت وعندما(. في اليوم عمل

 كيفما يظهر ، لألجور األدنى الحد تنفيذ ،ميانمار في الجاهزة مالبسالالتي تصن ع  الجنسيات متعددة الشركاتودعمت . سنوياً  دوالر مليون 80

 249.تضطلع بدور إيجابيلهذه الشركات أن يمكن 

م المساواة. أوكسفام. اعدان(. اقتصاد يخدم المرأة: تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في عالم يتزايد فيه 2017المصدر:رودس. )

en.pdf-020317-women-for-works-that-economy-an-https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp 

 .لألجور األدنى الحد رفع إلى طويلة فترة منذتدعو فيها  أوكسفام منظمةكانت  الالتينية ركابوأم أفريقيا ثيرة في بعض مناطق مماثلة تاالوثمة ح

 ففي ذلك، نالعكس م وعلى 250.العاملين الفقراء منالنسب المرتفعة  وهندوراس غواتيماال مثل بلدان فيالمتدني جدا  لألجور األدنى الحد يفسر 

 البلدان من كثير وفي 251.منخفضة العاملين الفقراءنسبة  الفقر، خط من بكثير أعلى لألجور األدنى الحد مستوى حيث وكوستاريكا األرجنتين

 252.وأسرهم للعمال كريمة حياة لضمان كافية غيرهي و األجر متوسط من بكثير أقل تكون أن إلى لألجور األدنى الحد ستوياتميل مت ،األفريقية

 لضمان الشهر في دوالرً  177 إلى اً دوالر 57 من لألجور األدنى الحد زيادة ينبغي ،ةالنيجيري العمال نقابات لمؤتمر وفقاً و المثال، سبيل فعلى

 الحضرية للمناطق دوالراً  151جب أن يرفع الى ي الشهري لألجر األدنى الحد أنب في روندا العمال نقابات مؤتمر قدرو  253.الئقة ةيمعيش مستويات
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وهو محدد  يومياً  روف 100) شهرياً  اتدوالر 3.50 البالغو الحالي لألجور شحيحال األدنى المستوىب مقارنة الريفية للمناطق دوالرات 103و

ص يقلو القانونية مستحقاتهم  من العمال يحرم ما باألجور، المتعلقة سياساتهاتنفيذ  في العالم أنحاء جميع فيدان كثيرة لتفشل بو 254(.الثمانينيات منذ

 سرقةتفشيا ل أوكسفاممنظمة  وجدت المتحدة، الواليات في الدواجنتربية في اوساط  المثال، سبيل علىف 255.أسرهم الىحملونها األجور التي ي

 الهند مثل بلدان وفي 256.همن النتهاءللعمل وا التحضير هفي يتم الذي الوقت أوساعات العمل االضافية نفقات  تغطية الشركات رفضمع األجور 

 القارة فيو. (9 رقم رسمالإلى  انظر) دنىاأل الحد أقل منأجور  المالبس قطاع فييعملون اثنين  كل منعلى االقل  واحدعامل ل دفعت بين،يليوالف

عدم التقيد شكل يذلك ك 257.ذلك عن تقارير المنطقة في بلدإذ ال يعد أي  الحد األدنى من األجور تطبيقلتقيد با آليات فعالية تقييم يستحيل األفريقية،

 وغواتيماال هندوراس في العمال من ٪ 60 من أكثرفان  الدولية، العمل منظمة لتقديرات ووفقاً  ،لذلك نتيجة. الالتينية ركايأم يجدية ف مشكلة

 258.األدنى الحد من أقل أجورا يتقاضون

 الملبس قطاع في لألجور األدنى الحدلتقيد با عدم معدالت: 9 رقم رسم بياني 

 

 مالحظة العدد الهادئ والمحيط آسيا منطقة في واألحذية المالبس قطاع بحث مذكرة. آسيا في المالبس صناعة في الدنيا باألجور االلتزام ضعف(. 2016. )يل وهيونهغكو: المصدر
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 ،الجاهزة المالبس قطاعفي  المثال، سبيل علىباكستان  فيف. النساء همنأكثر  لرجالفي مصلحة اغالبا ما تصب أكثر  السياسات،وعندما تطبق 

بالعشرات في  فجواتهناك  وتايلند بينيليوالف الهندوفي  .من الرجال ٪ 26.5 في مقابل  األدنى، الحد من أقل أجوراً  النساء من٪  86.9تتقاضى 

 (.10 رقمرسم ال إلى انظر) الجنسينمجال التقيد على صعيد 

 دنياال تقديراتال ،جتماعياالالنوع  الجاهزة حسب الملبس قطاع في لألجور األدنى الحدلتقيد با عدم معدالت: 10 رقمرسم بياني 
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 رسميينال وغير محميينال غير العمال

 ،مثال وزامبيا، وتنزانيا والسودان نيبن ففي. البلدانأفقر  فيخصوصا  المحليإجمالي الناتج و الوظائف من كبيرة نسبة رسميال غير االقتصاد يشكل

 الناتجإجمالي  من ٪ 40 نحو رسميال غير االقتصادشكل ي الالتينية، ركايأم فيف٪. 90 إلى رسمية غير وظائفالذين يعملون في  العمال نسبة صلت

 1.4 من أكثر إلىغير مستقرة  عمالة أشكال من يعانون الذين األشخاص عدد يصل أن المتوقع من ،وعلى الصعيد العالمي 259.اإلقليمي المحلي

 فيهمبالغا  تمثيالً  ونممثل المهمشة الفئات من وغيرهم والشبابنساء الف 260(.العمالة مجموع من ٪ 40 من أكثر أي) 2017 عامال في شخص مليار

 وفي. رسمي غير القطاع فييعملن  المنزل خارج العامالت النساء من ٪ 95  ،آسيا في. عمال غير المستقرةاال وفي رسميال غير االقتصاد في

 261.٪ 61فيما النسبة عند الرجال  رسمي،ال غيرخارج االطار الزراعي تقع في القطاع المرأة  عمالة من ٪ 74، الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا

في إطار استراتيجية لغالبية تقبل بها ا لكنطوعا،  رسمية غير وظائفال على األشخاص بعضيوافق 

 أومستقر  غير أو متاح غير الرسمي العمل يكون عندما الدخل لتوفيرو األساسية احتياجاتهم لتلبيةتكيف 

 للعمل السلبية الجوانبتفوق  محميين،ال غير مالبالنسبة لل: "الدولية العمل منظمة تقولو. اجره متدن جداً 

 262".اإليجابية جوانبهكثيرا  الرسمي غير االقتصاد في

 أجورقيمة  تبلغ ،مثال والبرازيل، المكسيك في. فالرسمية القطاعات في العاملينأولئك  من بكثير أقلرسميين الا ما تكون اجور العمال غير بغال

 في واضحة فجوةثمة  الرسمي، االقتصاد فيعلى غرار الوضع و 263.ينالرسمي لاللعم الوطني المتوسط نصف ىحوال الرسميين غير العمال

 العامالت فيما تتلقى  ،ذاتها الوظائفممن يعملن في  النساء من أكثروجامعو النفايات من الذكور  المتجولون الباعة يكسب حيث الجنسين بين األجور

 264.اإلطالق على األجور األقل المنازلمن 

 منظمة ربطت وقد االقل استقراراً. الوظائف في سريع ارتفاعثمة  أخرى، متقدمة بلدان وفي ،يركيةاألم المتحدة الواليات مثل الغنية البلدان في

 الطبيعة من)غيغ(  غير المتفرغين" اقتصاد" ما يسمى  في العاملون ويعاني 265.المساواة ماعدان بازدياد ذلك االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون

 حماية أو حقوق دونمن  الخاص لحسابهم يعملونرسيما  لكنهم بعيدة، خوارزميات منصارمة  بأهدافحكومون محيث انهم  لوظائفهم المستقرة غير

 267.الصحةمشاكل و النفسي الضغط بزيادةستقر مال الدخل في النقص هذابط رويُ  266.للعمل

 .الحكومات أو العمل أصحابيكون تمثيلهم الجماعي ضعيفا حيال ومنضوين في نقابات  غير الرسميين غير العمال يكون ما عادة
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  النقابات وتراجعها : أهمية 11حالة رقم 

 ماعدانخفض  في حاسمة ،التشريعات بموجب الحمايةالحصول على و العمالية النقابات وتشكيلصفوفهم تنظيم  على العمال درةكانت ق تاريخيا،

. ديمقراطية وأكثر مساواة أكثر مجتمعاتتوفير  في أساسياً  عنصراً كان العمال الرسميون  الثروة، قوةموازية ل قوة تشكيل خالل منف. المساواة

 الدولي النقد صندوق الحظ ذلك، ومع 268.كملهبأ المجتمع في للعمال بل فحسب ألعضائها ليس والحماية والحقوق األجور تزيد العمالية فالنقابات

 مؤخراً  الدولي النقد صندوق سلط وقد 2013.269-2000 فترة في العالم أنحاء جميع في العمالية النقاباتاالنتساب الى  معدالت فيميال تراجعيا 

 270.المساواة ماعدمستويات ان زيادةفي  بشكل مباشر مرتبطاً امرا  باعتباره الغنية البلدان في النقابات تراجع على الضوء

 قتل ،2017 عامال فيو 271.بلداً  59 فياعضاء نقابات  على هجمات سجلت ،2017 عامال فيف. مباشرقمع ل هدف ايضا يهالعمالية  النقاباتو

 تايلند في المهاجرين للعمال يسمح ال ،فعلى السبيل. اإلضراب حقمن العمال او جميعهم  بعضوتحرم ثالثة ارباع البلدان . بلداً  11 في نونقابي

 272.عن العمل اإلضرابب ،من اليد العاملة أشخاصعشرة  كل من واحداً الذين يشكلون 

 الجنسيات متعددة للشركات مكنيف. الرسميين غير لعمالاعلى صعيد  المحتم التوازن اختاللمن عولم المُ  االقتصاد في الالعبين أقوىمن  بعض يستفيد

فيما ال تدرك او تغض الطرف على  ،حجماً  أصغر تجارية شركاتهي  لإلنتاج خارجية بمصادر االستعانة طريق عن التكاليف خفض تختار أن

 والحماية العمل تشريعات علىستقرارا. وهي تلتف كذلك أ أقلل عممع  للعمال أقل أجوراً  هادفعو رسمية غير عمالةل الصغيرة الشركات هذه فيتوظ

 غير وضعاً  الصحيح الشيءب قومت أن تريد التي الشركات تواجه حيث الرسمي القطاع في ألجورعلى ضغوط ال تفاقم إلى هذا يؤدي. االجتماعية

 .لألجور األدنى الحد أو االجتماعية الحماية مساهمات أو الضرائب تدفع ال التي الشركاتبسبب منافسة  عادل

 ،وتطبيقها أفضل وسياسات قوانينسن  خالل من به المرتبطة المشاكل معالجةيمكن و بلد،في أي  احتمي اأمر ليس الكبير الرسمي غير القطاع

 المهمشة والفئات للنساءوأفضل  أكثر ظائففر ووتنها ان أمن ش ابنود السياسات هذه تتضمن أن يجب. أنفسهم الرسميين غير العمال مع باالشتراك

أن  يمكن العام، واإلنفاق تقدميةال الضرائب ذلك في بما ،ضريبيةال السياسات. الرسمي القطاع ضمن الصغيرة الشركات عمل، وأن تسهل خصوصا

 والنقص الصدمات من للحماية فعالة اجتماعي أمان شبكات وتوفير الرسمي القطاع إلى انضمامهم بسبب العمال دخلتراجع  عدم لضمان مستخدت

 .الدخل في

 غير لالقتصاد عمال نقابة مالويفي  تئأنش ،فمثال. الرسميين غير العمال حقوق لحماية خطوات تتخذ التي البلدان على جيدةعديدة  أمثلةثمة 

في  .273الرسمي االقتصاد فيمثل العاملين  النقاباتاالنضمام الى ب لتمتعل الرسميين غير العمال حق القانون في السنغال رسخت حين في ،الرسمي

 ،التحديد وجه على النساء من كبيرة أعداد لتمثيل نقابات تئأنش وقد274. ةالرسمي غير السوقالجزائر تغطي تدابير الحماية االجتماعية العاملين في 

 .بالكثيرالقيام  ينبغي يزال ال ذلك ومع 275.الرسمي غير االقتصاد في

 العمل لمنظمة ووفقاً . طويلة غيابفترات  إلى حادث مليون 374سنة يؤدي  كل يفف. بالصحة وضار اخطير أيضا العمليكون  لكثيرين بالنسبة

 276.ثانية 11 كلفي  شخص أي  بالعمل المرتبطة األمراض أو المهنية الحوادث بسببسنة  كل عامل مليون 2.78 من أكثرقضي ي ،الدولية

 العدالة. والمالكين من قبل الزبائن للمضايقات العاملت من ٪ 90 عن يقل ال ما وتتعرض. العمل من النوع هذا في جدا شائع الجنسي التحرش"

 . "الشركات جانب إلى تقف

 277.انالدومينيك جمهورية في الفنادق عاملت تمثل نقابية زعيمة فاميليا، يولوجيا -

 امالتع أفادتوما تعاني النساء العامالت في جميع أنحاء العالم من إصابات خطرة ومخاطر على صحتهن وعنف جنسي في مكان العمل.  كثيراً 

من التحرش الجنسي واالعتداء من جانب  منتظمةوكندا وتايلند عن حاالت  انجمهورية الدومينيكمن  لكمنظمة أوكسفام في  نقابلته الالتيالفنادق 

الزم الخوف من وي. اد الكيميائية في التنظيفبسبب االستخدام الروتيني للمومشاكل صحية الفنادق عن  ت عامالتأفادذلك ك 278.الذكورالضيوف 

 ،بنغالديش فيو 279.والنفسي جسديال لإليذاء ويتعرضون أثناء العمل المصانع وغالبا ما يحتجزون في. ميانمار في المالبسصنع  عمالالحريق 

 280.المرحاض إلى بالذهاب لهن السماح عدم بسبب المتكررة البولية المسالك التهابات من الشابات من العديد عانيت

 العبودية عمال
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تم مليون شخص  40قدرت منظمة العمل الدولية أن  وقد ، اليوم هو العبودية الحديثة ةلعل العنصر األكثر إثارة للصدمة في سوق العمل العالمي

 الحاالت، من كثير فية العمل الدولية، " حديث للمنظمة لتقرير ووفقاً  281.من خالل العمل القسري امليون 25، منهم 2016عام الفي  استعبادهم

بعض المواد عمال السخرة هؤالء أنتج على ما يبدو.  مشروعة تجارية قنوات إلىقدموها  في النهاية  التي والخدماتأنتجوها  التي المنتجاتذهبت 

 282".افيها الكثير منأو يعمل عيش يالمباني التي  بتنظيف وقاموا نأكلها والمالبس التي نرتديهاالغذائية التي 

 .األطفال هم من العبيد من ماليين 4أن و والفتيات النساء منهم  اليوم العبيد من ٪71 أنب الدولية العمل منظمة تقدر

 األطفالالشباب و الةعم

 شاب مليون 500 من أكثر يعيشو. فقر في تعيش لكنها تعملأنها  أو العمل عن عاطلة إما ية في العالملشباباليد العاملة ا من 283٪43 ما يقرب من

كانوا  الشباب أن هو ثابتثمة عامل مشترك  المالية، األزمة آثارمن التفاوت الكبير في  غمالر وعلى 284.اليوم في دوالرين نيقل عدخل  على

في  البطالة معدالت في ارتفاع أكبر شهدوا الشباب أنب الدخل المتوسطة البلدان من بلداً  17 في أجريت دراسة وخلصت. منها تضرراً االكثر 

 15 في لشبابا اجور معدالت انخفضت ذلك، ك. مهمشة فئات إلى المنتمين الشبابو للشابات بالنسبة أسوأالوضع  وكان. األزمة بسببصفوفهم 

 عرضة أكثر اآلنللمرة االولى  واأصبح الشبابأن  االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمةتبين  285.الدراسة مشملته بلداً  17 أصل من بلداً 

 اثنين فإن 2015،287 عامال في الدولية العمل منظمة أجرتها لدراسة ووفقاً . مستقر غير الشباب من العديد يزال وضع وال 286.كبار السن من للفقر

 260 ويقدر كذلك ان . األجر مدفوع غير عملفي  أو غير مستقر  حر عمل في يعملون إماالمتدني  الدخلات ذ البلدان في بشبا ثالثةكل  من

 289.شابات ثالث كل منواحدة  ابةواألمر كذلك لش 288.وال يتابعون أي دروس او تدريبات وظائف ال يملكون النامية البلدان في شاب مليون

 الخامسة بين أعمارهم تراوح طفل مليون 150 من أكثرأن  الا ،2000 عامال منذ الثلث بمقدار 290عام بشكل األطفال الةعم مستويات تدنت حين في

 291.العمل شكالشكل من أب يقومون ال يزالون ( عشرة كل من تقريباً  واحد) عشرةوالسابعة 

 .العنفأخرى من  أشكالو الجنسي لالستغاللمنهم  رالكثي يخضعو. ما عملبأطفال  خمسة كل من طفلمع قيام  أفريقيا، في األعلى المستوياتتسجل 

 ويقلصالفتيات  به تقوم الذي العمل كبير حد إلى يضيف مما ،سناً  األصغر األطفال ورعاية المدفوعة غير المنزلية األعمال التقديرات هذه تشمل ال

 .والراحة واللعب التعليم في قضينهي أن يمكن الذي الوقت

 المنازل( تلما)عالمنزليين عمال : اتفاقية ال12حالة رقم 

صف ويت 293. عمالالهؤالء  من ٪ 83فيما تشكل النساء 292 طفليين مال 10 من أكثربينهم  العالم، في منزلي عامل مليون 60 من أكثر هناك

 ذلك، ومع. بحقوقهم لمطالبةللتنظيم صفوفهم  العمال أمام المتاحة الفرص وقلة األمن انعدام من عالية ومستويات جداً  متدنية بأجور القطاع هذا

 نقابات جنبا إلى جنب مع دولي، مؤتمر أول في العالم أنحاء جميع من المنزليون العمال اجتمع عندما 2006 عامتظهر في ال التغييرت بوادر بدأ

 العمال حقوق لحماية الدولية العمل منظمة قرار منلالستحصال على  معاً  العمل قررواوهم  .العمل ومنظمات المرأة حقوق اتيعوجم العمال

 نطاق وسعأدى لتما  ،يينزلالمن عمالال اتفاقية الدولية العمل منظمة أقرت وقد. في تحقيق ذلك نجحوا ،2011 حزيران/يونيو فيو 294.يينالمنزل

 .ازلالمن العمال جميع لتشمل األساسية العمل حقوق

 ذلك في بما االجتماعية، همحقوقو يينعمال المنزلالظروف عمل  لتحسين جديدةأنظمة  أو قوانينبسن  بلدان عدةقامت  ،االتفاقية اعتماد ومنذ

 .وإسبانيا وتايلند بينيليوالف والبحرين فنزويال

على  في المنازلاملين في البالد بينما انخفضت نسب الشباب الع الرسمي العمل ازداد معدل البرازيل، فينزلي الم العمل قانون اعتماد وعقب

 بل فحسب، يينزلنالم عماللليوفر مساوة اكبر  ال القانون هذا إن: "يينزلالمن عماللل الوطني االتحاد ةرئيس أوليفيرا، كريوزا قولت. نطاق واسع

 المساواة أجل من نيكافحالمنزليات  تمالاعال لكن الرجل، مع المساواةو الحقوق، في المساواة أجل من تكافح عقود منذ وما زالت المرأة. يمكنهم

 بعدو. طريقهن واختيار والدراسة العمل في الحقالحصول على  يردنفهن  .األخرياتً  النساء ع م أيضا بل العمال مع فقط ليس الحقوق في

 وجدتي وأميوانا  العبيد،إحدى جداتي من  كانت. إيجابي أمر هذا ،جميعا لنا بالنسبة. العمال المنزليين الشباب داعدا تانخفض القانون، اقرار

فيما تراجع  الكلية ن الىيذهب شابات نادياليوم ل. للدراسة فرصة لدي أي يكن ولم العاشرة سن فيوانا  المنزلي العمل بدأت. ياتمنزل عامالت
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 نريد ،العمل أو في الشارع في  الطفلة هذهان تكون  نريد ال...  جداً  مهم انتصار هذا لي، بالنسبة ،ةالمنزليالعامالت في الخدمة  اتابالش عدد

 295. "المنزلية األعمال فقط وليس تريد، ما تفعل أنو  مهندسة أو طبيبة أن تصبح  غداً لتتمكن  تدرس أن لها

 التوريد سلسل فيمتعاقدون ال عمالال

 العمالف يتوظتقوم بالتي  مرتفعةالرباح واأل االيرادات ذات الشركاتلدينا  ،جهة منف 296.فئتين االثرياء والفقراء إلىهو أيضا  األعمال عالمينقسم 

 يعلق ، المقابل في. كبيرة سوقية قوة تمنحها التي والتكنولوجيا واألفكار التجارية العالمات الشركات هذه تمتلك ما وغالباً . أصحاب المهاراتمن 

عمال النظافة وسائقو هم ف. شرسة منافسةوسط  منخفضة معدالت ربحمع  اقل استقرارنشاطات أ في متزايد بشكلو المتدنية األجور وذو العمال

 فإن ،هذا ومع. المرتفعالربح  هامش ذات الشركات ازدهار ضمانفي  الغةب اهميةالتي ترتدي  والمزارع المصانعيشغلون و نيالتنفيذي اءالمدر

 تهمقدرعدم صطدم بواقع تقطاع معين داخل  حتى أو شركةال حدود ضمن المساومة على العمال قدرة أنب تعني خارجية بمصادرالمتزايدة  االستعانة

 .األرباح تجني التي الشركات معواصل الت على

بناء على و 297.األخرى األنشطة لجميع خارجية بمصادر تستعين أنبو المحدداختصاصها  على اتالشرك زيتركتقترح  المشتركة األعمال نماذج

 ويحقق. فيهم الستثماركونوا عنصرا ثمينا يمكن اي أن من بدالً يعتبرون غير مهمين ويمكن تخفيض  اإلنتاج عملية في المشاركون العمال فان ذلك،

 المتحدة الواليات اليوم في. األجور تخفيضب هي بذلك للقيام المباشرة الطريقةان و التكاليف، خفضب التنافسي التميز الخارجيون صحاب العقودال

 بداية في باألجور مقارنة٪ 24-8 بنسبة األمن حراس أجور وتراجعت ،٪7-4 بما نسبته النظافة عمال أجور انخفضت ،، مثالاألمريكية

 اإلجازات أو األجر المدفوعة اإلجازات من االستفادة الغالب في( مباشر بشكل موظفينالغير  األشخاص أي)وال يمكن للمتعاقدين  298.الثمانينيات

 299.للموظفين المقدمة اتالتأميننظام  وأ المرضية

 تبحث ما غالباً  عالية، مهاراتتتمتع ب عمالة إلى حاجة هناك تكون ال وعندما. الخارج إلى الخدمات تكمن بنقل التكاليف لخفض شيوعاً  لطرقاأكثر 

 سباق في أرخص،عمالة  توفيرعلى  تتنافس العالم في الحكوماتف. المكان االرخص إلى إلنتاجنقل اي حيث ،كلفة االقليةال ذات البلدان عن الشركات

أي على وال  األم الشركة بها تتمتع التي الماليةفوائد ال من عادلة حصة على يحصلون ال عمال استخدام ذلكوينتج عن  300.الى الحضيض انتحاري

 .مقراً عاماً لها لشركةتخذ فيها ات التي الدولة فيمنوحة الم الحقوقحق من 

. عملهم من المطاف نهاية في تستفيد التي الشركات أداء عن منفصلةوتكون  العمل ساعات بعددهؤالء  الخارجيين العمال أجور ترتبط ما عادة

 .القاعدة وه الوظيفي األمن انعدامويكون 

 دوالر، تريليون 3.4 ها مجتمعةإيراداتالتي تبلغ  العالم في الشركات أكبر من خمسين شركة أنب العمال لنقابات الدولي االتحاد أفاد ،2016 عامال في

 وغالباً . فيها العاملين إجمالي من٪ 94 حون تمثل والتي - ابه الخاصة التوريد سالسل في شخص مليون 116 بنحو تقدر" خفية" يد عاملة تحتفظ ب

. الحماية من األدنى الحدحظون بيهم ال و مداأل يرةقص العمالوتكون غالبية عقود  ،عدة مرات الحدود عبربشكل خارجي  اعقوده يتم التعاقد على ما

 301.نساءالمن تهم غالبيو

 ظروفبالخاصة  ةالحكومي قوانينالتجنب  فضال عن تدنيةالم األجور ذوي العمال من باالستفادة للشركات هذه العالمية التوريد سالسل تسمحذلك ك

 .والضرائب العمل

 ؟المستفيد من

 اكبر  هم المنخفضة ألجورأصحاب ا أن حين في ؟من استفاد منه ف العاديين، العماللم يذهب الى  العالمي الدخلفي  نموبما أن الجزء االكبر من ال

 .رجالمن ال هؤالء معظمو ،اكبر المستفيدين اتالثرو وأصحاب العالية األجور أصحاب يشكل  اليوم، االقتصاد في الخاسرين

 األعلى دخلالأصحاب 
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 تحملي 302.حصتهم في زيادة المرتفعة األجور أصحاب، يشهد االنخفاض في آخذةاالجراء  عليها حصلي التي القومي الدخلمن  حصةال أن حين في

 حصة انخفضت ،2009و 1995 ينعامال بين الفترة فيف. حصة العمالة العالميةفي نخفاض الاهذا  والمتوسطة المنخفضة العمال ذوو المهارات

 إلى انظر) مئوية نقاط خمس من بأكثر العالية المهارات ذات العالمية العمالة حصة زادت بينما مئوية، نقاط سبع من بأكثر مجتمعة العمالة دخل

 نصيبها على األجور فيها حافظت التي البلدان في حتىالمرتفع  الدخل أصحاب لصالح تتراجع المنخفضة األجور حصةواستمرت (. 11 رقمرسم ال

 303.القومي الدخل من

 والمتوسطة العالية المهارات ذوي لعمالمقارنة با النامية واالقتصادات والناشئة المتقدمة األسواق في العمالة حصة: 11 رقمرسم بياني 

 مئوية(. نسبة) 2009-1995 والمنخفضة،

 

 (.2017) الدولي النقد صندوق من مأخوذة. الدولي النقد صندوق موظفي وحسابات العالمية؛ والمخرجات المدخالت بيانات قاعدة: المصدر

 اونسبته لعلياا الشريحة دخل فإن في دخلهم، اانخفاض تدنية شهدواالم األجور أصحابأن  إلى االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة خلصت

 ارتفعت علياال الشريحة% من  10نسبة  عليها تحصل التي األجورمن  حصةاما ال 304.الماضية العشرين السنواتخالل ٪ 20 بنسبة زاد قد٪ 1

 على المجتمع من  العليا الشريحة% من  10نسبة  حصلت أفريقيا، جنوب فيف 305.أفريقيا وجنوب والهند البرازيل مثل النامية االقتصادات في

يتقاضى  المتحدة، المملكة فيو 306.فقط٪ 12 على العاملة القوى السفلى والتي تمثل نصف الشريحة بينما حصلت األجور، دخل إجمالي نصف

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

 207 في اسبانيا البورصة في مدرجة شركة 35 كبرأل نوالتنفيذي المدراءكسب  أوكسفام،منظمة لبحث  وفقا 1998.307 عامال في مرة 47 ب

 تنفيذي لرئيسحتاج ي المتوسط، في 309.أجراً  فضلاأل العاملين معظم باستمرار الرجالويمثل  308.اتهمشرك في اً دنى اجراأل العمالما كسبه  أضعاف

 في المالبساملة في قطاع ع الديشيةبنغ مرأةإ عليه تحصل ما كسبيلالى اربعة ايام ونيف  المالبس قطاع في شركات خمس أكبر منواحدة في 

 310.كلها حياتها

 البلدان، جميع في 311.التنفيذيين المدراءخفض أجور  ينبغي أنهعتبر يرأي العام ال أن العالم، سكان ربع مثلت بلدان عشرة في أوكسفام استطالع يظهر

 المشاركون يعتقد والهند، المتحدة والواليات المتحدة المملكة مثل بلدان فيو٪. 40 بنسبة التنفيذيين المدراء أجور ضيخفتنبغي ه يأن المشاركونبر يعت

 .٪60 بنسبة التنفيذيين المدراء أجور ضيخفتيتم  أنينبغي  هأن

 التنفيذي المدير راتبموقف الرأي العام من  : ما3جدول رقم 

هي نسبة االجر االعلى الى  ما 
أجر العمال العاديين في نظر 

 الرأي العام 

 و الواقعما ه  يفترض ان تكون بنظرهم ماذا 
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 541 9 28 جنوب أفريقيا

 483 14 63 الهند

 300 6 25 كيةيرالواليات المتحدة األم

 172 2 4 سبانياا

worst-https://www.bloomberg.com/professional/blog/best-. بلومبرغ بواسطة العالمي التنفيذي الرئيساجر ؛ (2017) أوكسفام منظمة بحوث: المصدر

ceo/-rich-countries 

يضمن  األنظمة، ذهن خالل هم. األسهم على القائمة الحوافز أنظمة عائدة بشكل كبير الى اللجوء المتزايد الى  تنفيذيال رئيسال راتب فيه الزيادة هذ

 ففي. لمساهمينل قيمة أقصىيحرصون على تحقيق  عاليةالذين يتقاضون رواتب  التنفيذيين والمدراء المدراء أن الشركات وأصحاب نوالمستثمر

 عبارة الماضي، القرن سبعينات في ،" 500راتب مدير تنفيذي لشركة مدرجة ضمن تصنيف "فورتشن من  فقط٪ 1كان   ،مثال المتحدة، الواليات

 األسهم أصحابمن  هم أجراً  األعلىف 312.مرتباتهم من٪ 80 األسهم خيارات شكلتفقد  2012 عامال ياما ف ؛الشركة سهما االكتتاب في  خيار نع

 .المساهمين لعائدات األولوية يعطي نظام في كبير شكلوهم تاليا منخرطون بوب الرئيسيين

حول  عمل مجموعة وجدت وقد. باالدلة الطويل المدى على صحته ثبتي لم الذي األداء، تحفيزل كان األجور في الهائل النمو لهذا الرئيسي المبرر

 عشرة الخمس السنوات مدى على التنفيذية األجور مستويات ارتفاع" أنب المتحدة المملكة في مستثمرونمرتبات المسؤولين التنفيذين التي قادها 

 واألداء األجر بين الفصل هذاأن الى  مماثل ثبح أشار وقد 313".ذاتها الفترة خالل( FTSE)فوتسي  مؤشر أداء مع اً متماشي كني لم الماضية

 الرئيسيسبب الم أعلى  أسهم وأسعارالرباح اكثر  الشركاتضرورة تحقيق  علىيشكل التركيز المتواصل و 314.أيضاً  المتحدة الواليات في صحيحً 

 لشركاتا ويحفز األجور، خفض باتجاه طوالضغعزز ي ما أسهمها، تعزيزمن أجل  التكاليف لخفض لضغوط الشركات تتعرضف. المساواة ماعدنال

 كلفالكفاف ي أجر إلى األجر متوسط من عامل مليون 2.5 عددهم البالغ الفيتناميين المالبس عمال جميع أجور زيادةان  .لضرائبا تجنب على

 315.المالبس قطاع في شركات خمس أكبر قبل من 2016عام ال للمساهمين المدفوع المبلغ ثلث يعادل وهذا ،سنوياً  دوالر مليار 2.2

 الثروات أصحاب

 الدخلف. المال رأسمن أصحاب  أو اتالثرو أصحاب بل  ،األخيرة العقود في العالمي االقتصادازدهار  منمستفيدين اللم يكن العمال عموما أكبر 

 السائدة بأن الجميع  حكمةخالفا للو 316.األجور مناسرع بكثير بشكل  زاد - الممتلكات قيمة ارتفاع  أو األسهمربحية او وائد الفمثل ات الثرو من

 هذا ويدعم 317.األسهم سوق وارتفاع المتنامي المساواة ماعدان بين كبير ارتباط وجود شير الىت متزايدة أدلةثمة  الصاعدة، األسهم سوق من يستفيد

 األسهم،ايرادات "من و مالال رأس رباحأ من اً غالبنجم  ،المتحدة الواليات في علياال لشريحة% من ا 1نسبة  دخل في النمو أن على الدليل أيضاً 

 318.الممتلكات العقارية" يجاراتإو الديون، وفوائد

 بالنسبةال بل هو سلبي . المجتمعلغالبية افراد  بالنسبة يذكرال  يكاد ،المال رأس أو اتالثروناجم عن ال الدخلف

. االقتصادالعليا من  الشريحة في كبير بشكل اتالثرووتتركز . والفائدة على هذه الديونالديون اذ يراكمون  لكثيرين

 الشريحة % من  1نسبة  تمتلك المتحدة، الواليات فيف. جداً  األثرياءفي صفوف  ، مثال،األسهم ملكيةوتتركز 

 320.اتالثرو ملكية على الرجال يهيمنو ،319األسهم سوق من٪ 40 من يقرب ما العليا

 321.آخر شيء يأحساب  على المساهمينيرادات ال األولويةعلى إعطاء  االقتصادي نظامناتركيز الى عود ات يالثرو فيركز الت لهذاساسي اال السبب

 للمساهمين عائدات تحقيقلمتواصل ال الضغطف.  2015322 عامال في دوالر تريليون 1.2تقاضى المساهمون ارباحا  بلغت  ،العالمي الصعيد علىو

 المستثمرين أكبر من وبعض لتراكان بنك انتقد وقد. واسع جدا نطاق على للشركات الضريبي التهرب ويعزز للعمال أفضل أجور حساب على يأتي

 323.سهمألل الهائلة عوائدال من النظام هذا العالم في

 : الثروة وصناعة الملبس13حالة رقم 

ك تمتل المتحدة، الواليات في
الشريحة  % من  1نسبة 
 من٪ 40 من يقرب ما العليا

  .األسهم سوق

 

https://www.bloomberg.com/professional/blog/best-worst-countries-rich-ceo/
https://www.bloomberg.com/professional/blog/best-worst-countries-rich-ceo/
https://www.bloomberg.com/professional/blog/best-worst-countries-rich-ceo/
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أرباح األسهم  درت ، 2016عام الفي . العالم في األغنياء أغنى بينيصنف  وبعضهم والمساهمين، للمالكين ضخمة عائدات المالبس صناعة دتول  

 325.أمانسيو أورتيغا رابع أغنى رجل في العالمصاحبها على ، 324يورومليار  1.3( حوالي زارا)األزياء متاجر لشركة األم لسلسلة لالسنوية 

 2014.326 و 2011 عامي بينان "زارا" قامت بعمليات تهرب ضريبي  األوروبي البرلمان في الحر األوروبيالتحالف  /الخضر اعتبرو

في  لألشخاص األكثر ثراءً  زفي قائمة فورب 43المرتبة  للمالبس  H & M)  ( 327سلسة اتش آند آم ستيفان بيرسون، الذي أسس والدهيحتل 

 اتمليار 6.9بـ قيمتها عائدات مذهلة تقدر وفي االجمال وزعت  328.أرباح األسهم في العام الماضي من مليون يورو  658لى العالم، وحصل ع

 2016.329 عامشركات في مجال المالبس ال خمس أكبرمساهمي على  دوالر

ال يتمكن خاللها من  خطرةعمل  ظروف في ساعة 14 عملنوي اليوم في دوالرات 4 من أقل ميانمار مثل بلدان في شاباتالمقابل، تكسب  في

 2.5 عددهم البالغ الفيتناميين المالبس عمال جميع أجور زيادةان  330.عن مالبس موجهة للتصدير بوتيرة سريعةنليص، المرحاض إلى الذهاب

 أكبر قبل من للمساهمين المدفوع المبلغ ثلث يعادل هذا. سنوياً  دوالر مليار 2.2 تكلفالكفاف  أجر إلى األجر متوسط من وعاملة عامل مليون

 2016.331 عامال المالبس قطاع في شركات خمس

 اتالثروركز من ت عتسر الضريبي والتهرب الضريبية التخفيضات

 األفراد على المفروضة الضرائبإال أن . برمته المجتمع في المال كسب فوائد تقاسم لضمان وذلك التوزيع عادةإفي  دورا الضرائبلعب ت أن ينبغي

 والميراث الممتلكات على الضرائب مثل - الثروة على المفروضة الضرائب أنواع فإن كذلك، . نخفاضالا فيآخذة  المرتفع الدخلذوو والشركات 

 332.النامية البلدان معظم في سليم نحو علىولم تطبق يوماً  الغنية، البلدان معظم فيكبير  بشكل األخيرة السنواتُخفضت  – رأس المالو

 333٪.28.7الى  2015 عامال فيتراجعت و ؛%40 يبلغ العشرين مجموعة في الشركاتااللزامية على  ضريبةال معدل كان ،1990 عامال فيو

٪ 90 من أكثر من النسبة هذه انخفضت المتحدة، ياتالوال فيف. الغنية الدول معظم في بشكل كبير المرتفعة األجور على ائبرالض انخفضت وقد

معظم  تحصيليوماً  يتم لم  ٪30وهي في حدود  ،على الدوام منخفضةالنسبة  كانت النامية، البلدان وفي 2013.334 في٪ 40 إلى السبعينات في

 335.هذه الضرائب

من دفع  الشركات من تهرب سنوياً  دوالر مليار 100 عن يقل ال ما تفقد النامية البلدانف ،االتجاه هذا في الضرائبن دفع موساهم تهرب الشركات 

 336.الضرائب

 والتحصيل الضريبية التخفيضات هذه منمن يستفيد  اكثر هم الرجال فإن الغالب، في الرجال يدفعها التي نواعاال من هي الضرائب هذهنظرا الى أن و

 .اإليرادات لهذه الضعيف

 ذلك في بما المتكررة الضريبية الفضائح من ضحيت كما ،نبغي عليهم تسديدهاي التي الضرائبيتجنب االثرياء بشكل ملحوظ دفع  ،الوقت عينه في

 337.مستحقة عليهمال الضرائب من٪ 30دفع ما يربو الى  ت تجنب علياال الشريحة% من 0.01أغنى  نسبة  حيث أن  ،الجنة أوراقفضيحة 

 اتالثرو أصحابأمام  العمالخسر ي كيف

نافذة ال االقتصادية القوى منمجموعة  تحريكالى   الجديدة ليبراليةال االقتصادية األفكار خلفية على ،السياسات صنعت هيمنة النخب على عملية أد 

 .الثروات وأصحاب العالية األجور أصحاب لصالحتدنية الم األجور ذوي العمال قوة خفض إلى أدت التي

 المساواة انعدام إلى تؤدي التي السائدة : الظروف12رقم رسم بياني 
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 :يلي ماب النظام ايتصف هو

أتى  ما غالباً و سواء، حد على والفقيرة الغنية البلدان فيمل التنظيمية للعف الضوابط تخفيتم . العمال حقوقرفع الضوابط التنظيمية للحد من  -1

منتسبين ال لعمالعدد ا وتراجع العمال لحماية الضعيفة اللوائح أنب الدراسات من عديدوتفيد ال 338.الدولي والبنك الدولي النقد صندوق منذلك بضغط 

 في الزيادة نصف نحو أنب الدولي النقد صندوق وجد وقد. تضرراً  األكثر هن لنساءاو 339.الدخل من العمالة صةتراجع حعلى  له األثر قاباتالى ن

 العمال، تحمي التي األخرى األنظمة ضعفساهم  ،بمعزل عن تراجع النقاباتو 340.العمالية لنقاباتتراجع اب رتبطم الغنية البلدان في المساواة ماعدان

 عقودال ب أو المؤقتة أو الوظائف بدوام جزئي فيرتفاع اال أن أخرى اساتاظهرت درو. أيضاً في ذلك  العمالة وحماية لألجور األدنى الحد مثل

 341.م المساواةاعدنسب ان بارتفاع أيضاً مرتبط 

يساهم  342.خوض منافسة لتقديم  أرخص بد عاملة على البلدانيرغم  العالمية التوريد سالسل استخدام الحضيض على صعيد العمل . إلى سباقال. 2

 343.لمنتجينعلى ا ألسعاراو األجور خفضفي  للتصنيع خارجية بمصادرالبلدان الغنية  ستعانةذلك الى جانب ا

 

 

 

 

 

 

  األفكار

 

  االقتصادية

 

  ليبراليةال

 

  الجديدة

 

 هيمنةو

 

 النخب الغنية

 

 على

 

 السياسات 

 

  

 حقــــوق من ـد.  الح1

 .الــالعم     

 علىفرض أقل الضرائب  إلى سباق.   ال8

 واألفراد. الشركات

 زيادة في  :المالي القطاع ونموالضوابط  رفع.  6

 .العمل وليس المال، رأس حركة     

  اتــالشرك تركز ادةـزي.  9

 .ارـواالحتك      

 العالمية والشبكة الضريبي التهرب.  7

 .الضريبية لمالذاتل     

  على األثرياء المساهمين هيمنة.  5

 .الشركات     

  بين المساواة ماعدان استغالل.  4

 .الجنسين

 .اـكنولوجيـالت ية.  االتمتة وملك3

: العملالحضيض على صعيد  إلى سباق.   2

 .خارجية بمصادر واالستعانة التوريد سالسل

 التفاوضية القوة انخفاض
األجر  للعمال ذوي
 المنخفض.

التفاوضية  ةالقو زيادة
 األجور ألصحاب
 وأصحاب العالية

 .الثروة

 

 

 

 

 ماعدانارتفاع 

 المساواة.
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 العمالة استخدام من الفقيرة البلدان وتمنع العمل فرص من الماليين مئات على تقضي أن الجديدة للتكنولوجيات يمكن. التكنولوجيا كيةتمتة وملاال. 3

 وقد 344.العمال إلى وليس اآلالت، مالكي إلى تذهب الجديدة لتكنولوجياالناجمة عن استخدام  فالقيمة. لتنميةسبيل لتحقيق اك المتدنية المهارات ذات

 التكنولوجي التطوير في رقابياً  دوراً  الحكومات وإعطاء ،"الروبوتات على الضرائب فرض" إلى وآخرين غيتس بيل من دعوات توجيه إلى ذلك أدى

 345.لألغلبية الفوائد تحقيق لضمان

ر أقل وأج دفع على الشرعية تضفي الجنسين بين المساواة ماعدمسألة ان حول االجتماعية المعايير إن .الجنسين بين المساواة ماعدان استغلل - 4

 346.العاملة لليد التفاوضية القدرة من بدوره يقلل ما العمل، مكان في أقل حقوقاً  ومنحهن للنساء

شهدت  الجديدة ليبراليةالحقبة الإال أن  قرون، لعدةالشركات  هياكل في تنوع هناك كان  .الشركات على األثرياء للمساهمين الساحقة الهيمنة. 5

في حين أن  األثرياء، المستثمرين مصالح سوى ذكور،ال الغالب ييحتلها ف التي اإلدارة مجلس قاعات تمثل ال حيثجدا  متطرف نموذج في توسعاً 

 المساهمين إلى تذهب التي األرباح حصة في زيادةإلى  هذا ىأد وقد. المساهمين عائداتكثيف ت الى يجب ان تهدفالمتخذة التجارية  القرارات جميع

 347.العالم أنحاء جميع في األسهم شراء إعادة أو ايرادات االسهم  شكل على

داخل البلدان والشركات   ،بشكل كبيريتنقل  اآلن المال رأس أصبح .المال ورأس التمويل على التنظيمية القيود وإلغاء المالي، القطاع نمو - 6

 348.م المساواةاعدان نسب بارتفاع المالي القطاع ارتفاع ويرتبط. للمساهمين العائداتقق ويح المالية لألسواق كبيرةتفاوضية  قوة يعطي ما ،وخارجها

 المالذات من عالمية شبكة باستخدام عليهم المستحقة الضرائب دفع تجنب الغنية لألفراد والشركات يمكن .الضريبية والملذات الضريبي التهرب - 7

يكفي و 349.ألفراد والشركات لتجنب دفع الضرائبآليات يعتمدها ا بسبب سنوياً  دوالر مليار 170 عن يقل ال ما النامية البلدان تخسرف. الضريبية

 350.حالياً  المدرسة خارج طفل مليون 264 لـ التعليم لتوفيربسهولة المبلغ  هذا

 جميع في كبير بشكل اتالثرو على الضرائب معدالت خفضت ،األخيرة السنوات في .الضرائبفيما يتعلق بفرض الى الحضيض  سباقال – 8

 351٪.28.7 الى  2015 عامتراجع الو ٪؛40 العشرين مجموعةااللزامية في دول  الشركات ضريبة معدلكان  1990 عامففي ال. العالم أنحاء

 تنفيذها يتعين يزال الفيما  الغنية، البلدان في بسرعة ،واإلرث الممتلكات لىعو المال  رأس ارباح  مثل المال، رأس على الضرائب انخفضت ،أيضاً 

 352.اإليراداتفي تقويض  للشركاتالمقدمة  النطاق الواسعة الضريبية الحوافزوتساهم . النامية البلدان معظم في بفعالية

 أكبركشفت عنها  التي الصافية ألرباحالقيمة الفعلية ل ارتفعت الماضية، الثالثين السنوات مدى على .السلطة واحتكار الشركاتركز ت زيادة - 9

 معظم عزى يو 2013.353 عامال بحلول دوالر تريليون 7.2 إلى 1980 عامال في دوالر تريليون 2 من أضعاف، ثالثة من بأكثر العالم في الشركات

 354.المساواة ماعدان زيادة إلى بدورها تؤدي التي واالحتكارات الشركات قوةل المتزايد التركزالى  رباحاال هذه

 المرأةوكانت . اتالثرو وأصحاب العالية األجور لذوي التفاوضية القدرة وزيادة العمال قوة تراجع إلى مجتمعة االقتصادية القوى هذه أدت وقد

 مما يعزز المجتمع في والرجل المرأة بين المساواة ماعدانوتستغل النساء  على الرجال تفضل القوى هذه أنوبشكل غير متناسب إذ األكثرتأثراً 

 .المساواة ماعدان مسألة بدوره

 .وإنسانية إنصافاً  أكثرفمن الممكن إقامة اقتصاد . يكون الوضع على هذه الحال ان ينبغي ال

 للجميع يصلح إنساني اقتصاد تصميم -4 

 أكثر اقتصاداً وفر ن أن يمكنناو نافذةال االقتصادية القوى هذه هزيمةالحاق ال يمكن. عليه هو الذي النحومبنيا على  يكون أن إلى االقتصادال يحتاج 

 هذا .اتالثرو وأصحاب العالية األجور أصحابصالح م وليس على رأس األولوية األغذية منتجيصغار و العاديين العمال مصالح يضع إنسانية

 ليبراليال االقتصاد نرفض أن وعلينا. المقبلة لألجيال األرض كوكب على الحفاظ مع للجميع كريمة حياة يوفر انساني اقتصادلى توصل إال يعني

 .التوزيع إعادة واآلخر المسبق،التوزيع  االول: ذلك لتحقيق مهمان عنصران هناك. حكوماتنا على للنخب المقبول غير والتأثير الجديد

 !!( عمداً بالتصميم )او أكبر  مساواة: المسبق التوزيع
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 المستوى هذا .واإلنفاق الضرائب خالل من الحكومة تدخل قبل للموارد امعين اتوزيع أو االقتصادية المساواة ماعدان من معيناً  مستوى ينتج اقتصاد كل

. السوقية المساواة ماعدان من جداً  مختلفة مستويات تنتج اتاالقتصاد من مختلفة أنواعهناك ". السوقي المساواة ماعدانب"يعرف وما  المساواة ماعدان من

 التوزيع"عملية  بأنها العملية هذه توصف ، حيثالمساواة من أكبر قدر تحقيقبهدف  البداية اإلنساني من االقتصاد ممصهمية في مكان أن يُ اال ومن

 355".المسبق

 أكثر نتائجودعمها لتفضي الى  األعمال نماذج تعزيز خالل من وثانياً  القواعد التنظيمية خالل من أوالً : لتحقيق ذلكللحكومة دوران اساسيان و

 .إنصافاً 

 العولمة تنظيم

زادت عولمة  كلمايفترض مثال انه ف. خطأ هذاو ،التنظيمية القيود وإلغاء العولمةباستحالة الفصل بين اعتقاد سائد ثمة 

 مثل إال أن بلدانا . اآلخر دونمن  واحد يكون أنيستحيل ، فالتحرر من القواعد التنظيمية زاد ، كلماتكاملهواالقتصاد 

هي و العالمي االقتصاد فيرغم انخراطها  المساواة ماعدان من الحد فينجحت  ،مؤخراً  البرازيل أو الجنوبية، كوريا

 356.اقتصاداتها جوانب من للعديدجزئيا مع فرض تنظيم مهم  بذلك القيام منت تمكن

 يتم بحيث الجميع، لمصلحة دقيقين وتنظيم إدارة إلى يحتاج كالهما ولكن ،واالزدهار للنمو مهماً  محركاً  االقتصادي والتكامل األسواققد تشكل 

 حاجة لرؤيةثمة و. انصافا أكثر مجتمعات ايجاد على وقدرتها ناديمقراطيت تهدد فإنها بدون مراقبة ان تركتأما و. عادل بشكل النمو عائدات توزيع

 على عالمياً  تعاوناً  ذلكتحقيق  وسيتطلب. والضوابط القيود لغاءإل المفترضة الحاجة عن للعولمة واضح فصل هناك يكون أن ينبغي. للعولمة جديدة

 نظراً  مهم اعتبار وهومع إنه يفضل ان تكون هنالك قوانين وضوابط عالمية، إال أنها ليست الخيار الوحيد، و. اليوم عليه هو مما بكثير أوسع نطاق

الضوابط والقيود لفرض  ةكبير مساحة الحكومات أمام يزال ال الحظ، ولحسن. اليوم السياسي المناخ في الجنسيات متعدد اتفاق إلى التوصل لصعوبة

 .الوطني الصعيد على

 أن الدولي النقد صندوقاعتبر و. المالية األزمة أعقاب في واضحة كانت أكثر فعالية ةماليضوابط تنظيمية  إلى ملحةال الحاجة المثال، سبيل فعلى

 ذهبت وبالتالي 357.االستقرار ماعدانو والمخاطر المساواة ماعدان في كبيرة زيادة مع العالمي لالقتصاداالقل  فائدةحققا ال التمويل وتحرير العولمة

 لالقتصاد خادماً  التمويل يكون أن ينبغي ،أخرى مرة ضوابط التنظيمية في هذا المجال.ال من مزيدال إلى حاجةثمة و الالزم، من أبعد إلى العولمة

 في واالستثمار األجور، على اإلنفاق وتحفيز ،نالتنفيذي ور للمدراءجوا للمساهمين العوائد محج تنظيم ذلك يشمل أن وينبغي. العكس وليس الحقيقي،

 .المساواة ماعدلة انأمس من والحد واالستدامة اإلنتاج زيادة

 والخطيرة المؤلمة األعمال حجم خفض عن طريق ، وذلكللغالبية أفضل حياة توفير على القدرة لديها التكنولوجيا

ان  عنىالعمل تمتة تأف. ومشترط بشكل عادلتم التنعم بفوائدها للغالبية فقط إن  أفضل حياة توفر أنويمكنها . والمهينة

 الحكومات على يتعين ".الروبوتات؟ يملك من" هو للمستقبل الرئيسي السؤال. التكنولوجيا صاحب بل االقتصادي النموالعامل لم يعد يستفيد من 

 ذلك ويشمل. التكنولوجي التغير مع المعقدة عالقاتهم في شخاصاأل وحماية الفكرية والملكية التكنولوجيا ملكية بشأنالضوابط المناسبة  وضع

 المملكة اعتراف المثال، سبيل علىومنها غير المتفرغين"  تصادقاوضع ضوابط تنظيمية ل". ةالئق أعمال لتوفيرو العمال حقوق لحماية تشريعات

اهمية  نظاراأليجب أال تغيب عن ناظرنا  العمل، ستقبلأمل منت بينما 358.ذلك على جيد مثال هو - الشركة في نوموظفهم  اوبر سائقي انب المتحدة

 رعاية مثل األجر، مدفوعةال غير عايةجزء من ذلك ما يدرج االن في إطار الريشمل وس. اآلالتب ان تستبدل ينبغي ال التي نسانيةاإل التفاعالت ذهه

 .السن كبار أو األطفال

 الدولي النقد صندوقوربط . االنضمام للنقابات في العمال حق على أقل وقيودال العم حقوق لحماية وأفضل أكثر وقوانينضوابط  إلى بحاجة نحن

 على ينبغي 359.االقتصادي النمو لعائدات العادل والتوزيع المساواة ماعدان مستويات بانخفاض فعالةالمفاوضة ال وةق المانحة الجهات من وغيره

 :اقتصادها من ممكن قدر أكبر على الرسمية الصبغة إضفاء إلىالسعي و بالتضخم، طةوالمربالالئقة الكفاف  اجور بشأن تشريعاتإقرار  لحكوماتا

 أسوأ من عانين اللواتي النساء متفاوت  بشكلسوف تفيد دابير الت هذه. للجميع الوظيفي األمن تضمن وأنمن دون دوام  العمل عقود تلغي أن وعليها

 .لعقود العالمي االقتصاد في التجاوزات

 رؤية إلى حاجة هناك
 .للعولمة جديدة

 للمستقبل الرئيسي السؤال 
 ".الروبوتات؟ يملك من" هو
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 ومن ،أخالقياً  مقبوالً أمرا  يدالعبعمالة و األطفال عمل يكون أن أبداً  يمكن وال. العمال معاملةفي الى الحضيض  السريع السباق إلنهاء حاجة هناك

 غير المعاملة تعالج أن ينبغي كما ،ةوالخطيرغير المستقرة  عمالواأل الفقر أجور في النظرإعادة  ينبغي .عليهما القضاء ينبغي أنه عالمياً  به المسلم

 العملية الخطوات إحدى وتتمثل. الحكومات وبين الشركات بين المنافسة ميدان منكل هذا  إزالة وينبغي ،العمل مكان في والرجل للمرأة المتكافئة

 التوريد سالسل عن المسؤولية تتحمل بحيث بها، الخاصة التوريد سالسل فياخذ الحيطة المناسبة  الجنسيات متعددة الشركات جميع مطالبة في

 ينبغي وال ،360اإلنسان وحقوق التجارية األعمال بشأن المتحدة لألمم التوجيهية المبادئ معبما يتماشى  ،الئق بشكل العمال معاملة لضمان الكاملة

 اجراً قليال ال يمكنهم من العيش بكرامة. عمالها اعطاء خالل من أرباحها زيادةان تعمل على  حكومة أو شركة ألي

 الخاص لقطاعتصور جديد ل

 تؤثرو الطريق السليم. أن تختار للشركات يمكن ، كماواسع نطاق على واالزدهار والخدمات والمنتجات الفرص توفير واالستثمار لتجارةا بإمكان

 تتخذ القرارات على  ذلك، ومع. والمستثمرين المساهمين عن فضال المحلية، والمجتمعات والمزارعين والمستهلكين العمالعلى  الشركات قرارات

 .المساواة ماعدانأزمة  تعزيزفخ  في سي األعمال عالموقع ولد ذلك قيودا ت وقد 361.مساهمينلل اتائدلع الزيادة القصوىمنظار  من قطف متزايد، نحو

 على، من خالله القيود هذن تحاول التحرر م التي المفاهيم من مجموعةوضعوا  األعمال ورجال االجتماعية والحركات الشركات فإن ذلك، ومع

التجارة مؤسسات وشركات  المنفعة والمشاريع االجتماعية ووأولوية رسالة الشركة  التعاونيات ونماذج ملكية الموظفين: حصرال ال المثال سبيل

 القادةصمم  إذا القاعدة تصبح أن التقدمية النماذج لهذه ويمكن المصلحة. أصحاب ورأسمالية التوزيع وتصميم العادلة التجارية واألعمال العادلة

 .وتعزيزها ودعمها النماذج هذه مويلبطريقة تسمح بت االقتصاد السياسيون

 أكثر منصف بشكلمنظمة  شركات على : أمثلة14حالة رقم 

 :كثر انصافاً ابطريقة تكون المنظمة  التجاريةالشركات  على البارزة األمثلة من

 .مزارعين مجموعاتوتديرها  جزئياً تملكها  عادلةال تجارةشركة لل: (Divine Chocolate)ديفاين تشوكليت  •

 .الموظفون ايملكهمتاجر : (John Lewis)لويس  جون •

 .العمال مع  ألرباحتشارك ا: (Huaweiهواوي ) •

 .جتماعيةالاُتدار مع إعطاء االولوية للرسالة : (Fairphoneفيرفون ) •

 .المستهلكين على تأثيرها كيفية على تركز جتماعيةشركة إ: (Grameen-Danone Foods)فودز  دانون-غرامين •

 .المزارعين ماليينفي مصلحة  بالكاملمملكومة ومدارة بطريقة تصب : (Amulأمول) •

 أكثر بشكل والسلطة والمكافآت المخاطرشارك تمن  فقط، والمستثمرين للمساهمين األولوية إعطاء عن االبتعاد خالل من ،الشركات هذه تمكنت

 .إنصافاً 

 هيو (Mondragon) موندراغون 362.لموظفيها مرتفعة أجورو العمل فرص من المزيد تولد ينللموظف المملوكة الشركات أنب الدراسات تظهر

 القرارات داخلها تتخذ بطريقة ديموقراطية  ،شخصألف  47 وتوظف دوالر مليار 13 مبيعاتها حجم يبلغ الجنسيات إسبانية متعددة تعاونية شركة

 .االجر األدنى تسعة أضعاففيها عن يزيد األجر األعلى على أال األمن الوظيفي و مع التركيز على 

 االجتماعية المسائل معالجةل الرامية الجهودهذا  يكملقد و. بها الخاصة التوريد سالسل في العادلةتجارة ال دعم في محوري دور العالمية شركاتلل

 الخاصة التوريد سلسال تكون أنضمان  في تساعد أن للشركات يمكن ،إنصافاً  أكثرعتماد نهج إل الموردين دعم خالل منف. اإلنسان حقوق ومسائل

 .الطويل المدى على واستدامة أمنا أكثر ابه

شارك ت أن هي ،إنصافاً  أكثر بطرق االقتصاد مسار على التأثير على درةكون قالت أفضل نحو على العائدات توزيع لضمان رآخ رئيسيثمة سبيل 

 االقتصادية الحكمة مع يتناقض ألنه عديدة لسنوات فكرياً ذلك منبوذا  كان. تجاريةمشاريع و صناعاتبملكية عامة كاملة او جزئية في  الحكومات

 زالي ال نافيةياالسكند الدول في الموجودة تلك مثل اقتصادياً األنجح و مساواة األكثر المجتمعات بعض فإن ذلك، ومع. لتقليديةالجديدة ا لليبراليةا
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 363.الغني المساهم وليس العادي للمواطن عائداً  تحقق االقتصادي النجاح فوائد أن يضمن ما اقتصاداتها، من كبيرة قطاعاتالقطاع العامل يملك فيها 

 364.لالحتكار ضةقد تكون عر التي االقتصاد مجاالت على خاصة بصفة هذا وينطبق

 نشرب حقيقية نية مع التجارية األعمال تصميمل أنفسنالنخول  األوان آن قدف. لنجاحفي ا حاسماً امرا  األعمال سيكون نماذج في االبتكار من المزيد

تكون ناجعة لالشخاص ل المصممة الشركات علىالحس االبتكاري الذي يركز في تفجر  إلى بحاجة نحن. واسع نطاق على والفرص والدخل الثروة

 .ربرواتب أفضلأفضل  على عمل شخاصاأل من مزيدحصول ال نعكس هذايوس. االكثر تأثرا بها

 العادلة التجارة وحركة أوكسفام: 15حالة رقم 

 هذه من العديد ودعم بتأسيس أوكسفام قامت السنين، مر علىف. أوكسفامبمجال جديد تخوضه  ليس إنصافاً  أكثر أعمال إيجاد أجل من العمل إن

 مستويات على المؤسسات من العشرات ودعم ،(Café Direct) ديريكت مقهى مثل ناجحة مؤسسات إنشاءالمشاركة في  ذلك وشمل ،الشركات

 حركة في دورها خالل منف. وغيرها الصغيرة المشاريع في المرأة وبرنامج تنمية، برنامجتنفيذ  خالل من العالم أنحاء جميع في المحلي المجتمع

 المخاطر توزع التي المشاريع من لنماذج الترويج على أوكسفام دأبت ،(Fairtradeالتجارة العادلة ) لمؤسسة وكمؤسس العادلة، التجارة

 .بشكل موسع النماذج هذه وينشر يعزز أن شأنه من اقتصاد وبناء الجهود، هذه لمضاعفة الوقت حان لقد. إنصافاً  أكثر بشكل والسلطة والمكافآت

 الكثيرب قومت أن نفسها الشركاتال يزال بإمكان  الفرص، تكافؤ لضمان الشركات تنظيممجال  دوررائدفيب قومت أن على الحكوماتوفي حين ينغي 

 .مساواة أكثر مكاناً  العالم لجعل

 نسانياإل االقتصاد في التوزيع إعادة

 365.م المساواةاعدانمن  والحد توزيعال إعادةفي  ةنافذ سلطة الحكومات لدى والضرائب، اإلنفاق خالل من

 العام االنفاق

 والحماية والتعليم الصحة في االستثمار أنب ،366 عاماً  30 من أكثر مدى على سواء حد على اً وفقير اً غني ،بلداً  150 من أكثر في دلةاأل تشير

 خالل من الدخل في م المساواةاعدان من الحد على يساعد أن يمكن الحكومي اإلنفاق أن إلى ذلك يرجعو. المساواة ماعدانمعدالت  من يقلل االجتماعية

بلدان  جميع في المتوسط في٪ 20 بنسبة الدخل في م المساواةاعدان من يقلل هذا أن تبين وقد 367.الجميع جيوب في فعلي أو" افتراضي" دخل وضع

 والصحة التعليم على اإلنفاق أنمن  نامياً  بلداً  13شملت  مؤخراً  تأجري دراسة من خالل تبينو ؛368االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 369.المساواة ماعدان تدني معدالت مجموع من٪ 69ساهم في ي

في وا دفعيل تدنيالم دخلهم من أدنى احد يستخدمون األشخاص األفقر فإن كبير، بشكل مدعومة أومجانية وجيدة  عامة خدمات الحكومات تقدم عندما

 370.الفعليةأجورهم  ما يكسبونه من مبر أك الخدمات لهذه النقدية القيمةقد تكون  األجور،دنى أألصحاب  بالنسبة. هذه الخدماتالحصول على مقابل 

 في المساواة ماعدان أوجه وتعالج األجر المدفوعة غير لرعايةل حاجتهن من تقلل ألنهاكثيرات  نساء تعود بالفائدة على الجيدة العامة الخدماتف

 .لألطفال المجانية الرعاية توفير مثل محددة بتدابير قترنت عندمافادة االست ههذ يدزتو ،الصحية والخدمات التعليم على الحصول

غير  أنهما حيث الجنسين، بين المساواة ماعدانو االقتصادية المساواة ماعدنسب ان من يزيدانالخاصة  الصحية والرعايةالخاص  التعليم أن تبينو

ومن احتمال  المساواة ماعدان من يزيد مما االجتماعي، الحراك من يقلل أن أيضاً  الخاص للتعليم ويمكن 371.الدفع بمقدورهم للذين إال نيتاحم

 372.المقبلة ألجيالااستمرارها مع 

وفير أكبر قدر من الفرص لهم ليكون المجتمع لت األطفال لجميع والصحة التعليم في االستثمارفينبغي : اً غد المسبق لتوزيعتمهد ل اليوم توزيعال إعادة

 .االمتيازات من بدالً  المواهب على ابنيم
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 وهذا. النقدية التحويالت برامج مثل االجتماعية الرعاية برامج خالل من مباشراً  نقدياً  دعماً  الحكومات قدمت إذا" العينية" الخدمات أثر تعزيز يمكن

 373.لدخلهمدعم  على األشخاص فقراأكثر  حصول ضمان على ساعدي أو ،طارئة ظروفمن  للمواطنين الحماية وفري

 374الدولية العمل منظمةالذي حددته  االجتماعية د االدنى للحماية الح طموح مستوى إلى ترقى أن للحكومات ينبغي

 .العالمية التغطية تضمن وأن

 المساواة لتحقيق قوية أداة أيضاا قد تكون الضرائب 

 مباشر بشكل الضريبة تساهم ،اءً ثر بدال من االقل  األغنياء من المزيد أخذ خالل منف. المساواة ماعدان من للحد واستخدامها الضرائب فرض يمكن

 من السوق في المساواة ماعدان أوجه خفض و االقتصاد، هيكلة في رئيسياً  دوراً  تلعب أن لها يمكن كما ،والفقراء األغنياء بين الفجوة تقليص في

 االستثمار لتشجيع الضرائب استخدام مكنكذلك ي. المدراء التنفيذيين رواتبو مساهمينلا وعائداتالمفرطة  عاليةال رباحألاوافز على الحخفض  خالل

كلمتهم مسموعة أكثر كون تو األرباح، من المزيد تأمين من العمال تمكن التي التجارية األعمال من مختلفة وأنواع الجديدة التكنولوجيات في

 الرعاية مثل العامة الخدمات تمويل في حيوياً  دوراً  الضرائب من اإليرادات تلعب أخيراً  .إنسانية وأكثر استدامة أكثر اقتصاد بناء علىويساعدون 

 .والتعليم الصحية

 ضرائب تفرض أن الحكومات علىينبغي  ،ذلك لتحقيق .المال رأس على المفرطة لعوائدل للتصدي الضرائب دامالستخ الجهد من المزيد بذل باإلمكان

 المستحقة الضرائب دفع تجنبيكون بمقدورهم  أال ويجب ،شموالً  وأكثرعلى أ ضرائب يدفعوا أن عليهمف ،الغنية والشركات األغنياء األفراد كل على

 .عليهم

 نحن. الضريبية المالذات عصر نهاءإلو الغنية الشركاتو األفراد جانب من الضريبي التهرب لوقفتحركا عالميا منسقا  نرى أن إلى بحاجة نحن

 المنافسة من اً جزءبشكل غير مقبول  المنخفضة الضرائب مستويات تكون أال ينبغي. الضريبية معدالتال قلأفرض ل سباقال نهاية نرى أن إلى بحاجة

 .التجارية األعمال لجذب الدول بين

 نياللت أفريقيا وجنوب شيليت حذو تحذو أن للحكومات ينبغيف  .التحصيلفي و التصاعدية الضرائب معدالت في العالميتراجع اليجب أن ُيعكس 

 مالال رأس رباحأو الممتلكات على للضرائب النطاق واسع انتشارا نرى أن إلى نحتاج 375.االثرياء واألفراد الغنية الشركات على الضرائب زادتا

 اقترحها التي الروبوتات على الضريبة مثل الضرائب، من جديدة شكالاعتماد و ،الثروة على المباشرة الضرائب فرض ينبغي إعادةذلك ك. والميراث

ان تؤمن دخول  الملياراتأصحاب  ثروة علىوالتب تفرض  ٪ 1.5 البالغة العالمية للضريبة يمكن كيف أوكسفام منظمة أوضحت وقد. غيتس بيل

 376.لمدرسةكل اطفال العالم إلى ا

 توصياتال

ن أيجب والحالي على فقراء العالم. الليبرالي الجديد يتعين على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تعترف بأثر النموذج االقتصادي 

التوصيات التالية ما تناول . تجوهريقدر أكبر من المساواة كهدف تمتع بت التينسانية اال المزيد من االقتصادات على تنميةتعمل تاليا 

 .ينبغي أن تفعله الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات

 إلى الحكومات والمؤسسات الدولية

 :م المساواةاعدانفيما يتعلق ب

 عمل حتى ال يتجاوز إجمالي لحكومات أن تعلى اينبغي . انعدام المساواة للحد من وضع أهداف وخطط عمل محددة زمنياا  •

 ذلك حكومات أن توافق على استخدامعلى الينبغي كذلك . االفقر في البالد ٪40 ال دخلمن السكان ٪ 10أغنى دخل 

 378.انعدام المساواةأزمة بشأن  العاشر لهدف التنمية المستدامة المعدلباعتباره المؤشر  377مقياسال

تمهد  اليوم توزيعال إعادة
 غداً  المسبق لتوزيعل
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 الذهبيالعصر فاحشة، فعلينا أيضا أن ننهي الثروات ال يتوجبإنهاء الفقر المدقع، لكي نتمكن من . فاحشال اءإنهاء الثر •

والضرائب من أجل الحد بشكل جذري من  االطر القانونية لحكومات أن تستخدم ا يتعين علىيقوض مستقبلنا. الراهن 

 .صنع السياسات ات، على االثرياء افرادا" وجماعن تأثير والحد كذلك م، اء الفاحشمستويات الثر

ودخل وة ثرالمتعلقة ببيانات النتاج إل يضع هدفا"كل بلد أن يتوجب على . انعدام المساواة لتحقيق ثورة في بياناتمعاا عمل ال •

                                                                                                                                                                                                                                                                                        وباالضافة  الى                                                                                                                .% في المجتمع. 10% و  1اغنى البيانات المتعلقة بدخل  سنوي ال سيمابشكل كل فرد في المجتمع 

الدخل  لتسليط الضوء علىاخرى بيانات ينبغي نشر مصادر  ألسرالمتعلقة با واالستبياناتتمويل المزيد من الدراسات 

 379.الطبقة العليالثروة في وا

تجاه تصرفات وتعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية وال بهدف معالجة جميع أشكال التمييز بين الجنسينتطبيق سياسات  •

 المستويات المحلية والوطنية والدولية.والسلطة على مستوى األسرة ة المرأة وعمل المرأة وإعادة توازن دينامي

. عكس جميع التشريعات في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ،المواطنين ومنظماتهم وحمايتهااالعتراف بحقوق  •

للمنظمات التي تدافع عن حقوق النساء والفئات المهمشة  خاصتقديم دعم و مواطنينضيقت الخناق على الواإلجراءات التي 

 األخرى.

 :في االساساقتصاد عادل  بتخطيط فيما يتعلق

بما في ذلك التعاونيات ومشاركة الموظفين في إدارة  أكثر إنصافاا مادي  ائدال التي تعطي األولوية لعحفيز نماذج األعمت •

 الشركات وسالسل التوريد.

 ضمان ل الخاصة بها  على سالسل التوريد الكاملةبذل العناية الواجبة  بتطبيقكات متعددة الجنسيات مطالبة جميع الشر •

 380.األعمال التجارية وحقوق اإلنسانب فيما يتعلقللمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة  وفقاا  لجميع العمالكفاف دفع أجور ال

مرة من متوسط أجور  20لشركات ال تزيد عن في االتنفيذيين للمدراء رواتب اعتماد و لمساهميناعائدات الحد من  •

 ويفضل أن يكون أقل. 381 الموظفين

االقتصاد.  مجاالتحقوق المرأة العاملة بالكامل في جميع طبيق وضمان ت القضاء على الفجوة في األجور بين الجنسين •

 دعمتوتنفيذ التشريعات واألطر التنظيمية التي  المساواة االقتصادية للمرأةتتعارض مع إلغاء القوانين التي يضاف الى ذلك 

 حقوق المرأة.

إلى  " لجميع العمال استناداً أجر الكفاف"جور الى الحد االدنى لال. االنتقال من أجور الفقرو عبوديةالقضاء على عمل ال •

 وبمشاركة كاملة من النقابات وغيرها من الشركاء االجتماعيين. غالء المعيشة مؤشرات

إلغاء جميع فضال عن  نقابات واإلضراب االنتساب الى ق العمال فيحقو تحفظ. وضع معايير قانونية تعزيز تنظيم العمال •

 بالمفاوضة الجماعية ودعمها لتتم على نطاق واسع.السماح و هذه الحقوق القوانين التي تتعارض مع

 حليينضمان حقوق العمال المالقضاء على العمل غير المستقر وضمان احترام جميع أشكال العمل الجديدة لحقوق العمال.  •

لضمان حماية  جاً يتدرظم إضفاء الطابع الرسمي على االقتصاد غير المن والعمال المهاجرين والموظفين غير الرسميين.

 العمال غير الرسميين في عملية صنع القراروإشراك  العمالجميع 

 :إعادة التوزيع من أجل مجتمع أكثر إنصافاا ب فيما يتعلق

 االنفاق العام
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التمويل العام وتوفيره لتحقيق زيادة  382.للحماية االجتماعية توفير الحد االدنى االلتزام علنا تحقيق خدمات مجانية عامة و •

 .في الضمان االجتماعي أو التأمين االجتماعية  أصحاب العمل مساهم ضمان وذلك 

 الراميةاالمتناع عن توجيه التمويل العام إلى الحوافز واإلعانات للرعاية الصحية والتعليم من قبل شركات القطاع الخاص  •

ومنعهم من  للمرافق الخاصة للسالمة والجودة التنظيم الصارمقطاع العام. تقديم الخدمات األساسية لل أفقللربح وتوسيع 

 استبعاد أولئك الذين ال يستطيعون الدفع.

 الضرائب

الضريبة غير متناسب مثل  بشكلء . إعطاء األولوية للضرائب التي يدفعها األغنياالفاحشةاستخدام الضرائب للحد من الثروة  •

الدخل المرتفع. إدخال جبايتها على اصحاب والميراث واألرباح الرأسمالية. زيادة  الضرائب ووالممتلكات على الثروة 

 للمساعدة في تمويل أهداف التنمية المستدامة. المليارات أصحاب ة الثروة العالمية علىضريب

ينبغي حيث  ،ضرائبال لى الحضيض على صعيد إلنهاء السباق ا جيل جديد من اإلصلحات الضريبية الدوليةالمطالبة ب •

أي مفاوضات جديدة ينبغي أن تجري ف 383.انعدام المساواةالحد من  فيعادل ومنصف يساهم  بشكل تحديد معدالت الضرائب

 هيئة ضريبية عالمية جديدة تكفل مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة.برعاية 

 موضوعية ألسوأ المالذاتالل اعتماد قائمة سوداء من خ وزيادة الشفافية اآلمنة الملذات الضريبية حظر اللجوء إلى •

 .تقوم باستخدامهاوالتلقائية ضد الشركات واألفراد والبلدان التي  الفعالةالعقوبات فرض والضريبية 

 :دورها في بناء اقتصاد أكثر إنسانيةالشركات  ؤديينبغي أن ت

لعمال ذوي لإعطاء األولوية  متعددة الجنسيات أن تختار: يمكن للشركات الكفافأجر في حال عدم توافر رباح األتوزيع لال  •

العالوات أو دفع االسهم أو إعادة شراء  األرباح عبر توزيع مكافأة المساهمين عن  اإلحجام تدنية وذلك من خاللجور الماأل

استخدام معيار ب يحسب )الكفاف صل جميع موظفيهم على أجر حتى يح ،العاليةجور االأصحاب إلى المديرين التنفيذيين و

للعمال أو المنتجين في سالسل التوريد  معيشياً  دخالً تؤمن ألسعار التي ضمان دفعها ال التدابيرذ ااتخإضافة الى  مستقل(

 .الرئيسية

إيجاد العمل على و االجور  ضمان تمثيل العمال في مجالس اإلدارة ولجان على الشركات ينبغي التمثيل في مجالس اإلدارة: •

 .سل التوريد والمجتمعات المحليةل العاملين في سالامثأ في صنع القرار، اآلخريناالطراف صوت سماع سبل إل

وإنصافا  مؤسسات أكثر تنظيماً األولوية للتزود من : يمكن للشركات إعطاء في سلسل التوريد في عملية التحولدعم التغيير  •

تلك التي لديها و؛ أو كلياً  تي يملكها العمال أو المنتجون جزئياً على سبيل المثال تلك ال -ل التوريد الخاصة بها السفي س

مبادرات فمع العمال. أو كلها، رباحها أيعطي األولوية لرسالة اجتماعية؛ أو تلك التي تختار مشاركة بعض إدارة نموذج 

 الشركات على القيام بذلك.ساعد ي 384(Oxfam's Fair Value Club)لمنظمة أوكسفام  ة التابعمثل نادي القيمة العادل

٪( مع أصحاب 50نسبة من األرباح )على سبيل المثال تقاسم لشركات أن تقرر ا بإمكان: اا فقرأكثر العمال  تقاسم األرباح مع •

٪ 50 ما نسبته385(Cafe Direct) كتدير يتشارك مقهى. على سبيل المثال، صفقاتهافي سالسل التوريد و المتدنيةاألجور 

 مزارعي البن.من األرباح مع 

ات منظمة واتفاقي 386تمكين المرأة الرامية إلى االلتزام بمبادئ األمم المتحدة  دعم المساواة بين الجنسين في مكان العمل: •

االلتزام بالمساواة بين الجنسين؛ الثبات  387(183سي  – 156سي  – 111سي  – 100ة )سي العمل الدولية ذات الصل

فضال عن  والتظلمات؛ تحرش الالتبليغ بالتوظيف والتدريب والترقية وتشمل  بين الجنسينخاصة بالمساواة وتنفيذ سياسة 

 .وااللتزام القضاء على هذه الثغرات جميع مستويات الشركةعلى سين بين الجنبشكل علني نشر فجوة األجور 



 55 العمل وليس الثروة كافئوا                                                                                                                                                                 

وااللتزام تخفيض هذه  رواألج سطلشركة بين الرئيس التنفيذي ومتوااجور فارق : نشر نسبة األجورفارق نسبة خفض  •

 على األقل. 1:20النسبة إلى 

والعمل بالشراكة  مستمر، بشكلات العمال المستقلة الهادف والبناء مع نقابتفاوض ال : االلتزام علناً دعم المفاوضة الجماعية •

وتمكين  لقياديةاالمناصب ال سيما في  النقاباتإلى العامالت  انتساب ون النقابات نفسها، على إزالة الحواجز التي تحول د مع

 علية.اوف أمان بأصواتهن إسماع النساء العامالت من 

 المالحظات
ميلونيس ماس بور ديفيدندو دي إنديتكس. تم االسترجاع من  628أمانسيو أورتيغا إنغريزا   (2017نوفمبر  2سينكو دياس.)  1

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/01/companias/1509550519_653608.html 

باستمرار واحدة من شركات المالبس األكثر تقدما في السعي إلى معالجة مشكلة األجور الفقر في سلسلة التوريد. ولديها خارطة طريق  H & Mقد كانت   2

( ACT. وكانت من االطراف الموقعة على مبادرة آكت )2013في القطاع العام ونشرت في تشرين الثاني / نوفمبر لألجور التي تم الكشف عنها علناً 

 مع االتحاد الصناعي العالمي لمعالجة المفاوضة الجماعية للقطاع في البلدان المنخفضة األجور إلنتاج المالبس بدءاً من كمبوديا. 2015جديدة في عام ال

 (.Financial Times Markets Dataوبيانات األسواق المالية ) P&S Capital IQمحسوبة باستخدام   3

ثالث ساعات من العمل تاكا في الشهر، وأنها تعمل في المتوسط  7000إلى  6000أستراليا، أوضحت أنجو أنها تكسب في المتوسط في مقابلة مع أوكسفام   4

توسط دوالر أمريكي(، وفي الم .0120تاكا بنجالدشي =  1دوالراً أمريكياً ) 78دخلها الشهري اإلضافي في اليوم الواحد. في الواليات المتحدة، يبلغ متوسط 

 دوالراً أمريكياً. 936=  12× دوالرا أمريكيا  78دخلها السنوي هو ساعة في الشهر )بما في ذلك العمل اإلضافي(. وهذا يعني أن متوسط  286.44تعمل 

 .2017سبتمبر  7مأخوذة في  https://www.forbes.com/billionaires/listالترتيب.  2017(. أصحاب المليارات في العالم. 2017فوربس. )  5

 https://policy-المنهجية: الحظةلمزيد من التفاصيل حول جميع الحقائق القاتلة التي تم إنشاؤها من قبل أوكسفام، يرجى االطالع على م 6

-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward

620396-fo-economy 

من  2017نوفيمبر  1مأخوذة في والطاقة واالزدهار في صناعة األزياء.  تفعله(. ما الذي 2017إمران و كيرياكو. )  7

Report_WEB.pdf-Media-Wage-content/uploads/2017/10/Living-atshemakes.oxfam.org.au/wphttp://wh  

من  2017نوفيمبر  1(. ما الذي تفعله، الطاقة واالزدهار في صناعة األزياء. مأخوذة فى 2017إمران و كيرياكو. )  8

Report_WEB.pdf-Media-Wage-content/uploads/2017/10/Living-http://whatshemakes.oxfam.org.au/wp  

، من 2017تشرين األول )أكتوبر(  15في  ماخوذة  امالت الفندق.ع استغالل القذرة:السياحة سر (. 2017وكسفام كندا )أ   9

-_oxfam_canada_report_-s_dirty_secret_https://www.oxfam.ca/sites/default/files/file_attachments/tourism

_oct_17_2017.pdf 

(. لقاء أصحاب المليارات الذين يديرون حكومة ترامب. أخبار األسبوع)نيوزويك(. 2017مايو, 4بيرالي. ) 10

579084.html-washington-billionaires-cabinet-trump-http://www.newsweek.com/2017/04/14/donald 

. المناقشة العامة للدورة الثانية والسبعين للجمعية 2017تحادية. بخاري، نيويورك: األمم المتحدة، بيان أدلى به سعادة محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا اال 11

 العامة لألمم المتحدة.

(. انعدام المساواة في نيجيريا: استكشاف السائقين. 2017ميا، ماريوتي، ميرى وأوكوديلي أودو. ) 12

drivers-exploring-nigeria-https://www.oxfam.org/en/research/inequality 

. 2017(. االلتزام بتقليل مؤشر انعدام المساواة. التنمية المالية الدولية أوكسفام، 2017لوسون ومارتن. ) 13

index-inequality-reducing-https://www.oxfam.org/en/research/commitment 

https://policy-المنهجية:  الحظةالمنهجية، يرجى االطالع على مللحصول على تفاصيل االستطالع و 14

-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward

620396-fo-economy 

  report-society-civil-of-http://www.civicus.org/index.php/state-2017(. تقرير عن حالة المجتمع المدني.2017سيفيكوس. ) 15

 https://www.brandeis.edu/legacyfund/bio.htmlبرانديس الصندوق القديم للعدالة االجتماعية  .لويس 16

 https://policy-المنهجية : مالحظةلمزيد من التفاصيل حول حسابات أوكسفام يرجى االطالع على  17

-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward
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https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
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620396-fo-economy 

 المرجع نفسه. 19

ل في قاعدة بيانات األجور العالمية لمنظمة العمل الدولية. المصدر: تقديرات منظمة العمل الدولية استناداً إلى المصادر الوطنية الرسمية على النحو المسج 20

: انعدام المساواة في األجور في مكان العمل. 2016/17(. تقرير األجور في العالم 2016منظمة العمل الدولية. )

en/index.htm--report/2016/lang-wage-reports/global-http://www.ilo.org/global/research/global 

 http://policy-المنهجية  الحظة(. أصحاب المليارات في العالم. للحصول على جميع تفاصيل حسابات منظمة أوكسفام يرجى االطالع على م2017فوربس. ) 21

-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward

620396-fo-economy 

https://www.credit-. 2017. نوفمبر 2017(. كتاب المعلومات للثروة العالمية 2017االئتمان السويسري. ) 22

institute/publications.html-suisse.com/corporate/en/research/research  وتغطي السنة التي يغطيها تقرير االئتمان السويسرى من

 .2017إلى سبتمبر  2016سبتمبر 

تريليون دوالر إلى النمو العالمي.  12(. قوة التكافؤ: كيف يمكن للنهوض بمساواة المرأة أن يضيف 2015) معهد ماكينزي العالمي. 23

-add-can-equality-womens-advancing-growth/how-and-themes/employment-insey.com/globalhttps://www.mck

growth-global-to-trillion-12. 

 .2017(. كتاب المعلومات للثروة العالمية 2017االئتمان السويسري. ) 24

 المرجع نفسه. 25

 في نيجيريا: استكشاف السائقين.(. انعدام المساواة 2017ميا، ماريوتي، ميرى وأوكوديلي أودو. ) 26

 indonesia-equal-more-https://www.oxfam.org/en/research/towards (. نحو إندونيسيا أكثر مساواة. 2017جيبسون وويدياستوتي. ) 27

بيل غيتس، جيف بيزوس و وارن بافيت أغنى من أفقر نصف الواليات المتحدة. (. 2017نوفمبر, 8نيت. ) 28

-poorest-than-wealthier-buffett-warren-bezos-jeff-atesg-https://www.theguardian.com/business/2017/nov/08/bill

us-of-half 

.it-oxfam.org/en/evenhttps://www-. 2017نوفمبر  10أوكسفام البرازيل. البرازيل: انعدام المساواة الشديد في األرقام. استرجاع  29

numbers-inequality-extreme-brazil/brazil. 

(. أوكسفام من الخطأ أن تعني أن األسواق الحرة تجعل األغنياء أغنى على حساب الفقراء. 2017يناير،  17ساوثوود. ) 30

poors-richer-rich-make-markets-free-imply-wrong-http://www.cityam.com/257166/oxfam . 

انظر على سبيل المثال مجلة مجلة عالم االقتصاد, مؤشر الرأسمالية المحسوب:  31

2-chart-https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/05/daily  ( .الثروة الهائلة ليست مستحقة. 2017وأيضاً جيكوبس .)

 merited-otn-wealth-https://www.oxfam.org/en/research/extremeأوكسفام. 

32 PWC( .2016)  هل يشعر أصحاب المليارات بالضغط؟ 2016تفكير أصحاب المليارات :

-billionaires-are-2016-insights-services/publications/billionaires-https://www.pwccn.com/en/industries/financial

pressure.html-the-feeling 

33 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development( ,منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2012).  استعراض

 OECDاالتصاالت السلكية والالسلكية وتنظيمها في المكسيك. نشر  سياسة

ico.htmhttp://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdreviewoftelecommunicationpolicyandregulationinmex 

 (. الثروة الهائلة ليست مستحقة.2015جاكوبس. ) 34

35 OECD. ( ،أفاق الموظفين. 2012منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .)-ilibrary.org/employment/oecd-http://www.oecd

en-2012-2012_empl_outlook-outlook-employment 

 .2016/17(. تقرير األجور العالمية 2017منظمة العمل الدولية. ) 36

ل المرتفع. معهد السياسات االقتصادية. مأخوذة (. الدفع للرئيس التنفيذي يبقى مرتفعاً بالنسبة إلى الدفع النموذجي للعمال وذوي الدخ2017ميشيل وشيدر. ) 37

 http://www.epi.org/files/pdf/130354.pdfمن  2017سبتمبر  12في 

 .2016/17(. تقرير األجور العالمية 2017منظمة العمل الدولية. ) 38

not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-https://policy-االطالع على "المنهجية":لالطالع على هذا الحساب، يرجى  39

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/lang--en/index.htm
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/publications.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/publications.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/publications.html
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-indonesia
https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-indonesia
https://www.theguardian.com/business/2017/nov/08/bill-gates-jeff-bezos-warren-buffett-wealthier-than-poorest-half-of-us
https://www.theguardian.com/business/2017/nov/08/bill-gates-jeff-bezos-warren-buffett-wealthier-than-poorest-half-of-us
https://www.oxfam.org/en/even-it-brazil/brazil-extreme-inequality-numbers
https://www.oxfam.org/en/even-it-brazil/brazil-extreme-inequality-numbers
https://www.oxfam.org/en/even-it-brazil/brazil-extreme-inequality-numbers
http://www.cityam.com/257166/oxfam-wrong-imply-free-markets-make-rich-richer-poors
https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/05/daily-chart-2
https://www.oxfam.org/en/research/extreme-wealth-not-merited
https://www.pwccn.com/en/industries/financial-services/publications/billionaires-insights-2016-are-billionaires-feeling-the-pressure.html
https://www.pwccn.com/en/industries/financial-services/publications/billionaires-insights-2016-are-billionaires-feeling-the-pressure.html
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdreviewoftelecommunicationpolicyandregulationinmexico.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en
http://www.epi.org/files/pdf/130354.pdf
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396


 57 العمل وليس الثروة كافئوا                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
620396-fo-economy-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth 

مليون عامل مالبس في فيتنام إلى أجور المعيشة. هذا هو ثلث المبلغ المدفوع لمساهميها من قبل  2.5أجور مليار دوالر سنوياً لزيادة متوسط  2.2سوف تكلف  40

 https://policy-المنهجية : الحظةالتفاصيل يرجى االطالع على م دوالر( لمزيد منمليار  6.9) 2016أكبر خمسة تجار تجزئة األزياء في عام 

-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward

620396-fo-economy 

 (. الثروة المخفية لألمم. صحافة جامعة شيكاغو.2015غابيريل زوكمان. ) 41

 not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-https://policy-المنهجية للحصول على شرح لألعمال: الحظةاطلع على م 42

620396-fo-economy-an-build-must-ew-crisis-inequality-the-end-to-wealth .التهرب  .(2017)، نيل و زوكمان،.ألستادسيتر

 .zucman.eu/files/AJZ2017.pdf-http://gabrielالضريبي وانعدام المساواة. 

  .World Investment ReportUNCTAD. (2015) .(. الثروة المخفية لألمم.2015غابريل زوكمان. ) 43

http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch0_KeyMessage_en.pdf 

mobility-https://www.brookings.edu/blog/social-بروكينغز. (. فائدة عظيمة من منحنى غاتسبي العظيم. معهد 2015كريغر. ) 44

curve/-gatsby-great-the-of-utility-great-memos/2015/05/19/the  

https://policy-(. انعدام المساواة ونهاية الفقر المدقع. أوكسفام بريطانيا. 2015التر. )هاردون وس 45

577506-poverty-extreme-of-end-the-and-practice.oxfam.org.uk/publications/inequality 

 المرجع نفسه. 46

 المرجع نفسه. 47

 الدولى.بنك ال(. القضاء على الفقر المدقع وتقاسم الرخاء: التقدم والسياسات. 2015شيليكنس. )و كيالن  ،فوستركروز،  48
http://pubdocs.worldbank.org/en/109701443800596288/PRN03Oct2015TwinGoals.pdf 

global-http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a-من الواقع.  الوسطى العالمية هي أكثر وعدا الشريحة(. Pew( .)2015مركز أبحاث بيو) 49

.reality/-than-promise-more-is-class-middle 

. مختبر انعدام المساواة في العالم. 2018عدام المساواة في العالم (. تقرير ان2017تشانسل، بيكيتي، ساي وغابيريل زوكمان. ) .ألفاريدو 50

http://wir2018.wid.world/ 

 المرجع نفسه. 51

الستعراض االجتماعي واالقتصادي (. الزيادة في العبء: النمو العالمي، وانعدام المساواة والقضاء على الفقر في عالم مقيد بالكربون. ا2015ودوارد. ) 52

 .2015، 4العالمي. رقم 

الغذائية. (. انعدام المساواة بين الجنسين في ملكية األراضي في أفريقيا والتحكم فيها: الخرافات مقابل الواقع. المعهد الدولي لبحوث السياسات 2013دوس. ) 53

http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/127957 

األمم المتحدة. مركز أخبار األمم  -(. إن انعدام المساواة المتزايد والوظائف الهشة تهدد التقدم في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 2009أكتوبر، 16األمم المتحدة. ) 54

  lvWzIU-.Wfnu -http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55274المتحدة 

(. تكلفة الرعاية غير المدفوعة )باللغة اإلسبانية( 2016المعهد الوطني لإلحصاء والمعلومات. ) 55

http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/CUENTA٪20SATELITE٪20DEL٪20TRABAJO٪20NO

٪20REMUNERADO.pdf  

 (.Palgrave Macmillan(. العمل بدون أجر واالقتصاد: الجنس، واستخدام الوقت والفقر )eds( .)2009رواي )أنتونوبولوس وهي 56

. 32والشكل  29: األجور وانعدام المساواة في الدخل. الشكل 2014/15(. تقرير األجور في العالم 2015منظمة العمل الدولية. ) 57

en/index.htm--report/2014/lang-wage-reports/global-http://www.ilo.org/global/research/global 

(. صنع في ميانمار: الفقر المدقع أو الوظائف الالئقة لعمال المالبس؟ أوكسفام. 2015غاردينر وبورنلي. ) 58

myanmar-https://www.oxfam.org/en/research/made 

http://www.ilo.org/global/research/global-. 2017االتجاهات  -التوقعات االجتماعية (. العمالة العالمية و2017منظمة العمل الدولية. ) 59

en/index.htm--reports/weso/2017/lang 

المية للرق الحديث: العمل الجبري والزواج القسري. (. التقديرات الع2017منظمة العمل الدولية. ) 60

en/index.htm--http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang 

: توسيع نطاق االستثمارات في الوظائف الالئقة للشباب. 2015لعمالة العالمية للشباب (. اتجاهات ا2015منظمة العمل الدولية. ) 61

en/index.htm--015/langreports/youth/2015/WCMS_412-http://www.ilo.org/global/research/global 

 المرجع نفسه. 62

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf
http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch0_KeyMessage_en.pdf
https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2015/05/19/the-great-utility-of-the-great-gatsby-curve/
https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2015/05/19/the-great-utility-of-the-great-gatsby-curve/
https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2015/05/19/the-great-utility-of-the-great-gatsby-curve/
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/inequality-and-the-end-of-extreme-poverty-577506
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/inequality-and-the-end-of-extreme-poverty-577506
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/inequality-and-the-end-of-extreme-poverty-577506
http://pubdocs.worldbank.org/en/109701443800596288/PRN03Oct2015TwinGoals.pdf
http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/
http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/
http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/
http://wir2018.wid.world/
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/127957
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55274#.Wfnu-lvWzIU
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/CUENTA٪20SATELITE٪20DEL٪20TRABAJO٪20NO٪20REMUNERADO.pdf
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/CUENTA٪20SATELITE٪20DEL٪20TRABAJO٪20NO٪20REMUNERADO.pdf
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--en/index.htm
https://www.oxfam.org/en/research/made-myanmar
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2015/WCMS_412015/lang--en/index.htm


 58                                 العمل وليس الثروة   كافئوا                                                                                                          

                                                                                                                                                  
. 2017(. يتطلب ضعف التعافي في أسواق عمل الشباب استجابة واسعة النطاق. اتجاهات العمالة العالمية للشباب 2017نوفمبر،  20منظمة العمل الدولية. ) 63

en/index.htm--ilo/newsroom/news/WCMS_597065/lang-the-http://www.ilo.org/global/about 

64  

 .2015(. اتجاهات العمالة العالمية للشباب 2015منظمة العمل الدولية. ) 65

. 2016-2012(. التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2017منظمة العمل الدولية. ) 66

men/index.ht--http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang 

 .2017االتجاهات  -(. العمالة العالمية والتوقعات االجتماعية 2017منظمة العمل الدولية. ) 67

لملبس والتعليم والرعاية أجر المعيشة هو أجر مرتفع بما فيه الكفاية لتمكين العمال وأسرهم من تلبية احتياجاتهم من الغذاء المغذي والمياه النظيفة والمأوى وا 68

ة ورعاية األطفال والنقل، فضال عن السماح ببعض المدخرات ودخل صافي. ويوجد عدد من المنهجيات المختلفة لحساب األجر المعيشي. الصحية والطاق

(: whatshemakes(. أدوات خياطة ألجور المعيشة، والتي يمكن تنزيلها من صفحة المصادر ماذا فعلت)2017وترد تفاصيل ذلك في أوكسفام أستراليا. )

http://whatshemakes.oxfam.org.au/resources/ 

(. في العمل ولكن محاصرين في الفقر: ملخص لخمس دراسات أجرتها منظمة أوكسفام، مع تحديثات حول التقدم المحرز على طريق 2015ويلشاو. ) 69

a-poverty-in-trapped-but-work-practice.oxfam.org.uk/publications/in-https://policy-الحصول على أجر المعيشة. 

578815-wit-oxfam-by-conducted-iesstud-five-of-summaryأوكسفام. 

work/lang-at-health-and-http://www.ilo.org/global/topics/safety--منظمة العمل الدولية. السالمة والصحة في العمل.  70

de/index.htm 

work/publications/tourisms-https://www.oxfam.ca/our-(. سر السياحة القذرة: استغالل عامالت الفنادق. أوكسفام كندا. 2017ساروسي. ) 71

housekeepers-hotel-of-exploitation-the-secret-dirty 

 المرجع نفسه. 72

 (. يعيش على الخط.2015أوكسفام أميركا. ) 73

 المرجع نفسه. 74

كيف تساعد النقابات جميع العمال. معهد السياسات االقتصادية. (. 2003ميشيل ووالترز. ) 75

http://www.epi.org/publication/briefingpapers_bp143/ 

. 2017(. آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 2017صندوق النقد الدولي. ) 76

2017-october-outlook-economic-https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world 

 المرجع نفسه. 77

https://www.ituc-: العنف وقمع العمال في ازدياد. مأخوذة من 2017. مؤشر الحقوق العالمية  (2017)(.ITUC) هيئة االتحاد التجاري الدولي 78

18767-2017-index-rights-global-csi.org/ituc 

 المرجع نفسه. 79

 . أوكسفام كندا.(. سر السياحة القذرة2017ساروسي. ) 80

٪: لقد حان الوقت لبناء اقتصاد إنساني يفيد الجميع، وليس 99(. اقتصاد لـ 2017هاردون. ) لمزيد من المعلومات حول مفهوم االقتصاد البشري، اطلع على 81

 /en/research/economyhttps://www.oxfam.org-99فقط القلة المتميزة. 

employee-is-well-https://hbr.org/1987/09/how-(. ما مدى كفاءة عمل ملكية الموظفين؟ مراجعة أعمال هارفارد. 1987روزين وكواري. ) 82

working-ownership 

أثر سياسات الضرائب واإلنفاق على توزيع الدخل: أدلة من مجموعة كبيرة من البلدان. المركز الدولي   .(2012)فازكيز،مورينو دودسون وفيلوفك -مارتينيز 83

 epp/77/https://scholarworks.gsu.edu/ic. 12/25للسياسة العامة، ورقة العمل 

 (. االلتزام بتقليل مؤشر انعدام المساواة. التمويل الدولي للتنمية وأوكسفام.2017لوسون و مارتن. ) 84

 .1٪. وتوصي منظمة أوكسفام بأن تستهدف الحكومات نسبة بالما حيث ال تزيد عن 40٪ من السكان على دخل أفقر 10تقسم نسبة بالما دخل أغنى  85

اف التنمية المستدامة هو الحد من انعدام المساواة بين البلدان وداخلها. الهدف العاشر من أهد 86

goals.html-development-http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable 

 بيانات الدخل والممتلكات والضرائب العقارية؛ بيانات من أسواق العقارات والسلع الفاخرة؛ بيانات من شركات إدارة الثروات؛ واستبيانات ينبغي أن يشمل ذلك 87

 الشركات بشأن األجور. وينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والمهنة والمنطقة والعرق عند االستبيان.

(. المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. مكتب المفوض السامي. 2011ة. )األمم المتحد 88

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

 ينبغي أن يشمل ذلك جميع عناصر األجر، بما في ذلك االستحقاقات وخيارات األسهم وما إلى ذلك. 89

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_597065/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm
http://whatshemakes.oxfam.org.au/resources/
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-work-but-trapped-in-poverty-a-summary-of-five-studies-conducted-by-oxfam-wit-578815أوكسفام
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-work-but-trapped-in-poverty-a-summary-of-five-studies-conducted-by-oxfam-wit-578815أوكسفام
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-work-but-trapped-in-poverty-a-summary-of-five-studies-conducted-by-oxfam-wit-578815أوكسفام
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-work-but-trapped-in-poverty-a-summary-of-five-studies-conducted-by-oxfam-wit-578815أوكسفام
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-work-but-trapped-in-poverty-a-summary-of-five-studies-conducted-by-oxfam-wit-578815أوكسفام
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-work-but-trapped-in-poverty-a-summary-of-five-studies-conducted-by-oxfam-wit-578815أوكسفام
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm
https://www.oxfam.ca/our-work/publications/tourisms-dirty-secret-the-exploitation-of-hotel-housekeepers
https://www.oxfam.ca/our-work/publications/tourisms-dirty-secret-the-exploitation-of-hotel-housekeepers
http://www.epi.org/publication/briefingpapers_bp143/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767
https://www.oxfam.org/en/research/economy-99
https://hbr.org/1987/09/how-well-is-employee-ownership-working
https://hbr.org/1987/09/how-well-is-employee-ownership-working
https://hbr.org/1987/09/how-well-is-employee-ownership-working
https://scholarworks.gsu.edu/icepp/77/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


 59 العمل وليس الثروة كافئوا                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
and 202 http://blue.lim.ilo.org/cariblex/pdfs/ILO_Convention_102.pdf ()(102تمشياً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية  90

en/index.htm--dvice/WCMS_205341/langa-work/legal-of-http://www.ilo.org/secsoc/areas( . 

مادها على الضرائب ينبغي أن يشمل ذلك النظر في كيفية ضمان أن تتمكن جميع البلدان من الوفاء بالتزاماتها بموجب أهداف التنمية المستدامة، والحد من اعت 91

 المساواة.التنازلية وتحديد اإلنفاق العام بفعالية، مما يساعد على سد فجوة انعدام 

(. مبادرة أوكسفام لمبادرة األعمال: تعزيز األعمال التجارية المنصفة وتنمية القطاع الرابع. أوكسفام. 2017ساهان. ) 92

initiative-ssbusine-future-https://www.oxfam.org/en/research/oxfams 

 /https://www.cafedirect.co.uk/about(. Café Directمقهى ديركيت ) 93

 /http://www.weprinciples.orgمبادئ تمكين المرأة.  94

labour-international-to-http://www.ilo.org/global/standards/introduction-منظمة العمل الدولية. االتفاقيات والتوصيات.  95

en/index.htm--recommendations/lang-and-standards/conventions 

 https://policy-لمزيد من التفاصيل حول حسابات أوكسفام يرجى االطالع على مالحظة المنهجية: 96

-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward

620396-fo-economy 

 . الترتيب 2017(. أصحاب المليارات في العالم. 2017فوربس. ) 97

https://www.forbes.com/billionaires/list  2017سبتمبر  7مأخوذة في. 

 .المرجع نفسه 98

منظمة . ية لمنظمة العمل الدوليةتقديرات منظمة العمل الدولية استناداً إلى المصادر الوطنية الرسمية على النحو المسجل في قاعدة بيانات األجور العالم: المصدر99

. انعدام المساواة في األجور في مكان العمل: 2016/17تقرير األجور في العالم (. 2016. )العمل الدولية

en/index.htm--report/2016/lang-wage-reports/global-lobal/research/globalhttp://www.ilo.org/g 

  ::للحصول على جميع تفاصيل حسابات منظمة أوكسفام يرجى االطالع على مالحظة المنهجية. أصحاب المليارات في العالم(. 2017. )فوربس100

-build-stmu-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-http://policy

620396-fo-economy-an 

 .2017(. كتاب المعلومات للثروة العالمية 2017االئتمان السويسري. )101

تريليون دوالر إلى النمو العالمي.  12(. قوة التكافؤ: كيف يمكن للنهوض بمساواة المرأة أن يضيف 2015معهد ماكينزي العالمي. )102

-add-can-equality-womens-advancing-growth/how-and-themes/employment-https://www.mckinsey.com/global

growth-lobalg-to-trillion-12. 

 .2017(. كتاب المعلومات للثروة العالمية 2017االئتمان السويسري. ) 103

 المرجع نفسه. 104

 (. انعدام المساواة في نيجيريا: استكشاف السائقين.2017ميا ، ماريوتي، ميرى وأوكوديلي أودو. )105

 indonesia-equal-more-https://www.oxfam.org/en/research/towards(. نحو إندونيسيا أكثر مساواة. 2017جيبسون وويدياستوتي. )106

 (. بيل غيتس، جيف بيزوس ووارن بافيت. أغنى من أفقر نصف الواليات المتحدة.2017نوفمبر, 8نيت. )107

it-https://www.oxfam.org/en/even-. 2017نوفمبر  10البرازيل. البرازيل: انعدام المساواة الشديد في األرقام. مأخوذ فى أوكسفام 108

numbers-inequality-extreme-brazil/brazil. 

 هذه الدراسات، من بروكينغز وقاعدة بيانات الدخل العالمي، تم وصفهم في هذه الورقة.اثنتين من 109

، ب. 2: 35(. ماذا وراء انعادم المساواة التي قمنا بقياسها؟ تحقيق باستخدام بيانات أمريكا الالتينية. دراسات أكسفورد للتنمية. 2007سيكيلي وهيلجيرت. )110

197-217. 

(. ما الذي نعرفه حقا عن انعدام المساواة داخل البلدان في جميع أنحاء العالم؟ ضبط معامالت جيني للدخل األعلى المفقود. 2017تشاندي وسيديل. )111

countries-within-inequality-about-know-really-we-do-much-https://www.brookings.edu/opinions/how-بروكينغز. 

world/-the-around 2017سبتمبر 7مأخوذة في. 

(. الحيوان السياسي. من: 2017بوستس ) فا وهذا يتفق مع الدراسات األخرى التي تصحح هذا التحيز باستخدام المعلومات المالية من المكسيك. سانتايال، لي112

http://www.nexos.com.mx/?p=33425. 

(. معرفة مختلف أوجه انعدام المساواة في الدخل: ماذا يمكن أن يخبرنا؟ مدونة انعدام المساواة العالمية. 2017ميالنوفيك. )113

http://glineq.blogspot.mx/2017/10/figuring-out-various-income.html. 

: أخذ انعدام المساواة. واشنطن العاصمة. متوفر على الرابط: 2016(. الفقر واالزدهار المشترك 2016البنك الدولي. )114

prosperity-shared-and-http://www.worldbank.org/en/publication/poverty 

http://blue.lim.ilo.org/cariblex/pdfs/ILO_Convention_102.pdf
http://blue.lim.ilo.org/cariblex/pdfs/ILO_Convention_102.pdf
http://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205341/lang--en/index.htm
https://www.oxfam.org/en/research/oxfams-future-business-initiative
https://www.cafedirect.co.uk/about/
http://www.weprinciples.org/
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://www.forbes.com/billionaires/list
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/lang--en/index.htm
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-indonesia
https://www.oxfam.org/en/even-it-brazil/brazil-extreme-inequality-numbers
https://www.oxfam.org/en/even-it-brazil/brazil-extreme-inequality-numbers
https://www.oxfam.org/en/even-it-brazil/brazil-extreme-inequality-numbers
https://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-really-know-about-inequality-within-countries-around-the-world/
https://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-really-know-about-inequality-within-countries-around-the-world/
https://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-really-know-about-inequality-within-countries-around-the-world/
http://www.nexos.com.mx/?p=33425
http://glineq.blogspot.mx/2017/10/figuring-out-various-income.html
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity


 60                                 العمل وليس الثروة   كافئوا                                                                                                          

                                                                                                                                                  
 30ة. البنك الدولي المراجعة االقتصادية. (. توزيع الدخل العالمي: من سقوط جدار برلين إلى الركود الكبير. واشنطن العاصم2016الكنر و ميالنوفيك. )115

(2 :)203-32. 

(. كن مستعداً لرؤية هذه العولمة "مخطط الفيل" مراراً وتكراراً. أسواق بلومبرغ. 2016يونيو، 27انظر على سبيل المثال: كاوا. )116

-over-chart-elephant-globalization-this-see-to-ready-27/get-06-https://www.bloomberg.com/news/articles/2016

again-over-and 

 هارفارد للنشر. كامبريدج.(. انعدام المساواة العالمية: نهج جديد لعصر العولمة. مركزجامعة 2016ميالنوفيك. )117

 (. كتيب توزيع الدخل. أمستردام: إلزيفير.2014(. التوزيع العالمي للدخل. فى: أتكينسون و بورغينيون .)2014سيغال وأناند. )118

 /http://wid.world/es/series.. 2017سبتمبر  7(. قاعدة بيانات الثروة العالمية والدخل. سلسلة. مأخوذة في 2017ألفاريدو. )119

 .2018(. تقرير انعدام المساواة في العالم لعام 2017زوكمان. ) ألفاريدو، تشانسل، بيكيتي، سايز وغابيريل120

 zucman.eu/files/AJZ2017.pdf-http://gabriel(. التهرب الضريبي وانعدام المساواة. 2017ألستادسيتر، نيلز وغابيريل زوكمان. )121

 (. مستوى الروح: لماذا المساواة الكبرى تجعل المجتمعات أقوى. بلومزبيري للنشر.2009ويلكينسون و بيكيت. )122

ستدام: وجهان لعملة واحدة؟ (. انعدام المساواة والنمو غير الم2011بيرغ وأوستري. )123

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf ( 11\08مذكرة نقاش موظفي صندوق النقد الدولي\SDN.) 

، انعدام المساواة، والنمو. (. إعادة التوزيع2014أوستري، بيرغ وتشاراالمبوس. )124

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf ( 14\02مذكرة نقاش موظفي صندوق النقد الدولي\SDN.) 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/28/Inequality-مة. (. انعدام المساواة المتراك2017غريغولي وروبلز. )125

. 44774-Overhang ( 17\76ورقة عمل صندوق النقد الدولي\WP.) 

 المرجع نفسه.126

. تم 2017(. باستخدام قاعدة البيانات العالمية الموحدة انعدام المساواة في الدخل. جامعة آيوا، 2017( باستخدام: سولت. )Stataين في ستاتا)حسابات المؤلف127

  واة في الدخلحساب معامل جيني بعد الضرائب والتحويالت. وباستخدام أحدث البيانات المستمدة من قاعدة البيانات العالمية الموحدة بشأن انعدام المسا

(SWID-version6.1 كان هناك ،)( 93)وهي آخر سنة تضم مجموعة كبيرة من البلدان،  2014في عام  0.27بلدا كانت لديها معامل جيني أقل من  11

 بيالروس وبلجيكيا الجمهورية التشيكية والدانمارك وفنلندا وأيسلندا وهولندا والنرويج وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا.

الغذائية. (. انعدام المساواة بين الجنسين في ملكية األراضي في أفريقيا والتحكم فيها: األساطير مقابل الواقع. المعهد الدولي لبحوث السياسات 2013. )دوس128

http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/127957 

 (. نظرة أخرى على فجوة األرباح بين الجنسين. مكتب التعداد األمريكى.2015لويس. )129

الدولي.  : الحصول على المساواة. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك2016(. المرأة، واألعمال التجارية والقانون 2016البنك الدولي. )130

-2016-law-the-and-business-http://documents.worldbank.org/curated/en/455971467992805787/Women

equal-to-getting 

 ه.المرجع نفس131

، فإن تكلفة التقشف ستكلف 2010أنه استناداً إلى التغييرات الضريبية واالستحقاقات منذ عام  2016قدرت مكتبة مجلس العموم في المملكة المتحدة في عام 132

 مليار جنيه استرليني للرجال. 13مليار جنيه استرليني، مقابل  79النساء ما مجموعه 

(. محفز التغيير: تمكين المرأة والتصدي انعدام المساواة في الدخل. مذكرة مناقشة موظفي صندوق 2015وزينواليف. ) غونزاليس؛ سونالي؛ كالبانا؛ نوياك؛133

Notes/Issues/2016/12/31/Catalyst-Discussion-https://www.imf.org/en/Publications/Staff-(. SDN\15\20النقد الدولي)

43346-Inequality-Income-Tackling-and-Women-Empowering-Change-for 

األمم المتحدة. مركز أخبار  -لوظائف الهشة تهدد التقدم في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (. إن انعدام المساواة المتزايد وا9200أكتوبر,16األمم المتحدة. )134

 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55274 - .Wfnu-lvWzIU األمم المتحدة.

( تكلفة الرعاية غير المدفوعة )باللغة اإلسبانية( 2016د الوطني لإلحصاء والمعلومات )المعه135

http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/CUENTA٪20SATELITE٪20DEL٪20TRABAJO٪20NO

٪20REMUNERADO.pdf 

   Palgrave Macmillan(. العمل بدون أجر واالقتصاد: الجندر، والوقت المستخدم والفقر2009. )وهيروايأنتونوبولوس  136

 not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-https://policy-المنهجية: الحظةفي مكامل لالستطالع ومنهجيته يرد شرح 137

620396-fo-economy-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth 

 كانت خيارات اإلجابة األخرى هي أن تبقى الضرائب كما هي أو أن تنخفض. 138

 4. مأخوذة في 2017يناير  26قتصادية وانخفاض انعدام المساواة. مدونة صندوق النقد الدولي. (. ثمار النمو: اإلصالحات اال2017الغارد، كريستين. )139

 inequality/-lower-and-reforms-economic-thgrow-of-fruits-https://blogs.imf.org/2017/01/26/the. 2017سبتمبر 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-27/get-ready-to-see-this-globalization-elephant-chart-over-and-over-again
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-27/get-ready-to-see-this-globalization-elephant-chart-over-and-over-again
http://wid.world/es/series/
http://wid.world/es/series/
http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/28/Inequality-Overhang-44774
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/28/Inequality-Overhang-44774
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/28/Inequality-Overhang-44774
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/127957
http://documents.worldbank.org/curated/en/455971467992805787/Women-business-and-the-law-2016-getting-to-equal
http://documents.worldbank.org/curated/en/455971467992805787/Women-business-and-the-law-2016-getting-to-equal
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Catalyst-for-Change-Empowering-Women-and-Tackling-Income-Inequality-43346
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Catalyst-for-Change-Empowering-Women-and-Tackling-Income-Inequality-43346
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Catalyst-for-Change-Empowering-Women-and-Tackling-Income-Inequality-43346
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55274#.Wfnu-lvWzIU
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/CUENTA٪20SATELITE٪20DEL٪20TRABAJO٪20NO٪20REMUNERADO.pdf
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/CUENTA٪20SATELITE٪20DEL٪20TRABAJO٪20NO٪20REMUNERADO.pdf
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://blogs.imf.org/2017/01/26/the-fruits-of-growth-economic-reforms-and-lower-inequality/


 61 العمل وليس الثروة كافئوا                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
. 2017سبتمبر  4(. أهداف التنمية المستدامة. الهدف العاشرمن األهداف. مأخوذ 2015برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )140

.inequalities/targets/-reduced-10-goals/goal-development-http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable 

 (. االلتزام بتقليل مؤشر انعدام المساواة. التنمية المالية الدولية أوكسفام.2017ومارتن )لوسون 141

new-trump-http://time.com/4360872/donald-اقرأ خطاب النصر دونالد ترامب بعد فوزه في نيوجيرسي.  (.2016يونيو، 8تيجو بيكويث. )142

.transcript/-speech-victory-jersey 

 المليارات الذين يديرون حكومة ترامب. نيوزويك.(. لقاء أصحاب 2017مايو، 4بيرالي. )143

المالية.  CNNدوالر هدية إلى األغنياء جداً. أخبار  250,000(. مشروع قانون الرعاية الصحية في مجلس الشيوخ يعطي 2017يونيو، 26لوبهي. )144

.rich/index.html-bill-care-health-http://money.cnn.com/2017/06/26/news/economy/senate 

. المناقشة العامة للدورة الثانية والسبعين 2017نيويورك: األمم المتحدة،  .بيان أدلى به سعادة محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية. بخاري145

 عامة لألمم المتحدة.للجمعية ال

 (. انعدام المساواة في نيجيريا: استكشاف السائقين2017ميا، ماريوتي، ميرى وأوكوديلي أودو. )146

 .2017(. االلتزام بتقليل مؤشر انعدام المساواة. التنمية المالية الدولية وأوكسفام، 2017لوسون ومارتن. )147

 .29المرجع السابق، الصفحة 148

 المرجع نفسه.149

 .2017سبتمبر  4(. االستثمار في سوق التعليم: تعزيز المدارس الخاصة لفقراء الريف. االطالع عليه في 2016ك الدولي. )البن150

-strengthening-market-education-the-in-fund/brief/investing-trust-http://www.worldbank.org/en/programs/sief

.poor-rural-the-for-schools-private 

(. مؤسسة التمويل الدولية ومالذات الضرائب: الحاجة إلى دعم الشركات األكثر مسؤولية تجاه الضرائب. منظمة أوكسفام الدولية. مأخوذ 2016جيسبرسين. )151

 havens-tax-and-h/ifchttps://www.oxfam.org/en/researc. 2017، 10في نوفمبر 

 (. إعادة التوزيع، انعدام المساواة والنمو. مذكرة مناقشة موظفي صندوق النقد الدولي؛ أو جوموت وأوزاريو2014انظر على سبيل المثال أوستري. )152

 .1: 52التمويل والتنمية. الدولي النقد  الشعب. صندوق(. السلطة من 2015بولترون. )

(. التوقعات العظيمة: هل يتحول صندوق النقد الدولي الكلمات إلى اعمال بشأن انعدام المساواة؟ أوكسفام. 2017ار. )ماريوتي.، غاالسو ود153

-on-action-into-words-turning-imf-the-is-expectations-practice.oxfam.org.uk/publications/great-olicyhttps://p

620349-inequality 

 report-society-civil-of-.civicus.org/index.php/statehttp://www-2017(. تقرير حالة المجتمع المدني. 2017سيفيكوس )154

 

 (. معرفة مختلف أوجه انعدام المساواة في الدخل: ماذا يمكن أن يخبرنا؟ مدونة انعدام المساواة العالمية.2017ميالنوفينك. )155

(. انعدام المساواة العالمية: اآلثار المترتبة على رأس مال توماس بيكيتي في القرن الحادي والعشرين. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك 2016الكنر. )156

of-implications-the-inequality-http://documents.worldbank.org/curated/en/323831470153290439/Global-الدولي. 

century-21st-the-in-capital-Pikettys-Thomas 

 أن يخبرنا؟ مدونة انعدام المساواة العالمية.(. معرفة مختلف أوجه التفاوت في الدخل: ماذا يمكن 2017ميالنوفيك. )157

 (.المراقبة المالية.معالجة انعدام المساواة.2017صندوق البنك الدولى )158

2017-october-monitor-017/10/05/fiscalhttps://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2 

(. العمل لصالح األقلية: االستيالء السياسي وانعدام المساواة االقتصادية. أوكسفام. 2014نيفا وغاالسو. )-فوينتس159

few-https://www.oxfam.org/en/research/working 

 (. انعدام المساواة العالمية: اآلثار المترتبة على رأس مال توماس بيكيتي في القرن الحادي والعشرين.2016الكنر. )160

 .2017(. كتاب المعلومات للثروة العالمية 2017االئتمان السويسري. )161

 المراقبة المالية: والتصدى النعدام المساواة. .(2017) .صندوق النقد الدولي162

 ( رأس المال في القرن الحادي والعشرين.  جامعة هارفارد للنشر.2014)بيكيتي. 163

 (. انعدام المساواة العالمية: اآلثار المترتبة على رأس مال توماس بيكيتي في القرن الحادي والعشرين.2016الكنر. )164

 المرجع نفسه. 165

كسفام عن الراسماليه والفقر.مدونة بيت (.ما الذى ال تريد ان تقوله لك أو2017انظر على سبيل المثال: نيلسون.)166

 poverty/-capitalism-tell-wont-https://blogs.spectator.co.uk/2017/01/oxfam.القهوة

 .من الخطأ أن تعني أن األسواق الحرة تجعل األغنياء أغنى على حساب الفقراءأوكسفام (. 2017. )سوثوود: انظر على سبيل المثال167

 (. انعدام المساواة ونهاية الفقر المدقع.2015هاردون وسالتر. )168

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities/targets/
http://time.com/4360872/donald-trump-new-jersey-victory-speech-transcript/
http://time.com/4360872/donald-trump-new-jersey-victory-speech-transcript/
http://time.com/4360872/donald-trump-new-jersey-victory-speech-transcript/
http://money.cnn.com/2017/06/26/news/economy/senate-health-care-bill-rich/index.html
http://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/brief/investing-in-the-education-market-strengthening-private-schools-for-the-rural-poor
http://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/brief/investing-in-the-education-market-strengthening-private-schools-for-the-rural-poor
https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/great-expectations-is-the-imf-turning-words-into-action-on-inequality-620349
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/great-expectations-is-the-imf-turning-words-into-action-on-inequality-620349
http://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2017
http://documents.worldbank.org/curated/en/323831470153290439/Global-inequality-the-implications-of-Thomas-Pikettys-capital-in-the-21st-century
http://documents.worldbank.org/curated/en/323831470153290439/Global-inequality-the-implications-of-Thomas-Pikettys-capital-in-the-21st-century
http://documents.worldbank.org/curated/en/323831470153290439/Global-inequality-the-implications-of-Thomas-Pikettys-capital-in-the-21st-century
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017
https://www.oxfam.org/en/research/working-few
https://blogs.spectator.co.uk/2017/01/oxfam-wont-tell-capitalism-poverty/
https://blogs.spectator.co.uk/2017/01/oxfam-wont-tell-capitalism-poverty/


 62                                 العمل وليس الثروة   كافئوا                                                                                                          

                                                                                                                                                  
http://www.redetis.iipe.unesco.org/publicaciones/progreso-(. بروغريسو متعدد األبعاد: 2016برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ) 169

Uk-ingreso/#.WigdkVVl-del-alla-mas-bienestar-multidimensional 

من ترك في الخلف في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ؟ مدونة آفاقنا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. (. 2017فييتا. )170

-el-y-Latina-rica-Am-s-atr-dejando-n-est-n-qui-A-/www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/8/23/http:/

.Faieta.html-Jessica-Caribe 

 (.Pewالوسطى العالمية هي أكثر وعداً من الواقع. مركز أبحاث بيو) الشريحة(. 2015كوشهار. )171

 ر: الفقر المدقع أم الوظائف الالئقة لعمال المالبس؟ أوكسفام.(. صنع في ميانما2015غاردينر وبورنلي. )172

، نوفمبر 9، قضية 57(. صحة الطفل بالنسبة الدوالر في اليوم: بعض المقارنات المؤقتة عبر البالد. العلوم االجتماعية والطب. المجلد. 2003واجستف )173

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953602005555. 38-1529. الصفحات 2003

: مدفوعات الرعاية الصحية والفقر. تتبع الرعاية الصحية العالمية. واشنطن العاصمة: مجموعة 19(. الفصل 2015البنك الدولي / منظمة الصحة العالمية. ) 174

http://siteresources.worldbank.org/INTPAH/Resources/Publications/459843-البنك الدولي. 

.1195594469249/HealthEquityCh19.pdf 

.من 2017سبتمبر،  5(. ماذا لو كان النمو جيدا بالنسبة للفقراء كغيرهم؟ معهد التنمية الخارجية. مأخوذ في 2015هوى وسمان. )175

.files/9655.pdf-opinion-assets/publications-https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi 

العالمي.  مثلث انعدام المساواة". البنك  –النمو   –(. " الفقر 2004بورغينيون. )176

-1206111890151/15185_ICRIER_paper-http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674

.final.pdf 

 .2018(. تقرير انعدام المساواة في العالم لعام 2017، سايز وغابريل زوكمان. )ألفاريدو، تشانسل، بيكيتي177

(. الزيادة في العبء: النمو العالمي،  انعدام المساواة والقضاء على الفقر في عالم مقيد بالكربون. االستعراض االجتماعي واالقتصادي 2015وودوارد. )178

 العالمي.

 .2017حد من الفقر. نيويورك: عرض رئيسي في لجنة التنمية االجتماعية، األمم المتحدة، (. استراتيجيات ال2017رافاليون. )179

 (. مذكرة لتقرير للجنة الفقر العالمي.2016البنك العالمي. )180

 98-185، ص 14العدد  (. تقدير خطوط الفقر الدولية من العتبات الوطنية القابلة للمقارنة. مجلة انعدام المساواة االقتصادية2016جوليف و بريدز. )181

 .93-377ص ( ،2006) 2. عدد27، الحجم. 2006(. خط الفقر األخالقي: تقدير أخالقي للفقر المدقع. العالم الثالث الفصلية، 2006إدوارد. )182

 األمريكية.(. ديفيد: دليل موجز انعدام المساواة العالمية وحلولها. وليام هاينمان. نيوهمشاير، الواليات المتحدة 2017هيكيل. )183

(. هل تخفيض المنافسة تسبب في انخفاض نمو االستثمارات التجارية األمريكية؟ مركز واشنطن للنمو االقتصادي. 2017بانكر. )184

-business-s-u-slow-causing-competition-declining-added/is-http://equitablegrowth.org/equitablog/value

growth/-investment 

 (. الثروة الهائلة ليست مستحقة. أوكسفام.2015اكوبس. )ج185

 

 .2017. ]أونالين[ 2017فوربس. أصحاب المليارات في العالم. ترتيب 186

187 (Organisation for Economic Cooperation and Development OECD( ,منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2012).  استعراض

 OECDسياسة االتصاالت السلكية والالسلكية وتنظيمها في المكسيك. نشر 

egulationinmexico.htmhttp://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdreviewoftelecommunicationpolicyandr 

188 Grupo Carso. متوفر في: 2017الشعبة الصناعية. مأخوذ في نوفمبر .

.http://www.carso.com.mx/ES/Paginas/grupo_carso.aspx 

سبتمبر  7. مأخوذ في 2017(. أصحاب المليارات في العالم. ترتيب 2017في قيمتها من فوربس. )الحسابات التي قام بها المؤلفون. قد أخذت الزيادة 189

2017 .. https://www.forbes.com/billionaires/list/  فيكس الشهري معدل بيزو لكل دوالر، وهو متوسط  18.89وكان سعر الصرف المستخدم

 ، والمتاح من قاعدة بيانات بنك المكسيك.2017من يناير إلى نوفمبر 

ernet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadrhttp://www.banxico.org.mx/SieInt(

.o&idCuadro=CF86&locale=es)  من اللجنة الوطنية للحد األدنى لألجور 

.diarios?idiom=es)-pesos-36-88-general-minimo-salario-ps://www.gob.mx/conasami/articulos/nuevohtt( 

.diarios?idiom=es)-pesos-36-88-general-minimo-riosala-https://www.gob.mx/conasami/articulos/nuevo 

 مارس(. الكوكب البلوتوقراطى : البلدان التي يرجح أن يزدهر فيها رجال األعمال المرتبطون سياسياً.  15، 2014عالم االقتصاد. )190

http://www.redetis.iipe.unesco.org/publicaciones/progreso-multidimensional-bienestar-mas-alla-del-ingreso/#.WigdkVVl-Uk
http://www.redetis.iipe.unesco.org/publicaciones/progreso-multidimensional-bienestar-mas-alla-del-ingreso/#.WigdkVVl-Uk
http://www.redetis.iipe.unesco.org/publicaciones/progreso-multidimensional-bienestar-mas-alla-del-ingreso/#.WigdkVVl-Uk
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/8/23/-A-qui-n-est-n-dejando-atr-s-Am-rica-Latina-y-el-Caribe-Jessica-Faieta.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/8/23/-A-qui-n-est-n-dejando-atr-s-Am-rica-Latina-y-el-Caribe-Jessica-Faieta.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953602005555
http://siteresources.worldbank.org/INTPAH/Resources/Publications/459843-1195594469249/HealthEquityCh19.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPAH/Resources/Publications/459843-1195594469249/HealthEquityCh19.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPAH/Resources/Publications/459843-1195594469249/HealthEquityCh19.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9655.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1206111890151/15185_ICRIER_paper-final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1206111890151/15185_ICRIER_paper-final.pdf
http://equitablegrowth.org/equitablog/value-added/is-declining-competition-causing-slow-u-s-business-investment-growth/
http://equitablegrowth.org/equitablog/value-added/is-declining-competition-causing-slow-u-s-business-investment-growth/
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdreviewoftelecommunicationpolicyandregulationinmexico.htm
http://www.carso.com.mx/ES/Paginas/grupo_carso.aspx
https://www.forbes.com/billionaires/list/
https://www.forbes.com/billionaires/list/
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF86&locale=es)
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF86&locale=es)
https://www.gob.mx/conasami/articulos/nuevo-salario-minimo-general-88-36-pesos-diarios?idiom=es)
https://www.gob.mx/conasami/articulos/nuevo-salario-minimo-general-88-36-pesos-diarios?idiom=es)


 63 العمل وليس الثروة كافئوا                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
https://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politically-connected-businessmen-

are-most-likely-prosper-planet 

 ( رأس المال في القرن الحادي والعشرين. مطبعة جامعة هارفارد للنشر.2014بيكيتي. )191

 المرجع نفسه.192

   Eine Milliarde Euro Dividende für die Quandts(.2017أكتوبر,  Manger magazin( .)22مدير المجلة األلمانية )193

http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/bmw-eine-milliarde-euro-fuer-stefan-quandt-und-susanne-

klatten-a-1139896.htmlفي قائمة فوربس:  38مليار دوالر، وهي تحتل المرتبة  24. تبلغ قيمة ثروة سوزان كالتن حوالي باللغة األلمانية

.klatten/-https://www.forbes.com/profile/susanne  47مليار دوالر هو في المرتبة رقم  20.4ستيفان كواندت ثروته :

quandt/-https://www.forbes.com/profile/stefan 

يقة هي أن ثلث في حين أن السالالت الصناعية يمكن أن تختفي بسبب الضرائب واألعمال الخيرية واإلنفاق الباهظ وتقسيم العقارات بين األشقاء، فإن الحق194

األغنياء  .(2015) ( أرنوت، برنستين،1ثروة العالم في أي وقت من األوقات يحوزها الورثة. ويمكن االطالع على المراجع الخاصة بكلتا النقاشات في 

(. الثروة الهائلة ليست مستحقة. أوكسفام. 2015جاكوبس. ).( 2. 3و2العدد  35يحصلون على األكثر فقرا: اسطورة ساللة الثروة. مقال كاتو حجم. 

merited-not-wealth-/extremehttps://www.oxfam.org/en/research 

195 PWC( .2016)  من 2017أكتوبر،  23: ا قيمة جديدة لكسب الزخم. مأخوذ في 2017بعد نضر أصحاب المليارات ،

services/Billionaires-.pwc.com/gx/en/financialhttps://www٪2017.pdf-insights-20insights/billionaires 

 الغذائية.(. انعدام المساواة بين الجنسين في ملكية األراضي في أفريقيا والتحكم فيها: الخرافات مقابل الواقع. المعهد الدولي لبحوث السياسات 2013دوس. )196

إلى تقسيم االقتصاد إلى أربع فئات: الصناعات المعرضة للسلطة االحتكارية، والصناعات المعرضة للمحسوبية، والصناعات التنافسية، يستند هذا التقدير 197

 ة لحجمها منوالصناعات المملوكة للحكومة. ونحن نالحظ أن الصناعات المعرضة لالحتكار والمحسوبية تنتج بالفعل ثروة من ملياردير أكثر عصامي بالنسب

بنفس معدل الصناعات األخرى. وإذا استبعدنا الثروة الموروثة، وإذا كانت الصناعات المعرضة لالحتكار والمحسوبية هي التي ستولد ثروة الملياردير 

 الصناعات التنافسية، فإن ثروة الملياردير في العالم لن تكون سوى ثلث ما هو عليه في الواقع.

mobility-https://www.brookings.edu/blog/social-نحنى غاتسبي العظيم. معهد بروكينغ. (. فائدة عظيمة من م2015كريغر. )198

.curve/-ygatsb-great-the-of-utility-great-memos/2015/05/19/the 

199 OECD  (2010).  الشئون األسرية: التنقل االجتماعي بين األجيال عبر بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. إصالحات السياسة االقتصادية: الذهاب

 .98-181، ص. 2010. نشر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 2010إلى النمو 

 المرجع نفسه.200

المضي قدماً أو فقدان األرض: التنقل االقتصادي في أمريكا. معهد بروكنجز.  .(2008)إساكس،ساوهيل .هاسكين201

america/-in-mobility-economic-ground-inglos-or-ahead-https://www.brookings.edu/research/getting 

.[ 2018(. التقدم العادل؟ التنقل التعليمي حول العالم. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي. ]هذه معاينة لكتاب سينشر في مارس 2017البنك الدولي. ) 202

ttps://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28428h 

مايو(. أين أسوأ مكان لتكون عامال؟ أغلب العالم. االغاردين.  22، 2014وريرننج. )203

inequality-rights-employment-index-world-//www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/22/workerhttps: 

www.rconline.undg.org/wp-العمل الالئق واالتساق على نطاق المنظومة. مأخوذ من  -منظمة العمل الدولية. العمل مع منظمة العمل الدولية  204

content/uploads/2011/11/RC_brochure_Final_WEB_Feb111.pdf 

 و انعدام المساواة في الدخل. : األجور2014/15(. تقرير األجور في العالم 2015منظمة العمل الدولية. ) 205

(. الفقر واالزدهار المشترك 2016كما أبرز البنك الدولي مؤخراً الدور الهام ألسواق العمل واألجور في الحد من انعدام المساواة والفقر، البنك الدولي. ) 206

، من 2017نوفمبر  1: األخذ في انعدام المساواة. مأخوذ فى 2016

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf 

 (.33)الصفحة ، األجور و انعدام المساواة في الدخل، 2014/15(. تقرير األجور العالمية 2015منظمة العمل الدولية. ) 207

 

 (.29المرجع السابق )الصفحة  208

https://www.ft.com/content/54f0f5c6-انظر على سبيل المثال: مارتن ولف يجب على النخب العالمية ان تستجيب للتحذير من الغضب الشعبي 209

db83e98a590a-88c5-e611-4d05 ] حظر االشتراك الغير مدفوع[ 

(. المعزقات قادمات ... بالنسبة لنا البيروقراطيين. مجلة بوليتيكو. مأخوذة من 2014أغسطس -يوليه  (هانور. 210

108014-plutocrats-us-for-coming-are-pitchforks-https://www.politico.com/magazine/story/2014/06/the 

https://www.forbes.com/profile/susanne-klatten/
https://www.forbes.com/profile/stefan-quandt/
https://www.oxfam.org/en/research/extreme-wealth-not-merited
https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/Billionaires٪20insights/billionaires-insights-2017.pdf
https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2015/05/19/the-great-utility-of-the-great-gatsby-curve/
https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2015/05/19/the-great-utility-of-the-great-gatsby-curve/
https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2015/05/19/the-great-utility-of-the-great-gatsby-curve/
https://www.brookings.edu/research/getting-ahead-or-losing-ground-economic-mobility-in-america/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28428
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/22/worker-world-index-employment-rights-inequality
http://www.rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/RC_brochure_Final_WEB_Feb111.pdf
http://www.rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/RC_brochure_Final_WEB_Feb111.pdf
http://www.rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/RC_brochure_Final_WEB_Feb111.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf
https://www.ft.com/content/54f0f5c6-4d05-11e6-88c5-db83e98a590a
https://www.ft.com/content/54f0f5c6-4d05-11e6-88c5-db83e98a590a
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ad26-11e5-1360-https://www.ft.com/content/de2aa98e-الوسطى يخيب آمالها  الشريحةنستله تخفض قوة العمل في أفريقيا ألن نمو 211

00144feabdc0 ] حظر االشتراك الغير مدفوع[ 

(. األصول المالية: األزمة تحطم بالطبع. مأخوذة من 2013سبتمبر، 7عالم االقتصاد. )، 212

-years-five-felt-being-still-are-crisis-financial-effects-https://www.economist.com/news/schoolsbrief/21584534

article 

لمختلفة المستخدمة لتقدير حصة العمالة تظهر ما يلي: "في على الرغم من أن تحليل التوزيع الوظيفي للدخل معرض لمشاكل القياس، فإن جميع المقاربات ا 213

غيريرو.  العقدين الماضيين، كانت حصة العمالة تتأرجح بشكل كبير عبر البلدان وتراجعت عموما مع مرور الوقت ، وخاصة في البلدان الصناعية في

نات. ورقة أعدت للمؤتمر الدولي الرابع للتنمية االقتصادية غريثا / غريس " (. حصة العمالة من الدخل في جميع أنحاء العالم. أدلة من مجموعة البيا2012)

، مأخوذة من  15،2012-13انعدام المساواة والتنمية: تحديات جديدة، قياسات جديدة؟" جامعة بوردكس، فرنسا، يونيه 

.pse.ens.fr/files/Guerriero2012.pdfhttp://piketty 

: الحماية االجتماعية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مأخوذ في 2019 - 2017(. التقرير العالمي للحماية االجتماعية 2017منظمة العمل الدولية. )214

/dcomm/---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---، من 2017نوفمبر  29

publ/documents/publication/wcms_604882.pdf 

، من 2017نوفمبر  10ل األجل. مأخوذ في (. ورقة سياسة السياسة المالية العامة والنمو طوي2015انظر صندوق النقد الدولي. ) 215

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/042015.pdf ( .التوقعات االقتصادية 2016والفصل الثالث في صندوق النقد الدولي .)

 www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/c3.pdfالعالمية: بطيئة جدا لفترة طويلة جدا. مأخوذ من 

 20(. مأخوذ في 2015)يوليه  15/14(. انعدام المساواة ومؤسسات سوق العمل. مذكرة مناقشة صندوق النقد الدولي 2015. )يترونب أوزوريوو جوموت216

 pdfhttps://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn151.4، من 2017أكتوبر 

 (. كيف تساعد النقابات جميع العمال.2003(. انعدام المساواة ومؤسسات سوق العمل، وميشيل ووالترز. )2015أوزوريو بيترون. )جوموت و217

 rgetTaالتجارية )بما في ذلك  العالمات Westfarmersو H & Mمنذ النشر األصلي لدراسة الحالة هذه من قبل أوكسفام أستراليا، استجابت كل من  218

عية والمالبس أستراليا( بشكل بناء على تقريرحملة أوكسفام أستراليا، الترحيب بالتقرير وتسليط الضوء على أهمية األجور التي تحددها المفاوضة الجما

وغيرها من  أستراليا Targetو H & Mالجاهزة العالمات التجارية التي تحتاج إلثبات الممارسات التجارية الجيدة. وتواصل منظمة أوكسفام الدعوة إلى 

 العالمات التجارية لتقديم التزامات واضحة ومحددة زمنيا لتحقيق األجور المعيشية في سلسلة التوريد.

، من 2017نوفمبر  1(. ما الذي تفعله، والطاقة واالزدهار في صناعة األزياء. مأخوذ في 2017. )وكيرياكوإمران 219

Report_WEB.pdf-Media-Wage-content/uploads/2017/10/Living-http://whatshemakes.oxfam.org.au/wp 

، من 2017أكتوبر  10أفضل للمرأة والعمل: أصوات النساء والرجال. مأخوذ في (. نحو مستقبل 2017( ومنظمة العمل الدولية. )Gallupغالوب)220

---dcomm/---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

publ/documents/publication/wcms_546256.pdf 

 ، من 2017سبتمبر  15. مأخوذ في 2016(. وومين أت وورك: تريندس 2016منظمة العمل الدولية. ) 221

---dcomm/---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

publ/documents/publication/wcms_546256.pdf 

، من 2017أكتوبر  20. أخذ في 2017(. التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2017المنتدى االقتصادي العالمي. ) 222

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

 12. مأخوذ في 86المدفوع والعمل بدون أجر. إدارة تكامل السياسات واإلحصاءات، ورقة العمل رقم  بين العملنقاط االتصال   .(2009)أنتونوبولوس 223

 http://www.women.gov.za/images/ILOWorkingPaper86May2009wcms119142.pdf، من 2017أكتوبر 

(. االقتصاد الذي يعمل 2017ورودس. ) . and-omenhttps://www.oxfam.org/en/research/w-1٪. أوكسفام. 1(. النساء و2016رودس. )224

 women-works-https://www.oxfam.org/en/research/economyللمرأة. أوكسفام. 

 المرجع نفسه.225

مأخوذ في   459. مذكرة عمل اقتصادية من ابنك التنمية األسيوى رقم 2015، أكتوبر 459(. المناطق االقتصادية الخاصة لكمبوديا. 2015وارر ومينون. )226

 pdf-b.org/sites/default/files/publication/175236/ewphttps://www.ad.459.، من 2017نوفمبر  12

تصدير  فيتحليل عمالة المرأة في العالم الثالث ': األصابع الخفيفة جعلت العمالة رخيصة( 1981)وبيرسون. من قبل إيلسون،  وقد صاغ هذا المصطلح أصالً 

، من 2017 سبتمبر 27 فيمأخوذة . 107-87، (7) نسائية،مذكرة . التصنيع

https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Pearson2/publication/270855620_%27Nimble_Fingers_Make_Cheap

Export_Manufacturing/links/565438_Workers%27_An_Analysis_of_Women%27s_Employment_in_Third_World_

-Third-in-Employment-Womens-of-Analysis-An-Workers-Cheap-Make-Fingers-5608aefe619b19bddf/Nimble

https://www.ft.com/content/de2aa98e-1360-11e5-ad26-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/de2aa98e-1360-11e5-ad26-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/de2aa98e-1360-11e5-ad26-00144feabdc0
https://www.economist.com/news/schoolsbrief/21584534-effects-financial-crisis-are-still-being-felt-five-years-article
https://www.economist.com/news/schoolsbrief/21584534-effects-financial-crisis-are-still-being-felt-five-years-article
http://piketty.pse.ens.fr/files/Guerriero2012.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/042015.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/c3.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf
http://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/10/Living-Wage-Media-Report_WEB.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
http://www.women.gov.za/images/ILOWorkingPaper86May2009wcms119142.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/women-and-1
https://www.oxfam.org/en/research/economy-works-women
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/175236/ewp-459.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/175236/ewp-459.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Pearson2/publication/270855620_%27Nimble_Fingers_Make_Cheap_Workers%27_An_Analysis_of_Women%27s_Employment_in_Third_World_Export_Manufacturing/links/5654385608aefe619b19bddf/Nimble-Fingers-Make-Cheap-Workers-An-Analysis-of-Womens-Employment-in-Third-World-Export-Manufacturing.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Pearson2/publication/270855620_%27Nimble_Fingers_Make_Cheap_Workers%27_An_Analysis_of_Women%27s_Employment_in_Third_World_Export_Manufacturing/links/5654385608aefe619b19bddf/Nimble-Fingers-Make-Cheap-Workers-An-Analysis-of-Womens-Employment-in-Third-World-Export-Manufacturing.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Pearson2/publication/270855620_%27Nimble_Fingers_Make_Cheap_Workers%27_An_Analysis_of_Women%27s_Employment_in_Third_World_Export_Manufacturing/links/5654385608aefe619b19bddf/Nimble-Fingers-Make-Cheap-Workers-An-Analysis-of-Womens-Employment-in-Third-World-Export-Manufacturing.pdf
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Manufacturing.pdf-Export-World 

، 10 مجلد، 9891مجلة بحوث العمل. يونيو (. تحليل للعقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى منصب في النقابة المحلية. 1989أنديابان، )وتشايسون 227

 .162-149، 2رقم 

من  2017أكتوبر  12: الحصول على المساواة. مأخوذ في 2016(. المرأة، واألعمال التجارية والقانون 2015مجموعة البنك الدولي. )228

-Law-the-and-Business-http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women

2016.pdf 

أكتوبر  15. مأخوذ في 2012: مارس Fawcett Society Briefing(. أثر التقشف على المرأة. فوسيت 2012انظر، على سبيل المثال ساندز. )229

baf6-4968-b0d9-https://www.fawcettsociety.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=f61c3b7e-من 2017

e3fa0ef7d17f 

 لمرأة. أوكسفام.(. االقتصاد الذي يعمل ل2017رودس. )230

 (. أرواح في خطر: التكلفة البشرية من الدجاج رخيصة.2015أوكسفام أميركا. )231

، من 2017سبتمبر  25. مأخوذ في 7844(. من هم الفقراء في العالم النامي؟ ورقة بحث سياسات البنك الدولي 2017وآخرون. ) كاستانيدا232

http://documents.worldbank.org/curated/en/187011475416542282/pdf/WPS7844.pdf 

من  2017أكتوبر  24(. مأخوذ في 2015. )2015كوكوا باروميتر 233

http://www.cocoabarometer.org/Download_files/Cocoa٪20Barometer٪202015٪20Print٪20Friendly٪20Version.

pdf 

من  2016أبريل  4مأخوذ في  25(. دعم المزارعين الصغار إلنتاج غذاء حر. صفحة 2013التجارة الحرة الدولية. )234

-05-https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/news/2013

national.pdfFairtrade_Smallholder_Report_FairtradeInter 

 المرجع نفسه.235

.من 2017أكتوبر  10: االبتكار في الزراعة األسرية. مأخوذ في 2014حالة األغذية والزراعة  (.2015منظمة األغذية والزراعة. )236

i4040e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

الوسطى العالمية هي أكثر وعداً من الواقع. مأخوذ من  الشريحة(. 2015يوليو، Pew( .)8مركز أبحاث بيو)237

reality/-hant-promise-more-is-class-middle-global-http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a 

(. تقرير األجور في العالم 2016ومنظمة العمل الدولية. ) 2017(. العمالة العالمية التوقعات االجتماعية: اتجاهات عام 2017منظمة العمل الدولية. )238

 م المساواة في األجور في مكان العمل.اعدان: 2016/17

 .2017االجتماعية: االتجاهات  (. العمالة العالمية التوقعات2017منظمة العمل الدولية. )239

، نمو إنتاجية العمل في هذه المجموعة من البلدان تجاوز نمو األجور. وأظهرت بلدان أخرى اتجاهاً مماثالً في البلدان 1999المرجع نفسه. منذ عام 240

( في 2017، تمعنت منظمة العمل الدولية )2014 - 1995ات النامية، وتبين أن هذا أمر عالمي يؤثر على البلدان الغنية والفقيرة على السواء. وبالنسبة للسنو

 شهدت زيادة وظلت عشرة بلدان مستقرة '. بلداً  32شهدت انخفاضاً، و 91بلداً ووجدت أن ' 133

 م المساواة في األجور في مكان العمل.اعدان: 2016/17(. تقرير األجور في العالم 2016منظمة العمل الدولية. )241

م المساواة. ورقة حقائق معهد السياسات االقتصادية. اعدان(. قد أدى التآكل الجماعي للمساومة إلى انخفاض األجور وتفاقم 2015معهد السياسات االقتصادية. )242

 files/2015/factsheet_80229.pdf/http://www.epi.org، من 2017سبتمبر  3مأخوذة في 

(. أجور المعيشة، ندرة عمال الوجبات السريعة في الواليات المتحدة، خدم في الدنمارك. نيويورك تايمز. مأخوذ 2014أكتوبر، 27ألديرمان وغرينهوس. )243

denmark-in-served-wages-http://www.nytimes.com/2014/10/28/business/international/living-من  2017سبتمبر،  8 في

.restaurants.html?_r=2-food-fast االشكال بتعادل القوة الشرائية 

 (. أدوات خياطة ألجور المعيشة.2017اب األجور المعيشية، على النحو المفصل في أوكسفام أستراليا. )يوجد عدد من المنهجيات المختلفة لحس244

خبراء  -(. غواتيمااال الحد األدنى األدنى لألجور في "التنمية المستدامة" 2015فبراير، 17مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التابع للمفوض السامي. ) 245

، من 2017نوفمبر  1في حقوق اإلنسان. مأخوذ 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15575&LangID=e 

ت الخمس التي أجرتها منظمة أوكسفام، مع تحديثات حول التقدم على طول الطريق إلى الفقر: ملخص للدراسا تحت وطأة(. في العمل ولكن 2015. )ويلشاو246

 أجور المعيشة.

واستناداً إلى بعض العوامل المشتركة بما "أجراً لعمال المالبس في جميع أنحاء آسيا يكفي أن يعيش فيه العمال. لألجور  للحد االدنىاآلسيوي يقترح التحالف 247

ذلك الرعاية الصحية  في ذلك عدد أفراد األسرة الذين سيتم دعمهم، فإن االحتياجات الغذائية األساسية للعامل ومعاليهم واحتياجاتهم األساسية األخرى بما في

وقد تعرضت هذه المبادرة النتقادات لعدم اشتراكها في  wage-floor-asia-the-is-https://cleanclothes.org/livingwage/whatوالتعليم " 

https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Pearson2/publication/270855620_%27Nimble_Fingers_Make_Cheap_Workers%27_An_Analysis_of_Women%27s_Employment_in_Third_World_Export_Manufacturing/links/5654385608aefe619b19bddf/Nimble-Fingers-Make-Cheap-Workers-An-Analysis-of-Womens-Employment-in-Third-World-Export-Manufacturing.pdf
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
https://www.fawcettsociety.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=f61c3b7e-b0d9-4968-baf6-e3fa0ef7d17f
https://www.fawcettsociety.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=f61c3b7e-b0d9-4968-baf6-e3fa0ef7d17f
https://www.fawcettsociety.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=f61c3b7e-b0d9-4968-baf6-e3fa0ef7d17f
http://documents.worldbank.org/curated/en/187011475416542282/pdf/WPS7844.pdf
http://www.cocoabarometer.org/Download_files/Cocoa٪20Barometer٪202015٪20Print٪20Friendly٪20Version.pdf
http://www.cocoabarometer.org/Download_files/Cocoa٪20Barometer٪202015٪20Print٪20Friendly٪20Version.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/news/2013-05-Fairtrade_Smallholder_Report_FairtradeInternational.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/news/2013-05-Fairtrade_Smallholder_Report_FairtradeInternational.pdf
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http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/
http://www.epi.org/files/2015/factsheet_80229.pdf
http://www.nytimes.com/2014/10/28/business/international/living-wages-served-in-denmark-fast-food-restaurants.html?_r=2
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لعمال في جميع أنحاء العالم، النقابات والتنظيمات العمالية. وقد تم إنشاء مبادرات مماثلة أخرى تقاتل من أجل األجور المعيشية من قبل االتحاد الدولي لنقابات ا

 csi.org/wagescampaign-https://www.itucانظر: 

versus-wage-http://asia.floorwage.org/living-جور. أجور المعيشة مقابل الحد األدنى لألجور. مأخوذة من لأل والحد االدنىآسيا  248

wage-minimum 

 (. االقتصاد الذي يعمل للمرأة. أوكسفام.2017رودس. )249

 

ساالريو ديغنو" استناداً إلى إحصاءات الحد األدنى  -في أمريكا الالتينية، "سيرار ال بريشا المعلومات التي جمعها االتحاد الدولي لنقابات العمال لحملته 250

(، في غواتيماال 2014لألجور المستمدة من المصادر الوطنية واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ووفقا آلخر البيانات المتاحة )

٪ على التوالي(. أميركا الالتينة، مأخوذة  54٪ و 59ف العمال الذين يعملون في وظائف رسمية )العاملين بأجر( في فقر )وهندوراس، يعيش أكثر من نص

 csi.org/IMG/zip/wage_floor_forum_panama.zip-https://www.itucمن 

 جع نفسه.المر251

https://www.ituc-الكرامة والقيمة واألجور". انظر  -٪ أفريقيا 100المعلومات التي جمعها االتحاد الدولي لنقابات العمال لحملته في أفريقيا، "252

rica.zipcsi.org/IMG/zip/wage_floor_forum_af 

، من 2017نوفمبر  15وبا. مأخوذ في  -الحد األدنى لألجور قابل للتحقيق  N56،000(. 2017أبريل، 10يانغ )-أهيوما253

wabba/-chievablea-wage-minimum-http://www.vanguardngr.com/2017/04/n56000 

، من 2017نوفمبر  15دفع جديد للحد األدنى لألجور. مأخوذ في  -(. رواندا: يوم العمل 2017مايو، 1أمور مبونيينشوتي )254

http://allafrica.com/stories/201705010030.html 

 (. أدوات خياطة ألجور المعيشة.2017ا. )أوكسفام أسترالي255

 (. أرواح في خطر: التكلفة البشرية من الدجاج رخيصة.2015أوكسفام أميركا. )256

http://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_141079/lang--أرقام وإحصاءات منظمة العمل الدولية بشأن نظم تفتيش العمل. مأخوذة من 257

en/index.htm 

ور. وثيقة البنك الدولي )يونيه (. العمل على القضاء على الفقر في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: العمال والوظائف واألج2015البنك الدولي. )258

http://documents.worldbank.org/curated/en/612441468196449946/pdf/97209-، من 2017سبتمبر  28(. مأخوذة في 2015

Box394816B.pdf-PUBLIC-WP-REVISED 

(. التنمية الريفية من خالل العمل الالئق: معالجة مسألة التنمية غير الرسمية للتنمية الريفية. ملخصات السياسة الريفية. مأخوذة 2012منظمة العمل الدولية. )259

/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---، من 2017سبتمبر  15في 

ed_emp/documents/publication/wcms_182737.pdf 

تماالً لوجود ترتيبات العمل لمنظمة العمل الدولية، فإن الوظائف الضعيفة هي "العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في األسر المساهمة. وهم أقل اح وفقاً 260

جانب نقابات الرسمية، ومن ثم فإنهم يفتقرون على األرجح إلى ظروف العمل الالئقة والضمان االجتماعي الكافي و "الصوت" من خالل التمثيل الفعال من 

اجية وظروف العمل الصعبة التي تقوض الحقوق األساسية العمال والمنظمات المماثلة. وكثيرا ما تتسم العمالة الضعيفة بعدم كفاية اإليرادات وانخفاض اإلنت

من  2017سبتمبر  8للعمال. العمالة الضعيفة والفقر في ازدياد، مقابلة مع رئيس وحدة اتجاهات العمالة في منظمة العمل الدولية. مأخوذة في 

en/index.htm--ilo/newsroom/features/WCMS_120470/lang-the-http://www.ilo.org/global/about 

، من 2017نوفمبر 2(. النساء والرجال في االقتصاد غير الرسمي: صورة إحصائية )الطبعة الثانية(. مأخوذة في 2013منظمة العمل الدولية. )261

stat/documents/publication/wcms_234413.pdf---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

، التقرير الخامس. 2014، 103قتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي. مؤتمر العمل الدولي، الدورة (. االنتقال من اال2013منظمة العمل الدولية. )262

ed_norm/---wcmsp5/groups/public//http://www.ilo.org---، من 2017أكتوبر  4مأخوذة في 

relconf/documents/meetingdocument/wcms_218128.pdf 

(. هل الغير الرسمي عادي؟ نحو وظائف أكثر وأفضل في البلدان النامية. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، باريس. مأخوذة 2009جوتينغ ودي ليغليزيا. )263

 en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264059245، من 2017سبتمبر  11في 

(. تحسين األجور وظروف العمل من منظور االقتصاد غير الرسمي. موجز 2016فريق األمين العام رفيع المستوى المعنى بتمكين المرأة اقتصادياً. )264

، من 2017سبتمبر  26السياسات لفريق األمين العام الرفيع المستوى المعني بتمكين المرأة اقتصادياً. مأخوذ في 

conditions.pdf-working-pay-http://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/WIEGO 

من  2017سبتمبر  25اة يعود بالفوائد علينا جميعاً. مأخوذة في م مساواعدان: لماذا أقل ذلك معاً  يف OECD( .2015.) والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي 265

en.htm-1209789264235-all-benefits-inequality-less-why-together-it-http://www.oecd.org/social/in 

https://www.ituc-csi.org/wagescampaign
http://asia.floorwage.org/living-wage-versus-minimum-wage
http://asia.floorwage.org/living-wage-versus-minimum-wage
http://asia.floorwage.org/living-wage-versus-minimum-wage
https://www.ituc-csi.org/IMG/zip/wage_floor_forum_panama.zip
https://www.ituc-csi.org/IMG/zip/wage_floor_forum_africa.zip
https://www.ituc-csi.org/IMG/zip/wage_floor_forum_africa.zip
https://www.ituc-csi.org/IMG/zip/wage_floor_forum_africa.zip
http://www.vanguardngr.com/2017/04/n56000-minimum-wage-achievable-wabba/
http://allafrica.com/stories/201705010030.html
http://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_141079/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_141079/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_141079/lang--en/index.htm
http://documents.worldbank.org/curated/en/612441468196449946/pdf/97209-REVISED-WP-PUBLIC-Box394816B.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/612441468196449946/pdf/97209-REVISED-WP-PUBLIC-Box394816B.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/612441468196449946/pdf/97209-REVISED-WP-PUBLIC-Box394816B.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_182737.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_182737.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_182737.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_120470/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_234413.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218128.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218128.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218128.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264059245-en
http://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/WIEGO-pay-working-conditions.pdf
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
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حظر االشتراك الغير   de4532d5ea35-b60a-11e6-754f-https://www.ft.com/content/88fdc58eعندما يكون رئيسك خوارزمية 266

 مدفوع

 .53-229، 35؛ 2014فهم المحددات االجتماعية الناشئة للصحة. االستعراض السنوي للصحة العامة. (. العمالة غير المستقرة: 2014بيناش. وآخرون. )267

، من 2017أغسطس  27. مأخوذة في 143(. كيف تساعد النقابات جميع العمال. ورقة إعالمية لمعهد السياسات االقتصادية رقم 2003ميشيل ووالترز. )268

/old/briefingpapers/143/bp143.pdf-http://www.epi.org/files/page/ 

 

، من 2017أكتوبر  26: اكتساب الزخم؟ مأخوذة فى 2017(. التوقعات االقتصادية العالمية، أبريل 2017صندوق النقد الدولي. ) 269

2017-april-outlook-economic-http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world 

 المرجع نفسه. 270

https://www.ituc-وقمع العمال في ازدياد. مأخوذة من  : العنف2017( مؤشر الحقوق العالمية  2017االتحاد الدولى لنقابات العمال. ) 271

18767-2017-index-rights-global-csi.org/ituc 

 (. السياحة القذرة سر: استغالل عامالت الفنادق. أوكسفام كندا.2017أوكسفام كندا )272

، من 2017أكتوبر  9(. توسيع التفتيش العمالي على االقتصاد غير الرسمي: دليل المتدرب. مأخوذة في 2015منظمة العمل الدولية. )273

---protrav/---ed_protect/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

safework/documents/instructionalmaterial/wcms_422044.pdf 

 (. االنتقال من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي.2013منظمة العمل الدولية. )274

 لحسابهن الخاص في الهند واالتحاد الدولي للعمال المنزليين.تشمل هذه المنظمات رابطة النساء العامالت 275

work/lang-at-thheal-and-http://www.ilo.org/global/topics/safety--منظمة العمل الدولية، السالمة والصحة في العمل. مأخوذة من 276

de/index.htm 

 (. السياحة القذرة سر: استغالل عامالت الفنادق. أوكسفام كندا.2017أوكسفام كندا )277

 المرجع نفسه.278

 .209(. صنع في ميانمار. الفقر المدقع أو الوظائف الالئقة لعمال المالبس؟ أوكسفام ورقة تحضير2015غاردينر وبورنلي. )279

 (. ما تقوم به: السلطة واالزدهار في صناعة األزياء.1720إمران و كيرياكو. )280

ويقال لهم إنهم مدينون بأموال لمن يعملون عندهم، وإن أجورهم منخفضة جدا لسداد الدين، ولذلك فإنهم  -العديد من عمال الرقيق يتعرضون لعبودية الدين 281

من البالغين الذين يجبرون على العمل في الزراعة أو العمل المنزلي أو التصنيع. ٪ 70محاصرون. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، ينطبق ذلك على أكثر من 

٪ تعرضوا ألعمال عنف فعلية؛  16٪ تعرضوا للتهديد بالعنف؛ و 17٪ من الضحايا من المغادرة بسبب حجب أجورهم؛ و 24وباإلضافة إلى ذلك، لم يتمكن 

(. التقديرات العالمية للرق الحديث: العمل الجبري والزواج القسري. مأخوذة 2017لعمل الدولية. )٪ تعرضوا ألخطار ضد أفراد أسرهم. انظر منظمة ا 12و

dgreports/---s/public/http://www.ilo.org/wcmsp5/group---، من 2017أكتوبر  25في 

dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf 

 (. التقديرات العالمية للرق الحديث: العمل الجبري والزواج القسري.2017منظمة العمل الدولية. )282

 .2015(. اتجاهات العمالة العالمية للشباب 2015منظمة العمل الدولية. )283

 المرجع نفسه.284

  .5681(رقمIZAالدخل. ورقة نقاش ايزا )بلداً متوسط  17(. كيف أثر الركود الكبير على أنواع مختلفة من العمال؟ أدلة من 2011وس. )تشو و نيوه285

م المساواة: سقوط الشباب والفقراء وراء ذلك. رؤى من قاعدة بيانات اعدانم المساواة. ارتفاع اعدان(. تحديث 2014منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. )286

، من 2017نوفمبر  3. مأخوذة في 2014توزيع الدخل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يونيو 

Update.pdf-Inequality-Income-ecd.org/social/OECD2014https://www.o 

 . توسيع نطاق االستثمارات في الوظائف الالئقة للشباب.2015(. اتجاهات العمالة العالمية للشباب 2015منظمة العمل الدولية. )287

 (. جيل البطالة.2013أبريل،  27الم االقتصاد. )ع288

تتطلب االستجابة الضعيفة في أسواق عمل الشباب استجابة واسعة النطاق. اتجاهات العمالة العالمية للشباب  (.2017نوفمبر 20منظمة العمل الدولية. )289

2017. 

: 8.7التحالف  "يعرف عمل األطفال بالمعايير الدولية على أنه عمل خطير، ويتطلب ساعات طويلة جداً أو يتم تنفيذه من قبل األطفال الصغار جداً". انظر290

http://www.alliance87.org/2017ge/childlabour 

 .2016-2012(. التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2017منظمة العمل الدولية. )291

أكتوبر  12اإلحصاءات العالمية واإلقليمية ومدى الحماية القانونية. مأخوذة في (. عامالت المنازل في جميع أنحاء العالم: 2013منظمة العمل الدولية. )292

/dcomm/---rts/dgrepo---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---، من 2017

https://www.ft.com/content/88fdc58e-754f-11e6-b60a-de4532d5ea35
http://www.epi.org/files/page/-/old/briefingpapers/143/bp143.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_422044.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_422044.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.oecd.org/social/OECD2014-Income-Inequality-Update.pdf
http://www.alliance87.org/2017ge/childlabour
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
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publ/documents/publication/wcms_173363.pdf ( .إنهاء عمل األطفال في العمل المنزلي وحماية العمال 2013ومنظمة العمل الدولية .)

، من 2017أكتوبر  12الشباب من ظروف عمل مسيئة. مأخوذة في 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=21515 

 

بدأ سريان معاهدة الدماج العمال المنزليين. مأخوذة من  - 189(. اتفاقية منظمة العمل الدولية 2013سبتمبر، 5منظمة العمل الدولية. )293

--publications/news/WCMS_220793/lang-and-resources-http://www.ilo.org/global/standards/information

en/index.htm 

294 (C189اتفاقية الع ) ،30(. مأخوذة في 2013سبتمبر  05(. االتفاقية المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين )بدء النفاذ: 189)رقم  2011مال المنزليين 

 g/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189http://www.ilo.or، من 2017سبتمبر 

( من FENATRAD"العمل المنزلي ال يمكن أن يكون المصير الوحيد": مقابلة مع كريوزا أوليفيرا، رئيسة االتحاد الوطني للعمال المنزليين )فيناتراد  295

be-cannot-work-voices.oxfam.org.uk/gender/2016/09/domestic-https://views-(. مأخوذة من 2016سبتمبر  26البرازيل )

fenatrad/-with-interview-destiny-only-the 

https://hbr.org/cover-، من 2017نوفمبر  2مأخوذة في مساواة. مراجعة أعمال هارفارد. م الاعدانعصر (. الشركات في 2017بلوم. )296

inequality-of-age-the-in-story/2017/03/corporations 

، من 2017نوفمبر  2(. االختصاص األساسي. مأخوذة في 2008سبتمبر، 15اإليكونوميست. ) عالم االقتصاد297

http://www.economist.com/node/12231124 

لوظائف ذات األجور المنخفضة؟ أدلة من عمال النظافة والحراس. استعراض (. هل االستعانة بالمصادر الخارجية يقلل األجور في ا2010دوبي وكابالن. )298

 . مأخوذة من2010، يناير 2رقم  63العالقات الصناعية وعالقات العمل، المجلد. 

urcing.pdfhttp://econweb.umd.edu/~kaplan/empiricaloutso 

م المساواة المتزايد، ااعتبار البوابين في اثنين من كبار الشركات، سابقاً واآلن. اوقات نيويورك. اعدان(. لفهم 2017سبتمبر، 3إيروين.) 299

-top-two-at-janitors-the-consider-inequality-rising-understand-https://www.nytimes.com/2017/09/03/upshot/to

now.html-and-then-companies 

 .1-14( 103التنمية. ) سباق إلى اقل معايير العمل؟ التحقيق التجريبي. مجلة اقتصاديات .(2013) .ديفيزو فادالمانت300

أغسطس  28شركة. مأخوذة في  50فضيحة: داخل سالسل التوريد العالمية ألعلى  - 2016( تقرير الخطوط األمامية 2016االتحاد الدولى لنقابات العمال. )301

 pdf-csi.org/IMG/pdf/pdffrontlines_scandal_en-https://www.ituc.2، من 2017

بيفنس وميشيل.  ف Dم المساواة في األجور في مكان العمل؛ وكذلك الشكل اعدان: 2016/17(. تقرير األجور في العالم 2016منظمة العمل الدولية. )302

 .2015سبتمبر  2ذجي. لماذا هي مهمة ولماذاهى حقيقية. معهد السياسات االقتصادية (. فهم التباعد التاريخي بين اإلنتاجية ودفع األجر النمو2015)

: اكتساب 2017(. الفصل الثالث: فهم االتجاه التنازلي في أسهم الدخل من العمالة في التوقعات االقتصادية العالمية، أبريل 2017صندوق النقد الدولي. )303

economic-http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-، من 2017أغسطس  24الزخم؟ مأخوذة في 

2017#Chapter-april-outlook٪203 

http://www.oecd-. مأخوذة من 2012والتنمية التوظيف منظمة التعاون االقتصادي  ت(. توقعا2012) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية304

en-2012-2012_empl_outlook-outlook-employment-ilibrary.org/employment/oecd 

 م المساواة في األجور في مكان العمل.اعدان: 2016/17(. تقرير األجور في العالم 2016منظمة العمل الدولية. )305

 المرجع نفسه.306

مرة بقدر موظفيهم. مأخوذة من  130اآلن في المتوسط  دراء عامو فتسم 100مركز األجر المرتفع. )بدون تاريخ(.  يدفع لـ 307

employees-their-as-much-as-estim-143-average-an-paid-now-bosses-100-http://highpaycentre.org/blog/ftse 

، من 2017نوفمبر  29مأخوذة في (. 2017وكسفام إنترمون. )نوفمبر أ308

-diferencias-https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/informe

abismales.pdf 

٪ من  48٪ من الذكور و 52بالنظر إلى عينة من المهن األوروبية ذات األجور العالية، "على الرغم من التمثيل المتساوي بين الجنسين بين العاملين بأجر ) 309

٪ )، 8٪، أي ضعف نسبة اإلناث(  16.2ناث(، فإن تمثيل الذكور في فئة المدراء التنفيذيين ومديري الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة هو اإل

راء التنفيذيين ). وبتحليل الفروقات في األجور بين الجنسين بين المد 82( صفحة 2016/17)تقرير األجور العالمي  2017انظر منظمة العمل الدولية( 

٪ من المدراء 6، وجد استطالع مركز سيبد / مركز األجور المرتفعة: "في حين تشكل اإلناث حوالي 2016( في عام FTSE) فوتسى 100لشركات 

دفع التنفيذي، مأخوذة دفعات ال 100في األجر التنفيذي. مراجعة فوتسي  8انظر الشكل ”. ٪ فقط من إجمالي األجور4فوتسى، فإنهم يكسبون  100التنفيذيين 

 http://highpaycentre.org/files/2016_CEO_pay_in_the_FTSE100_report_٪28WEB٪29_٪281٪29.pdfمن 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=21515
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_220793/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_220793/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://views-voices.oxfam.org.uk/gender/2016/09/domestic-work-cannot-be-the-only-destiny-interview-with-fenatrad/
https://views-voices.oxfam.org.uk/gender/2016/09/domestic-work-cannot-be-the-only-destiny-interview-with-fenatrad/
https://views-voices.oxfam.org.uk/gender/2016/09/domestic-work-cannot-be-the-only-destiny-interview-with-fenatrad/
https://hbr.org/cover-story/2017/03/corporations-in-the-age-of-inequality
https://hbr.org/cover-story/2017/03/corporations-in-the-age-of-inequality
https://hbr.org/cover-story/2017/03/corporations-in-the-age-of-inequality
http://www.economist.com/node/12231124
http://econweb.umd.edu/~kaplan/empiricaloutsourcing.pdf
https://www.nytimes.com/2017/09/03/upshot/to-understand-rising-inequality-consider-the-janitors-at-two-top-companies-then-and-now.html
https://www.nytimes.com/2017/09/03/upshot/to-understand-rising-inequality-consider-the-janitors-at-two-top-companies-then-and-now.html
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/pdffrontlines_scandal_en-2.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017#Chapter٪203
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017#Chapter٪203
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017#Chapter٪203
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en
http://highpaycentre.org/blog/ftse-100-bosses-now-paid-an-average-143-times-as-much-as-their-employees
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/informe-diferencias-abismales.pdf
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/informe-diferencias-abismales.pdf
http://highpaycentre.org/files/2016_CEO_pay_in_the_FTSE100_report_٪28WEB٪29_٪281٪29.pdf
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 practice.oxfam.org.uk/publications/reward-https://policy-المنهجية: الحظةاالطالع على مالتفاصيل يرجى  حسابات أوكسفام، لمزيد من310

 620396-fo-economy-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work 

 

 practice.oxfam.org.uk/publications/reward-https://policy-المنهجية: مالحظةللحصول على تفاصيل استطالعات أوكسفام، انظر 311

 620396-fo-economy-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work 

The Guardian . -https://www.theguardian.com/sustainable(. ما هو الخطأ من زيادة قيمة المساهمين؟ 2012نوفمبر، 8كرامر. )312

irony-value-shareholder-business/blog/maximising 

، من  2017أكتوبر  2(. مأخوذة في 2016التقرير النهائي لمجموعة عمل المكافآت التنفيذية. )يوليه 313

ww.theinvestmentassociation.org/assets/components/ima_filesecurity/secure.php?f=press/2016/ERWhttps://w

G%20Final%20Report%20July%202016.pdf 

، من 2017أكتوبر  25(. وقف الدفع للمدراء التنفيذيين لألداء. مراجعة أعمال هارفارد. مأخوذة في 2016كابل وفيرميولن. )314

performance-for-executives-paying-https://hbr.org/2016/02/stop 

 not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-https://policy-المنهجية: الحظةم. لمزيد من التفاصيل، انظر محسابات أوكسفا315

.620396-fo-economy-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth  

to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-https://policy-المنهجية :  مالحظة٪، اطلع على 12لحساب 316

.620396-fo-economy-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end ( .2016أشكال نمو األجور المأخوذة من منظمة العمل الدولية .)

 .2016/17تقرير األجور العالمية 

م المساواة في الدخل ناتج عن حقيقة أن المكاسب في سوق األسهم تميل إلى أن تعود اعدان"االرتباط بين أسعار األسهم و ( وجدوا أن:2016)وشيل أويانغ 317

م المساواة في الدخل اعداناالسواق ". في أخذ األسهم:  ل للوصول إلى مشاركة أعلى في هذهبالفائدة على من هم في قمة توزيع الدخل، الذين لديهم إمكانية أفض

. مأخوذة من 7سوق األوراق المالية، بنك االحتياطي الفيدرالي سانت لويس. الخالصات االقتصادية، العدد و

-income-stock-29/taking-04-synopses/2016-s://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/economichttp

.market.pdf-stock-the-and-inequality 

 العليا هو في معظمه مدفوعاً برأس المال. مشروع سياسة الشعب. مأخوذة من الشريحة(. االرتفاع الهائل لدخل 2017برينيغ. ) 318

capital/-by-driven-mostly-is-incomes-top-of-rise-http://peoplespolicyproject.org/2017/08/09/massiveستناداً إلى ا

القادم(. توزيع الحسابات القومية: طرق وتقديرات الواليات المتحدة الفصلية، مجلة عالم االقتصاد، 2018زوكمان . ) سئز و غابيريل بيكيتي،

zucman.eu/files/PSZ2018QJE.pdf-http://gabriel 

كما ورد في مونتيه.  http://www.offnews.info/downloads/w18559.pdfالوسطى.  لشريحةا(. انهيار أسعار األصول وثروة 2012وولف. )319

and-source/research-https://www.gmo.com/docs/default-(. فكرة العالم األكثر غموضاً. 2014)

world-allocation/the-commentary/strategies/asset٪idea.pdf-dumbest-27s 

(. نوع الجنس وتوزيع الثروة في البلدان 2006، كارمن ودوس. )ريودي(؛ 4) 50(. شرح فجوة الثروة بين الجنسين. الديموغرافيا. 2013راول وهوسر. )320

 . 9291908991ISBN، 2006/115النامية. ورقة بحثية، جامعة األمم المتحدة، جامعة األمم المتحدة، رقم 

أغسطس  23(. ما وراء قيمة المساهمين: األسباب والخيارات إلصالح ادارة الشركات. لندن: توك. مأخوذة في 2014) كينواي.ويليامسون، دريفرو 321

 _Shareholder_Value_FINAL.pdfhttp://www.npi.org.uk/files/3814/0482/3043/Beyond، من 2017

تريليون دوالر. مأخوذ من  1.167(. يصل دخل األرباح العالمية إلى رقماً قياسياً جديداً يبلغ 2015فبراير، 16بي بي سي. ) 322

31485930-www.bbc.co.uk/news/business 

ألن الشركات لم  دون مساواةقال أن "واحدة من األسباب الرئيسية لماذا كان النمو العالمي  2015بير االقتصاديين في بنك انجلترا في عام اندي هالدين، ك 323

األسهم للمساهمين، أو باح تستثمر بما فيه الكفاية ... األرباح التي يتم كسب الشركات تستخدم ليس كثيراً لتمويل االستثمار، ولكن بدالً من ذلك لتمويل توزيع أر

]محتوى الفيديو[. مأخوذ من  2015يوليو  24أخبار الليلة  –في الواقع شراء األسهم من المساهمين ... انهم تقريباً يأكلون أنفسهم ". انظر مقابلة بي بي سي 

.utube.com/watch?time_continue=2&v=rx2xXbLnI5whttps://www.yo   وقال الري فينك، المدير التنفيذي لالكروك 2014في عام ،

"الكثير من الشركات قد خفضت النفقات الرأسمالية وحتى زيادة الديون لتعزيز أرباح وزيادة عمليات إعادة شراء األسهم.  قال:أكبر شركة أصول في العالم 

00144feab7d-9c88-11e4-4f16-https://www.ft.com/content/16e71bdc 

ميلونيس ماس بور ديفيدندو دي إنديتكس. تم االسترجاع من  628أمانسيو أورتيغا إنغريزا   (2017نوفمبر  2.)سينكو دياس  324

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/01/companias/1509550519_653608.html 

 ividendo de InditexAmancio Ortega ingresa 628 millones más por d(. 2017نوفمبر، 2سينكو دياس )325

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/maximising-shareholder-value-irony
https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/maximising-shareholder-value-irony
https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/maximising-shareholder-value-irony
https://www.theinvestmentassociation.org/assets/components/ima_filesecurity/secure.php?f=press/2016/ERWG%20Final%20Report%20July%202016.pdf
https://www.theinvestmentassociation.org/assets/components/ima_filesecurity/secure.php?f=press/2016/ERWG%20Final%20Report%20July%202016.pdf
https://hbr.org/2016/02/stop-paying-executives-for-performance
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/economic-synopses/2016-04-29/taking-stock-income-inequality-and-the-stock-market.pdf
https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/economic-synopses/2016-04-29/taking-stock-income-inequality-and-the-stock-market.pdf
http://peoplespolicyproject.org/2017/08/09/massive-rise-of-top-incomes-is-mostly-driven-by-capital/ا
http://peoplespolicyproject.org/2017/08/09/massive-rise-of-top-incomes-is-mostly-driven-by-capital/ا
http://peoplespolicyproject.org/2017/08/09/massive-rise-of-top-incomes-is-mostly-driven-by-capital/ا
http://gabriel-zucman.eu/files/PSZ2018QJE.pdf
http://www.offnews.info/downloads/w18559.pdf
https://www.gmo.com/docs/default-source/research-and-commentary/strategies/asset-allocation/the-world٪27s-dumbest-idea.pdf
https://www.gmo.com/docs/default-source/research-and-commentary/strategies/asset-allocation/the-world٪27s-dumbest-idea.pdf
https://www.gmo.com/docs/default-source/research-and-commentary/strategies/asset-allocation/the-world٪27s-dumbest-idea.pdf
http://www.npi.org.uk/files/3814/0482/3043/Beyond_Shareholder_Value_FINAL.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/business-31485930
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rx2xXbLnI5w
https://www.ft.com/content/16e71bdc-4f16-11e4-9c88-00144feab7d
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/01/companias/1509550519_653608.html
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، وذلك 2014-2011مليون يورو من الضرائب خالل الفترة  585يكشف التقرير أن شركة إنديتكس، وهي الشركة األم لزارا، أنقذت ما ال يقل عن 326

https://www.greens-باستخدام تقنيات عدوانية ضريبية للشركات، خاصة في هولندا وأيرلندا وسويسرا. راجع 

-_Greens-efa.eu/legacy/fileadmin/dam/Documents/Studies/Taxation/TAX_SHOPPING_

_08_12_2016.pdf-n_Inditex_EFA_report_o 

 

باستمرار واحدة من شركات المالبس األكثر تقدما في السعي إلى معالجة مشكلة أجور الفقر في سلسلة التوريد. ولديها خارطة طريق  H & M تقد كان  327

 (ACT) كتآالموقعة على مبادرة  االطراف. وكانت من 2013في القطاع العام ونشرت في تشرين الثاني / نوفمبر  لألجور التي تم الكشف عنها علناً 

 من كمبوديا. مع االتحاد الصناعي العالمي لمعالجة المفاوضة الجماعية للقطاع في البلدان المنخفضة األجور إلنتاج المالبس بدءاً  2015الجديدة في عام 

 (.Financial Times Markets Dataوبيانات األسواق المالية ) P&S Capital IQام محسوبة باستخد328

 https://policy-:المنهجية  الحظةت أوكسفام يرجى االطالع على ملمزيد من التفاصيل حول حسابا329

-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward

620396-fo-economy 

 (. صنع في ميانمار: الفقر المدقع أو الوظائف الالئقة لعمال المالبس؟ أوكسفام.2015غاردينر وبورنلي. )330

 https://policy-:المنهجية  الحظةت أوكسفام يرجى االطالع على ملمزيد من التفاصيل حول حسابا331

-an-build-must-we-crisis-inequality-the-end-to-wealth-not-work-practice.oxfam.org.uk/publications/reward

620396-fo-economy 

، من 2017نوفمبر  2أكتوبر(. مأخوذ في  13) Taxing Times(. مراقب المالية: 2013صندوق النقد الدولي. )332

www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/02/pdf/fm1302.pdf 

(. 2016الضريبي لمجموعة العشرين. مركز جامعة أكسفورد لألعمال الضرائب. أكسفورد. انظر أيضاً بيرخوت. ) (. التصنيف2016ديفيريوكس. )333

، من 2017أغسطس  22المعارك الضريبية: سباق عالمي خطير إلى فرض اقل ضرائب على الشركات. ورقة سياسة أوكسفام. مأخوذ في 

en.pdf-121216-tax-corporate-bottom-to-race-https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp 

 .3-20(: 3) 27صادي، ٪ في المنظور الدولي والتاريخي. مجلة المنظور االقت1(. أغنى 2013ألفاريدو، أتكينسون،بيكيتي، وسايز. )334

 .وأوكسفامم المساواة. التمويل الدولي للتنمية اعدان(. االلتزام بتقليل مؤشر 2017لوسون ومارتن. )335

، من 2017أغسطس  22االستثمار العالمي: إصالح إدارة االستثمار الدولي. مأخوذ في  (.UNCTAD( )2015مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )336

http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch0_KeyMessage_en.pdf 

 .2017أكتوبر  6م المساواة. اإلصدار اعدان( التهرب الضريبي و2017ألستادسيتر، نيلزو غابيريل زوكمان. )337

( 2017م المساواة؟ ملخص إعالمي أوكسفام.  )أكتوبر اعدان(. توقعات كبيرة: هل صندوق النقد الدولي يحول الكلمات إلى اعمال بشأن 2017ماريوتي. )338

، 68سياسية. ( تأثير برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حقوق العمل، المجلد الفصلي للبحوث ال2015بالنتون،ليندسي بالنتون وبيكسين.)

No.236-324(، 2015 )يونيو. 

(. حصة العمالة في اقتصادات مجموعة العشرين. تقرير أعد لمجموعة عمل 2015منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. )339

، من 2017أغسطس  23. مأخوذة فى 2015فبراير  27-26مجموعة العشرين في أنطاليا، تركيا، 

Economies.pdf-G20-in-Share-Labour-policy/The-social-and-https://www.oecd.org/g20/topics/employment  

(. تقرير األجور في العالم 2014: األجور والنمو العادل؛ منظمة العمل الدولية. )2012/13ر في العالم (. تقرير األجو2012.منظمة العمل الدولية. )

 م المساواة في الدخل.اعدان: األجور و2014/15

د األدنى لألجور إلى "تشير نتائجنا إلى أن ضعف النقابات قد أسهم في زيادة حصص الدخل ألصحاب الدخل األعلى وأقل إعادة توزيع، كما أدى انخفاض الح340

م المساواة ومؤسسات سوق العمل. مذكرة مناقشة صندوق النقد الدولي اعدان(. 2015بيترون. )-أوسوريووم المساواة بشكل عام" في جوموت اعدانزيادة 
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