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 الصالح العاّم أم 

الثروات الفرديّة؟
ةيالصح  الرعاية تسهم  في تقليص الفجوة  المتاحة للجميع ة والتعليم وغيرها من الخدمات العام 

رى كما يمكن أن تساعد على هة وبين النساء والرجال من جهة أخبين األغنياء والفقراء من ج
 ثراًء. األكثردفع كلفة هذه الخدمات ضرائب أكثر إنصافاً تجبى من األشخاص 
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2019يناير/كانون الثاني   –من منظمة أوكسفام ورقة إحاطة 

مدقع فيما تذهب المكاسب الضخمة إلى  الماليين من الناس من فقر  مئات يعاني  في ظل  إقتصادنا المنهك
 .قائمة الثروات علي رأساألغنياء المتربعين 

مليار  2.5منذ اندالع األزمة المالية العالمي ة تضاعف عدد أصحاب المليارات الذين تتنامى ثرواتهم بمعدل و
كبريات الشركات سوى معدالت ضريبية أدنى دوالر في اليوم، ومع ذلك ال يسد د أصحاب الثراء الفاحش و

ا كانوا يدفعونه منذ عقود. ويترتب على ذلك كلفة إنسانية باهظة  إذ يبقى العديد من األطفال من غير  –مم 
تعليم، والكثير من العيادات من دون دواء. كما أن  الخدمات الخاص ة المجتزأة مجحفة بحق الفقراء فيما ال 

على شكل امتيازات. وتعاني النساء أكثر من غيرهن، ويتركن لسد  الثغرات في  تحصل عليها سوى النخبة
ة إذ يقد من ساعات طويلة من العمل في الرعاية غير مدفوعة األجر.  الخدمات العام 

علينا إجراء التغييرات الالزمة في اقتصاداتنا لكي نتمكن من تقديم الرعاية الصحي ة والتعليم وغيرها من 
ةالخدمات الع هم ثراًء والشركات أن يسد دوا حصص األكثر. وليصبح ذلك ممكناً، على األشخاص للجميع ام 

العادلة من الضرائب، األمر الذي سوف يؤدي إلى تقليص ملحوظ للفجوة بين األغنياء والفقراء وبين النساء 
 والرجال. 

كوون تشان وفرانشيسكا رود وإنعام بارفيز بوت وآنا ماريوت -كتب هذه الورقة كل  من ماكس لوسون ومان
وإيلين إهمكي وديدييه جاكوبس وجولي سيغيرس وخايمي اتينزا وريبيكا غوفالند. كما تقر  منظمة أوكسفام في 

اتكليف وجون ساليتر وآنا أريندار كتابة هذا المستند بفضل مساعدة إليزابيث نجامبي وشارلوت بيكر وآنا ر
باتريسيا اسبينوزا ريفولو وإيرين غويجت و فرانزيسكا ماجر وإينيغو ماسياس إيمار وكيرا بو وكاتي  

بوس وكاتارينا داون و نبيل أحمد وماثيو سبينسر وأوليفر بيرس وسوزانا رويز. كما يعرب كاتبو هذه -معلوف
اء الذين لم يبخلوا بتقديم المساعدة وهم أرجون ياياديف وليبولو الورقة عن امتنانهم لمجموعة من الخبر

ليبوهانغ فيكو وديبورا هاردون وغابرييل زوكمان وديبي بودليندير وكيت بيكيت وستيفن كيد وباتريك 
آسومينغ وماثيو مارتن وجوناثان أوستري وكارين ستنبيرغ وداني دورلينغ. وتشكل هذه الورقة جزءاً من 

 وراق التي تهدف إلى تنوير الرأي العام بشأن المسائل المتعلقة بالتنمية والسياسات اإلنسانية. سلسلة من األ

لمزيد من المعلومات عن القضايا التي أثيرت في هذه الورقة، يرجى التواصل عبر عنوان البريد االلكتروني 
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 تقديم
 بماالوي لومبادزي في ثانوية تدّرس معلّمة كومامباال نيللي

، حياته في تعليم  الرياضيات. 2015لطالما أردت أن أكون معل مة. أمضى والدي، الذي وافته المنية في عام 
عاماً  كما أن  19وأثار في الرغبة لكي أصبح معل مة. أزاول مهنة التدريس منذ لقد شكل مثاال أعلى لي 

 شقيقاتي يعملن في الحقل نفسه. في الواقع نحن أسرة معلمين!

س في مدرسة ثانوية محلي ة يأتي األطفال فيها من أسر  أدر 
فقيرة جداً. يسير العديد منهم مسافات طويلة إذ ال تتوافر 

بمناطق سكنهم. ويأتي العديد منهم إلى مدارس مجاورة 
المدرسة من دون أن يتناولوا فطورهم الصباحي األمر 

الذي يشكل عائقاً أمام تعلمهم. في مدرستنا، نواجه مشكلة 
النقص في الكتب المدرسية وقاعات الصفوف ومستلزمات 

 التدريس المتهالكة وال خيار أمامنا سوى تشارك المتاح.

إلتقيت بالعديد من الفتيات والفتيان طوال هذه السنوات، 
األذكياء الذين يحص لون معدالت عالية على الرغم من فقر 
أسرهم. أتذكر تشيمويموي غابيسيا التي كانت متمي زة في 

الرياضيات ومن أفضل التالميذ الذين علمتهم. بعد إتمامها المرحلة الثانوية لم تستطع االلتحاق بالجامعة بسبب 
 ال.عدم توافر الم

ة باهظة األقساط توفر مرافق عالية الجودة. ليس  لكن أبناء العائالت الغنية في المدينة يرتادون مدارس خاص 
من العدل برأيي أن يكون التعليم في المدارس الحكومية أصعب بكثير منه في المدارس الخاص ة إذ تفتقد 

 المدارس الحكومية الدعم الالزم لتعليم األطفال.

التقرير من منظمة أوكسفام مدى عمق الفجوة بين األغنياء والفقراء في هذا العالم. كيف يمكن أظهر لي هذا 
أن تنعم قل ة من الناس بالمال الوفير فيما ال يملك كثيرون سوى القليل جداً. كيف يمكن أن يأذن هللا بهذا؟ أدفع 

يمتلكون كل شيء في دفع ضرائبهم  كل شهر الضريبة على راتبي الضئيل وال أفهم لماذا يقص ر أولئك الذين
 للمساعدة في تمويل التنمية.

في حال توف ر المزيد من المال، يمكن إنجاز الكثير في مدرستنا. يمكننا تقديم وجبة فطور للتالميذ أو تزويدهم 
اللوازم األساسية مثل شراء الزي المدرسي وأشياء أخرى  ليحصلوا عليبالكتب المدرسية أو تقديم الدعم 

دفاتر التمارين. من شأن ذلك كله أن يمنحهم على األقل، فرصة أفضل في الحياة. سيكون أمراً رائعاً أن ك
 نتمكن من فعل ذلك كله.
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 نيك هانوير، رجل أعمال ورأسمالي

ل مستثمرخارجي في شركة أمازون. إن  أهم  درس  37أنا رأسمالي وقد قمت بتأس يس وتمويل  شركة وكنت أو 
تجربتي خالل العقود التي أمضيتها في سوق الرأسمال هو أن األخالق والعدالة هما المطلبان تعلمته من 

 .األساسيان لتحقيق االزدهار والنمو االقتصادي. فالجشع صفة سيئة للغاية

من اقتصاديين وسياسيين  كل ذوي السلطة منتكمن المشكلة في أن 
المتمثلة في  -يخبروننا خالف ذلك. إن  أزمتنا الحالية  -وإعالميين 

هي النتيجة المباشرة لهذا الفشل األخالقي. هذا  -انعدام المساواة 
المجتمع النخبوي وغير المتكافئ إلى حد  كبير والقائم على أساس 

وأمراً حتمي اً في أا الثراء الفاحش لعدد محدود من الناس قد يبدو متينً 
. سوف تقع في النهاية الوقت الحالي، ولكن سوف يئول إلى االنهيار

ال   -أحداذلك  فيديلن  في آخر المطاف و القالقل وما يليها من فوضى
 األثرياء مثلي، وال األشخاص األشد  فقراً الذين تركوا لقدرهم.

مذهب  لتفادي هذه األزمة الوجودية، ال بد  من أن نقضي على
الليبرالية الجديدة الذي يكافئ الجشع على حساب مستقبلنا. يجب أن 

أو ما تسميه منظمة أوكسفام  –نستبدله بإطار اقتصادي جديد 
يعترف بأن العدالة واإلدماج ليسا نتيجة  –"اقتصاداً أكثر إنسانية" 

 لالزدهار االقتصادي، وإنما سبباً لهذا االزدهار.

إلشراك جميع أفرادها في االقتصاد هي  إن المجتمعات التي تسعى
فقط التي يمكن أن تنجح على المدى البعيد. ولبناء مجتمع بهذه المواصفات، على الفئات األكثر ثراًء أن تسد د 

تها العادلة من الضرائب  وكما يبي ن تقرير منظمة أوكسفام لهذا العام، ما يحدث اآلن هو العكس تماماً إذ  –حص 
ا كانت عليه منذ تراجعت في الواق ع معدالت الضرائب على األشخاص األكثر ثراًء وعلى الشركات، عم 

ب والتحايل الضريبي، أن يسد د األثرياء في النهاية ضرائب  عقود. وقد ضمنتمستويات غير مسبوقة من التهر 
.  أقل 

مصداقية والذي  يرى أن يستحيل إيجاد تبرير أخالقي لهذا السلوك سوى في مذهب الليبرالية الجديدة الفاقد لل
تحل ي الجميع بحد  أقصى من األنانية سيجعل من العالم مكاناً أفضل. كذلك، يستحيل تبرير هذا السلوك من 

ن الذين يفترض بهم أن  ض األشخاص العاديو  الناحية االقتصادية ألنه في الواقع يناقض نفسه اقتصادياً. إذ يتعر 
ك األساسي لالزدهار اال قتصادي، إلى اإلفقار لصالح الحسابات المصرفية ألصحاب المليارات. يكونوا المحر 

ال شك لدي  على األطالق في أن  األشخاص األكثر ثراًء في مجتمعنا يستطيعون سداد المزيد من الضرائب 
 ويتوجب عليهم فعل ذلك من أجل بناء مجتمع أكثر إنصافاً ومساواة وازدهاراً. 

ض ضرائب أكثر عدالً على الثروة، كما يبي ن تقرير منظمة أوكسفام، يمكن في حال تمكنت حكوماتنا من فر
أن نضمن حصول كل  طفل على فرصته  بمستقبل واعد. يمكننا أيضاً ضمان تجنيب الجميع العيش في خوف 

أكان في الهند أو في بلدي أي  –دائم من اإلصابة بالمرض بسبب عدم قدرتهم على سداد فواتيرهم الطبية 
أن نستخدم هذه الثروة لبناء اقتصادات ومجتمعات أفضل وأكثر  –ويتوجب علينا  –يات المتحدة. نستطيع الوال
 عدالً.

يعلمنا مذهب الليبرالية الجديدة اليوم أن اإلدماج والعدالة هما من الرفاهيات ويترك الصحة والتعليم تحت 
ن القدرة على تسديد كلفتهما، كما يملي علينا أن  ليكونا متاحين فقط ألولئك الذين يملكو -رحمة اقتصاد السوق  

 فرض ضرائب أقل  على أكثر األشخاص ثراًء سوف يفيد النمو االقتصادي. لكن هذه النظرة خاطئة ومتخلفة.
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المصدر الحقيقي للنمو االقتصادي ولبناء حضارة مزدهرة.  -ال انعدامها  -في نهاية المطاف، تشكل إنسانيتنا 
بما في ذلك كل  –لزما للنشطاء واألكاديميين فخسب بل هو واجب على كل واحد منا  وهذا ليس شرطا م

 ملياردير. والسؤال هنا ليس إذا كان بمقدرونا أن نقوم بذلك بل هل بمقدورنا ان نتحمل تبعات عدم القيام به.

غرو هارلم برونتالند، عضو مؤسس في منظمة الحكماء الدولية، والمديرة العاّمة لمنظمة 
 لنرويج ل، وأّول سيّدة تعيّن رئيسة وزراء 2003-1998الصّحة العالمية 

في  منظمة أوكسفامتؤكده باتت وصل مستوى انعدام المساواة االقتصادية اليوم إلى حد  كارثي وهذا ما 
بناًء على تحليل منظمة أوكسفام، يمتلك ستة وعشرون شخصا اليوم ثروة تعادل فالسنوات الخمس الماضية،. 

مليارات نسمة، فيما كان هذا الرقم أربعاً وأربعين  3.8 ما يعادل ما يملكه النصف األشد  فقراً من البشرية، أي
شخصاً في السنة الماضية. وعلى الرغم من تنامي 

السياسي لمعالجة انعدام المساواة الحاد ، بما في  اإلجماع
هدف محدد  للتنمية المستدامة ، فقد حان وضع ذلك 

  .تخاذ خطوات عملية حقيقيةالوقت ال

يوصي تقرير منظمة أوكسفام الممتاز "الصالح العام  أم 
آلية عملية من الدول الثروات الفردية؟" باعتماد جميع 

من خالل توفير وذلك حد  من انعدام المساواة الشأنها 
ة للجميع مجاناً. ويركز هذا التقرير على  الخدمات العام 

ة، مثل  الذي الدور غير المسبوق تلعبه الخدمات العام 
التعليم والصحة، في التصد ي للفقر والحد  من انعدام 

ة لمنظمة نسين. إستنادا إلى خبرتي كرئيسة مكافحة الظلم بين الجفي المساواة و وزراء النرويج والمديرة العام 
اً. ة العالمية، أؤيد هذه الرسالة تأييداً تام   الصح 

األغنياء الحصول على الرعاية الصحي ة الجيدة وعلى التعليم فيما يحرم مئات  في العديد من الدول، يستطيع
الماليين من الناس العاديين من الخدمات الصحي ة الحيوي ة أو يقعون في الفقر المدقع الضطرارهم إلى سداد 

الذين هم كلفة باهظة للحصول على الرعاية التي يحتاجونها. وتشعر بهذا العبء خصوصا النساء واألطفال 
بحاجة ماسة إلى الخدمات، فيما قدرتهم على الحصول على الموارد المالية محدودة. في بعض الدول، تُحتجز 

 النساء الفقيرات مع أطفالهن في المستشفيات بسبب عجزهن عن سداد فواتير الرعاية الطبية بعد الوالدة.

ة مجاناً للجميع. لكن لألسف، غالباً ما تقف إن حل  هذه المشكلة بسيط جداً ويتمثل في تقديم الخدمات الع ام 
 في الحد  من انعدام المساواة. فعاليته تأثبت ا المسار والذيالح السياسية القوي ة في وجه هذالمص

ة عادلة ال بد  من استثمار كبير للمال العام   من أجل التغلب على هذه المعارضة السياسية وتقديم خدمات عام 
من قبل الحكومات والزعماء السياسيين فضالً عن تحسين المؤشرات االجتماعية  ورأس المال السياسي

وتسريع عجلة النمو االقتصادي والحد  من انعدام المساواة، وهذه جميعها أيضاً خيارات سياسية ذكية يمكن أن 
 إرثاً مستداماً. تتركاالجتماعي و التماسكتعزز 

حدة العالمي لحقوق اإلنسان على أن "جميع الناس يولدون أحراراً وتنص  الماد ة األولى من إعالن األمم المت
ومتساوين في الكرامة والحقوق". وبعد مضي  سبعة عقود على إقرار هذا النص  التاريخي، يعد  تقرير منظمة 

إلى  أوكسفام هذا تذكيراً قوياً بهذا المبدأ ولكن أيضاً بالتحدي الضخم المتمثل في تحويل هذه الكلمات الرائعة
 .  نعيشهواقع 

ال تزال مكافحة انعدام المساواة واحدة من أكثر المسائل صعوبة ً في العالم. ويعتبر تقديم خدمات عامة للجميع 
وسيلة أثبتت فعاليتها للتصدي النعدام المساواة الحاد  الذي يتوجب علينا اآلن اتخاذ إجراءات ضده  لتحقيق 

ة وسعادة للج  ميع، وليس فقط لحفنة من األشخاص.مستقبل أكثر عدالً وصح 
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   ملّخص تنفيذي

 

 

  (؛ مذكرة المنهجية2018فوربس )المصادر: قائمة 

 (2018a) .العالمي البنك

2018 العالمية الصحة منظمة تقرير -  لوبيراس. ر و ديفيس. ج ، شاروك. أ  

 مذكرة المنهجية ، المرجع السابق ذكره
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 ةيالتوصيات الرئيس

واتخاذ إجراءات جد ية للحد  من انعدام المساواة. كذلك ينبغي  البسطاءعلى الحكومات اإلصغاء إلى مواطنيها 
زمنية مقّررة للحّد من انعدام  فتراتتحديد أهداف وخطط عمل ملموسة ضمن على جميع الحكومات 

. انعدام المساواةب خاصالمن أهداف التنمية المستدامة  10 رقم الهدفبالمساواة كجزء من التزاماتها 
 :وينبغي أن تشمل خطط العمل هذه المجاالت الثالثة التالية

ا للجميع بمن فيهم النساء والفتيات -1  تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة مجانا
وتوفير المعاشات التقاعدية والمساعدات لألطفال ، والكف  عن دعم خصخصة الخدمات العامة 

وتصميم كافة الخدمات بشكل يضمن توافرها أيضاً ، وغيرها من أشكال الحماية االجتماعية للجميع 
 للنساء والفتيات.

 ها النساءمضيتعات العمل غير مدفوع األجر التي ماليين سا تقليلتحرير وقت النساء من خالل  -2
ا في رعاية أسرهن بالمشاركة والسماح للواتي يقمن بهذا العمل األساسي ،  واالهتمام بمنازلهن يوميا

مؤثر في القرارات المتعلقة بالميزانية، وجعل تحرير وقت النساء هدفاً رئيساً لإلنفاق الحكومي بشكل 
ة التي تقلل من الوقت الالزم للقيام بهذا العمل من دون أجر، بما ف ي ذلك واالستثمار في الخدمات العام 

األشخاص الذين ال  بطريقة تخدموتصميم جميع الخدمات العامة  ، الماء والكهرباء ورعاية األطفال
 يتمتعون بمتسع من الوقت.

وفرض ضرائب أكثر عدالً على  وضع حّد لعدم فرض ضرائب كافية على األفراد األغنياء والشركات -3
، الشركات ضرائبضرائب الدخل الفردي وخفض إلي القاع الذي ي الثروة ورأس المال ووقف السباق

ب الضريبي من قبل الشركات واألثرياء  والتوافق على مجموعة جديدة من ، والقضاء على التهر 
عادالً، مع منح  لكي يصبحالقواعد والمؤسسات العالمية إلعادة تصميم النظام الضريبي بشكل جذري 

 اتخاذ القرارات. في الكبري متساوية مع سائر الدول فرصةالدول النامية 

ألصحاب المليارات وهو أغنى رجل  2018 عام يحتل  موكيش أمباني المركز التاسع عشر في قائمة فوربس
قدماً، مليار دوالر وهو يعتبر  570في الهند. تبلغ قيمة منزله في مومباي، وهو مبنى شاهق يبلغ ارتفاعه 

 . 1بذلك أغلى منزل خاص في العالم

شرق الهند، كال توأميها بسبب تأخر العالج ب أحد األحياء الفقيرة في باتنا  التي تعيش فيفقدت براتيما، 
أقرب عيادة إليها. وتضطر  النساء الفقيرات مثل براتيما إلى أن يلدن من دون بوالموارد المادية الشحيحة 

مواليد نتيجة لل وفيات الرعاية الصحية الالزمة لألمهات، ما يجعلهن  عرضة للمضاعفات واإلهمال وحاالت
 لذلك.

مليار  112، هو أثرى رجل في العالم، إذ تبلغ ثروته  Amazon جيف بيزوس، مؤسس مجموعة أمازون
ة في إثيوبيا، التي 1. ويوازي 2018قائمة مجلة فوربس لعام بدوالر  % فقط من إجمالي ثروته ميزانية الصح 
ر أن يستثمر ثروته في الرحالت إلى الفضاء إذ  قدوماليين نسمة.  105عدد مواطنيها يبلغ  قال مؤخراً إنه قر 

 . 2ال يمكنه التفكير في أي شيء آخر يستحق أن ينفق ماله عليه

ار التجزئة الكبار  يعمل زاي في مجال تحضير القريدس في تايالند. ويباع القريدس الذي يقشره زاي إلى تج 
الذي  إن اإلرهاق المملوكة اآلن لشركة أمازون األم . ،  Whole Foodsمثل سلسلة سوبر ماركت هول فودز

عن الحركة. يقول قد يتركه عاجزا ساعة،  13أو  12في نهاية نوبة عمله في تقشير القريدس  لمدة  يتملكه
 دوالرا في اليوم. 15ي: "إنهم يستغلون  العمال". ويعتبر زاي محظوظا إن جنى اكثر من از
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 الفرديّة  الثروة ال العامّ  الصالح

 

نادي رويال نيروبي للغولف الذي بالهادئ  الخضار جنبا إلي جنب لونحي كيبيرا الفقير السكانية ب الفوضى والضوضاء والكثافة تعم
الصورة: جوني ميلر حق ملكية .1906في عام  افتتح   

بين النساء تساهم الفجوة بين األغنياء والفقراء في تباعدنا وتحول دون القضاء على الفقر وتحقيق المساواة 
ذا الواقع قابل ولكن ه قادتنا السياسيين قد فشلوا في تصحيح هذا االنقسام الخطير. والرجال. إال أن معظم

لذا يمكن اتخاذ خطوات ملموسة   3سياسي محض فانعدام المساواة ليس باألمر الحتمي وإنما هو خيار ، للتغيير
 للحد  منه. 

ة كالتعليم والصحة في مجال معالجة الفقر والحد   يركز هذا التقرير على القوة التي ال تضاهى للخدمات العام 
ة 4من انعدام المساواة . ويعتبر توفير الخدمات العامة للجميع هو األساس الذي تقوم عليه المجتمعات الحر 

ة حيوية لجميع مواطنيها.والع  ادلة. وإذا اختارت الحكومات القيام بذلك، يمكنها توفير خدمات عام 

ة توافق  على عدم كفاية الضرائب المفروضة على ثروات األفراد  5متزايدثم 
ال.  والشركات، لكن بدل ذلك تقع الضرائب بصورة غير متكافئة على عاتق العم 
ففي كل دوالر من اإليرادات الضريبية، تأتي أربعة سنتات فقط من الضرائب 

 .6على الثروة

من خالل فرض ضرائب . و7بلغت ثروات أغنى أغنياء العالم مستويات قياسية
أكثر عدالً على الثروة، يمكن جمع ما يكفي من المال على مستوى العالم لضمان 

اء تكاليف العالج الطبي لعائالتهم. عند القيام  ض األشخاص لإلفالس جر  ارتياد كل  طفل المدرسة وعدم تعر 
 ات األهمي ة الحقيقية.بذلك، يمكن التأسيس القتصاد أكثر إنسانية وعدالً تثمن في ظله المسائل ذ

 تباطؤ كبير في التقّدم المحرز في مجال مكافحة الفقر 

من أهم  االنجازات المسجلة في العقود األخيرة تراجع هائل في عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع 
فه البنك الدولي بالعيش على دخل ال يتجاوز  ة جديدة دوالر للشخص الواحد في اليوم. وتظهر أدل   1.90يعر 

 . 8 2013قد مها البنك الدولي تراجع معدل خفض الفقر بالنصف منذ العام 

يتفاقم الفقر المدقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويبي ن هذا الدليل الجديد أيضاً أن جزءاً كبيراً 
مليارات  نسمة  3.4أي  –من البشرية بالكاد يعيش فوق مستوى  الفقر مع أقل من نصف سكان العالم بقليل  

دوالرات يومياً، وهو الخط  الجديد الذي رسمه البنك الدولي للفقر المدقع في الدول ذات  5.50على أقل من  –

 تأتي به  التاريخب هناك وقت"
لحظات تستوجب انتقال اإلنسانية 

إلى مستوى جديد من الوعي... من 
أجل الوصول إلى أسس أخالقية 

سمى. في تلك اللحظات يتعين أ
أن نتخل ص من مخاوفنا وأن  علينا

نمد بضعنا بعضا باألمل. وقد حان 
 هذا الوقت اآلن". 

د. وانغاري ماثاي، مؤسسة  -
"حركة الحزام األخضر"، 

جائزة نوبل للسالم علي والحائزة 
 .2004عام 

 مساعدةمجتمع حر  لم يستطع "إن 
لذلك  الفقراء على كثرتهم، ال يمكن

 القلة الغنية".  المجتمع حماية

جون ف. كينيدي، الخطاب  -
يناير/كانون  20االفتتاحي في 

 .1961الثاني 
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. ويرى البنك الدولي أن النساء هن  في الغالب من بين أشد الناس فقراً، ال سي ما 9الدخل المتوسط إلى األعلى
 .10ل الرعاية من دون أجر المتوقع منهن  تقديمهخالل سنوات اإلنجاب، بسبب مستوى عم

، والرخاء المترك ز منذ عقود بصورة 12ا نتيجة مباشرة النعدام المساواةويأتي هذ
غير متكافئة بين أيدي األثرياء المتربعين على أعلى الهرم. وقد أظهر تقرير 

كانت نسبة  2016و 1980أن  بين عامي  2018انعدام المساواة العالمي لعام 
كل دوالر ينتج عن نمو سنتاً فقط من  12% األشد  فقراً في العالم تجني  50ال

سنتاً من كل  27% األكثر ثراء  تجني 1الدخل العالمي. في المقابل، كانت نسبة 
 . الدرس هنا واضح: للتغلب على الفقر يجب  مكافحة انعدام المساواة. 13دوالر

رة. فاليوم:   إن  الكلفة االنسانية النعدام المساواة مدم 

 .14ةمن الدراس سوف يحرموا مليون طفل 262• 

يموتون بسبب استحالة حصولهم على وف آالف شخص س 10ما يقرب من • 
 . 15الرعاية الصحية

 . 16مليار ساعة من عمل الرعاية غير مدفوعة األجر سوف تنجز، معظمها من قبل نساء فقيرات 16.4• 

إذ عليها االختيار بين حياة كريمة لجميع مواطنيها أو استمرار الثراء  –تواجه الحكومات خيارات قاسية اليوم 
 .األشخاصمن قليلة الفاحش لحفنة 

 فترة ازدهار ألصحاب المليارات حول العالم

رة،  تنامت تمضت عشر سنوات على األزمة المالية التي هزت العالم وتسببت بمعاناة هائلة. خالل تلك الف
ً ثراًء تنامياً  ثروات األشخاص األكثر  :متسارعا

ً  الضعف عدد أصحاب المليارات زادففي السنوات العشر التي تلت األزمة المالية، •   . 17تقريبا

 2.5مليار دوالر في السنة الماضية وحدها، أو ما يعادل  900وزادت ثروات أصحاب المليارات في العالم • 
مليارات  3.8أي  -يومياً. وفي الوقت عينه انخفضت ثروة النصف األشد  فقراً من البشرية مليار دوالر 

 .18في % 11بنسبة  -شخص 

ملياردير  أضيف،  2018و 2017فبين عام ثراوت أصحاب المليارات اآلن أكبر من أي وقت مضى. • 
 .19جديد كل يومين

مليارديراً  26 امتلك الماضيففي العام  – في أيد حفنة من الناس كذلك،  أصبحت الثروة أكثر تركًزا•  
مليارات شخص، فيما كان هذا  3.8النصف األشد  فقراً من البشرية، أي  جملةً  وحدهم ثروة تعادل ما يملكه

 .20مليارديراً في السنة الماضية 44الرقم يبلغ 

إن  مليار دوالر. 112ة أمازون ، لتبلغ مالك شركوهو جيف بيزوس، أغني رجل بالعالم  إرتفعت ثروة • 
ة في إثيوبيا ، البالغ عدد سكانها 1 نسبة  . 21مليون نسمة 501% فقط من ثروته يوازي إجمالي ميزانية الصح 

لو قامت شركة واحدة بجميع أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي تؤد يها النساء في جميع أنحاء العالم  • 
 .23مبيعات شركة آبل السنوية ضعف مرة 43أي  –  22تريليون دوالر 10السنوية فستبلغ مبيعاتها 

 

 

في الشرطة  ةروبرتا ضابط
أنجبت توأمين في مستشفى 
كينياتا الوطني، في نيروبي. 
ة مضاعفات   لألسف، كان ثم 
كثيرة أد ت إلى وفاة الطفلين. 
ا كانت روبرتا غير قادرة  ولم 

على سداد الفاتورة، أبقتها 
المستشفى رهينة لديها، كما 

رفضت السلطات تسليم جثتي 
التوأمين حتى سداد 

 .11الفاتورة
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. الصورة: طائرة خاص ة في منتجع سانت موريتس في 25والمذكرة عن المنهجية  24أ( 2018المصدر: البنك الدولي )
 سويسرا. من بيكسباي.

 

وفي حين يستمر تنامي ثروات األغنياء فهم يتمتعون أيًضا ببعض أدنى مستويات الضرائب 
 شأنهم في ذلك شأن الشركات التي يمتلكونها: –منذ عقود 

من كل دوالر من فقط ى الثروة منخفضة جدا  فأربع سنتات الضرائب المفروضة عل• 
 اإليرادات الضريبية مصدرها الثروات الكبيرة.

على دخل الفرد إلى النصف األعلى  الشريحة الضريبيةفي الدول الغنية، تراجع متوسط • 

الشريحة الضريبية فيما يبلغ معدل   2014.26عام % 37إلى  1970عام % 65تقريباً من 

 .27في % 28على الدخل الفردي في الدول النامية  األعلي

في  %  األشد فقرا10يدفع نسبة ال ، 29والمملكة المتحدة 28في بعض الدول مثل البرازيل• 
 . % األكثر ثراءً  10ليدفعه نسبة افوق ما تعلي دخولهم ضرائب المجتمع 

على الحكومات أن تركز جهودها على جباية المزيد من الضرائب من األغنياء للمساعدة في مكافحة انعدام • 
% على ثرواتهم 0.5األكثر ثراًء يدفعون ضريبة إضافية بنسبة   األفرادالمساواة. فعلى سبيل المثال، جعل 

ا يكفي لتعليم سوف يساهم في جمع مال أ مليون طفل ال يرتادون المدارس وفي تأمين الرعاية  262كثر مم 
 .30ماليين شخص 3.3الصحي ة لحوالي 

ي الشركات . كذلك  تخف31تريليون دوالر عن السلطات الضريبية 7.6يخفي أصحاب الثراء الفاحش حوالى  • 
ً  170الدول النامية من الخارج. وهذان األمران مجتمعان يحرمان بالكبيرة مبالغ ضخمة   . 32مليار دوالر سنويا

"إن تمويل تعليم األطفال  
في  األشد  فقراً هو مساهمة

إنقاذ حياة الكثيرين وفي بناء 
مستقبل العالم" إلياس 

بوبكر، االتحاد من أجل 
 شفافية الميزانيات، النيجر.

 
"ليس التعليم طريقة للهروب 
من براثن الفقر بل خير 

 وسيلة لمحاربته" 

يوليوس نييريه، الرئيس  -
 المؤسس لتنزانيا.
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منظمة من دول منظمة  35: حسابات منظمة أوكسفام استناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المتاحة لـ المصدر

  2015.33والتنمية في الميدان االقتصادي لعام دولة غير منظمة التعاون  43التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي و 
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 الفجوة التي تهدد بتمزيقنا

لقد حذ رت شخصيات لها احترامها ومكانتها من أن انعدام المساواة عبر العالم، 
زيل، ومن أوروبا إلى الفليبين، يسهم في تسميم من الواليات المتحدة إلى البرا

الحياة السياسية. ففي السنوات األخيرة، شهدنا قمعا  لحرية التعبير والديمقراطية 
. وقد سلط مجلس العالقات الخارجية 36من قبل حكومات في جميع أنحاء العالم

وبدالً  .37الضوء على أن الفجوة بين األغنياء والفقراء تسهم في تأجيج االستبداد
من العمل على تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء، يسعى بعض الزعماء إلى 
الحط  من قدر المهاجرين والجماعات اإلثنية األخرى، واألمم األخرى، والمرأة 
ة. وفي دول تشهد مستويات أعلى من انعدام المساواة ً،  والفقراء بصورة عام 

وغالباً ما يكون أفراد المجتمعات غير  .39ويرتفع معد ل الجريمة 38تتراجع الثقة
المتكافئة أكثر عرضة للضغوط النفسية، وأقل  سعادة و يعانون من مستويات 

 .40أعلى من األمراض العقلية

 

 

 

 

 
 

 

        

 

 41(2015. )م تشانغ:  المصدر           

 

  بين الجنسينانعدام المساواة  يميز

بدورها. ففي الدول  تزيد من هذا التفاوتالتي وهذا التفاوت االقتصادي يفاقم الفجوة بين النساء والرجال إن  
في  فيما تعامل النساء بمساواة أكبر أيضاً التكافؤ بين النساء والرجال، غير المتكافئة اقتصادياً ينعدم

ً االمجتمعات التي تكون فيها الفجوة بين األغنياء والفقراء أقل   دام المساواة بين الجنسين . ليس انع42تساعا
ة. ويزيد ةالمستجد   لحادثةبا . لقد صاغ قوانيننا االقتصادية رجال أثرياء وأقوياء لتالئم مصالحهم الخاص 

ة، وخفض  –النموذج االقتصادي الليبرالي الجديد اليوم هذا األمر سوءا  إذ نجد أن خفض الخدمات العام 
كثر ثراًء وعلى الشركات، والسباق على خفض األجور تؤثر جميعها على النساء الضرائب على األفراد األ

 أكثر من تأثيرها على الرجال. 

 44% عن دخل الرجال23. وعلى مستوى العالم، دخل النساء أقل بنسبة 43معظم أثرياء العالم هم من الرجال
 .45% أكثر من   مجموع ثروات النساء50ويمتلك الرجال 

"زرت مؤخراً شخصاً شديد الثراء 
في البرازيل يعيش في منزل فاره 

مناظر ذي نوافذ عالية مطلة على 
خالبة. كان علينا أن نمر  عبر 

ثالث نقاط تفتيش أمني قبل دخول 
المبنى  وكانت القضبان تغطي 

. أنا متأكد من أن  يةالنوافذ الحديد
صاحب المنزل يسد د ضرائب 
منخفضة جداً لكنه يعيش في ما 
يشبه القفص. ال يمكن أن أعيش 
في هذه الظروف. لربما أسدد 
ولكن ضرائب أكثر في الدنمارك 

رج الزهور تمأل المكان خا
منزلي". جافر سالشي مليونير 

نماركي ومؤسس "منظمة العمل د
اإلنساني" التي أطلقت حملة 

 . 35اإلنسانية حركوا
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االقتصادي على مساهمة ضخمة غير معترف بها توفرها  أعمال الرعاية غير مدفوعة  ويعتمد ازدهارنا
  األجر التي تؤديها النساء.

 المربع األول: عمل الرعاية غير مدفوعة األجر وانعدام المساواة 

النساء تماعية ظالمة، تؤد ي لقد بنيت اقتصاداتنا على ماليين ساعات العمل غير مدفوع األجر التي تؤد ى يومي اً. بسبب سلوكيات اج

الطبخ في وهو الوقت الذي يمضينه في رعاية األطفال والمسنين والمرضى و –أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر معظموالفتيات 

والتنظيف وجمع الماء والحطب. ولو أن  شركة واحدة أنجزت جميع أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي تؤد يها النساء في جميع 

. وتقد ر مساهمة النساء غير 47مبيعات شركة آبلضعف مرة  43أو  – 46تريليون دوالر 10مبيعاتها السنوية  لبلغتأنحاء العالم  

ة وحده بحوالي   . 48% من إجمالي الناتج المحلي للدول ذات الدخل المنخفض3مدفوعة األجر في قطاع الصح 

يسلب هذا العمل وقت النساء، ويساهم في تراجع صحتهن ويجعلهن غير قادرات على االستفادة من الفرص التعليمية والسياسية 

يستحيل سوف نفعل شيئا حيال ذلك،  حتيواالقتصادية. وتتحمل المرأة الفقيرة العبء األكبر من العمل غير مدفوع األجر. وفي 

 ساواة بين الجنسين.تحقيق المساواة االقتصادية أو الم

 والنعدام المساواة أيضاً آثار بالغة على مستقبل أطفالنا وعلى أمد حياتهم وجودتها.
 

 

 

حت عنه آبل في العام  مليار دوالر( أنظر المرجع لمعرفة  229.3) 2017تم  احتساب الرقم على أساس الدخل السنوي الذي صر 
تاكلوبان شمال الفيلبين. تم بناء الموقع  في. الصورة: روزالين مارتينيز تجمع الماء من مضخة مياه في منطقة إعادة التوطين 49المصدر

اه لنقل األسر بعد إعصار هاييان، لكن العديد من السكان يؤكدون أنهم في وضع أشد  ضعفاً اآلن إذ يفتقرون إلى الخدمات األساسية مثل المي
 وثوق بها.النظيفة والم
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 ما أكثر المواهب وما أقّل الفرص

إن  منح كل طفل فرصته للتعلم واالستفادة من مواهبه هو من المسل مات في المجتمعات األكثر عدالً. ومع ذلك، 
فإن الثروة وليس الموهبة هي التي تملي المصير التعليمي للطفل في عدد متزايد من الدول. ففي كينيا، يواصل 

دراسته ما بعد المرحلة الثانوية. لكن حين يتعلق األمر  -ن كل ثالثة ينتمون إلى  أسر غني ة م -فتى واحد 
في و . 50 250بالفتيات اللواتي ينحدرن من أسر فقيرة، تتدن ى فرصة مواصلتهن لدراستهن إلى واحدة من كل 

ا 51المتاح لطفل من أسرة فقيرةكينيا أيضاً ينال الطفل المنحدر من أسرة غنية، في المتوسط، ضعف التعليم  . أم 
ا  في الواليات المتحدة، فقد أصبح الحلم األميركي أسطورة مع تراجع القدرة على االرتقاء االجتماعي اليوم عم 

 .52كانت عليه في العقود الماضية

مجتمع بأسره، يؤدي هذا الواقع  إلى إهمال األطفال فيما يجب أن يكون التعليم حقاً لكل طفل. لكنه أيضاً فشل لل
ألن  إخفاق جيل كامل من الموهوبين من الفتيات والفتيان ألوالد الفقراء يحول دون المساهمة الكاملة في التقد م 
اإلنساني. وبدالً من ذلك، يرعى الماعز أو يجمع الماء أطباء أو معلمون أو مقاولون المعون. وتواجه البشرية 

ة من مواهب جميع الناس، يؤدي  انعدام المساواة إلى تبديد هذه تحديات غير مسبوقة. وعوضاً عن االستفاد
 اإلمكانات.

 53وزارة الصحة النيبالية المصدر

 الحرمان من حياة أطول

في معظم الدول النامية والمتقدمة أيضاً تشكل حيازة المال جواز سفر إلى صحة أفضل وحياة أطول، في حين 
 -ض والموت المبكر. في نيبال، إحتمال أن يموت طفل من أسرة فقيرة أن الفقر غالباً ما يعني المزيد من المر

 .54أكبر بثالث مرات منه لطفل منحدر من أسرة غني ة -قبل بلوغه الخامسة 

سنة تقريبا أقل من أخرى  15 يُتوقع أن تعيش امرأة تنتمي إلى طبقة دنيا وفي الهند ،
. ومتوسط العمر المتوقع في إحدى أفقر مناطق لندن أقل بستة 56تنحدر من طبقة عليا

أعوام عما هو عليه في أحد أغنى أحياء العاصمة، فيما ال يبعد أحدهما عن اآلخر سوى 
المتوقع في أغنى أحياء ساو باولو في . ويبلغ متوسط العمر 57بضعة كيلومترات

 . 58سنة 54سنة فيما ال يتجاوز في واحدة من أفقر مناطق المدينة  79البرازيل 

د  25من الصعب التفكير في ظلم أكبر من أن يتراجع عمر المرء المتوقع   سنة  لمجر 
 أن ه فقير فقط.

 

يع أشكال م"من بين ج
انعدام المساواة يعتبر 

الظلم في مجال الرعاية 
ً الصحية   األكثر صدما

 .55وغير إنساني"

 مارتن لوثر كينغ -
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 ال ينبغي أن تسير األمور على هذا النحو

باألمر الحتمي. وما من قاعدة اقتصادية تنص على أن ثروة األغنياء ينبغي أن تنمو فيما  ليس انعدام المساواة
يموت الفقراء بسبب نقص الدواء. وال معنى لوجود هذا الكم  الهائل من الثروة في أيدي عدد قليل جداً من 

المساواة هو مسألة األشخاص، في حين يمكن استخدام هذه الموارد لمساعدة اإلنسانية جمعاء. إن  إنعدام 
 .59سياسية وخيار سياسي

ويركز هذا التقرير على أحد أهم  األمور التي يمكن للحكومات القيام بها لتقليص الفجوة بين أصحاب الثراء 
ة للجميع والحماية االجتماعية التي يجب أن تسدد  الفاحش والناس العادي ين، أال وهو توفير الخدمات العام 

 دلة.كلفتها الضرائب العا

 قّوة الخدمات العاّمة في مكافحة انعدام المساواة

إن  صفوفاً بمعلمين وعيادات بممرضات وأطباء وصنابير تعمل ومراحيض نظيفة ومعاشاً تقاعدي اً في نهاية 
حياة من العمل الشاق وتعليماً ورعاية صحية وماًء نظيفاً ومساعدات مادي ة عن األطفال متاحة لجميع الناس 

ة والحماية االجتماعية  بغض النظر عن الجنس أو الطبقة أو العرق أو اإلعاقة، هي كلها من الخدمات العام 
التي يمكنها أن تكون محركا للمساواة وأن تعمل على تغيير حياة الناس وتحرير الطاقات وتماسك المجتمعات 

 وتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء وبين النساء والرجال.

ر من الخوف من المرض مع غياب  كذلك يمكن للخد مات العامة أن تجلب الحرية الحقيقية بفضل التحر 
ر من األمي ة التي تمنع كثيراً من الناس من المشاركة بفاعلية والمضي قدماً في حياتهم  الرعاية الالزمة والتحر 

 ً  عصيبة. اليومية وإدراك المرء بأنه سيتلقى الدعم الالزم له ولعائلته في حال واجه ظروفا

 

 

 

 

 

 

 60(.2015لوستيغ ن. ) المصدر

 

دولة تمتد ألكثر  150تخفض  الخدمات العامة والحماية االجتماعية من الفقر وانعدام المساواة. وتبي ن أدلة من 
ً  30من  أن  االستثمار في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية يقل ص عموماً الفجوة بين األغنياء  61عاما

ة يمثل  13والفقراء. ويظهر من مراجعة حديثة أجريت في  %  69دولة نامية أن  اإلنفاق على التعليم والصح 
اب مهارات القراءة األساسية، . لو أتم  جميع األطفال دراستهم بعد اكتس62من مجموع الحد  من انعدام المساواة

. ويفيد صندوق النقد الدولي أن  االنفاق العام  على 63مليون شخص من الفقر المدقع 171يمكن أن ينتشل 
ة والتعليم والحماية االجتماعية هو من أهم األدوات المتاحة للحكومات لخفض   انعدام المساواة  الصح 
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ة أفضل وحياة  65مجتمع مع  معد ل الجريمة أقل وثقة أكبر. وسيعود بالنفع على كل  فرد في ال64والفقر وصح 
 .66أطول وأسعد

بغض  النظر عن الثروة أو الدخل  -يمكن للخدمات العامة أن تكون أدوات ناجعة لتحقيق المساواة تمنح الجميع 
ول فيها أطفال األسر الغني ة - والفقيرة إلى  فرصة عادلة في حياة كريمة. ويمكن أن تصبح المدارس أماكن يتح 

أصدقاء وأن تُكَسر حواجز انعدام المساواة. كذلك، يمكن أن تكون العيادات أماكن يعلم فيها الفقراء واألغنياء 
 على حد  سواء أنهم سيحصلون على أفضل رعاية متاحة، بغض  النظر عن قدرتهم على الدفع.

ة أن تقل ص الفجوة بين النساء والرج ال. إذ قد يزيد التعليم من ثقة النساء بأنفسهن كذلك، يمكن للخدمات العام 
. إن رعاية صحية مجانية وذات جودة عالية هي 67ومن فرصهن االقتصادية ومن قدرتهم على اتخاذ القرارات

أمر أساسي لتمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات بشأن حياتهن، وزيادة فرص تخلص هن من الفقر والحد  
. فتوفير أنابيب نظيفة لنقل المياه يوف ر على النساء قضاء 68راض يمكن الوقاية منهامن احتمال موتهن من أم

. وعلى العكس من ذلك، يمكن للخدمات العامة غير  69ساعات طويلة في جمعها ويحمي أيضا من األمراض
توس ع الفجوة الحاصلة على التمويل الكافي وذات الجودة المتدني ة والتي تغفل احتياجات النساء والفتيات، أن 

 بين الجنسين.

ا   الوضع الحالي: ثّمة تقّدم ولكنه بطيء للغاية وغير متكافئ نهائيا

 المربع الثاني: الرعاية الصحيّة في الهند

 71. الهند أكبر وجهة للسياحة الطبية70في الهند، تتاح الرعاية الطبية ذات الجودة العالية فقط ألولئك الذين يملكون المال لدفع ثمنها

وفي الوقت نفسه، نجد أن  مستويات اإلنفاق العام على الصحة من بين األدنى في العالم. وتعاني الواليات الهندية األشد  فقراً من 

 . 72معدالت وفيات بين الرضع أعلى من مثيالتها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

التي تنظم بها المعاشات التقاعدية وغيرها  إن طريقة توفير  الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والطريقة
 من مساعدات الرعاية،  هما أمر حاسم لجهة تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء.

الخدمات العامة بعض النتائج الملحوظة، ال سيما في الدول النامية. ومنذ العام أعطت في العقود األخيرة، 
. وفي معظم الدول تقريباً 73ماء شرب بنوعية أفضل مليار شخص الوصول إلى 2.6، أصبح بإمكان 1990

. ومنذ العام 74أصبح ارتياد المدارس االبتدائية اآلن مكفوالً للجميع، مع تساوي عدد الفتيات والفتيان المسجلين
 .75، انخفض إلى النصف عدد األطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة1990

ة، ال يزال الطريق طويال  في ظل  تفاوت كبير في التقدم المسجل. ولكن على الرغم من هذه الخطوات الهام  
% 32ففي الدول النامية، يتمتع أطفال أغنى األسر بإمكانية إتمام دراستهم االبتدائية بنسبة تفوق بحوالى 

ات . وفي الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تشير التقدير76إالمكانية  المتاحة ألطفال  األسر األشد فقرا
. وتظهر 77ماليين حالة وفاة يمكن أن تعزى كل عام إلى عدم الحصول على الرعاية الصحي ة 3.6إلى أن 

دولة نامية أن  احتمال موت طفل ينحدر من عائلة فقيرة قبل عيد ميالده الخامس هو في  137األدلة من 
 . 78المتوسط ضعف احتمال موت طفل من عائلة غني ة

باً ما تفتقر المدارس والعيادات للكوادر العاملة كما تعاني من نقص التمويل وتقد م وفي العديد من الدول، غال
خدمات ذات نوعية رديئة. ويستمر  العمل في هكذا مرافق فقط بفضل التزام بعض المعلمين واألطباء 

ن هم في أ شد  الحاجة والممرضين. وفي كثير من األحيان تكون الحماية االجتماعية هزيلة وتستثني كثيراً مم 
ة ذات الجودة المتدنية  ة للنساء. مثل هذه الخدمات العام  إليها وغالباً ما تتجاهل الخدمات االحتياجات الخاص 

 تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم انعدام المساواة وتفاقمه. 
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 79(. 2017أسكيفال ف. وكوفمان أ. ) المصدر

ة إلى الحد  األدنى، وأن   لفترة طويلة، كانت مؤسسات مثل البنك الدولي تؤمن بضرورة تخفيض الخدمات العام 
خدمات القطاع الخاص  غالباً ما تكون أفضل. كانت النظرة السائدة أن  على األفراد أن يدفعوا للتعليم 

محدودة واالستشفاء، وأن ه ينبغي اعتماد آليات السوق لتنظيم الخدمات، وأن الحماية االجتماعية ينبغي أن تكون 
. ومع تغي ر الخطاب والبرامج والمشورة، بما في ذلك من صندوق 80جداً وتستهدف فقط األشخاص األشد فقراً 

، كان التغيير في الممارسة أبطأ. ويفاقم هذا االتجاه في كثير من األحيان تأثير النخب 81النقد الدولي خصوصا
خاطئ وضمان استفادة األثرياء منه بدالً من أولئك السياسية والحكومات وتوجيه اإلنفاق العام في االتجاه ال

 .82الذين هم في أشد  الحاجة إليه

للجميع وعالية مجانية الهدف المنشود: خدمات عاّمة 
 الجودة 

لقد حان الوقت للتركيز على ممارسات اثبتت فعاليتها. ولتقليص الفجوة بين 
األغنياء والفقراء على نحو أكثر فعالية ، يجب أن تكون الخدمات العامة 
ة وخاضعة للمساءلة وتستفيد منها النساء.  متاحة للجميع ومجانية وعام 

 خدمات متاحة للجميع

أثبتت كوستاريكا، وتايلند، وسريالنكا وغيرها أن  الخدمات العامة للجميع 
. وقد لعبت الحماية االجتماعية 83يمكن أن تكون في متناول الدول النامية

ة للجميع دوراً محورياً في بناء الدول واألمم في أوروبا  والخدمات العام 
اولة استهداف األشخاص األشد  فقراً أثر وغالباً ما ينتج عن مح .84الغربية

معاكس، مع استبعاد العديد من األشخاص الذين يفترض أن يكونوا هم 
على سبيل المثال، يستثني نظام الحماية االجتماعية الموجهة في  .المستفيدون
 .85%  من أولئك الذين ينبغي أن يستفيدوا منه 93إندونيسيا 

"مبلغ ضئيل كفيل بإنقاذ حياة 
الكثيرين. إذا دفعوا )األشخاص 
األكثرثراء( ضرائبهم فإن ذلك 
ال يعود بالنفع فقط على الفقراء، 

بل يساعد أيضاً األسرة 
واالقتصاد. على سبيل المثال، 

فقير يعاني من  إذا حصل طفل
مشكلة في عينه على الرعاية 
الصحية التي يحتاجها، سوف 
يتمكن من مواصلة ارتياد إلى 

المدرسة، وتعلم المزيد، ومتابعة 
تعليمه العالي من أجل مستقبل 

 أفضل".

د. لي تي كام تان، نائب مدير  -
مستشفى العين الحكومي 

 بمقاطعة تو في فيتنام
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 مجانية في نقاط تقديمها

يمكن أن تكون رسوم الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت. إذ يموت كل سنة 
 طائل منها ألنهم ال يتحملون أعباء الرعاية العديد من الناس أو يتكبدون معاناة ال

مليون شخص في براثن الفقر المدقع بسبب تكاليف الرعاية  100الصحية، ويقع 
. وفي دول مثل كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند يحتجز 86الصحي ة

بعض الفقراء في المستشفيات حتى يتمكنوا من سداد فواتيرهم بل ويقي دون 
. وفي دراسة أجريت في جمهورية الكونغو 87سل في بعض األحيانبالسال

ضت 2016الديمقراطية، على فترة ستة أسابيع في العام  % من النساء الالئي أنجبن لالحتجاز 54، تعر 
بسبب عدم سداد كلفة المستشفى. وفي كثير من الحاالت، يحتجز النساء واألطفال لمدة أشهر ويحرمون من 

. وينطبق األمر ذاته على التعليم إذ يمكن أن تحول 88ستمر  هذا الحال حتى سداد فواتيرهمالرعاية الصحية وي
. وتخسر النساء والفتيات أكثر من 89األقساط المدرسية دون ذهاب األطفال إلى المدارس، وخصوصا الفتيات

سيطرتهن على  غيرهن عندما تفرض رسوم على الخدمات العامة، فبسبب منزلتهن االجتماعية المتدنية وعدم
 . 90التمويل في العديد من المجتمعات يكن  آخر من يستفيد من التعليم أو الرعاية الطبية

 خدمات عاّمة ال خاّصة

ة بصورة  ة. حين تعمل الخدمات العام  لتحقيق النجاح، تحتاج الدول إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات العام 
ة 91جي دة، فإن  مدى تأثيرها وسرعته في الحد  من الفقر ال يمكن أن يضاهى . لقد أثبتت الدول النامية الناجحة قو 

ة وقدرتها على أن تكون متاحة للجميع ولصالح الفقراء على حد سواء. وفي الدول الفقيرة التي الخدمات العام  
% من 90تبذل جهداً كبيراً للحد  من موت النساء أثناء الوالدة، يوف ر القطاع العام 

. ويبدي البنك الدولي وبعض الحكومات المانحة تفاؤالً إزاء إمكانية أن 92الرعاية
لة من  93ين القطاعين العام والخاصتكون الشراكات ب بدائل للخدمات الممو 

ومنظمات غير حكومية  94الحكومة. إال أن  البحوث التي أجرتها منظمة أوكسفام
،  أظهرت بوضوح أن التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة التي 95أخرى

لخاص يقد مها القطاع الخاص بتمويل من خالل الشراكات بين القطاعين العام وا
ليست بديالً قابالً للحياة عن الخدمات المقد مة من قبل الحكومة. على العكس من 

ذلك، يمكنها زيادة انعدام المساواة واستنزاف إيرادات الحكومة. حتى صندوق النقد 
الدولي يحذ ر اآلن من المخاطر المالية الكبيرة الناجمة عن اتباع نهج الشراكات 

 .  96بين القطاعين العام والخاص  

 المربع الثالث: التقدم الذي أحرزته تايالند في ما يخّص الرعاية الصحية للجميع 

مليون نسمة يوازي  معدل دخلهم  65لتغطي جميع مواطنيها البالغ عددهم  2002إعتمدت تايالند الرعاية الصحي ة للجميع العام 

ألف  50و 98ألف ممرضة 180وتستخدم الحكومة التايالندية . 97 1930الفردي الدخل الفردي في الواليات المتحدة في العام 

لة من الضرائب  80. وتقد م الدولة ما يزيد على 99طبيب %  من إجمالي الرعاية. وبذلك تكون الخدمات الصحية الممتازة الممو 

 .100التصاعدية متاحة مجاناً للجميع، وأكثر من يستفيد منها هي فئات الشعب األشد  فقراً 

الدولي وبعض الحكومات المانحة تفاؤالً بشأن إمكانية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص واالعتماد الخاص يبدي البنك 

كبدائل للخدمات التي تمولها الحكومة. غير أن األبحاث التي أجرتها منظمة أوكسفام وغيرها من المنظمات غير الحكومية أظهرت 

امة األخرى التي يتم تقديمها بشكل خاص وتمويلها من خالل تعادالت القوة الشرائية ليست بوضوح أن التعليم والصحة والخدمات الع

بديالً صالحاً لتقديم الخدمات الحكومية. وبدالً من ذلك ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدم المساواة واستنزاف اإليرادات الحكومية. 

 ة الكبيرة في اتباع نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.حتى صندوق النقد الدولي يحذر اآلن من المخاطر المالي

 مفيدة للنساء

يجب أن تعطي الحكومات األولوية للخدمات التي تعتبر األهم بالنسبة للنساء، بما في ذلك الحد  من عبء 
لك تقديم أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر. ويمكنها أيضا التشديد على أهمية دور دور النساء في العمل وكذ

"ما أصبو إليه هو أن ينظر 
إلى الصحة في نهاية المطاف 

ليس كنعمة ترتجى، وإنما 
كحق من حقوق اإلنسان 

 يستحق النضال في سبيله". 

 كوفي أنان –

ال يمكن مواجهة القصور "
في التعليم األساسي ]في 
الهند[ من خالل انتشار 
ة، التي لم  المدارس الخاص 
تكن قادرة على لعب هذا 
 -الدور في أي مكان آخر." 

أمارتيا سين، خبير 
 اقتصادي حائز جائزة نوبل
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الدعم للنساء والفتيات كمستهلكات للخدمات وحمايتهن من االستغالل واالعتداء. كماعليها أن تعمل مع 
مة جيداً أن تتحدى  منظمات حقوق المرأة للتأكد من تقديم الخدمات للنساء. ويمكن للخدمات العامة المصم 

مكن للتعليم أن يمك ن الفتيات من تحد ي انعدام الصور النمطية عن أدوار النساء والرجال بدالً من تعزيزها؛ وي
 .المساواة بدالً من قبوله

 خدمات محّل مساءلة من قبل متلقيها

لمكافحة انعدام المساواة االقتصادية بشكل فاعل يجب أن تكون الخدمات العامة خاضعة للمساءلة وأكثر 
حلفائها لدعم المواطنين في المطالبة  استجابة للمواطنين. في العديد من الدول، تعمل منظمة أوكسفام مع

 2011بخدمات أفضل وأكثر خضوعاً للمساءلة. ففي موزامبيق، منذ أن بدأ حلفاء منظمة أوكسفام في العام 
 .101بتعقب اإلنفاق على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة تحس نت هذه الخدمات

 

 خاص في مجال التعليم في باكستان: ابتعاد  خطر عن التعليم الحكومي المربع الرابع: الشراكات بين القطاعين العام وال

% فقط من الفتيات الفقيرات تعليمهن 15مليون طفل المدارس. وفي الريف، ال ينهي سوى  24في باكستان، ال يرتاد 
شراكة بين القطاعين  االبتدائي. وللتصدي لهذا الواقع، لم تعد والية بنجاب تبني أي مدارس جديدة ، بل أخذت تستثمر في

ماليين طفل من المتسربين مدرسياً في بنجاب إلى متابعة  5.5العام والخاص. وكان الهدف الرئيس هو عودة أكثر من 
 .102تعليمهم

% 1.3على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم إلى أن  103وقد خلص بحث أجرته منظمة أوكسفام
فقط من األطفال في المدارس الخاصة التي شملتها الدراسة كانوا في السابق من المتسربين مدرسي اً. وفيما يألتي  اقتباسات 

ة الذين أجريت معهم مقابالت في أثناء البحث:  من مديري المدارس الخاص 

نا أي طفل من المتسربين ]سابقاً[ في هذه المدرسة. األطفال المتسربون في هذا المجتمع ال يريدون الدراسة "ليس لدي
 ويمكن أن يتسببوا بهدر وقتنا".

ل كلفة  التعليم. ونحن كأصحاب مدرسة ال  "يرتاد األطفال الفقراء المدارس الحكومية في المنطقة ألنهم ال يستطيعون تحم 
ر الفقراء في هذه المدرسة مع األطفال اآلخرين. مدرستنا ليست مؤسسة خيرية؛ تمويلنا من الشراكات بين يمكننا إدماج أفق

 القطاعين العام والخاص محدود ويجب أن أكسب لقمة عيشي من هذا العمل".
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 فرض ضرائب على الذين يستطيعون دفعها

في عالمنا اليوم، أقل  من يدفع الضرائب هم أغنى الناس والشركات التي 
انخفضت في كثير من الدول الغنية المعدالت العليا لضريبة  يمتلكونها. وقد

. ولو أعيد فرض 105الدخل ومعدالت ضريبة الشركات والضريبة على اإلرث
المستوى السابق من هذه الضرائب، لتوافر لمعظم الحكومات ما يكفي من 
موارد لتقديم الخدمات العامة للجميع. ويمكن استخدام عائدات الضرائب 

لتي تجبى من أغنى األغنياء في الدول الغنية لدعم أشد  الدول فقراً اإلضافية ا
 من خالل زيادة المساعدات.

وقد خف ضت الضرائب على الثروة، شأنها في ذلك شأن الضرائب على اإلرث 
أو على أرباح رأس المال، أو ألغيت في كثير من الدول الغنية، و تكاد ال 

ض للهجوم على  106وغالباً ما تكون هدفاً للمعلقين المناهضين والسياسيينتطب ق في معظم الدول النامية.  وتتعر 
رغم األدلة الواضحة على أنها تؤثر أساساً على أغنى الناس ال المواطنين العاديين. وبدالً من أن تفرض 

 .107الضرائب على الثروة، فإنها تقع على عاتق فئات الشعب العاملة

 

 )إجمالي الناتج المحلي( 2015الي  -2007من تغيّر اإليرادات الضريبية : 2رسم 

 
 

دولة عضو في  دول منظمة  35حسابات منظمة أوكسفام استناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المتاحة عن 
   2015.108دولة من خارجها لعام  43التعاون  والتنمية في الميدان االقتصادي و

 

وباإلضافة إلى ذلك، تقل ص الحكومات المعدالت العليا لضريبة الدخل الفردي ومعدل ضريبة على دخل 
، كان أعلى معدل ضريبة دخل فردي في الواليات 1980الشركات على المدى الطويل. فبالعودة إلى العام 

ا اليوم فيبلغ ما يقرب عن نصف ذلك، أي 70المتحدة  اإلعفاءات والثغرات العديدة أن  . وتعني 109%37% أم 
 .معدالت الضرائب التي يدفعها األغنياء والشركات ال تزال منخفضة

نتيجة لذلك، يدفع أغنى الناس في بعض الدول معدالت ضريبية هي األقل منذ قرن من الزمن. ففي أميركا 
%  األعلى دخال  سوى 10ل الالتينية، على سبيل المثال، ال يتجاوز معدل الضريبة الفعلي المفروض على ا

4.8%110 . 

الكثير من تعد ،  "بشكل عام
الضرائب منخفضة للغاية من 
وجهة نظري. فعلى سبيل المثال، 
الضريبة العقارية )ضريبة 

أنا معجب جداً بها  -الميراث( 
ألنها تخلق ديناميكية معينة، 
ة نظرة  بحيث ال يكون ثم 

 ". علي األمور أرستقراطية فقط

 104. بيل غيتس -
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وفي بعض الدول، عندما تؤخذ في االعتبار الضريبة على الدخل والضريبة على االستهالك )الضريبة على 
ا يدفعه أفقر 10القيمة المضافة(، فإن أغنى   % منهم.10% من المستهلكين يدفعون معدل ضرائب أقل  مم 

 النسب الضريبية الفعلية : 3رسم 

 

 

 

 

 

 

 

  111(.2018( ومكتب المملكة المتحدة لإلحصاءات الوطنية )2015علوم والتكنولوجيا )للالمؤسسة البرازيلية 

ويتفاقم الوضع بسبب مستويات التهرب الضريبي لألثرياء والشركات الصناعية. إذ 
بين بذلك تريليون دوالر عن السلط 7.6يخفي األثرياء على األقل  ات الضريبية، متهر 
. وفي حين يمنع 113مليار دوالر من اإليرادات الضريبية 200من دفع ما  يقد ر بمبلغ 

ماليين الالجئين من الوصول إلى مالذات آمنة، يمكن لألغنياء شراء جنسية أي دولة 
. ففي ما يخص  أفريقيا 114تفرض  الحد  األدنى من الضرائب والتدقيق في ثرواتهم

، قد يصل حجم األموال المودعة خارج البالد من الثروات الخاص ة ما يقارب وحدها
مليار  15%، وهذا يحرم الحكومات األفريقية من إيرادات ضريبية تقدر بحوالى 30

 .115دوالر

جحافل من المستشارين الضريبيين، تستغل الشركات متعددة الجنسيات تملكها ومع 
ل  ب من دفع الضرائب، األمر الذي الثغرات في قوانين الضرائب لتحو  األرباح إلى المالذات الضريبية وتتهر 
 .116مليار دوالر من ضرائب دخل الشركات غير المستوفاة 100يكلف الدول النامية خسارة تقد ر بمبلغ 

ة إمكانية كبيرة لزيادة اإليرادات من خالل الجباية من أغنى األفراد  لقد أثبت صندوق النقد الدولي أن ثم 
ة أدلة متزايدة على أن الفشل في 118. وخالفاً لالعتقاد الشائع، لن يضر  ذلك باالقتصاد117والشركات ، بل أن  ثم 

. على سبيل المثال، تشكل الضرائب على الثروة 119إعادة توزيع الثروة هو الذي يسبب الضرر االقتصادي
على جميع  2015ل العام التي فرضت ضريبة على الثروة بحلو 120% من مجمل الضرائب في كولومبيا10

 .121ألف دوالر أميركي 315الثروات التي تزيد على مليار بيزو كولومبي، أو 
  

"ربما سأكون الشخص الذي  
يدفع أقل  قدر من الضرائب في 

 مكتبي"

الملياردير وارن بافيت في  –
إشارة منه إلى أن معدل 
الضرائب الفعلي الذي يدفعه هو 
أقل  من بقية الموظفين في مكتبه، 

ه  .112بما في ذلك أمينة سر 
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  122انخفاض الضرائب على األفراد  األغنياء وعلى الشركات

 

لضريبة الدخل الشخصي وضريبة الوراثة ومؤسسة الضرائب على ضريبة دخل  Scheve and Stasavage (2016): المصادر

 دولة غنية. 20: عينة من مالحظةالشركات. 

 

تستطيع السياسات الضريبية ليس فقط أن تقل ص الفجوة بين األغنياء والفقراء، بل يمكنها كذلك أن تحد  من 
انعدام المساواة بين النساء والرجال. ولكن ما يفعله النظام الضريبي العالمي الحالي من خالل زيادة االعتماد 

ى القيمة المضافة، هو نقل العبء إلى األفراد واألسر األشد  فقراً، ويعني ذلك على ضرائب مثل الضريبة عل
أن  األشخاص األكثر تأثراً هم  النساء. وليس ذلك من قبيل المصادفة، ألن أفقر النساء هن  األقل  تأثيراً على 

 القرارات الضريبية وآخر من يتاح له فرصة محاسبة الحكومة.

خفاض الضرائب المفروضة على من هم أكثر قدرة على الدفع، فإن أزمة انعدام ومن دون معالجة مشكلة ان
 المساواة ستبقى خارج نطاق السيطرة ولن نكون قادرين على التغلب على الفقر.
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في قسم .  الصورة: الممرضة مارغريت نياغوايا، إلى اليسار ، تعتني بطفل بعد بضع دقائق من والدته 123: مذكرة عن المنهجية المصدر

التوليد في مستشفى زفامباند في منطقة شروغوي في زيمبابوي. تقول: "تحب النساء المجيء إلى العيادة وتلدن هنا، هن يحصلن على 

فيتامينات إضافية ليصبحن أقوى ونحن نعتني جيداً بهن". قد م الدعم إلى المستشفى من قبل المنظمات غير الحكومية الشريكة خالل 

 . الصورة: أوكسفام نوفيب/هولندا.2016-2015سانية المشتركة في زيمبابوي ألزمة ظاهرة إل نينيو االستجابة اإلن

 إختاروا الصالح العام وليس الثروات الفرديّة

انعدام المساواة والفقر إنما هي محض خيار. يمكننا المستويات السائدة اليوم من 
االستمرار في مكافأة األغنياء، أو يمكننا أن نختار مكافحة انعدام المساواة وإنهاء 

الفقر. كذلك،  يمكننا أن نختار بناء اقتصاد أكثر إنسانية، يدفع أغنى الناس 
الموارد القيمة والشركات في ظل ه نصيبهم العادل من الضرائب، وتُستَخدم تلك 

ر مليارات  .لتمويل الخدمات العامة والحماية االجتماعية للجميع يمكننا أن نحر 
رهم من الخوف من كلفة المرض وأن نسمح لكل  األفراد من حياة الفقر وأن نحر 

طفل أن يحقق إمكاناته وأن يستخدم مواهبه. قد يشكل هذا كله خطوة جبارة نحو المساواة بين النساء والرجال، 
 نا. ففي نهاية المطاف، الخيار خيارنا.ونحو التوصل لمجتمعات أكثر أمانًا وأكثر مساواة ألوالدنا وأحفاد

على الحكومات اإلصغاء إلى مواطنيها العاديين واتخاذ إجراءات جد ية للحد  من انعدام المساواة. كما أن  على 
تحديد أهداف وخطط عمل ملموسة ضمن مهل زمنية مقّررة للحّد من انعدام المساواة جميع الحكومات 

. وينبغي أن من أهداف التنمية المستدامة بشأن انعدام المساواة 10هدف كجزء من التزاماتها في إطار ال
 تشمل خطط العمل هذه المجاالت الثالثة التالية.

ا للجميع بمن فيهم النساء والفتيات -4  تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة مجانا
التقاعدية والمساعدات لألطفال وغيرها والكف  عن دعم خصخصة الخدمات العامة وتوفير المعاشات 

"إن المقياس الحقيقي ألي مجتمع 
إنما يكمن في كيفية معاملته 

 ألفراده األشد  ضعفاً"

 الماهاتما غاندي –
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من أشكال الحماية االجتماعية للجميع وتصميم كل الخدمات بشكل يضمن توفيرها أيضاً للنساء 
 والفتيات.

ا  -5 تحرير وقت النساء من خالل تخفيف ماليين ساعات العمل غير مدفوع األجر التي يمضينها يوميا
ح ألولئك اللواتي يقمن بهذا العمل األساسي بأن يكون والسما في رعاية أسرهن واالهتمام بمنازلهن

لهن رأي مؤثر في القرارات المتعلقة بالميزانية، وجعل تحرير وقت النساء هدفاً رئيساً لإلنفاق 
ة التي تقلل من الوقت الالزم للقيام بهذا العمل من دون أجر  الحكومي واالستثمار في الخدمات العام 

اء ورعاية األطفال وتصميم جميع الخدمات العامة لصالح األشخاص الذين بما في ذلك الماء والكهرب
 ال يتمتعون بمتسع من الوقت.

وفرض ضرائب أكثر عدالً على الثروة  وضع حّد لتخفيض الضرائب على األفراد األغنياء والشركات -6
ى ورأس المال ووقف السباق في خفض الضرائب على الدخل الفردي وعلى الشركات والقضاء عل

ب الضريبي من قبل الشركات واألثرياء والموافقة على مجموعة جديدة من القواعد والمؤسسات  التهر 
العالمية إلعادة تصميم النظام الضريبي بشكل جذري يجعله عادالً، مع منح الدول النامية منزلة 

 متساوية مع سائر الدول لجهة اتخاذ القرارات.
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 السيطرةعن نعدام المساواة ج اوخر -1

 

 برج بيتكسو المالي المحاط بنطحت سحاب سكنية وحي فقير على نهر سايغون في هو شي منه في فيتنام. صورة: إليانور فارمر/أوكسفام

 ها السريع في العام الماضي.ياء العالم نمو  ثرى أأثر واتثر واصلت •

 .الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا منطقة في تفاقم فيما النصف إلى المدقع الفقر خفض معدل تراجع •

إذ تنخفض فرص  –ينتج عن انعدام المساواة بين األغنياء والفقراء انعدام في المساواة في التعليم والصحة  •
 تعليم الفقراء ويعيشون حياة أقصر بكثير.

في معالجة الفجوة المتسعة بين الفقراء زعماؤنا لقد فشل 
 واألغنياء

. وفيما يتشد ق العديد منهم بالحاجة إلى 124انعدام المساواة لقد فشل معظم زعمائنا السياسيين في محاربة
، منحت  فعلى سبيل المثال معالجة هذه المشكلة، قليل هم الذين يتخذون خطوات فعلية لكبح جماح األزمة. 

على الرغم من أن الرئيس  125 تخفيضات ضريبية ضخمة ألغنى الناس والشركات األميركية  الحكومة
 بالوقوف إلى جانب "األميركيين العاديين".دونالد ترامب ينادي 

ال ينطبق ذلك على جميع الحكومات. إذ يبرز مؤشر منظمة أوكسفام ومؤسسة تمويل التنمية الدولية  ،لكن
م اعدانمن  للحد  حقيقية أن  بعض الحكومات تتخذ خطوات  2018لاللتزام بالحد  من انعدام المساواة لعام 

 المثال:. فعلى سبيل 126المساواة
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رفعت حكومة كوريا الجنوبية الحد  األدنى لألجور، وزادت الضرائب على األغنياء  •
 .127والشركات، وقد مت دعماً شامالً لجميع األطفال

 . 128ةاإلنفاق على الصح  كثيرا زادت رفعت حكومة إندونيسيا الحد  األدنى لألجور و •

وجعلت حكومة سيراليون التعليم االبتدائي والثانوي مجانياً، كما رفعت جباية  •
 .129أغنى األغنياءالضرائب من 

. وتبرز هذه 130وإنما هو محض خيار سياسي ليس انعدام المساواة إذاً باألمر الحتمي  
الخطوات اإليجابية من بعض الحكومات فشل العديد من زعمائنا السياسيين في اتخاذ 

الخطوات الصحيحة. فمن الممكن التأسيس القتصاد أكثر إنسانية وأكثر عدالً تعطى في ظله األولوية للمسائل 
 ذات األهمي ة الحقيقية.

البدء في تمثيل مصالح المواطنين  السياسيينعلى الزعماء بالتغيير، والناس  يطالبفي الوقت نفسه، و
مثل ربع سكان تفي عشر دول شخص  ألف 70أراء أوكسفام منظمة ، استطلعت 2017عام الالعاديين. في 

إلى تحتاج  األغنياء والفقراء أن الفجوة بين المستطلعة آراؤهم األشخاص ما يقرب من ثلثي ورأى العالم. 
 .131على وجه السرعة ةمعالج

 وفر ألصحاب الملياراتأخرى من السنة 

، تنامت ثروات هذه األثناءوتسببت بمعاناة هائلة. في العالم على األزمة المالية التي هزت مرت عشر سنوات 
 ثراًء تنامياً ضخماً:كثر األشخاص األ

 .132 المليارات أصحاب عددضاعف تقريبا ت المالية، األزمة تلت التي العشر السنوات ففي •

ي مليار دوالر في السنة الماضية وحدها، أ 900المليارات في العالم بما يعادل وزادت ثروات أصحاب  •
 3.8أي  -فقراً  األشدمليار دوالر يومياً. وفي الوقت عينه انخفضت ثروة نصف البشرية  2.5بمعدل 
 . 133%11بنسبة  - ات نسمةمليار

 

، ولد ملياردير جديد  2018و 2017بين العامين صحاب المليارات اآلن أكبر من أي وقت مضى. فثروات أ
 . 134كل يومين

 يملكه ما تعادل فقط شخصاً  26كانت ثروة  الماضي، عامال ففي – تركًزا أكثر الثروة أصبحت ذلك،ك •
عام ال في مليارديراً   44 عدد ال هذا كان فيما شخص، اتمليار 3.8 أي البشرية، من فقراً  األشد النصف
2017.135  

مليار دوالر.  112لتصل إلى ثروة جيف بيزوس، مالك شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، زادت  وقد •
ة 1يعادل    .136نسمةيين مال 105إثيوبيا ، البالغ عدد سكانها في % فقط من ثروته إجمالي ميزانية الصح 

أنحاء العالم   جميع أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي تؤد يها النساء في جميعلو نفذت شركة واحدة  •
 .137ضعف المبيعات السنوي ة لشركة آبل 43أو  –تريليون دوالر  10فستبلغ مبيعاتها السنوية 

اس األمن واألسوار الكهربائية في عالمهم الخاص. ظل في العديد من الدول، يعيش األثرياء في  حماية حر 
. 138ديئة التي تفتقر إلى الصيانةلتفادي االزدحام المروري والطرق الر مروحي ةيستخدمون طائرات ذلك ك
على هؤالء األثرياء حصل وي. 139بلدهميرتاد أطفالهم المدارس األعلى كلفة، وغالباً ما يكون ذلك خارج و

لألثرياء ، يمكن ةمناآل تمالذاال من الجئينالماليين  يحرمفي حين وعالمي. من المستوى الخدمات صحية 
 .140والتدقيق في ثرواتهم ضرائب حدا أدنى من العتمد تكثيرة  دولمن  ةواحد جنسي ةشراء 

  

ة كينيا، "في  ثم 
 قبيلة: فقط ناقبيلت

 وقبيلة األغنياء
 نيامبورا -"الفقراء

 ناشطة ماروغا،
 التحالف تحالف 
 لمحاربة الكيني
 .المساواة انعدام
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 ال يدفعون حصصهم العادلة من الضرائب

فرض الضرائب هو أحد السبل الرئيسية التي تستطيع الحكومات من خاللها معالجة مشكلة تركز الثروة 
ت، والشركا ال تجبى الضرائب على الثروة إال بنسبة متدنية من أغنى األفراد لكن عوضاً عن ذلك،. 141الشديد

 قرنخالل دنى األمن هي معدالت ضرائب هؤالء  في بعض الدول، يدفعوهذه مشكلة منهجي ة وهيكلية. 
ن من أصول مالية مثل األسهم142كامل . وبما أن  معظم ثرواتهم تتكو 

، غالباً ما يكون األثرياء أول 143
 . 144سواءثروات، على حد الوعلى  على الشركاتالمنخفضة المستفيدين من الضرائب 

بهم مجمل تريليون عن السلطات الضريبية ليبلغ  7.6وفي الوقت نفسه، يخفي األثرياء ما ال يقل  عن  تهر 
تسريبات مؤخراً في االتحاد األوروبي المدى الذي قد أظهرت و. 145مليار دوالر 200السنوي الضريبي 

ب من دفع ضرائبهم ثروة عن ادعاءات بأن  نيويورك تايمز  صحيفة، كما كشفت 146يبلغه بعض األثرياء للتهر 
أخرى  ولد نسياتعدد من األثرياء ج يشتري. 147ب الضريبيعلى أساس التهر   تبني إنماالرئيس ترامب 

ركا الالتينية، على يفي أمف. 148ضرائببغية تخفيض فواتيرهم من الة يضريبالمعدالت أدنى من ال اً حد  تفرض 
  .149فقط %4.8  األعلى دخال ،% من 10 على نسبة لي ل الضريبة الفعمعد  يبلغ سبيل المثال، 

 

أصبح األغنياء أكثر ثراًء، فإن ذلك سيعود  ما في أنه إذا الى تخفيض الضرائب تبريرهدعوة األغنياء إجد ت
تزايد انعدام مع . وثمة تشكيكا متزايدا بنظرية األثر االنتشاري للغنى هذه. إال أن  150بالنفع على المجتمع بأسره

ة مجاالً واسعاً لفرض  "كونومستذي إي"ومجلة  صندوق النقد الدوليبات المساواة،  البريطانية يقوالن إن  ثم 
 تنميةالمزيد من الضرائب على األشخاص األكثر غنى من دون اإلخالل بال

 .152لمعالجة انعدام المساواة ةالتوزيع مطلوبإعادة  ، وأن151االقتصادية

إذ بوجوب عكس هذا التوجه  4مبين في القسم  هذه الورقةفي يقضي طرح رئيس 
هم العادلة من الضرائب ع أغنى األفراد والشركات حصصمن المنطقي أن يدفأنه 

تستطيع الحكومات و لتمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة األخرى للجميع.
واإلنفاق لتقليص الفجوة بشكل كبير بين األغنياء صاعدية تاستخدام الضرائب ال

م المساواة اعدانفإن أزمة  إذا فشلت في ذلك،و. 153والفقراء وبين النساء والرجال
 تبقى خارج نطاق السيطرة.وف س

 تقليص الفقرعلى صعيد  ةسيّئ سنة

 في مجال مكافحة الفقر  تباطؤ

فقر مدقع )أي وفق تعريف البنك الدولي بأقل من  حالة هو أن عدد األشخاص الذين يعيشون في الخبر السار  
عام البحلول  امليون 736إلى  1990عام المليار في  1.9من  استمر بالتراجع ،دوالر يومياً(  1.90
د انخفضت إلى وتيرة الحد  من الفقر ق لكنفي العقود األخيرة. المسجل م الهائل هذا دليل على التقد   2015.154

، كما أن عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أفريقيا جنوب الصحراء 2013عام الالنصف منذ 
  .155في االزديادالكبرى آخذ 

 

فاتورة طبية واحدة ينقصهم ليقعوا في حالة العوز سوى يعيش مليارات البشر فوق خط الفقر المدقع بقليل، وال 
بين أفقر الناس، وال سيما من في الغالب  النساء هن   أن   إلى البنك الدولي ويخلص. 156ءسي  حصاد موسم أو 

 .157تأديته نالتي يتوقع منهاألجر  ةغير مدفوعالرعاية خالل سنوات اإلنجاب، بسبب مستوى عمل 

ة من الناحية السياسية لجهة التعبئة، فإن  دوالر منخفض جداً  1.90 مبلغوفي حين أن عتبة الفقر المدقع مهم 
لتحديد الفقر المدقع في العديد من الدول، أي أنه ال يمثل المستوى األدنى المق در للدخل المطلوب من أجل 

"ليس فرض ضرائب 
على األغنياء مسألة 
اختيار بل هي مسألة 

حياة الفقراء. إذا تتعلق ب
لم يدفع األغنياء حصتهم 

الضرائب،  ال العادلة من
سوف يدفع الثمن األعلى 

 –" األشد فقراً األشخاص 
شاهزاد خان وشانان 

 باكستانوشركاه للتنمية، 
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 3.20. وقد استجاب البنك الدولي لذلك عن طريق إدخال خطوط فقر جديدة هي 158تأمين ضروريات الحياة
. ويخلص البنك العالي إلى لتلك ذات الدخل المتوسط تادوالر 5.50للدول ذات الدخل المنخفض و ات دوالر

إلى أن المكاسب التي تم  تحقيقها ضد الفقر المدقع ال يقابلها ما يكفي من تخفيض في عدد األشخاص الذين 
  –نسمة  اتمليار 3.4أي  –ما يقرب من نصف سكان العالم يعيش يعيشون تحت هذه التدابير الجديدة للفقر. 

 .159في اليوم اتدوالر 05.5على أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 161المنهجية عن والمذكرة  160(أ 2018) الدولي البنك: المصدر

  

ة الهرم، و على  عينوتذهب كميات متزايدة من الدخل والثروة إلى األشخاص المترب   هذا ال يشكل خسارة قم 
 .162دخلها في الدول الغنيةفي لطبقة المتوسطة التي غالباً ما تعاني من ركود لفقر الناس وإنما كذلك  ألفقط 

أن   2018عام لوالسبب الرئيس في ذلك كله هو انعدام المساواة، فقد أظهر تقرير انعدام المساواة العالمي ل 
سنتاً فقط من  12% من البشرية تجني 50التي تشكل  األشد فقراً كانت الفئات  2016و 1980 نعاميالبين 

% من البشرية 1ثراًء المتمثلة في  األكثركل دوالر ينتج عن نمو الدخل العالمي. وفي المقابل، كانت الفئات 
  .164مكافحة انعدام المساواة إذاً  . للتغلب على الفقر يجب علينا163سنتاً من كل دوالر 27تجني 

 والفجوة بين النساء والرجالات الثرونعدام المساواة في إ

% عن 23خل النساء بنسبة قل د. وعلى مستوى العالم، ي165األفراد األكثر ثراء في العالم هم بغالبيتهم رجال 
 ثير القلق الشديد في جميع أنحاء العالم. تهذه الفجوة في األجور بين الجنسين  .166دخل الرجال

ن نفيه قد تكون الفجوة في الثروة بين الجنسين أقل  وضوحاً ولكنها على القدر  من الخطر، وهي  تتضم 
. يقد ر بنك كريدي سويس هذا العام نصيب المرأة من خرات واالستثمارات إلى جانب اإليراداتاألصول والمد  

على فمجموعات مختلفة من النساء. لو، ولكن مع اختالفات كبيرة جداً إقليمياً، 167%40الثروة العالمية بنسبة 
 سبيل المثال:

 20 بين النساءيراوح نصيب المرأة من الثروات  ش،الهند وباكستان وبنغالدفي أفريقيا وفي دول مثل  •

 .168 فقط%   30و

اب   تزيد ثروة وفي الواليات المتحدة،  • من  ثروة النساء غير المتزوجاتمرة  100الرجال البيض العز 
 .169التينيةأصول أيركية 

للعديد من  تتاح ملكيتها المن الدول، ومع ذلك كثير للثروة في ال أساسيا مصدراً  يضااألر امتالك عتبري
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نسبة الرجال الذين يمتلكون في بنغالدش، و. 171من أراضي البرازيل %11. تملك النساء أقل من 170النساء
 .172لنساءا نسبةمرات  تبلغ ستاألراضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  173(2015. )م تشانغ المصدر

 

إذا كان  ال سي ما –واردها للتعامل مع األزمات العائلية كالمرض أقل، ضعف مويعني امتالك المرأة لثروة 
لديها مسؤولية رعاية غير متكافئة ألفراد األسرة األصغر سن اً والمرضى والمسنين. وبذلك تتمتع النساء بقدرة 

 . 174فقر لدى تقدمهن في السن  من ال من المرجح أن يعشن في حالةأقل  على المساومة و

إذ يقع على األثر التراكمي لمجموعة من االختالالت الهيكلية. إلى بين الجنسين في الثروة الفجوات تعود و
ا يأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر أكثر ممن النساء والفتيات عاتق  الرجال والفتيان نظراً  قع على عاتق م 

 ، ومحدودية الوصول إلى الخدمات"المرأةمن اختصاص تعتبر الرعاية "التي مقيدة للمواقف االجتماعية ال
ة ذات الجودة طوال حياتهن، تاح للنساء نتيجة لذلك، ال ت الرعاية.عمل التي يمكن أن تقلل من عبء  العام 

فة إلى قصورهن  الفرص المتاحة للرجال لالنخراط في العمل المدفوع األجر، كما أنهن يجنين ماالً أقل  باإلضا
، غالباً ما يكون محفوفاً بالمخاطر أو مدفوع األجرعن االستثمار في األصول. وحين تشارك النساء في عمل 

ذا أجر متدن   
. تكاد المرأة تكون دائماً أقل  قدرة على الوصول إلى األصول المنتجة والتحكم بها )كاألرض 175

 . 176والقروض والتأمين والمهارات(

ً تعامل النساء  . 177على قدم المساواة في المجتمعات التي تكون فيها الفجوة بين األغنياء والفقراء أقل  عمقا
، وزيادة وتوفير فرص العمل الالئق للمرأة لذلك، فإن ضمان المساواة في حقوق الميراث وملكية األصول،

)مثل المواقف االجتماعية  للثروات النساءامتالك أمام عوائق الإزالة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، و
إيجاد الجنس وعلى أساس الثروة الفجوة في  لسد  ( هي خطوات مهمة ضعيفةة والخدمات العامة الالضار  

  للجميع. مجتمعات أكثر عدالً 
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 لماذا تعتبر الفجوة بين األغنياء والفقراء ذات أهّمية؟

بالكاد غنى في مجتمعاتنا، في حين أن معظم البشر  األكثرإن استمرار تراكم الثروة بين يدي األشخاص 
 ، هو أمر ضار  للغاية.عليهيجدون ما يقتاتون 

ويتوقع البنك الدولي عدم تحقيق الهدف األول من أهداف أصعب بكثير.  مكافحة الفقر يجعل انعدام المساواة و 
 أكثرحتى النمو  شخاص األكثر فقرا من ستفد األلم ي التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر المدقع 

  .1782030العام 

في السنوات األخيرة زيادة في  على سبيل المثالسجال فقد ويؤدي انعدام المساواة إلى زعزعة االستقرار. 
سجل  كذلحرية التعبير والديمقراطية. كلاالستبداد من قبل حكومات في جميع أنحاء العالم، مع حمالت قمع 

هذه  لسياسيين السلطويين الذين يدعمونتقد ماً لو المتحيزة جنسيا اآلراء اليمينية والعنصرية وفي شعبية  عارتفا
 .179م المساواةاعدانالعالمي والمستويات المرتفعة من  المنحى. وقد أشار الكثيرون إلى الصلة بين هذا اآلراء

ض انعدام المساواة مجتمعاتنا وهو يعود بالضرر عل ذلك، ك  األشد فقراً ى الجميع وليس على األشخاص يقو 
. 181ويرتفع معد ل الجريمة 180الثقةتراجع ، تلتي تشهد مستوى عال من إنعدام المساواة دوالال. وفي فقط

وغالباً ما يكون أفراد المجتمعات غير المتكافئة أكثر عرضة للضغوط النفسية، وأقل  سعادة وغالباً ما يعانون 
 . 182األمراض العقليةمن مستويات أعلى من 

صعوبة. وقد أظهرت منظمة  أشد   يجعل انعدام المساواة النضال من أجل إنقاذ كوكبنا من انهيار مناخيو
مرة  175صل إلى قد تعلى الصعيد العالمي من البشر % 1غنى ألانبعاثات الكربون متوسط أوكسفام أن 

كل إنسان على وجه في ظل ه يعيش . ولكي نصل إلى وضع 183% منهم10االنبعاثات الصادرة عن أفقر 
ً  اتدوالر 5أكثر من باألرض  االقتصاد يجب أن يكون م المساواة، اعدمن انمع المستويات الحالية  يوميا

ة 175ب  ا هو عليه اليومالعالمي أكبر مم    . 184ر كوكبنامن شأنه أن يدم  وهذا ، مر 

ى مستقبل أطفالنا وفرصة عيشهم حياة أفضل. ولعل أشد  نتائج انعدام والنعدام المساواة أيضاً آثار عميقة عل
 .متوسط العمر المتوقعالمساواة أثراً، وثبوتاً هو تأثيره على 

 ما أكثر المواهب وما أقّل الفرص

إن  منح كل طفل فرصته للتعلم وتحقيق أقصى استفادة من مواهبه هو من المسل مات في المجتمعات األكثر  
لعب بدوره دوراً محوري اً في مكافحة انعدام المساواة، ذي ياالجتماعي، ال لحراك يعتبر التعليم أساًسا لعدالً. 

تحس ن ياالجتماعي ال  لحراك أن اإلى البنك الدولي  خلص، لكن لالسف.185االقتصاداتونمو والحد  من الفقر 
في ثمانينيات متوسط النمو ل  اقتصاد تلقى نصف األشخاص الذين ولدوا في ظلقد في كثير من أنحاء العالم. 

% فقط 12. لقد تلقى 186القرن العشرين تعليًما أفضل من الذي تلقاه آباؤهم ولم تتغير هذه النسبة منذ الستينيات
  .187من البالغين الذين ولدوا في الثمانينيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعليماً أكثر من آبائهم

بين األجيال قد تباطأ في اك االجتماعي في فيتنام إلى أن  الحراك حول الحرخلص بحث منظمة أوكسفام و
 جودةجداً نظراً للتفاوت الشديد في ضئيل بين األجيال اك لحراركا الالتينية، ي. وفي أم188السنوات األخيرة

ي ليتسب ب يتفاعل انعدام المساواة بين الجنسين مع التفاوت االقتصادو. 189التعليم بين الطبقات االجتماعية
الفتيات المولودات  بقاءحتمال يبلغ ا. ففي المكسيك، صوصااالجتماعي للنساء والفتيات خاك بخفض الحر

ا إمكانية أن ،فقرفي حالة % من السكان 20ألفقر  يصبحن  ضعفي هذا االحتمال لدى نظرائهن من الذكور. أم 
 . وفي كينيا،190الفقر الوضع نفسه من في  فتىربع فرصة % من السكان فال تبلغ سوى 20من بين أغنى 

 فتىمتابعة دراستها بعد المرحلة الثانوية مقارنة مع ل 250واحدة من تحظى فتاة من عائلة فقيرة بفرصة 
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على ضعفي التعليم الذي يناله في كينيا في المتوسط، يحصل طفل من عائلة غني ة و. 191ينحدر من أسرة غني ة
 . 192طفل من عائلة فقيرة

في كثير من األماكن ال يتاح التعليم النوعي   – 3كما يظهر في القسم  -لجميع األطفال ولكن  يم حق  إن  التعل
أطفال  يرتاد ة ذات األقساط الباهظة، بينماالمدارس الخاص   واأن يرتاد هميمكنسوى ألطفال األسر الغني ة الذين 

ويدعو البنك الدولي . والمواردنقص في التمويل من  أصالً  المدارس الحكومية التي تعانياألسر الفقيرة 
أنها تزيد من على أدل ة وجود من رغم على الالمزيد من خصخصة التعليم المدرسي  ى إلىخرأومؤسسات 

أطفال األسر حالهم حال  -امل الحق ، الذين لديهم كويؤد ي ذلك إلى فشل هؤالء األطفال. 193م المساواةاعدان
ً يؤد ي ذلك  و. نوعي  تعليم في  -الغنية  الفتيات والفتيان الفقراء جيل من بسبب حرمان فشل المجتمع،   إلىأيضا

يرعى الماعز أو يجمع الماء عن ذلك عوضاً . البشري ةالمساهمة الكاملة في تقدم من هب االمومن أصحاب 
االستفادة من وعوضاً عن  ،تواجه البشرية تحديات لم يسبق لها مثيلو أطباء أو معلمون أو مقاولون المعون.

 .هذه اإلمكاني ات جميعإلى تبديد انعدام المساواة ؤدي مواهب جميع البشر، ي

 شراء حياة أطول

هم األكثر عرضة للموت. لقد انخفض متوسط عدد األطفال الذين  األشد فقراً في جميع أنحاء العالم، األطفال 
ولكن إذا ما نظرنا أبعد من  اً وهذا إنجاز عظيم.يموتون قبل بلوغ الخامسة في جميع دول العالم تقريب

المعد الت، نجد أن الفجوة بين األغنياء والفقراء ال تزال غير مقبولة. ففي نيبال، احتمال أن يموت طفل من 
ات منه لطفل ينحدر من أسرة غني ة ويتفاعل انعدام . 194أسرة فقيرة قبل بلوغه سن الخامسة أكبر بثالث مر 

في فالعرق.  القائم على أساسذلك  مثلأشكال انعدام المساواة االقتصادي بدوره مع غيره من  ةالمساوا
تين منه لساحتمال أن يموت طفل أالواليات المتحدة،  . والواقع 195طفل أبيضود خالل عامه األول أكبر بمر 

ألطفال ل ما هي عليه الحال مبر أكاألطفال السود في الواليات المتحدة قبل عيد ميالدهم األول إحتمال وفاة  أن  
 .196في ليبيا

ة األشخاص  للمجتمع كله. وتظهر  ءوإنما هو سي األشد فقراً ال يعود انعدام المساواة بالضرر فقط على صح 
في كل فئات المجتمع من أغنياء دولة نامية ارتباط انعدام المساواة بارتفاع معدالت الوفيات  103بيانات من 

 .197وفقراء

، وال سيما النساء والفتيات، بآثار انعدام المساواة أكثر بكثير من األشد فقراً وعلى الرغم من ذلك، يشعر الناس 
. يمكن لشخص من عائلة غنية الوصول إلى الخدمات الصحية الخاصة الراقية التي ال تتوفر لألسر مغيره

وصيدليات أقل  كفاءة أطباء و نقص التمويل ة تعاني منيادات عام  اللجوء إلى عضطر إلى ت، التي األشد فقراً 
 . 198يةماغير نظ

في معظم دول العالم تشكل حيازة المال جواز سفر إلى صحة أفضل وحياة أطول، في حين أن الفقر غالباً ما 
تعني الثروة في أرقام متوسط العمر المتوقع، حيث ذلك ينعكس ويعني المزيد من المرض والموت المبكر. 

ى بالطبقة الدنيا في الهند أن تتوقع العيش ما يقرب  .أطول بكثير سنوات حياة يمكن المرأة تنتمي إلى ما يسم 
 . 199سنة أقل من أخرى تنحدر من الطبقة العليا 15من 

ال ويتدن ى متوسط العمر المتوقع في أحد أفقر مناطق لندن ستة أعوام عنه في أحد أغنى أحياء العاصمة، فيما 
. ويبلغ متوسط العمر المتوقع في بينياروس أحد أغنى أحياء 200كيلومترات خر سوى بضعيبعد أحدهما عن اآل

 54سنة فيما ال يتجاوز في سيدادي تيرادينتيس إحدى أفقر ضواحي المدينة  79ساو باولو في البرازيل 
 . 201سنة
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د  25أكبر من أن ينقص عمر المرء من الصعب التفكير في ظلم  سنة  لمجر 
 أن ه فقير فقط.

ج إلى إعادة النظر جذريًا في لتغيير هذا الواقع، ولمكافحة انعدام المساواة، نحتا
، قدمت منظمة أوكسفام تقارير سابقةعتبره ذا قيمة في اقتصاداتنا. في ما ن

لعقود المتعثرة في ا االقتصاديةاآلليات نبذ الذي ي - 202نسانياإلمفهوم االقتصاد 
من واألخيرة ويدعو بدالً من ذلك إلى عالم أكثر عدالً وأكثر شمولية واستدامة. 

 عدالً أكثر تفرض ضرائب التي دولة اقتصاد إنساني ، الالعناصر األساسية في 
  هذا هو محور هذا التقرير.و للجميع،ة م خدمات عام  وتقد  

 

 
  

توفي والدي وانسحبت من 
 ً ثم   المدرسة. كان مريضا
مات. كنت مجتهدة في 
المدرسة لكن والدتي لم 

تكن قادرة على مساعدتي 
في مواصلة دراستي. كنت 

أرغب في أن أصبح 
صحافية من أجل فضح 
الجريمة ومشاكل تعليم 

الفتيات. أعمل اآلن كعاملة 
نظافة ولكنني ال زلت أحلم 

 بأن أكون صحافية. 

 ماتيلدا، غانا. -
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 بين الجنسين ااالقتصادية وانعدامهإنعدام المساواة  -2

 .نساءل والاالرجبين المجتمعات األكثر مساواة من الناحية االقتصادية هي أيضاً مجتمعات أكثر مساواة  •

تأثير كبير اإلنفاق فرض الضرائب على  في ما يخص  ، ال سيما التي تتخذها الحكومات لقرارات االقتصاديةل• 
 .سينإنعدام المساواة بين الجنعلى 

 والتنظيف والعناية.  الطبخمسألة الوقت غير مدفوع األجر الذي تمضيه النساء في ل طارئةال بد  من معالجة • 

 دون ضمان المساواة بين النساء والرجال. كما ال يمكن بناءمن ال يمكن سد  الفجوة بين األغنياء والفقراء 
فجوة كون فيها المجتمعات أكثر مساواة من الناحية االقتصادية على أساس قمع نصف البشرية. إن  مجتمعات ت

. كما أن  إشراك 203مع الرجالبمساواة أكبر أضيق بين األغنياء والفقراء هي مجتمعات تعامل النساء فيها 
 .204متانةو عدالً الرجل في االقتصاد يساعد على بناء اقتصادات أكثر مع  بالتساويالمرأة 

، تستمر  أزمة انعدام المساواة االقتصادي ة، مع 1مع ذلك، وكما بي ناه في القسم 
إن  غالبي تها العظمى من الرجال البيض.  ضئيلةة قل   أيدي تركز الثروة بين 

ً نموذج ً اقتصادي ا ستثمر ي وال صاعدي بشكل تاإليرادات العامة زيادة في فشل ي ا
المساواة بين الرجل والمرأة، وسوف حقق أن ي ه ال يمكنفي الخدمات العامة 

 .205الفقر عانين مناتي يوبمعظم النساء الل يضر  

يمكن للسياسات االقتصادية، وعلى وجه التحديد الطريقة التي تجبي فيها 
 . وفيالواقع راً رئيساً في تغيير هذاأن تلعب دو ،الحكومات األموال وتنفقها

وصول إلى نفسها للفرص البل اوالرج متع النساءتت، إنسانياقتصاد  ظل  
. وسيحصل الجميع على الرعاية التي يتقاضين أجرا متساوياالموارد و
 ى، علال أم مدفوع األجر  اآلخرين أكان رعاية ثمين نشاط ، وسيتم تهايحتاجون
 رسمعند ومسؤولية متساوية بين كل  من الدولة والنساء والرجال. أن يكون 

أن الحكومات ينبغي على السياسات وتحديد كيفية استثمار الموارد العامة، 
ية لسد  اتولي  لثغرات بين األغنياء والفقراء والنساء والرجال، وبين األهم 

 الجماعات العرقية واإلثنية. مختلف 

في الصالت بين انعدام المساواة االقتصادية في هذا القسم، سوف ننظر 
ما  فيانعدام المساواة على بصفة خاص ة سوف نركز وبين الجنسين. وانعدامها 

في ألطفال والشركاء وكبار السن الرعاية خصص الوقت الذي ي يخص  
  .النقاط نفاق الحكومي لمعالجة هذهاالأثر على والمنزل، 

النساء  السياسات االقتصادية وتأثيرها على
 والرجال

يمكن أن يكون للقرارات االقتصادية للحكومات آثار شديدة التباين على النساء والرجال. قد تكون هذه 
تثمارات في البنية القرارات إيجابية كسياسات زيادة الحد  األدنى لألجور، أو الرعاية الصحية المجانية واالس

التي يمكن أن تفيد النساء الفقيرات أكثر من غيرهن. ولكن، غالباً ما تؤد ي السياسات إلى توسيع  التحتية للماء
 .الفجوة بين النساء والرجال

تشكل النساء نصف الطبقة ‘
العاملة، ونحن غالبية المدرسين 
والممرضين، ولدينا غالبية 
ة، ونقوم  الوظائف غير المستقر 
بالغالبية الساحقة من العمل 

المنزل. لذا فإن  حقًا اإلنجابي في 
أساسيًا مثل حرية المرء في 
ف بجسده، وتقرير  التصر 
األمومة، هي حقوق يجب على 
الطبقة العاملة بأكملها أن تناضل 

 من أجلها.

وبصورة مماثلة، هذا هو السبب 
في ... هشاشة العمل، ونقص 
تمويل الصحة والتعليم، وطول 
يوم العمل )الذي يجعل العبء 

ل المنزلي والعمل المزدوج للعم
المدفوع األجر ال يطاق(، لذا 
يجب أن تكون كل  هذه الهجمات 
على الطبقة العاملة مطالب 

 الحركة النسوية ". 

باوال فاريال، ناشطة نسوية،  -
 األرجنتين. 
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ن المواقف االجتماعية ذلك خصوصا ألتتأثر النساء بو. التقشف آثار يتضح ذلك خصوصا على صعيد و
لرعاية غير مدفوعة في انهن يتحملن مسؤولية أكبر مع تعني أفي المجتالتمييزية على أساس الجنس المتجذرة 

، وغالباً ما يكن  األجر، ويكسبن أقل   تمتص  ، ات اإلقتصادي ةاألزم وفي خضم  . األشد فقراً هن  ، ويمتلكن أقل 
ونتيجة لسياسات التقشف  قطع الخدمات.تن بكلفة شخصية كبيرة حينالفجوات قمن بسد يإذ النساء الصدمات 

ذات المستويات التعليمية المتدنية وارتفاع  اتفي المكسيك واألرجنتين منذ التسعينات، أجبرت النساء الفقير
محفوفة بالمخاطر من أجل البقاء واألجر متدنية مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة األجر على القيام بأعمال 

أنها إلى  - المالية 2008عام الفي أعقاب أزمة  - ف في أوروبات دراسة عن آثار التقشوخلص .206االستمرار
لت  خفضت اإلنفاق العام على خدمات دعم الرعاية وتدابير الحماية االجتماعية مثل إجازة األبوة، والتي تحم 

ضت خف  فيما ة . فعلى سبيل المثال، أغلقت البرتغال عدداً من رياض األطفال العام  بعيد النساء تكاليفها إلى حد  
ةرومانيا ومقدونيا وسلوفينيا جميع استحقاقات إجازة األمومة  واألبو 

207.  

العاملين في القطاع  غالبية ةالصح  في مجال ما يشكل المعلمون والعاملون  عادةوعلى الصعيد العالمي، 
ؤثر على يما ة غالباً الخدمات العام  قتطاع في اال أن   ذلك يعنيو. 209، وتغلب النساء في هذه المهن208العام

، بشكل ما من السود واألقليات العرقية واألسر الفقيرة. وتعتمد نساء وأطفال، وال سي  النساء أكثر من غيرهن
 األطفال بسبب انخفاض دخلهن ومسؤولياتهن مساعداتالرعاية االجتماعية مثل  مساعداتلى ناسب عغير مت

 .من غيرهن أكثرالنساء تؤذي  هذه الخدمات الرعاية، لذا فإن أي تخفيضات فيفي 

 اإلنفاق العاّم والنساء

يعتبر اإلنفاق العام أداة فاعلة يمكن للحكومات استخدامها لسد  الفجوة بين النساء والرجال. وقد أظهرت 
 جاالت مثل الصحة والتعليم والماءفي موصا ، خصالنوعيةالتحتية  ىوالبنللجميع الخدمات العامة  أن  األبحاث 

 يمكن أن يكون لها آثار مضاعفة على الحد   ،لاطفاألمساعدات ية االجتماعية مثل المعاشات وفضالً عن الحما
ة بطرق ت .210م المساواة بين الجنسيناعدانمن  االحتياجات أخذ في االعتبار ويمكن تصميم الخدمات العام 

المرأة مسؤولة عن أعمال ى الصور النمطية االجتماعية التي تفترض أن المختلفة للنساء والرجال، بينما تتحد  
العالقات بين الجنسين بدالً من قبولها، على سبيل غيير يمكن أن تسعى إلى ت ذلك،الرعاية أكثر من الرجل. ك

  تحدي الوضع الراهن.ل معبر التعليلفتيات ا تمكينالمثال ضمان 

احتياجات النساء والفتيات  وعلى العكس من ذلك، يمكن للخدمات العامة الرديئة التي تفتقر إلى التمويل وتغفل
المرأة،  وراالجتماعية التي عفا عليها الزمن حول دالنظرة ي بدالً من تحد  والفجوة بين الجنسين.  من أن تزيد
الدور الذي يمكن أن تؤديه الخدمات العامة في تعزيز المساواة بين الرجل  وسوف يتم  تناولتعزيزها.  يمكنها

 . 3القسم في  التفصيلوالمرأة بمزيد من 

 الضرائب والنساء 

في أوضاعهم  التبايناتيمكن أن يكون للسياسة الضريبية أثر مختلف على النساء وعلى الرجال بسبب 
على والثروات على ضرائب الالتخفيضات في وتعود . اتاالقتصادية ومسؤوليات الرعاية وسلطة اتخاذ القرار

، ألن متكافئبشكل غير و النساءها على أكثر من الرجال بالنفع علىضرائب الشركات على والمرتفع الدخل 
هم أصحاب الدخل األعلى وأصحاب الثروة األساسيين. وعلى العكس من ذلك، تؤثر الزيادات في  الرجال

على الفقراء، على النساء أكثر من متكافئ القيمة المضافة، التي لها تأثير غير  على ضريبةالالضرائب مثل 
 .211األحيانغيرهن في كثير من 

ز المساواة نيمكن ألنظمة ضريبية حسبدالً من ذلك  ة التصميم أن تتحد ى انعدام المساواة بين الجنسين وأن تعز 
العالقة بين فرض الضرائب وانعدام المساواة بين الجنسين بمزيد من  4بين النساء والرجال. ويعالج القسم 

 التفصيل.
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  الرعاية غير مدفوعة األجر وانعدام المساواة

األجر: من رعاية  ةلقد بنيت اقتصاداتنا على ماليين ساعات العمل غير مدفوع
األطفال والمسنين والمرضى والطبخ والتنظيف وجمع الماء والحطب. تؤد ي 

نتيجة لنظرة  –النساء والفتيات  هل الرعاية غير مدفوعة األجر هذاعمأمعظم 
مسؤوليتهن. ولو أن  شركة واحدة أنجزت جميع ها من اجتماعية ظالمة تجعل

تؤد يها النساء في جميع أنحاء العالم  أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي 
مبيعات شركة مرة  43أو  – 213تريليون دوالر 10السنوية  إيراداتها  فستبلغ

ن تحقيق م مكننتلن نفعل شيئاً حياله، لم . لطالما أننا لم ندرك هذا الظلم و214آبل
 المساواة االقتصادية وال المساواة بين الجنسين.

 

 
حت عنه آبل في عام  هذا تم  احتساب مليار دوالر( أنظر المرجع لمعرفة  229.3) 2017الرقم على أساس الدخل السنوي الذي صر 

الموقع بني  بين.يفي منطقة إعادة التوطين في تاكلوبان شمال الفيل مارتينيز تجمع الماء من مضخة ماء. الصورة: روزالين 215المصدر

ً يواء أسر أل إلى الخدمات األساسية مثل الماء   للعديد من السكان فإنهم في وضع أشد  ضعفاً اآلن إذ يفتقرونبعد إعصار هاييان، ولكن وفقا

 .أوكسفام منظمة/دونيانفيل مارييه أوريلي: التصوير  النظيف والموثوق به.

 

بين وإثيوبيا وأوغندا وزمبابوي أن يليأظهرت أبحاث منظمة أوكسفام في المجتمعات الريفية في كولومبيا والف
النساء  . وخلصت دراسة أخرى إلى أن  216الرعاية مالعأساعة في اليوم من  14في المتوسط  تقد مالمرأة 

الثقيل  . إن عبء العمل217الريفيات الفقيرات عادة ما يقدمن خمسة أضعاف عمل الرعاية الذي يقوم به الرجال
 :إذ بطرق عديدةن احرملل غير المدفوع األجر يعرضهن

مع النوع االجتماعي  المشكلة"
يوصف الشكل الذي  هو أنه

عليه بدالً من  يجب أن نكون
 ". عليه نحن بما اإلقرار

في شيمامندا نغوزي آديشي  –
أن نكون مدافعات جميعًا  علينا"

  . 212عن حقوق النساء"



 37 

 ن.سلباً على صحتهط لضغوت العمل الطويل واتؤثر ساعا• 

 يحد  من قدرتهن على الحصول على عمل الئق بأجر. • 

 يعني أنهن أقل  قدرة على تحسين مهاراتهن وتولي مناصب قيادية. • 

ض قدرتهن على المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، ويعني ذلك بدوره ضعف احت•  مال معالجة يقو 
 السياسيين الحتياجات النساء. 

للمساعدة في أعمال المنزل، بينما يستمر إخوانهن الذكور في  ةلمدرسهجرن  ايعاني تعليم الفتيات عندما ي• 
 الدراسة.

على الرغم من أن النساء يقمن في المتوسط بعمل الرعاية غير مدفوعة األجر أكثر من الرجال، إال أن • 
من  حصول النساء الفقيرات على الماء النظيف احتمالفيتراجع ير بالنسبة للنساء الفقيرات. بكثالوضع أسوأ 

المنحدرين  األطفالفرصة ارتياد في تونس، فة ورعاية األطفال. األنابيب والخدمات العامة في مجال الصح  
ينتمون أولئك الذين فرصة أقل بست مرات من  يهمن العمر للحضانات بعة اراللثة أو اثفي الأفقر األسر  من

من غير المحتمل أن تمتلك األسر الفقيرة أجهزة لتوفير جهد العمل مثل الغساالت، ذلك، ك .218إلى أغنى األسر
ء لنساالغالب من افي م هوالعاملون في الخدمة المنزلية أو أن تكون قادرة على تحمل تكاليف العمالة المنزلية. 

في الرعاية  عمل عالوة على في الخدمة المنزلية بأجر منخفض  عمل لاتي يتعين عليهن لوالات الفقيرا
بيوتهن. تفاقم أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر انعدام المساواة االقتصادية، ألن أولئك الذين يمتلكون أقل  

  قدر من الثروة لديهم أقل  وقت للحصول على دخل وجمع الثروة خالل حياتهم.

 

 ةليل االقتصادياالتحفي عمل الرعاية غير المدفوعة األجر هو دعم خفي ضخم لالقتصاد، يتم تجاهله 
أدرجت الحكومات تحليالً للرعاية غير المدفوعة األجر في سياساتها االقتصادية، وأخذت على لو . وةالمعياري

 ً م اعدانمعالجة  على طريق طويال  عاتقها مسؤولية أكبر لتلبية احتياجات رعاية سكانها، فإنها ستقطع شوطا
 المساواة االقتصادية وبين الجنسين.

ة لمستقرالرعاية غير اظائف ء ونهاإلى إلحاجة ء واللنساالثقيلة لعمل ء استجابة ألعبااول، لمثاافعلى سبيل 
 يحقبموجبه . الوطنية المتكامللرعاية م انظا 2015 العام في اي غوأورحكومة ت نشأ، أألجرتدنية الموا

برامج التدريب مع تقديم مقدمي الرعاية وتثمين عمل لجميع األطفال الحصول على الرعاية، ويتم االعتراف 
 .219لهم والدعم

التي تنظر إلى النساء كمقدمات الرعاية األساسيات، بالية يجب على الحكومات مواجهة المواقف االجتماعية ال
من  األمومة بدالً إجازة جنس مثل على التمييز على أساس القائمة وهي نظرة غالباً ما تنعكس في السياسات ال

لتي ة ذات الصلة االمزيد من األموال في الخدمات العام   الحكومات ستثمرتينبغي أن ذلك، . كاألبوينإجازة 
والكهرباء المنزلية، ورعاية  ء، بما في ذلك إمدادات الماالنساء في الرعايةمن عبء عمل يمكن أن تحد  كثيراً 

 طفال، ورعاية المسنين، والرعاية الصحية، والنقل العام.األ

 مدفوعة األجر والخدمات العاّمة عمل الرعاية غير

في الواقع ، بالنسبة للكثير من الناس ، ال تزال هذه الخدمات العامة الحيوية تعاني من نقص كبير في التمويل. 
٪ إلى 37يفقتر  ن من دون كهرباء، في حين٪ من السكا65ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ال يزال 

إلى الخدمات العامة األساسية بشكل كبير  ل القليل . ويزيد الوصو220محس نمياه إمكانية الوصول إلى مصدر 
األسر الفقيرة في مهام الرعاية غير مدفوعة األجر مثل جلب المياه، وجمع الحطب، مضيه من الوقت الذي ت

وتقدر مساهمة المرأة غير مدفوعة  ة بالقرب من منازلهم.الرعاية الطبية النوعي  ورعاية المرضى في غياب 
 .221الناتج المحلي في الدول المنخفضة الدخل إجمالي  % من3األجر في القطاع الصحي وحده بما يقرب من 
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الرعاية يمكن أن يؤدي وعلى العكس من ذلك، فإن االستثمار في الخدمات العامة المجانية للجميع التي تدعم 
 .اتإلى تحسينات كبيرة في حياة النساء الفقير

وفي أجزاء من زمبابوي، يمكن أن يؤدي توفير إمكانية الوصول إلى مصدر محس ن للمياه إلى خفض عبء 
 ً أي ما يعادل شهرين في  - 222عمل الرعاية غير مدفوعة األجر الذي تقد مه المرأة بمقدار أربع ساعات يوميا

ة حصول على ال ذلك، سمح السنة. ك ريو دي جانيرو في البرازيل إلى زيادة في رعاية األطفال المجانية العام 
، وضاعف تقريباً توظيف األمهات ذوات الدخل %27معدالت توظيف األمهات ذوات الدخل المنخفض بنسبة 

 .223المنخفض اللواتي لم يعملن بأجر في السابق

ذلك، كوبدالً من أن يستنزف االستثمار في هذه الخدمات الميزانيات الحكومية، فإنه يحق ق عوائد اقتصادية. 
متوسطة الدخل أن دول أبحاث حديثة في ست  أظهرت :عملالاالستثمار في خدمات الرعاية فرص يوفر 

يؤدي إلى نمو في  مكن أنفي تعزيز الخدمات الصحية والرعاية ي الناتج المحليإجمالي ٪ من %2استثمار 
. مليون فرصة عمل جديدة في الصين وحدها 24توفير ، مع و %3و 1 إجمالي العمالة بنسبة تراوح بين 

. إن 224واإلنشاءاتالبناء  مجالفي نفسه تم  استثمار المبلغ  فيما لو% 13بنسبة تزيد يوفر ذلك وظائف و
منخفضة نسبيًا: فقد أظهرت دراسة حديثة في تركيا أن التكلفة التي تتحملها الحكومات في هذه االستثمارات 

االستثمار في رعاية األطفال وتعليمهم في مرحلة ما قبل المدرسة له عائد أعلى من حيث زيادة ضريبة الدخل 
 .225واإليرادات األخرى مقارنةً باستثمار مماثل في قطاع اإلنشاءات

ة أمر حيوي،   يتهما من أجل اختزالهمأأيضاً لحوكمة للتصميم ول لكنإن زيادة االستثمار في الخدمات العام 
طويلة لمد ة واالنتظار  طويلة مسافات قطع الوقت الذي تستغرقه المرأة للوصول إلى هذه الخدمات. إن 

على النساء بسبب أكثر جميعها تؤثر الفائت لدخل اوكلفة المنتظمة أو غير  المحدودة وساعات العمل 
 42وأظهرت دراسة أجريت في ريف مصر أن  .226مد ة فقر أطولواألجر مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة 

 شتكت في حين أ حصول عليها،من النساء يعانين من صعوبة في دفع كلفة الخدمات الصحية كحاجز لل% 
. وهذا 227تخدام الخدمات الصحيةكحاجز السوالوقت الالزم لذلك، مسافات طويلة من قطع من النساء %  30
ة مجانية نوعي  ظهر ي  النساء وأماكن عملهن.مكان سكن ة وبنائها بالقرب من أهمية االستثمار في عيادات عام 

ولكي تستجيب الخدمات العامة الحتياجات النساء الفقيرات، على الحكومات توفير فرص حقيقية للنساء 
 من المشاركة في القرارات الرئيسة المتعلقة بالميزانية والتصميم واإلدارة. نالفقيرات وتمكينه

يرتبط انعدام المساواة االقتصادية وبين الجنسين ارتباًطا وثيقًا، ويمكن أن يكون للقرارات التي تتخذها و 
 وحينم المساواة هذه. اعدانأو زيادة أوجه خفض في  كبيرتأثير  ،الحكومات حول كيفية زيادة العائدات وإنفاقها

، جعلها متاحة فقط للقلة المحظي ة تتخذ الحكومات خيارخفض الضرائب على األغنياء، أو تخفيض الخدمات أو
تترك أفقر النساء لمجتمع، وبالنسبة إلى اعمل الرعاية هل أهمية فإنها تحرم الفقراء من الفرص، وتتجا

لطائلة في أيدي النخبة، وغالبيتها من الرجال. إن الطبيعة الثروات ابذلك تركز و.  الفجوات.والفتيات لسد  
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الجندرية النعدام المساواة االقتصادية تعزز انعدام المساواة في جميع مجاالت حياة المرأة، وتحرمها من القدرة 
جل النساء في جميع أنحاء العالم من أ ، وتنشطعلى التصد ي ألنظمة التمييز. ليس هذا الواقع باألمر الحتمي  

ة والضرائب أن تكون أدوات قوية لمساعدة الحكومات  اقتراح البدائل. عوضاً عن ذلك، يمكن للخدمات العام 
في التصدي للتحديات المتداخلة المتعلقة بانعدام المساواة االقتصادية وبين الجنسين . وسوف يستكشف القسمان 

ة الخدمات العامة الفجوة.    التاليان كيف يمكن أن تسد  قو 
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محاربة لخدمات العاّمة والحماية االجتماعية لكيف يمكن  -3
 ؟انعدام المساواة

 

ألف سوري فروا من النزاع في بلدهمز  80الذي يضم نحو لالجئين في األردن ي طبيبة تحتضن رضيعا في عيادة التوليد في مخيم الزعتر

 الصورة توم وايت/بي ايه

 

األطفال والمعاشات التقاعدية وأشكال  مساعداتتتمتع الخدمات العامة كالصحة والتعليم، فضالً عن   •
 م المساواة. اعدانالحماية االجتماعية األخرى بقدرة هائلة على الحد من 

ة ومجانية  وتعزز المساواة عام  و ومتاحة لجميعذات جودة عالية هذه الخدمات ذلك يجب أن تكون من أجل  •
 الجنسين.بين 

 

 كل يوم معجزة جديدة إحداث 

إن  صفوفاً بمعلمين وعيادات بممرضات وأطباء وصنابير تعمل ومراحيض نظيفة ومعاشاً تقاعدي اً في نهاية 
حياة من العمل الشاق وتعليماً ورعاية صحية وماًء نظيفاً ومساعدات مادي ة عن األطفال متاحة لجميع الناس 

ة والحماية االجتماعية بغض النظر عن الجنس أو  الطبقة أو العرق أو اإلعاقة، هي كلها من الخدمات العام 
التي يمكنها أن تكون محركا للمساواة وأن تعمل على تغيير حياة الناس وتحرير الطاقات وتماسك المجتمعات 

 وتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء وبين النساء والرجال.

ر من دون من دولة لم تتمكن أي أعظم االختراعات البشرية. والخدمات العامة هي واحدة من  أن تتطو 
ن في القطاع ياالستثمار فيها. في الدول الغنية في القرن التاسع عشر، كان التعليم والرعاية الصحية محصور

اء ، الذين كانوا يعانون 228ن عن متناول معظم الناسيالخاص وبعيد الخدمات باتت   في تلك الدولذلك. جر 
 . 229 20م المساواة في الدخل بمعدل %اعدان اليوم هي أقوى أسباب المساواة، مما يقل صالعامة 

ة والحماية االجتماعية دوراً أساسياً في تلبية احتياجات البشر وحقوق اإلنسان في جميع و تلعب الخدمات العام 
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دولة تمتد  150وتبي ن أدلة من . 230اواة والفقري جداً في الحد من انعدام المسكبير أنحاء العالم. كما لها دور 
ً  30ألكثر من  أن  االستثمار في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية يقل ص عموماً الفجوة بين  231عاما

ة يمثل  13األغنياء والفقراء. ويظهر من مراجعة حديثة أجريت في  دولة نامية أن  اإلنفاق على التعليم والصح 
 .232الحد  من انعدام المساواةمن مجموع %  69

تلبي الخدمات العامة العامة المجانية االحتياجات األساسية، وتجنب الناس مشقة  دفع كلفة هذه الخدمات من 
بعد  الدرسة جميع األطفال غادر جيوبهم، وتسمح لمئات الماليين من الناس أن يفلتوا من براثن الفقر. لو

فلت .. سوف ي233مليون شخص من الفقر المدقع 171كن أن ينتشل اكتساب مهارات القراءة األساسية، يم
الفقر المدقع كل عام إذا تم تمويل الرعاية الصحية العامة وتقديمها مجاناً الوقوع في مليون إنسان من  100

مليون شخص آخر إلى التخلي عن الضروريات األساسية األخرى، مثل  800. ولن يضطر 234للمرضى
  .235الصحيةالرعاية اليف الغذاء، نتيجة لدفع تك

يهدر و. 236ءمليون ساعة في جمع الما 125 -معظمهم من النساء والفتيات  -مضي أشخاص في كل يوم ، ي 
، ويشغل نصف أسرة 237ل عام بسبب األمراض الناتجة عن الماءمليون يوم دراسي ك 443 حوالي

. مع إمكانية الوصول إلى 238نفسه  الشيءمن أشخاص يعانون  ةالعالم الناميدول في  تقريبا  المستشفيات
  هذه الساعات الضائعة في التعلم والكسب من أجل مستقبل أفضل.تمضية ، يمكن ةالنظيفياه الم

ة والتعليم والحماية االجتماعية أندوق النقد الدولي صيفيد و أهم األدوات هو من ن  االنفاق العام  على الصح 
 . 239المساواة والفقر وتعزيز التنمية االقتصاديةالمتاحة للحكومات للحد  من انعدام 

 النامية الدول في العاّمة الخدمات نجاحات: الخامس اإلطار

كان لديها عندما من الدول النامية اليوم خدمات عامة على نطاق ال يمكن حتى تخي له في الدول الغنية وفر الكثير ت
  .مستويات دخل مماثلة

مليون نسمة يوازي  معدل  65لتغطي جميع مواطنيها البالغ عددهم  2002إعتمدت تايالند الرعاية الصحي ة للجميع العام 
 ألف ممرضة 180وتستخدم الحكومة التايالندية . 240 1930دخلهم الفردي الدخل الفردي في الواليات المتحدة في العام 

% من جميع أنواع الرعاية. وبذلك تكون 80د م الدولة ما يزيد على على اتساع رقعة البالد. وتق  242ألف طبيب 50و 241
لة من الضرائب ال . وهي تساعد على 243من فقراء وأغنياء متاحة مجاناً للجميعصاعدية تالخدمات الصحية الممتازة الممو 

 . 244 األشد فقراً الحد  من انعدام المساواة وأكثر من يستفيد منها هي فئات الشعب 

. ومع ذلك ، فهي خامس أكبر  1840245عام الالذي كان سائداً في كندا في ي دخل الفردالبتقريبا إثيوبيا  دولة فقيرة تتمتع 
 ميزانيتها:إلى منفق على التعليم في العالم نسبة 

 

 . 246معلم في المدارس االبتدائية ألف  400توظف أكثر من • 

 25إلى ماليين   10من ليرتفع العدد من مليون طفل إضافي إلى المدرسة،  15، أدخلت 2015و 2005 نعاميالبين • 
 .247مليون طفل

، ولكن نطاق التزامها وجهودها 248التعلم وتحسين جودة التعليمنتائج ال تزال إثيوبيا تواجه تحديات خطيرة فيما يتعلق ب
 . ، هائللتعليم بناتها وأوالدها

، والعمل مع المجتمعات المحلية، زادت حكومة الخدمات العامة سقة وسياسة ناإلجراءات الحكومية المومن خالل 
-2000عاًما فقط ) 15% خالل 95% إلى 50باراغواي نسبة سكان الريف الذين يحصلون على الماء النظيف من 

 .249ظيف( ، مما يضمن لكل مواطن إمكانية شرب الماء الن2015
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  ه ناقص وغير متكافئبعض التقّدم لكن

عام الفي الدول النامية، بعض النتائج الملحوظة. فمنذ خصوصا  في العقود األخيرة، حققت الخدمات العامة،
 شامال . وقد أصبح التعليم االبتدائي 250مليار شخص من الوصول إلى ماء الشرب المحس ن 2.6، تمكن 1990

، انخفض عدد األطفال الذين يموتون 1990عام ال. وكذلك منذ 251تقريباً، حيث يتساوى عدد الفتيات بالفتيان
. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت اإلصابات الجديدة بفيروس نقص 252النصفبقبل بلوغهم سن الخامسة 
 . 253 2013و 2001 نعاميالبين  % 38المناعة المكتسبة بنسبة 

ى درجة غير مقبولة بل إل ءاألخرى بطيالوفاء باالحتياجات األساسية  مجال فإن  التقدم في لكن لألسف،
على الرعاية  ،نسمة اتمليار 7.6 اإلجمالي  ال يحصل نصف سكان العالم البالغ عددهمفوسلبي أحياناً. 

ة 2015عام الوفي  254الصحية األساسية التي يحتاجونها ن من ارتياد يمليون طفل محروم 262، كان ثم 
من بين تالميذ المدارس االبتدائية، أكثر من النصف ال يصلون حتى إلى المستوى األساسي  .255المدرسة
 .257مليون شخص يفتقرون حتى إلى خدمات ماء الشرب األساسية 844. وال يزال 256للقراءة

في التقدم داخل الدول وفي ما بينها، بين األغنياء والفقراء، وبين النساء  اكبيرتفاوتا تحجب األرقام العالمية و
%  32بنسبة  التعليم االبتدائي  والرجال. ففي الدول النامية، يزيد احتمال أن يكمل أطفال األسر األكثر ثراءً 

يرة في المتوسط دولة نامية أن أطفال األسر الفق 137. وتظهر أدلة من 258األشد فقراً األطفال من األسر عن 
  .259من أطفال األسر الثرية، مرتين أكثر قبل بلوغهم الخامسة واجهون احتمال الموت ي

من فرص بقاء بشكل كبير يحسن والدة اللحظة أو غيرها من العامالت في مجال الصحة  قانونية وجود قابلة
ا بالنسبة إلى األمهات الحوامل الفقيرات،  وضعهن قد فالمرأة الحامل على قيد الحياة في حال حدوث طارئ. أم 

في تايالند ورواندا، من المرجح أن  .5 رقم فيها، كما يوضح الرسم تجري الوالدةلدولة التي تبعا لجد اً ختلف ي
ت بمساعدة اختصاصي طبي، في حين أنه في ، األمهات الغنياشأنهن في ذلك شأن تنجب األمهات الفقيرات 

ضن حياتهن وحياة ختصةإندونيسيا وغانا من المرجح أن يضطررن للوالدة من دون مساعدة م ، وأن يعر 
 للخطر. نأطفاله

وأغنى  20ألفقر % -في مجال الصحة ختصات : نسبة الوالدات بمساعدة القابالت أو العامالت الم5رسم ال
20% 

 

 
 .260 ةاإلنصاف في مجال الصحّ  تقييم أداة :المصدر
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العديد من بتؤّدي الخدمات العاّمة الرديئة إلى انعدام المساواة 
 الدول

 ية لحد من انعدام المساواة على مدى تمويلها وكيفعلى االخدمات العامة والحماية االجتماعية درة تعتمد ق
 تقديمها ومستوى جودتها. 

تعاني المدارس والعيادات من نقص في الموظفين  إذ ة أزمة جودةالعام   في العديد من الدول، تواجه الخدمات
 الكثير ممن يحتاجون إليهاال تصل إلى و شحيحة الحماية االجتماعية كذلك نوعية. تردي الالتمويل ومن  فيو

ة في خدمة ، قد تفشل الخدمات العام  كهذه لمرأة. في حاالتالخاص ة باالخدمات االحتياجات تتجاهل  كما
  م المساواة.اعدانتعزيز إلى ي نهاية المطاف وتؤد ي فالمواطنين 

حالة وفاة يمكن أن تعزى يين مال 3.6وفي الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تشير التقديرات إلى أن 
  261كل عام إلى عدم الحصول على الرعاية الصحي ة

 فقراا  الناسكثر أ تخذل الهند في الخاّصة الصحية الرعاية: السادس اإلطار

ةؤدي في الهند، ي العالية تتاح الرعاية الطبية و. 262القطاع الخاص عليها إلى هيمنة  إهمال الحكومة للرعاية الصحية العام 
العالية حيث تتوفر الرعاية الطبية  أكبر وجهة للسياحة الطبية هي الهندو. 263مكنهم تحمل كلفتهاالجودة  فقط ألولئك الذين ي

هي وفي الوقت نفسه، نجد أن  مستويات اإلنفاق العام على الصحة . 264فقط ألولئك الذين يستطيعون تحمل كلفتها لجودة ا
د الذين ر من عدبالرعاية الرديئة أكيموتون بسبب عدد الذين في جنوب آسيا، بما في ذلك الهند،  من بين األدنى في العالم.

خدمات عامة مقدمي . ويتعين على أفقر المرضى إما التعامل مع 265حصولهم على العالج والرعاية ب عدمبيموتون بس
ما  ة، وغالباً مي الخدمات الخاص  مقد  غيرهم من مجموعة من الدجالين غير المنظمين و اللجوء إلىأو سيئيين جدا 

ضون لإل ة اليالصحالخدمات  وقد رفعت شركات .266هذه العملية خضم فالس فييتعر  التأمين  من كلفة أقساطنافذة ة الخاص 
في بعض الواليات، وتهدد بسحب الخدمات إذا لم تلتزم المرة نصف مرات والصحي المدفوعة من الحكومة ثالث 

ة على أراض مجانية أو 267الحكومات . وفي المدن الكبرى مثل دلهي، حصلت العديد من المؤسسات االستشفائية الخاص 
. وقد تلقى عدد 268في الغالب االمجانية للمرضى الفقراء، لكنها ال تقدمهمدعومة بقوة من الحكومة في مقابل توفير الرعاية 

 .269للبنك الدولي ةمن هذه المستشفيات نفسها دعماً مالياً كبيراً من ذراع االستثمار في القطاع الخاص التابع

ؤكد األدلة في تومي الخدمات من القطاع الخاص. نظام التأمين الصحي الحكومي إلى مقد  لمن المدفوعات  %80يذهب و
تحميل الحكومة  ، بما في ذلكمختلف الواليات على الممارسات غير األخالقية والفساد من قبل مقدمي الخدمات الخاصة

أدوية غير تقديم و طبيةالقيام بعمليات ، واني للمرضى الفقراء، ورفض العالج المجوهميينمرضى  كلفة معالجة
ذلك هو أن أرحام آالف النساء الشابات الهنديات تستأصل دون داع من  ولعل أكثر األمثلة المروعة على .270ضرورية

  .271قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة ألن عمليات استئصال الرحم هي من بين اإلجراءات األكثر ربحية

في العديد من الن التعليم بات متاحا أكثر رس ان اآلن إلى المدومعظمهم من الفتيات، يذهب ،ماليين األطفال
صول األطفال ه الزيادة التاريخية في إمكانية حهذ تواكب، لم الدولالفقيرة. ومع ذلك، ففي العديد من  الدول

ً  التعليم الفقراء على كون التعليم الذي يتلقونه ذا نوعية جيدة. ونتيجة أن ين لضما االستثمارات المطلوبة أيضا
 .272المهارات األساسية اكتسابفي حتى حيث يفشل األطفال أزمة تعلم،  الدوللذلك، تواجه العديد من 

ة يرغم األسر الفقيرة ع ، وغالباً بأسعار أعلى بكثير ةخاص  مصادر من  ءالى شراء المإن عدم توفير الماء للعام 
 العامة. ففي نيروبي على سبيل المثال، ءالذين يمكنهم الحصول على إمدادات المااألغنياء من تلك التي يدفعها 

 .273المناطق األكثر ثراًء في المدينة ا يدفعه سكانمرة مأربعين أكثر باألحياء الفقيرة  وقاطنقد يدفع 

األغنياء. وفي حين أن  في مصلحة  إن  الخدمات العامة في عدد كبير من الدول النامية مجزأة ومخصخصة 
. ولسنوات 274للغاية في معظمهان تدهذا االتجاه، فإن اإلنفاق على الصحة والتعليم مسير بعكس بعض الدول ت

عديدة، كان الرأي االقتصادي الرئيس السائد لدى مؤسسات مثل البنك الدولي هو وجوب تقنين الخدمات العامة 
في أن يدفع األفراد وتقديم الدعم لجهة أن القطاع الخاص أفضل واألدنى  هاحد  تقديمها بوالحماية االجتماعية و
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ة وأن الحماية آليات السوق في الخدمات العام   داعتماووجوب  االستشفاءوالحصول على الدراسة مقابل 
هذا . وفي حين أن بعض 275األشد فقراً ال توف ر سوى لألشخاص االجتماعية يجب أن تكون محدودة للغاية و

، فإن التغيير في الممارسات 276قبل صندوق النقد الدولي خصوصا من والبرامج والمشورة قد تغير، الكالم 
لعام ا أبطأ. جاء التقشف في الدول الغنية والفقيرة على حد  سواء في أعقاب األزمة المالية العالميةكان 

، ليحمي بشكل أساسي مصالح األغنياء، في حين خفض الخدمات العامة والحماية االجتماعية التي 2008
 ً  .277يعتمد عليها أفقر الناس وأشد هم ضعفا

ف بتأثير النخب على السياسة والحكومات، األمر الذي يوكثيراً ما يتفاقم هذا االتجاه  اإلنفاق العام لصالح حر 
إلصرار ل هاضغط ةقو  الدواء ، تستخدم شركات كذلك.  278مصلحة الشركات الخاص ة )أنظر اإلطار السادس(

سبيل . فعلى 279ةمن متناول وزارات الصح  يبقيها بعيدة األمر الذي مرتفعة جدا الدواء أسعار إبقاء على 
المثال، تم تسعير دواء جديد لعالج السل المقاوم لألدوية من قبل شركة جانسن، وهي شركة تابعة لشركة 

دوالر لدورة عالج تستمر ستة أشهر، فيما يقد ر الباحثون  400جونسون وجونسون في جنوب أفريقيا، بمبلغ 
  . 280دوالًرا فقط 48جنيس بكلفة دواء نتاج أنه يمكن إ

تقلّص الخدمات العاّمة والحماية االجتماعية كيف يمكن أن 
 انعدام المساواة؟

 تقليص نفقات الفقراء

ة للجميع كالتعليم أو الصحة مجاناً، فإنها تفيد الجميع. ولكن من حيث الدخل،  عندما تقد م الحكومة خدمات عام 
إلى استخدام مداخيلهم فإن ذلك يعود بالنفع على أفقر النساء والرجال أكثر من غيرهم ألنهم ال يضطرون 

دعم هذه الخدمات. يمكن اعتبار اإلنفاق من قبل الحكومة بهذه الطريقة بمثابة كلفة المنخفضة للغاية لدفع 
. بالنسبة ألفقر الناس، يمكن أن يساوي هذا الدعم قيمة مداخيلهم العادية 281افتراضي كبير لتحسين دخل األسر

 .282إن لم يكن أكثر

منظمة أوكسفام  بيانات اإلنفاق العام المتاحة للتعليم درست لمعرفة المزيد عن هذه التأثيرات اإليجابية،  
% من 90. وخلصت حساباتنا إلى أنه في 283دولة منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل 78االبتدائي في 

% من 10كل عام دخل أفقر الدول، يفوق المبلغ الذي تنفقه الحكومة على كل طفل في المدرسة االبتدائية 
يعتمد حجم النفع العائد على األسر الفقيرة على حجمها وعدد أطفالها الذين يرتادون المدرسة.  .284السكان

ويمكن أن يكون هذا الدعم لدخل األسرة حقيقياً في الدول الغنية والفقيرة على حد  سواء. فعلى سبيل المثال، 
في المدرسة االبتدائية ألم عزباء دخل أسرتها ثالثة أضعاف في  يتجاوز اإلنفاق العام على تعليم طفلين

 (.6كولومبيا، وأكثر من ذلك في دول أخرى مثل البرازيل والتفيا والسنغال ورومانيا )انظر الرسم 

 مختلفة دول في األسر أفقر دخل مع بالمقارنة االبتدائي التعليم على العام االنفاق: 6 الرسم

 
 285.يةجالمنه عن المذكرة أنظر. أوكسفام منظمة حسابات: المصدر
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غالبًا  قوة.توفير الخدمات العامة األخرى المجانية أو المدعومة بيستفيدون أيضا في دخلهم من لفقراء اكما أن 
ما ينفق األشخاص الذين يعيشون في فقر نسبة كبيرة من دخلهم على المياه ، حيث تصل تكلفة المياه في بابوا 

العائالت الفقيرة  يوف ر على كلفة الماء. إن تخفيض 286الفقير٪ من األجر اليومي للشخص54غينيا الجديدة إلى 
 .287المساواةم اعدانمن الفقر ويحد  الكثير من المال، مما 

% من الدخل المتاح ألفقر الناس، 76في المتوسط حوالى قيمة الخدمات العامة توازي  في الدول الغنية 
ة مجاناً، فإن برامج 288غنى األكثر% فقط من دخل األشخاص 14و . وباإلضافة إلى هذه الخدمات المقدم 

الغالب دخالً نقدياً إضافياً. قد يكون لذلك  الحماية االجتماعية مثل مساعدات األطفال ومعاشات التقاعد توفر في
ركا الالتينية إلى أن اعتماد الحماية يأيضاً تأثير كبير على الحد  من انعدام المساواة. وتشير األدلة من أم

االجتماعية وتوسيعها كان أحد العوامل الرئيسة وراء التخفيف من انعدام المساواة في المنطقة في القرن 
 .289الحالي

ة والحماية يمكن لوبعيداً عن التأثير المباشر لإلنفاق الحكومي على إعادة توزيع الدخل،  لخدمات العام 
 شكل جيد، أن تحد  من انعدام المساواة بطرق مهمة أخرى.عندما تقدم باالجتماعية 

 األثر على النساء

ة ع الية الجودة ومنصفة للجميع ومن تستفيد النساء والفتيات اللواتي يعشن في حالة من الفقرمن خدمات عام 
ي تحد   اعليه فحسب بل ينبغي  لتلبية احتياجات المرأةجميعها م ينبغي أن تصم   لتي الا 290الحماية االجتماعية

على سبيل المثال، السياسات الالزمة لضمان  ومنها للنساء والرجال حيثما أمكن ةتقليديالنمطي ة الاألدوار 
 إجازة األمومة لألمهات فقط. منحمن  دالً بوين بجازة األا من  على حد  سواء اآلباء واألمهات استفادة

على الصعيد العالمي ، تكسب النساء الحاصالت على تعليم ثانوي ضعفي ما تجنيه النساء اللواتي لم يحص لن 
رة المرأة على . وبالتالي، فإن التعليم يضيق فجوة األجور بين النساء والرجال كما أنه يزيد من قد291أي تعليم

األسرة. ففي باكستان، على سبيل المثال، تكسب النساء اللواتي حصلن على تعليم  ما يخص   اتخاذ القرار في
٪ 70ابتدائي فقط حوالي نصف أجور الرجال، في حين تكسب النساء اللواتي حصلن على تعليم ثانوي نحو 

 .292بكثير من األولى فجوة غير مقبولة، ولكنها أضيق وهي

 ةالمبكريجات % الز64بنسبة تتراجع در اليونسكو أنه لو حصلت جميع الفتيات على تعليم ثانوي، سوتق
ولو أتم ت  .294. تزيد مثل هذه الزيجات بشكل كبير من خطر الوفاة أثناء الوالدة293والزواج القسري لألطفال

وهو  -وفاة بين األمهات سنوياً  ألف حالة 189 ى جميع الفتيات تعليمهن االبتدائي فقط، فسيتم تجنب حوال
للفتيات والنساء إذا تم استخدام المدارس  جذريا  الً التعليم العام تحويحدث . يمكن أن 295انخفاض بمعدل الثلثين

 المساواة بين الجنسين.عيق كأماكن لتحد ي مواقف اآلباء والمجتمعات التي ت

تماعية الشاملة، مثل المعاشات التقاعدية ومساعدات وفي جميع أنحاء العالم، تؤد ي عمليات نقل الحماية االج
دخل كان . ففي جنوب أفريقيا، على سبيل المثال،296األطفال، إلى تضييق فجوة الدخل بين النساء والرجال

% بعدها. عادة ما تكون الحماية 57من دخل الرجال قبل عمليات النقل هذه، وفقط % 48 يوازي  النساء
مساهمة في المساواة بين الجنسين من خطط الحماية االجتماعية التي تعتمد على االجتماعية للجميع أفضل 
أقل للنساء ألنهن غالباً ما يعملن في الوظائف غير متاحة القائمة على المساهمة نظمة المساهمات الفردية. فاأل

لمرأة، تميل إلى أن . وحتى عندما تساهم ا297تقديماتلالستفادة من اللسن مؤهالت وغير الثابتة، لذلك  ةالرسمي
أجر بسبب مسؤوليات مقابل بسبب انخفاض دخلها وبقائها فترات أطول من دون عمل  استفادة  تكون أقل  
 .298الرعاية

إن الرعاية الصحية النوعية والمجانية أمر ضروري للنساء والفتيات لكي يتمكن من اتخاذ القرارات بشأن 
التهن ومجتمعاتهن. كما أنها تزيد من فرصهن في اإلفالت حياتهن وأن يكن أعضاء نشطين ومنتجين في عائ

الحصول على  عتبريو .299من الفقر وتقلل من فرص موتهن ألسباب يمكن تجنبها، كالموت في أثناء الوالدة



46 

القرار حول ما إذا  ء من التمتع باالستقاللية واتخاذة الجنسية واإلنجابية أمراً أساسياً لتمكين النساخدمات الصح  
 طفال ومتى. وهذا بدوره له آثار عميقة على الفرص االقتصادية للمرأة.يردن إنجاب األن ك

وعلى العكس، يمكن أن تزيد رسوم الرعاية الصحية من انعدام المساواة بين النساء والرجال. في مالي، 
قة  إلى أن رسوم الرعاية هي "فخ  للنساء وأسرهن في حاالت الفقر والمرض والعجز".  خلصت دراسة معم 

الرعاية  كلفةن وسيدفع واكانلمعرفة إن أزواجهن قرار انتظار كان على النساء ذوات الدخل المنخفض و
 .300ال مأ الالزمة

 االجتماعية التماسكتعزيز 

ة تإن  توفير الحكومات للمدارس والمستشفيات والمساكن وإمدادات المياه العامة فوائد  عود بالنفع على عام 
يمكن لهذه اإلجراءات من قبل الحكومات أن يكون لها أثرها ذلك، جميع األمهات واألطفال وكبار السن. ك
لمساواة لالنوعية أن تكون منارات ذات يمكن للمدارس العامة كما القوي لجهة إحقاق العدالة في المجتمع. 

ة بينهم. ويمكن للناس من جميع الطبقات قاصدال أواصرويوطدون حيث يتعلم أطفال األسر الغنية والفقيرة معاً 
يمكن لجميع األمهات الحصول ذلك . كطبيةماعية والخلفيات االجتماع في حديقة عامة محلية أو عيادة االجت

 تصميم المجتمع لحصرإمكانية النظر عن مستوى دخلهن. هذه أمثلة يومية عن  على دعم من الحكومة، بغض  
بعض على البقاء في صحة جيدة والتعامل مع المخاطر التي ال اللتمكين الناس من مساعدة بعضهم والمخاطر 

  .301منفردينيستطيعون التعامل معها 

كثير من الدول، كان التوسع في الخدمات العامة للجميع جزءاً ال يتجزأ في وفي فترة ما بعد االستقالل مباشرة 
اعية والخدمات العامة كأداة . يستخدم عدد من الدول بشكل واضح الحماية االجتم302من مشروع بناء األمة

. وخلصت دراسة حول التحويالت النقدية 303لتعزيز عالقات الدولة مع المواطنين وتعزيز اللحمة االجتماعي ة
العالمية في إحدى مناطق نيبال إلى أنها أد ت إلى إدراك للمساواة بين المستفيدين، وبالتالي تعزيز االندماج 

أدوات الطعام  اض تقليًدا أن يستخدم أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات العلي. وفي الهند، ال يُفتر304االجتماعي
ز، هناك بعض األدلة على أن التحي  هذا ومع استمرار  الطبقات الدنيا.ما يسمى بابناء يستخدمها  التيتفسها 

حاالت برامج التغذية المدرسية في المدارس العامة قد ساهمت في تحطيم هذه الممارسة، حيث لوحظت 
 ً  .305إيجابية يأكل فيها جميع األطفال معا

ركا الالتينية، يالخدمات أو المنح االنقسامات والصراعات. في العديد من دول أم توجيه يمكن أن يعزز ولكن 
ً تبي ن أن استهداف الفقر يضعف المشاركة االجتماعية في المجتمعات  وكشفت دراسات عن  .306األشد فقرا

ة في نيكاراغوا عن تزايد االنقسامات بين المستفيدين وغير المستفيدين الذين رفضوا نظام الحماية االجتماعي
  .307المشاركة في األنشطة المجتمعية

ة، يمكن لألغنياء استخدام أموالهم في االنسحاب  بدعم الخدمات كثيراً  ونهتمي القد وحين تخفق الخدمات العام 
 الذي يفتقر إلى التمويلالجودة المتدنية  وذلتعليم اف. 308في دفع الضرائب لتمويلها ونرغبي الة والعام  

 التضامن أفقر الناس، ويتقوض تصبح جميعها حكراً علىالخدمات الصحية وغيرها من الخدمات العامة و
 .309والثقة ةاالجتماعي اللحمةو

 االجتماعياك تعزيز الحر

من  للحد   انأساسي   انأمر مام الدخل هسل  أو القدرة على ارتقاء االجتماعي  اك ، الحر1كما أوضحنا في القسم 
زيادة بقدرة كبيرة على والحماية االجتماعية  النوعيةتتمتع الخدمات العامة وم المساواة ومكافحة الفقر. اعدان

 .ك االجتماعياالحر
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كي لجميع األطفال الفرصة وافر تتإذا كان التعليم النوعي متاًحا للجميع، فلى التعليم: نطبق ذلك خصوصا عوي
يملكون لمن  النوعيالتعليم  أتيح. وعلى العكس من ذلك، إذا 310من قدراتهم واديستفويكامل إمكاناتهم  وايحق ق

 لفرص.اأغنى الناس  يحصد لمواهب وا تدفنالمال فقط، 

 والحريّة التحرير

ه ريف الحرية الذي اشتهر بيمكن للخدمات العامة والحماية االجتماعية معالجة انعدام المساواة من خالل تع
. ومع أن معظم البشر يتمتعون بالحرية نظرياً، إال أنهم يظلون 311جائزة نوبل االقتصادي أمارتيا سين الحائز

ر منها مقياساً أساسياً للتقدم البشري بالنسبة إلى سين.أسرى لل  فقر والمرض والجهل التي يشكل التحر 

تأثير عميق على الوعي الذاتي للناس، والثقة  ويمكن أن يكون لهحياة الناس. التعليم النوعي  يغي ريمكن أن 
ي قادتهم والمطالبة بعالم أكثر يمكن أن يمنحهم القدرة على تحد  ذلك، ك بالنفس والتفكير النقدي وفهم العالم.

تظهر األبحاث و وبناء الديمقراطية.)أو حكم األثرياء(  يمكن أن يساعد في محاربة البلوتوقراطيةو. 312عدالً 
االقتصادي، التي يعود تاريخها إلى السبعينيات من القرن والتنمية في الميدان نظمة التعاون المكثفة في بلدان م

  .313مدنيةالسياسية والمشاركة ال المزيد من العشرين، أن زيادة التعليم تؤدي إلى

غيرهن، يحصلن على مزيد من الفرص فقر، وهن الخاسرات أكثر من الفالنساء والفتيات اللواتي يعشن في 
والحصول على الخدمات الصحية. إن توفير مرافق رعاية األطفال  314بحياتهن من خالل التعليمتحكم أكثر لل

حالياً في رعاية النساء حرر مئات الساعات التي تقضيها ه النظيفة عبر األنابيب يمكن أن تالجيدة أو الميا
 أو العمل بأجر.االنخراط بانشطة  الوقت للتسلية أو التعلم أو اء، مما يمنحهنجمع الم أواألطفال 

 معالجةا األكثر الخدمات العاّمة والحماية االجتماعية  هي ما
 نعدام المساواة؟ال

الحماية االجتماعية مثل المعاشات التقاعدية  تقديماتوالخدمات العامة مثل الصحة والتعليم توفير طريقة  إن
ة لاألخرى،  االجتماعيفاه ومدفوعات الر  الفجوة بين األغنياء والفقراء وبين الرجال والنساء. صتقليهة جمهم 

حققت الحكومات الناجحة نتائج ملموسة من خالل توفير خدمات عامة وحماية اجتماعية للجميع تعود لقد 
ات العامة بما في ذلك زيادة تقديم الخدموالصحة والتعليم على إلغاء الرسوم و بالنفع على النساء والفتيات 

 عالوة على  للمساءلة. وخضوعها الخدمات استجابة  سرعة  تدريب وتوظيف الممرضين والمعلمين وضمان
 كلفتها. ليس فقط لمن يستطيعون تحملو -خدمات عالية الجودة للجميع  قد مت  فقد  ذلك
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 خدمات للجميع

من انعدام المساواة إذا كانت متاحة للجميع وحق مكتسب تساعد الخدمات العامة والحماية االجتماعية في الحد  
 لكل المواطنين.

دول الرفاه التام  على فكرة العالمية. كان ذلك مرتبًطا بمنطق سياسي  ىبعد الحرب العالمية الثانية ، بنيت أول
جميع المواطنين، فرة لاالحماية االجتماعية المتو ة العالمية الجيدة وتقديماتالخدمات العام   أن  وهو  –واضح 

وولدت الرغبة لدى بط المجتمع ارساعدت على تأمين تقد وكانت متاحة لألغنياء والفقراء على حد  سواء. 
 .315في دفع ضرائب كافية لتمويلهاالجميع 

في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، سادت مقاربات شاملة للخدمات العامة والحماية االجتماعية في كل 
بروز . ومنذ ثمانينيات القرن العشرين، ومع أزمة الديون العالمية و316على حد  سواء والفقيرةالدول الغنية 

زت المؤسسات المؤثرة مثل البنك الدولي بشكل متزايد 317االقتصادات الليبرالية الجديدة التقديمات  حصر، عز 
ميع، ال ججتماعية للاالحماية ال تحقيق ليناويؤكد البنك الدولي أنه في حين أن ع . 318محد دة  فئاتباالجتماعية 

الترويج لهذا  إطار فيو .فقط ستهدف أفقر الناستلذلك يجب أن ، 319ل كلفتها الماديةتحم   الدولمعظم تستطيع 
دوليون بتجاهل تاريخ ما بعد الحرب مساعدات  نقد الدولي والبنك الدولي ومانحو، اتُهم صندوق الالنهج

  .320الناميةالدول لقرن التاسع عشر إلى لوتصدير أسلوب "اإلغاثة السيئة" 

. وحتى نيبال، 321العديد من الدول أن الخدمات العامة المتاحة للجميع يمكن أن تقد م بأسعار معقولةثبت وقد أ
من خالل تقديمات الشيخوخة واإلعاقة للجميع.. يمكن شكل مثاال يتحذى به وهي واحدة من أفقر الدول، 
الصحية منخفضة من خالل التركيز على الرعاية األولية، لذا يمكن معالجة العديد اإلبقاء على تكاليف الرعاية 

 .322من الحاالت الصحية قبل أن تصبح أكثر جدية و إدارتها أكثر كلفة

منطقياً، لكنه في الواقع غير عملي. غالبًا ما تكون أنظمة  األشد فقراً يبدو توجيه التقديمات لألسر واألفراد قد 
أولئك الذين يفترض أن يستفيدوا من إهمال أخطاء في االتجاهين:  تعتريهاعلة ومكلفة وااستهداف الفقر غير ف

 . 323إليها حقيقية ألولئك الذين ال يعتبرون في حاجةوتقديمها ، التقديمات

اف الفقر أقوى، استبعد المزيد من األشخاص الذين يفترض أن يكونوا أنه كلما كان استهد 7ويبي ن الرسم 
 األكثرفي إندونيسيا هي المثال  ية المشروطةالنقد التقديمات برنامج . خط ة خولين الحصول على تقديماتم

وعلى الرغم من األدلة،  .324للحصول على التقديماتمؤهلين % من أولئك ال93ستبعد يتطرفاً على ذلك إذ 
ضا ال الحكومات استهداف من خالل اقتراح برامج الوجهة للجميع فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد قو 

 بما في ذلك دفع منغوليا الستهداف خطتها لتمويل جميع األطفال.للفقراء 
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االجتماعية ونسبة المستفيدين المؤهلين خطة الحماية م تشملهذين : العالقة بين نسبة السكان ال7 الرسم
 325ن لم يستفيدوا منهايالذ

 
)يصدر قريباً( بناء مستقبل أفضل: نظام حماية اجتماعية يراعي الطفل في أوزبكستان.  ر. وجيلدرز وكيدس.  كيد -المصدر

 .إحاطة إعالمية تنشرها اليونيسف في أوزبكستان

 دتستنف حالة الفقر بنتائج عكسية ألنهاالذين يعيشون في األشخاص الخطط الهادفة إلى مساعدة  جاءتكثيراً ما 
 .327التقديماتغالبًا ما يتبع االستهداف انخفاض في  . بناًء على ذلك،326عادة توزيع الدخلإلالسياسي الدعم 
الضغط على مواصلة الطبقة المتوسطة للخدمات العامة والحماية االجتماعية للجميع مهم  أيًضا لدعم كما أن 

. وقد خلصت دراسة أجرتها منظمة يونيسف إلى 328الحكومات من أجل الحفاظ على الجودة للجميع وتعزيزها
أنه على مدى السنوات الخمسين الماضية، الدول النامية التي أحرزت أفضل تقد م في تأمين وصول الجميع 

  .329بدأ توجيهيمكإتاحة الوصول وتقديم الخدمات للجميع هي اعتمدت  إلى الخدمات االجتماعية 

 يجب أن تكون الخدمات االجتماعية مجانية

حين ال تكون الصحة والتعليم والخدمات العامة األخرى مجانية، أكثر من يعاني هم أفقر الناس. من الصعب 
لحصول أن يجد سبيالً إلى اإلصابة بجروح خطيرة دون لأن نتخيل ضعفًا أكبر من تعرض المرء للمرض أو 

الرعاية كلفة لناس في العالم إذ تشكل الصحية التي يحتاجها. لكن هذا هو الواقع بالنسبة لغالبية اعلى الرعاية 
وفي عدد من الدول حول العالم، وبعد السيطرة على عوامل أخرى،  حياة أو موت للعديد من المواطنين. مسألة

 .330الوفيات المبكرةكلما ارتفعت حصة اإلنفاق على الصحة من جيوب الناس مباشرة، ارتفع معدل 

صعوبات مالية آخرون مليون  800يواجه الفقر المدقع وفي براثن مليون شخص  100يقع في كل عام، 
، 332أسرع زيادة في أفريقيا تحدثهذا الرقم في ازدياد. وو ،331بسبب دفع تكاليف الرعاية الصحيةكبيرة 

ا الهند فتؤوي أكبر عدد من الناس 333على جميع مستويات الرعايةا فرض رسومالدول تزال ثلثا تحيث ال  . أم 
الفواتير وتشكل . 334األدوية السبب الرئيسفيما يشكل سعر الذين وقعوا في الفقر بسبب النفقات الصحية 

 ً  .335األسباب الرئيسة لإلفالس الشخصي في الواليات المتحدةأحد  الطبية هي أيضا
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 سجن إلى المشفى يتحّول حين: 7 اإلطار

في المستشفيات  وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالوي والهند، يتم في بعض األحيان احتجاز الفقراءفي دول مثل كينيا 
. في إحدى الدراسات التي أجريت على 336في بعض األحيان يتم ربطهم بسالسلو؛ فواتيرهم الطبيةدفع حتى يتمكنوا من 

% من النساء 54، تم احتجاز 2016عام التة أسابيع في مرفق صحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى س
 مع النساء تحتجز الحاالت، من العديد وفي .337رسومالدفع جزهن عن بسبب عللخروج  تمؤهال ن  وكأنجبن اللواتي 
 دفعإلى حين  لدفنها الموتى جثامين تسلم ال كما. 338فواتيرال سداد لغاية الصحية الرعاية منويحرمون  ألشهر أطفالهم
 . 339الفواتير

. 340درسوم الرعاية الصحية محدوال الصحة العالمية، ولكن دعمه إلزالة يعد البنك الدولي العبًا مهًما في مج
يؤدي التأمين الصحي  قد . لكن 341وبدالً من ذلك، يدعم بشكل متزايد التأمين الصحي والخطط األخرى كبدائل

تأمين، للحصول على إلى تفاقم انعدام المساواة من خالل توجيه اإلنفاق العام إلى أكثر الناس قدرة على الدفع 
 ً إلى خصوصا ومن المرجح أن يؤدي التأمين الصحي  .342ليستثني الكثيرين من أفقر المواطنين وأشد هم ضعفا

صادات غير الرسمية الضخمة، حيث ال يمكن حسم اقساط التأمين تفاقم انعدام المساواة في الدول ذات االقت
لى ال يصل إفي غانا، على سبيل المثال،  .343في الواقع اطوعييكون تلقائياً من المرتبات، ما يعني أن الدفع 

، %40وطني نسبة التغطية المعدل  ال يتجاوز، ويةاألسر الغنسوى نظام التأمين الصحي الحكومي في الغالب 
. لقد استغرق األمر في 345وال يحصل غالب الفقراء على أي تغطية. 344سنة 15 أنه يعمل منذعلى الرغم من 

. ومن المرجح أن يؤخر اإلصرار 346عاماً لتأمين التغطية للجميع من خالل رفع مستوى التأمين 127ألمانيا 
ة. إن استخدام اإليرادات عالية جدابشرية كلفة مع التغطية الصحية للجميع لعقود،  ، توفير  على التأمين

 الضريبية العامة هو الطريقة األسرع واألكثر فاعلية لتمويل الصحة للجميع.

. وحتى عندما تكون المدرسة "مجانية" ظاهريًا، يمكن 347أكثر من ربع الدول أي تعليم ثانوي مجانيوفر ال ي
 ،الزي المدرسي واألغذية والنقل والكتبأن تفرض الرسوم الرسمية وغير الرسمية مثل الرسوم الدراسية و

% من 34حاجًزا ماليًا شديًدا. بشكل جماعي، تعني هذه الرسوم والتكاليف اإلضافية أن العائالت تتحمل 
، في غاناو. 348% في الدول منخفضة الدخل49إجمالي نفقات التعليم في الدول متوسطة الدخل، وترتفع إلى 

ية داسة في بدرلماجديد ب الط ألف 90دخل ،  2017 أيلول/رفي سبتمب ية ولثاناسة درلموم اسر إلغاءد بع
 .349سيدرالم العاا

ة والتعليم، هناك حاجة إلى بعض الرسوم لتشجيع االستخدام المستدام  ومع خدمات الماء، على عكس الصح 
للموارد المحدودة. ومع ذلك، فمن األهمية بمكان أن يتم تنظيم التعريفات لضمان توفير الحد األدنى اليومي من 

لتراً من الماء لكل شخص  25أول  يقد مثال، المياه مجاناً لدعم أفقر الناس. ففي جنوب إفريقيا، على سبيل الم
ً يومياً مجان   .350ا

خاّصة تعاّمة وليسخدمات   

ة، وفعالة الخدمات كون ت يضاهي سرعة تأثيرها ما من شيء حين تكون عام 
. يحدث هذا حتى في بعض أفقر الدول، كما هو موضح 351على الحد  من الفقر

 .أدناه 8في الرسم 

وقد الحظ البنك الدولي أن التوسع السريع للتعليم الحكومي في العديد من 
قد احتاجت داء التاريخي للدول الغنية اليوم. فبكثير األالدول النامية قد فاق 

عاًما لزيادة نسبة التحاق الفتيات بالمدارس من  40إلى  لواليات المتحدةا
 11في نفسه وقد حقق المغرب الشيء  .1910% في عام 88% إلى 57

. حين تغي ر السياسات لصالح الفقراء في أنظمة التعليم الحكومي، 352سنة فقط
سيشعر بأثر ذلك جميع الناس. وقد أد ى اعتماد التعليم االبتدائي المجاني 

  .353%60للجميع في أوغندا إلى زيادة نسبة االلتحاق بالمدارس بأكثر من 

ة والتعليم  إن   تآكل الصحة العام 
والدفع إلى خصخصتهما يزيدان 

ركا يم المساواة في أمامن انعد
الالتينية. ما تبقى هو خدمات 
نوعي ة لألغنياء ووعود فارغة 

 لمنظمة المنس قة اإلقليميةللفقراء.
FRESCE    منسقة التنمية

في ، CLADE لدى المؤسسية
 البرازيل
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العامالت إحدى أفضل الطرق لتجنيب األمهات الحوامل خطر الموت هي التأكد من وجود القابالت أو 
 ، أنتقديراتنا، المستندة إلى بيانات المسوح السكانية والصحيةفيد عند الوالدة. وت المجال الصحي فيمؤهالت 
 إنما أنجزت صحيال العامالت في المجمن مساندة غالبية النساء الفقيرات بإنجاب تكفل التي النامية الدول 

وفي هذه الدول النامية، التي تبذل قصارى جهدها  من خالل توفير الرعاية في القطاع العام.كبير ذلك بشكل 
ة، 90لتجنيب األمهات الحوامل خطر الموت في أثناء الوالدة يقد م القطاع العام  فيما % من الرعاية المقدم 

 . 354(8. )أنظر الرسم  %8يغطي القطاع الخاص نسبة 
 

ة ألمهات من بين : نسبة المواليد األحياء على يد طبيب أو قابلة في المؤسسات العامة والخاصّ 8الرسم 
  دولة منخفضة ومتوسطة الدخل 61أدلة من  -% 20أفقر 

 
الصالح العام أم الثروات الفردي ة؟ المذكرة عن المنهجية، (. 2019) ريفولو اسبينوزا،: المصدر

http://dx.doi.org/10.21201/2019.3651 

 

ة المتاحة وجودتهاالدولولكن في العديد من  . وبدالً من بذل كل 355، يعاني الناس من نقص في الخدمات العام 
، تنظرالمؤسسات المؤثرة كالبنك الدولي هذا التقصيرالمتعد دة ل بنيوية ما يمكن من جهود لمعالجة األسباب ال

 .356خدمات التي يقدمها القطاع الخاص كحل  بدالً من ذلك إلى ال

ة األخرى للفقراء. والسعي وراء الربح  اقد م السوق من تلقاء ذاتهلن ت الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العام 
 .357الدفععاجزين عن خدمة الفقراء العلى قد مي الخدمات من القطاع الخاص ال يخفز م

ى بالتعليم الخاص "منخفض البنك الدولي بشكل متزايد ما يسم   وفي السنوات األخيرة، دعم المانحون مثل
التعليم، يعتبر الفقر عامالً حاسماً في استبعاد  ما يخص   فيو. 358اتالحكوم للتعليم الذي تقد مهالتكلفة" كبديل 

 حينوالمدارس الخاصة، إلى  ينتسبواأن  األشد فقراً من النادر بالنسبة لألطفال األطفال من التعليم الخاص. 
 . 359ن على أسرهم تقديم تضحيات غير مقبولة، يتعي  ذلكيفعلون 

وقد خلصت إحدى الدراسات في والية أوتار براديش الهندية إلى أن  المدارس الخاصة منخفضة الكلفة هي 
احتماالت انتساب الفتيات واألطفال من تتراجع % من األسر، كما 40أيضاً أغلى من أن يتحملها أفقر 

 .360نيا أو األقليات الدينية إلى هذه المدارسالطبقات الد

شراكات بين القطاعين العام هذا المجال،  إقامة يروج لها بعض المانحين في من المقاربات التي و
من خالل ، ية. وتتمثل النظرية في إمكانية تجنب اآلثار السلبية المترتبة على تقديم خدمة ربح361والخاص
التعليم والصحة وغيرها  أن   362أجل الصالح العام. إال أن األبحاث تظهرلقطاع الخاص من للحكومات تسخير ا

الربح والممولة من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص تنطوي تقد م بهدف من الخدمات العامة التي 
ندوق حتى ص م المساواة وتصاعد الكلفة بالنسبة للحكومات.اعدانعلى مخاطر كبيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة 
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يحذر اآلن من المخاطر المالية الكبيرة في اتباع نهج الشراكة بين القطاعين العام بات النقد الدولي 
 . 363والخاص

كجزء من شراكة بين القطاعين  1997عام التم ت خصخصة نظام المياه في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا في 
على مياه نظيفة من ال يحصلون ن المدينة العام والخاص. وبعد مرور عشرين عاًما، ال يزال معظم سكا

األنابيب، وقد تكبدت الحكومة خسائر فادحة تحملها دافعو الضرائب. تتمتع سورابايا، ثاني أكبر مدينة في 
ة  . وهذا ضعف نسبة تغطية 2016 في العام % من السكان 95.5تغطي كانت إندونيسيا، بإمدادات مياه عام 
 .364لذي توفره أرخص بكثيرمؤسسة مياه جاكارتا، والماء ا

مستشفى جديداً أنشئ بشراكة بين القطاعين العام والخاص بناًء وكشفت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام عن أن 
من إجمالي  %51انتهى به المطاف إلى استهالك ما يصل إلى قد البنك الدولي في ليسوتو على نصيحة 

   2014.365عام الميزانية الصحة في 

 الحد  " ضعفوتشير البيانات الحديثة إلى أن فاتورة مستشفى الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبلغ 
وضعته الحكومة والبنك الدولي قبل التوقيع على الشراكة بين القطاعين العام الذي  "لالنفاق المقبولاألقصى 
 .366والخاص

تحّول خطير عن  -التعليم في باكستان : الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال 8اإلطار 
 التعليم العام

ة في باكستان  هن  تعليم % من الفتيات الفقيرات15وفي الريف ال تنهي سوى . 367المدرسة ال يرتادونمليون طفل  24 ثم 
لتعليم العام دنى في العالم. وبدالً من بناء نظام ااألمن بين  في باكستان اإلنفاق العام على التعليمويعتبر . 368االبتدائي
بنجاب دوراً رياداً في هذا الية وتلعب و ، تحاول باكستان إيجاد حلول من خالل الشراكات مع القطاع الخاص.وتحسينه

ة جديدة. بدالً من ذلكأنه 2016عام الالمجال إذ أعلنت في  األموال الحكومية لدعم  ستثمر، ستا لن تبني أي مدارس عام 
كان الهدف الرئيس لهذه الشراكة ومدرسة حكومية إلى القطاع الخاص إلدارتها. آالف  10 المدارس الخاصة، وسيتم تسليم

طفل من المتسربين مدرسياً في بنجاب إلى متابعة  يين مال 5.5عودة أكثر من  هو الضخمة بين القطاعين العام والخاص
 . 369تحصيلهم العلمي

أجرته منظمة أوكسفام على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم ومقابالت مع  370وقد خلص بحث
ة إلى أن    :مديري مدارس خاص 

% فقط من األطفال في المدارس الخاصة التي شملتها الدراسة كانوا في السابق من المتسربين مدرسي اً. "ليس 1.3 •
ويمكن  ا المجتمع ال يريدون الدراسةبون في هذهذه المدرسة. األطفال المتسر  لدينا أي طفل من المتسربين ]سابقاً[ في 

 ."أن يتسببوا بهدر وقتنا

لت غ • معدالت انقطاع  عن ارتفاع، وتفيد التقارير اتمقارنة بالفتي الفتيانلبية كبيرة من المدارس عدداً أكبر من اسج 
الزي الرسمي، تختار العديد من العائالت تعليم كلفة رسوم كال المضافة إلىفي مواجهة النفقات والفتيات عن الدراسة. 
 أطفالها الذكور فقط.

ة. مدرستنا ال تطلب رسوماً، ولكن ال   زال األفضليةت"لطالما أعطيت األفضلية للذكور في ما يتعلق بالمدارس الخاص 
 .النفقات المضافة إلى الرسوم"بسبب  للذكور وهذا

% من دخل  40عن كل طفل في المدارس التي أجريت االستطالعات فيها لقد شكلت النفقات المضافة إلى الرسوم  •
 أفقر األسر. 

ل يستطيعون ال ألنهم المنطقة في الحكومية المدارس الفقراء األطفال يرتاد" •  ونحن. التعليم على إنفاق أي تحم 
 خيرية؛ مؤسسة ليست مدرستنا. اآلخرين األطفال مع المدرسة هذه في الفقراء أفقر إدماج يمكننا ال مدرسة كأصحاب

 ".العمل هذا من عيشي لقمة أكسب أن ويجب محدود والخاص العام القطاعين بين الشراكات من تمويلنا

اَ  متدني ة والخاص  العام القطاعين بين الشراكة مدارس في المعلمين رواتب • ً  يؤدي أمر وهو جد   انعدام إلى أيضا
معلمين في المدارس التي شملتها الدراسة من اإلناث. وبلغ متوسط  ةعشركل تسعة من  كان. الجنسين بين المساواة
ة دوالراً وهو  52األجر   .األدنى لألجور في باكستان من نصف الحد   أقل  أو ُخمس معدله في المدرسة العام 

. وال  "أكثر من يعاني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص هم المعلمون. ال أستطيع دفع رواتب تليق بمعلمي 
  أستطيع توظيف معلمين ذكور ألنهم يطلبون رواتب أعلى. ال يتاح لإلناث سوى خيارات أقل  للعمل".
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ة من رجح من غير الم . )أنظر الخدمات التجاريةمقد مي ضبط أن تتمكن الدول التي ال تقدم خدمات عام 
 (.8اإلطار 

تعمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل المنظمات غير الحكومية والكنائس والمساجد على سد  غالباً ما 
الفجوات حين تخفق الدولة في تقديم الخدمات. ويمكن أن تشكل هذه الجهات شريان حياة ألفقر الناس إال أن  

للمواطنين،  لعبة حظ  أشبه بالنتيجة تكون . و371خدماتها مجتزأة وتتفاوت تفاوتاً كبيراً في كلفتها وجودتها
الحكومات الناجحة هذا المزيج ضمت لقد  .ايمكنهم تحمله الكلفة التيعلى المكان الذي يعيشون فيه و اعتماداً 

ة بدالً من التنافس لتعويض الخدمات في نظام عام  واحد، المتفرق من  النقص في المدارس والمستشفيات العام 
ل الحكومة تكاليف تشغيل المدارس الكنسي ة وتجري تفتيشاً دورياً عليها للحفاظ  معها. ففي والية كيراال، تمو 

 .372على المعايير

 خضع للمساءلةت

لمكافحة انعدام المساواة االقتصادي بفاعلية، يجب أن تخضع الخدمات العامة والحماية االجتماعية للمساءلة 
ل، تعمل منظمة أوكسفام وحلفاؤها على دعم المواطنين وأن تستجيب الحتياجات المواطنين. في العديد من الدو

، يتابع حلفاء منظمة 2011عام الفي المطالبة بخدمات أفضل وأكثر خضوعاً للمساءلة. ففي موزامبيق، منذ 
أوكسفام مخصصات من الميزانية الوطنية رصدت للميزانيات اإلقليمية للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات 

مبالغ كبيرة من المال لم تصل إلى المقاطعات. وقد تم نشر هذه النتائج على  أوكسفام أن   العامة. وجد حلفاء
في فيتنام، و. 373أدوات وطنية لتحسين المدفوعات 2016عام الفي ت إلى اعتماد الحكومة نطاق واسع وأد  

كسفام، إلى تحسين بدعم من منظمة أو ات الميزانية على المستوى المحليعمليبالشبكات النسائية ى تدقيق أد  
 .374اإلنفاق والخدمات العامة

مرضى، في حملتها من أجل مع المدني، بما في ذلك مجموعات ، نجحت جماعات المجت2001عام المنذ  
ا أسهم في عالج أكثر من  مليون شخص  21خفض أسعار عالجات فيروس نقص المناعة المكتسبة، م 

 ً التي تحرم من انتاج الشركات الصيدالنية  السرطاندوية المرتفعة أل. ويستهدف النشاط اآلن األسعار 375حاليا
 .376الناس من العالجات المنقذة للحياة

  تستجيب لمختلف احتياجات النساء والرجال

لقائم بما فيها ا –م المساواة اعدانأوجه جميع ة والحماية االجتماعية مع إدراك أن يجب تصميم الخدمات العام  
يمكن و. بشكل مختلف كيفية حصول النساء والرجال عليهاي فتؤثر  –جتماعي النوع اإل على أساس

 لك من خالل:ذللحكومات ضمان 

 لفهم ما قد يعيق النساء والرجال عن الوصول إليها.نوع االجتماعي اء تقييمات للخدمات على أساس الإجر •

المثليات والمثليون التشاور مع منظمات حقوق المرأة وتلك التي تمثل المجموعات المهمشة، بما في ذلك  •
  ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

أولويات أنواع الخدمات التي من شأنها الحد  من انعدام المساواة، بما في ذلك تلك التي تقلل من  تحديد •
 أعمال الرعاية وتعيد توزيعها.

 تشجيع توظيف النساء في قطاع الخدمات العامة. •

سائدة كما يجب أن تعمل الخدمات العامة والحماية االجتماعية المصممة جي داً على تحدي القوالب النمطية ال
عن أدوار النساء والرجال، بدالً من تعزيزها، والدفع إلى المزيد من المساواة. فعلى سبيل المثال، في رواندا، 
أشرك العاملون في الرعاية الصحية الرجال في العمل أثناء حمل زوجاتهم، األمر الذي شجع على المزيد من 

 .377المشاركة في أدوار الرعاية
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  المعلمين واألطباء والممرضينمن  ياف عدداا كافتوظّ 

من مدرسين وأطباء وممرضات هو أمر محوري لجودة خدمات التعليم العام عدد كاف ف ر اإن ضمان تو
واصل أو االلتزام الحكومي، يتالمال العام والرعاية الصحية. وفي العديد من الدول، حيث يوجد نقص في 

من مدرسين وأطباء وممرضين  نموظفيمحدود من العدد من قبل بحد ها األدنى الخدمات العامة تقديم 
وفي ظل  ظروف قاسية، ال يؤد ي بعضهم عمله  .متدني ةأجور يعملون فوق طاقتهم بوغيرهم من العاملين الذين 

كما يجب أو ببساطة ال يحضرون إلى العمل. ومع ذلك، هناك كثيرون آخرون ملتزمون بجد ية بعملهم، 
كهذه ، قد تهد د ظروف ةالصح   في مجال قليلة وأجر قليل. بالنسبة للعاملينويمضون ساعات طويلة بموارد 

ى عدد كبير من العاملين 2014عام التفشي فيروس إيبوال في غرب أفريقيا في ظهر ، كما أتهمحيا ، حين ضح 
ة   .378بحياتهم لمكافحة هذا المرضفي مجال الصح 

 العام القطاع من بطالت: 9 اإلطار

  تو كان مقاطعة في العين مستشفى مدير ةنائب تان، كام تي لي: فيتنام

ي وأمضي معظم وقتي في العمل في مجتمعات حيث يمكننا اكتشاف مشاكل وظيفت حبأ"
والوقاية من تفاقمها. حين يقصدني المرضى، ال أحقق ربحاً وال أجني  اً اكرفي العين ب

في  علمي أن أضعن. أريد ماالً، لكنني أشعر بالفرح لرؤية سعادة المريض الذي يتحس  
 !. لهذا السبب سأكون طبيبة إلى األبديمجتمع أفرادرعاية  خدمة

 

 

 

 

  معلمة يوجرا، كاريّو بيتي: بوليفيا

أن الجامعة. حلمت بدخول و تيمن إنهاء دراس تي تمكنتأنا الوحيدة في عائلتي ال"
ً  .معلمة منذ كنت طفلة كونأ الطعام  حضروأ أستيقظ كل يوم في الخامسة صباحا

. أريد أن أساعد في يعمل مكانإلى للوصول  يلومتراً ك 40 مسافةأقطع لطفلي و
المساواة بين األطفال الذين يدرسون في المدينة واألطفال في مدرستي  تحقيق

ةال يجب أن يكون إذ الريفية،   .فرق ثم 

 

 

 ودعلس بوسنينة دّرة الدكتورة: تونس

ل بطابطلين من أكالهما كان كانت والدتي طبيبة أطفال، وكان والدي طبيب قلب. "
الصحة العامة ولم أفكر أبداً نخرطت في قطاع ا، قطاع الصحة العامة. مثل والدي  

واالستمتاع بالحياة. اخترت بدالً من  وةثرجني الل القطاع الخاص في العمل في 
  . العاصمة" في تونسحرمانا وخطورة ذلك أن أعمل في واحدة من أكثر المناطق 

 

 

 معلمة شكورا، سليمانا: غانا

 -عندما جئت إلى هذا المجتمع كمعلمة، أدركت أن اآلباء ال يريدون إحضار أطفالهم 
المطبخ. لذلك أخذت  هوالفتاة  مكان إلى المدرسة. يعتقدون أن -الفتيات  وصاوخص
في الفتيات مكان ليس توجيه وإرشاد لتقديم المشورة للوالدين.  ي كمعلمةدور

جامعة العلوم والتكنولوجيا. دراستها في اآلن  تلميذاتيواحدة من نهت قد ألالمطبخ. 
 لتحقيق المزيد ". بجد  أواصل ما زلت أريد رؤية المزيد من النتائج. لذلك أنا و

 س وسليم بوصفارة وجايكوب ستاركصور من أعلى إلى أسفل: تران لوك والكسندر البري
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ة والتعليم للجميع، يحتاج العالم إلى  مليون  69و 379يمجال الصح  الفي أضافي مليون عامل  17لتوفير الصح 
ألف شخص كما واحد لكل طبيب شخص، مقارنة بألف  14. في السنغال، يوجد طبيب واحد لكل 380معل م

 143نحو إذ تعمل  –لبية معلمات وممرضات العالم االنساء غتشكل . 381ة العالميةمنظمة الصح  توصي 
إحدى غالباً ما يكون العمل في القطاع العام  .382الصحة والتعليم في جميع أنحاء العالممجالي  مليون امرأة في

 وفيرلت ةألماميفي الصفوف ا النساءكون ت. عندما 383الفرصة القليلة لحصول المرأة على عمل رسمي
لنساء ليحتذى  مثااليشكلن ، والنساء والفتيات األخريات على استخدام هذه الخدماتوجودهن الخدمات، يشجع 

  والفتيات األخريات.

ة والحماية االجتماعية للجميع هي في صميم تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء وتلبية  إن الخدمات العام 
 تحويل المساواة بين النساء والرجالدرة على اقها كما أن  احتياجات وحقوق كل شخص على هذا الكوكب. 

 م المساواة.اعدانمن  اإلرادة للحد  ب تتحلىفي متناول كل حكومة وهي 

هذه الخدمات أسعار  على جعل وغيرها من اإلجراءاتصاعدية تفرض ضرائب  في تأثيرالقسم التالي،  ينظر
 .في متناول المستخدمين
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 للجميعالدفع من أجل خدمات عاّمة وحماية اجتماعية  -4

 

. وتمكنت من الخروج من الفقر بانضمامها إلى مدرسة "غيرلز مودل سكول" المدعومة والدها في مطلع سن المراهقةفقدت  (عاما 16سيلستينا )
االن بفضل المدرسة" وضع جيد  في يبائسة جدا الني آتي من عائلة فقيرة. لكندرسة غيرلز مودل سكول لكانت حياتي من أوكسفام. "لو لم أدخل م

نها .تتابع سيلستينا االن دراستها في مدرسة ثانوية في تامالي وتطمح إلى أن تكون صحافية "أريد ان أخفض مستوى الرشاوى والفساد في غانا إ
  ’مشكلة كبيرة جدا أصبحت مستشرية في غانا. صورة جايكوب ستارك 

 

 للجميع.  مكننا توفير الخدمات العامة والحماية االجتماعيةي •

وهذا ما ئب. الضرالة من دلعاصهم احصكات لشراد واألفراغنى أيدفع أن يجب تأمين كلفتها، في ة للمساعد •
ً ال يحصل   .حاليا

 ور ضرورية إن  القضاء على الفساد، ومعالجة الديون الحكومية المتزايدة، وزيادة المساعدات النوعية أم •
 لتحقيق ذلك.

من أهداف التنمية المستدامة  10الحد  من انعدام المساواة في إطار الهدف جميع الحكومات على تعهدت لقد 
التي تلتزم بموجبه "بتبني سياسات، ال سيما سياسات المالية العامة واألجور والحماية االجتماعية، وتحقيق 

 ً  1.4عه كلف ما مجمويس 10بالهدف  رت األمم المتحدة أن الوفاء". وقد قد  384المزيد من المساواة تدريجيا
 ء، بما في ذلك توفير الصحة والتعليم والماالدولتريليون دوالر سنويا لتلبية أهداف التنمية المستدامة في أفقر 

 .385النظيف والحماية االجتماعية

 

 : المساهمة في ذلكومات الطرق التي يمكن من خاللها للحكسيوضح هذا القسم 

 جباية اإليرادات عن طريق التأكد من دفع األفراد األغنياء والشركات حصصهم العادلة من الضرائب. • 

 قمع الفساد. • 

 ضمان استمرار المساعدات الدولية في أداء دورها الحيوي الذي يدعم حكومات الدول الفقيرة. • 

ض تمويل ال•   خدمات العامة للجميع. معالجة التهديد المتزايد للديون الحكومية التي تقو 
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 . والسؤال هنا ليس إذا كان بمقدرونا أن نقوم بذلك بل هل بمقدورنا ان نتحمل تبعات عدم القيام به.

 على األغنياء والشركات دفع حصصهم العادلة من الضرائب

يتمثل أحد سبل سد  فجوة تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في زيادة اإليرادات الضريبية من األشخاص 
کما األكثر قدرة على الدفع. وال يدفع أغنى الناس والشركات التي يمتلكونها القدر الكافي من الضرائب. و

ل الفردي خدلايبة رلعليا لضت االدمعلن امكالً مة  دلمتقالدول افي ت ماولحکد خفضت افق، 9ر الرسم هظي
ل. كان أعلى معدل لضريبة الدخل الفردي في الواليات يطولدى الماعلی ت کارلشل اخديبة رضدل معو

اليوم فيبلغ نصف هذه النسبة  ا%. أم  70إلى 1980عام ال، لينخفض في 1945عام ال% في 94المتحدة 
أعلى معدل لضريبة الدخل الفردي عن هذه النسبة متوسط قل . وفي الدول النامية، ي386%37تقريباً، أو 
 .387% فقط لضريبة الشركات25%، و28ليصل إلى 

من خالل اإلعفاءات والثغرات، ال تزال معدالت الضرائب الفعلية التي يدفعها األغنياء والشركات 
ا كانت تدفعه قبل 388منخفضة عدل الضريبة انخفض مإذ سنوات  10. وال تزال الشركات الكبيرة تدفع أقل  مم 

على الرغم من الجهود السياسية المتضافرة للتعامل وذلك منذ األزمة المالية. " %9دفعه بنسبة تي ذال يالفعل
بمع  ، يعتبر األغنياء 390. وبما أن معظم الثروات تتخذ شكل أصول مالية كاألسهم389"ي الكبيربيالضر التهر 

المستفيدين من ضرائب الشركات المخفضة، فضالً عن انخفاض الضرائب الفردية. لقد قامت  كبر من بين أ
العديد من الدول بتخفيض الضرائب على الثروة، مثل ضرائب الميراث، في العقود األخيرة أو لم يتم تطبيقها 

ة مجال واسع لجميع الدول تقريباً لجباية المزيد من الضرائب من األشخا391ببساطة ص األكثر قدرة على . ثم 
 .392الدفع

 انخفاض معدالت الضرائب المفروضة على األفراد األغنياء والشركات: 9 الرسم

 
 

، لضريبة الدخل الفردي وضريبة الميراث والضريبة على الشركات، 393(2016سكيف ك. وستاسافاج د. )المصدر : 
 دولة غنية. 20. مالحظة: عينة من 394ولضريبة الدخل على الشركات
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اإلخفاق في فرض ضرائب أكثر عدالً على األثرياء والشركات ليس مجرد فرصة ضائعة للحد من انعدام إن 
إذ يتعي ن على الحكومات أن تلجأ إلى فرض المزيد من الضرائب على بقية  سوءا بل إنه يزيده -المساواة 

تحد  االجتماعية التي حماية ال المجتمع، أو خفض اإلنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العامة و
 من انعدام المساواة.

، انتقل عبء الضرائب من الشركات إلى 2008أنه منذ األزمة المالية في عام  10يبين تحليلنا في الرسم 
 على ضريبةالاالستهالك مثل ضرائب والرواتب مصدرها الزيادة الصافية في عائدات الضرائب فيما األسر، 

ألن الفقراء يدفعون حصة أكبر من دخلهم، لذا فإن تنازلية اً ما تكون هذه الضرائب وغالب القيمة المضافة.
. وقد ساهم ذلك في حقيقة أن نظام الضرائب  395(10ضرائب االستهالك تزيد من انعدام المساواة )اإلطار 

 2013عام اللي في الحكومي واإلنفاق في بعض الدول النامية يزيد من الفقر بدالً من أن يحد  منه. في تشي
سبب السياسة المالية ألفا ب 222 نحوفقر ب حالة د عدد األشخاص الذين يعيشون فيا، زعلى سبيل المثال

 .396للحكومة

 لضرائبتصنيف ا: 10 المربع

 الشركات على دخل ضريبة

أفراد بشكل عام، من حيث أن تأثيرها يقع على أغنى صاعدية تضريبة تفرض على الشركات والمؤسسات التجارية. هي 
 .397المجتمع ألنهم أصحاب الشركات. إال أن  التهرب الضريبي الواسع االنتشار والتحصيل الضعيف يقوضان هذا التأثير

 الدخل الفردي على ضريبة

أن  بشكل عام، إذ يدفع األغنياء معدالت أعلى، على الرغم من صاعدية تص. هي اشخضريبة تفرض على دخل األ
 .398قوض هذا التأثيرتالضعيف تحصيل الوالتهرب الضريبي على نطاق واسع  ممارسات

  

 الضريبة على القيمة المضافة وضرائب المبيعات واالستهالك األخرى 

ً مرة يشتري فيها شخص ما سلع كل  في تفرض ضريبة  بشكل عام، من حيث أن أفقر تنازلية هي خدمات أو يستهلكها.  وأ ا
المزيد من أموالهم على ، وينفق الفقراء أيضاً يدفعه األغنياء عند شراء شيء ماالذي نفسه األفراد يدفعون معدل الضريبة 

 .األغنياء نسبة كبيرة من دخلهم يوفرما في، االستهالك

 الضرائب على األجور

ن. والمرتبات المعاشات على ضرائب هي  مساهمات الضمان االجتماعي. الغالب في وتتضم 

 الضرائب على الثروة

ضريبة تفرض على الثروة مباشرة أو على انتقال الثروة. وهذا يشمل مجموعة واسعة من الضرائب على الميراث  
ضرائب هي نسبة بسيطة من إجمالي ثروة األفراد، وتسمى  شمل أيضاً لضرائب على المعامالت المالية. وتوالملكية وا

 ؤثر بشكل أكبر على أغنى المواطنين.وتللغاية،  صاعدية بشكل عام تهي "ضرائب الثروة الصافية". هذه الضرائب 

 )% من الناتج المحلي اإلجمالي( 2015-2007: تغيّر اإليرادات الضريبية 10اإلطار 
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 35االقتصادي المتاحة عن والتنمية في الميدان حسابات منظمة أوكسفام استناداً إلى بيانات منظمة التعاون 
  2015.399دولة من خارجها لعام  43االقتصادي ووالتنمية في الميدان دولة من دول منظمة التعاون 

مالحظة: تشمل ضرائب الرواتب مساهمات الضمان االجتماعي والضرائب األخرى على المرتبات واألجور. 
 القيمة المضافة. على ضريبةالوتشمل الضرائب على السلع والخدمات ضرائب المبيعات و

إعادة توزيع منذ الثمانينات، فشلت الضرائب في  400وبينما زاد انعدام المساواة في الدخل في العديد من الدول
ه. وبالفعل، يذكرنا الملياردير وارن بافيت بأنه يدفع معدل ضرائب أقل من 401المزيد من الدخل . 402أمينة سر 

ؤخذ في االعتبار الضريبة على الدخل والضريبة وفي بعض الدول، عندما تستثنائية. باال حالته هذه ليستو
ا 10أغنى على االستهالك )الضريبة على القيمة المضافة(، يدفع  % من المستهلكين معدل ضرائب أقل  مم 

 % منهم.10يدفعه أفقر 

 تحدةمال والمملكة البرازيل في %10 وأغنى %10 ألفقر الفعلية الضريبة نسب: 11 الرسم

المؤسسة 
البرازيلية 

للعلوم 

  .403 (2018) ( ومكتب المملكة المتحدة لإلحصاءات الوطنية2015والتكنولوجيا )

. ومن المرجح أن تؤدي المكننة إلى 404عوائد أصحاب الثروات عوائد العمال في العديد من الدولتفوق ذلك ك
م اعدانتزايد هو من محركات هذا التفاوت كثيرون إلى أن يشير . و405ريزيادة هذا االتجاه بشكل كب

وبيل  408الدوليوالبنك  407العديد من المعلقين بما في ذلك صندوق النقد الدولي وهذا دفع كذلك . 406المساواة
إلى زيادة الضرائب على الثروة للمساعدة في المساهمة في  إلى الدعوة  410إيكونومستذي ومجلة  409يتسغ

 .إعادة التوازن القتصاداتنا

السياسة العامة بحيث  التأثير على الثروة السلطة، يمكن للحلقة المفرغة أن تسمح لألغنياء ب ولد وبينما ت
 13كا الالتينية يردراسة نُشرت مؤخًرا من قبل منظمة أوكسفام وكالسكو في أم. وث قت 411ثراءكثر يصبحوا أ

 .412غنياء قوتهم ونفوذهم لضمان قواعد ضريبية تفضيليةحالة استغل فيها األ

 فرض ضرائب على الثروة

الدخل على األفراد يبة وتشديد جباية ضرمستويات الضرائب في تصاعدية وباإلضافة إلى الزيادة ال
، ينبغي أن تولي الحكومات المزيد من االهتمام بفرض الضرائب على الثروة نفسها. إن انعدام والشركات

ذلك يمكن أن يساهم فرض الضرائب على ، ك413المساواة في الثروة أعلى بكثير من انعدام المساواة في الدخل
اً في الحد من انعدام المساواة االقتصادية عائدات للحكومات بفضلهاتحقيق  يمكنو. 414الثروة إسهاماً هام 

لكن . 415فرضهاأو فشلت في  ألسف، فإن العديد من الدول إما خفضت الضرائب على الثروةولكن مع اكبيرة.
عفاءات. فعلى سبيل المثال، في بنغالدش، تستند إ عادة ما تعاني منعتمدة حتى الضرائب على الثروة الم

مستوى الً للممتلكات، وال يتم تحديثها، وهذا يعني أنه يتم دفع على المبلغ المدفوع أصيبة على الملكية الضر
الضرائب على المنازل الكبيرة التي تم شراؤها منذ فترة طويلة مقارنة بالمنازل األصغر التي اشتريت متدن 
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ا قل أمرات يدفع ثمانية ، الفرد على الثروة الصافيةالكثيرة اإلعفاءات الضريبي ة جعلت . في الهند، 416حديثًا مم 
 . 418، عوضاً عن معالجة مسألة اإلعفاءات، ألغت الحكومة الضريبة2016عام ال. وفي 417كان ينبغي

األثرياء للمساعدة في محاربة انعدام على المزيد من الضرائب فرض على الحكومات تركيز جهودها على 
ثروات األغنياء بجمع  % على0.5المساواة. فعلى سبيل المثال، سوف تساهم جباية ضريبة إضافية بنسبة  

 3.3 ىمليون طفل ال يرتادون المدارس وفي تأمين الرعاية الصحي ة لحوال 262تعليم مبالغ تزيد عن كلفة 
 .419شخصيين مال

أنه إذا فرضت ضرائب إضافية على ثروة أصحاب المليارات في العالم  موف هيومانتي" وقد رت حملة "
ً  100ى %، فسيسمح ذلك بجباية ما يزيد عل1بنسبة   .420مليار دوالر سنويا

حيث  سيجبى أيضاً في الدول الغنيةفي الدول الفقيرة، فإن الكثير منها ستجبى بعض هذه العائدات مع أن و
ني إلى إعادة توزيع حصة من هذه العائدات من األغنياء في العالم الغ ال بد  منمعظم ثروة العالم. تركز ت

 نظر "دور المساعدات الدولية" ، أدناه(.)أ، من خالل زيادة المساعدات الفقراء في العالم الفقير

 ؟بالنمو  غنىا  األكثرهل تضّر زيادة الضرائب على األشخاص 

 أن فرض المزيد من الضرائب على األغنياء سيضر  ترى لفترة طويلة، كانت النظرة االقتصادية التقليدية 
 النمو االقتصادي.لجم الجميع من خالل ب

ض اآلن للنقدل نظرية االثر االنتشاري إال أن   ظهر بحث أجراها صندوق النقد الدولي أن . ويلغنى هذه تتعر 
كبير لزيادة الضرائب هامش إعادة التوزيع تكون عادة مفيدة للنمو االقتصادي، وأن العديد من الدول لديها 

تصادي توماس بيكيتي بأن المعدل األعلى الخبير االقؤكد . وي421على األغنياء من دون اإلضرار باقتصاداتها
%. حالياً، يبلغ متوسط أعلى معدل للضريبة على الدخل 83يكون األمثل لضريبة الدخل الشخصي قد 

 .422%31الشخصي في العالم 

الملكية تعكس الدخل غير المكتسب، وبالتالي ال يكون لها تأثير الضريبة على الميراث وإلى حد كبير يبة ضر
. تُعد ضرائب الميراث عنصراً أساسياً في تعزيز تكافؤ الفرص والحد  من سلطة الثروات 423النموكبير على 

التي غالباً ما تستند إلى معلومات خاطئة  425لالنتقادات. لطالما كانت هدفاً مفضالً 424واالمتيازات الموروثة
 .426هابايتساهمت في انخفاض كبير في المبالغ التي تم ج

ورجال أعمال في إكوادور بشن  حملة شرسة من من المعارضة وكسفام كيف قام سياسيون ألأظهر بحث 
ك ض  المعلومات المضللة ضد  ضريبة اإلرث المقترحة لتضليل الجمهور والح  على معارضة هذا التحر 

ال . ويعتقد كثير من الناس أن هذه الضرائب سوف تؤثر عليهم سلباً، في حين أنها في الواقع 427صاعديالت
 . 428تُفرض إال على األغنياء في المجتمع

 محاربة التهّرب الضريبي
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ومن الحواجز األخرى التي تحول دون دفع األغنياء لحصصهم العادلة، التهرب الضريبي والمنافسة 
ويمكن لرأس المال أن ينتقل عبر الحدود بحثًا عن السرية وانخفاض معدالت الضرائب. ويخفي الضريبية. 

بون من سداد إيرادات ضريبية تقدر  7.6األثرياء ما ال يقل عن  تريليون دوالر عن السلطات الضريبية ويتهر 
المودعة خارج البالد من . ففي ما يخص  أفريقيا وحدها، قد يصل حجم األموال 430مليار دوالر 200بنحو 

مليار  15%، وهذا يحرم الحكومات األفريقية من إيرادات ضريبية تقدر بنحو 30الثروات الخاص ة ما يقارب 
تستغل الشركات متعددة الجنسيات ثغرات في قوانين الضرائب لتحويل األرباح إلى مالذات و. 431دوالر

دخل الضائعة على ضرائب المليار دوالر من  100 ىوالحالنامية ما يقدر بالدول يكلف األمر الذي ضريبية، 
 .432الشركات

موضع لغاية اآلن من التهرب الضريبي للشركات كانت  جهود الحكومات للحد  
ة . 433بشكل محدودترحيب، ولكن  ً وثم   حاجة ملحة إلى مجموعة أكثر طموحا

الشركات. هناك بعض المؤشرات على على لضرائب لمن اإلصالحات العالمية 
تكون ، وقد 2019عام الأ في مجموعة العشرين في أن عملية جديدة ستبد

يتعين على أي عملية جديدة أن تسعى إلى إصالحات لكن  موضع ترحيب.
ب على الشركات بدالً من ائالضرخفض  علىجوهرية حقيقية تعكس السباق 

النامية  الدوليجب أن تشارك حكومات ومجرد المصادقة على الوضع الراهن. 
 من البداية.

وتعمل العديد من الحكومات حاليًا ضد المصالح العامة لدولها من خالل تخفيض 
معدالت الضرائب ومنح اإلعفاءات الضريبية في معركة ترمي إلى جذب 

 إلحاق الضرر بجميع األمم وتكون النتيجة في نهاية المطافرؤوس األموال. 
ت من الثروة يترك المليارا األمر الذي، باستثناء بعض المالذات الضريبية

تخسر حكومات الدول النامية الكثير من و. 434يدي القطاع الخاص بينالعامة 
 .435إعفاءات ضريبية غير ضرورية تُمنح للشركاتبسبب األموال 

وتنجح الحكومات أكثر في محاربة التهرب الضريبي من قبل األفراد. وقد بدأت 
المغفلة الهوي ة. وتقوم معظم السلطات الضريبية بعض ضد السرية المصرفية والشركات البالتعاون مع بعضها 

اآلن بتبادل بيانات الحسابات المصرفية تلقائيًا. ويقوم عدد متزايد من الدول بجمع أسماء األشخاص الطبيعيين 
. وستنشر مثل هذه المعلومات عالنية في االتحاد األوروبي، ن"(ون المستفيدوالذين يمتلكون شركات )"المالك

بما في ذلك مالذات ضريبية معروفة  -لمان المملكة المتحدة تشريعات تطالب أقاليم ما وراء البحار وقد أقر  بر
سجالت عامة لملكية المستفيدين. إال أن  فضائح مثل أوراق باعتماد  –مثل برمودا وجزر العذراء البريطانية 

ة الكثير من الثغرات في النظام: باناما وأوراق بارادايز تظهر حجم المشكلة وصعوبة إصالحها. ال يزال ثم  
قلة شفافية حول التهرب الضريبي للشركات إذ يخترع مخططو الضرائب طرقًا جديدة إلخفاء الثروة فثمة 

الشخصية، كما أن المتهربين من الضرائب ليس لديهم ما يخشونه من الحكومات التي ال ترغب في مقاضاتهم 
ن ذلك، يظهر التقد م األخير أنه حين توجد اإلرادة، يصبح كل شيء أو ال تملك القدرة على ذلك. على الرغم م

 ممكناً.

 كيف يمكن أن تقلص السياسات الضريبية انعدام المساواة بين الجنسين

تتحل ى السياسات الضريبية ليس فقط بالقدرة على الحد  من الفجوة بين األغنياء والفقراء، ولكن كذلك الحد  من 
لنساء والرجال. ومع ذلك، فإن النظام الضريبي العالمي الحالي يحمل العبء ألفقر األفراد انعدام المساواة بين ا

من ال يتاح لهن  سوى فرصة ضئيلة للتأثير على السياسة المتضررين هم من النساء و واألسر. غالبية
 الضريبية أو محاسبة الحكومة.

رسالتي موجهة إلى المتهربين " 
من الضرائب ... إذا لم يدفعوا 
ضرائبهم، فكيف سيعمل القطاع 
العام؟ من سيدفع لمن هم أكثر 
فقراً؟ إذا كان لديهم المال للذهاب 
إلى العيادات واألطباء 
الخاصين، بحجة أن  خدمات 
القطاع العام سيئة، فذلك ألنهم 

 …"ساهموا في تدميره

ة. د –  رئيسة لسود، بوسنينة در 
 واالجتماعي الوقائي الطب قسم

 الوطني المستوى على والمنس قة
ة  والمراهق والطفل األم   لصح 

 لدى 2015 مارس/آذار منذ
 التونسية. الصحة وزارة
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الرجال بشكل غير متناسب،  ،واألثرياءتفيد تخفيضات الضرائب على الشركات، وأصحاب الدخل المرتفع 
ويملكون  436% من جميع الشركات في العالم86ألنهم يهيمنون على عالم الشركات. يتحكم الرجال بنسبة 

ا تملكه النساء. ونموارد أكثر من النساء، وغالباً ما يكونون في قمة سلم الدخل، ويملك  من الثروة أكثر مم 

ية بسياسات ضريبية غالباً ما يكون لها تأثير سلبي أكبر على النساء وقد اقترنت هذه التخفيضات الضريب
 موه –الفقيرات. وتحوذ الضريبة على القيمة المضافة نسبة أكبر من دخل األشخاص األقل قدرة على الدفع 

ئية في الدول التي ال يتم فيها إعفاء السلع الغذاوصا خص –غالباً من النساء ومن األسر التي تعيلها النساء 
الصحية ضرورة للنساء والفتيات لذا فإن فرض الضريبة على القيمة المضافة  فوط . إن  ال437األساسية

ض  وضرائب االستيراد عليها من شأنه أن يجبر أفقر النساء والفتيات على االستغناء عنها، األمر الذي يقو 
 الحيض. إلىالعار  نظرةفرص التعليم وفرص العمل ويزيد من 

 يمكن للحكومات رسم ميزانياتها لمواجهة هذه المسائل، من خالل النظر في آلية: 

 ،جمع اإليرادات وإنفاقها •

 ،توزيع العبء المالي للضرائب •

 تماعية حول أدوار الرجال والنساء،تأثير الضرائب على المواقف االج •

استكشاف ذلك من خالل استشارة المواطنين الفقراء  للحكومات يمكنوتأثير الضرائب على حياة الناس؛  •
  .رأةومنظمات حقوق الم

، وبسبب جهود إقرار موازنات تراعي الجنسين، أدخلت جنوب أفريقيا إصالحات على  1995عام المنذ 
خفضت الضريبة على ذلك ضرائب الدخل لخفض معدالت الضرائب المرتفعة على النساء المتزوجات. ك

لها نساء، والتي تعتمد على الكاز كمادة يألسر التي تعوصا اعلى الكاز لحماية الفقراء، وخص القيمة المضافة
%، األمر الذي 1وقود أساسية. ولكن، في العام الماضي، ارتفع إجمالي الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 

العدالة الضريبية،  غيرهن. نتيجة لجهود الحمالت الوطنية من قبل نشطاء 438سيؤثر على النساء أكثر من
 .439الصحية فوط ألغت الحكومة الضريبة على القيمة المضافة على ال

 قمع الفساد

 في توفير الخدمات العامة والحماية االجتماعية للجميع.  محورية معالجة الفساد بأهمية تتسم

أن يضطر أفقر الناس ، من المرجح وفي ما يتعلق باألساسياتيؤثر الفساد على انعدام المساواة بطرق مختلفة. 
. لقد خلصت إحدى الدراسات في المكسيك إلى احتمال طلب الشرطة رشاوى من الفقراء، 440إلى دفع رشاوى

األشد . وتمثل الرشاوى نسبة أعلى بكثير من دخل األسر 441ألن أغنى الناس أكثر قدرة واستعداًدا على االنتقام
 .442ي الدخل، أي أنها تساهم في زيادة انعدام المساواة ففقراً 

تتمتع النساء بصالحيات وقوة أقل للمطالبة بالمساءلة، مما يجعلهن أهدافًا أسهل للفساد. ومن المرجح غالبا ما 
. كما أن  443أن تكون النساء أكثر قدرة من الرجال على تحديد الفساد ألنه يؤثر سلبًا على حياتهن اليومية

بب المواقف االجتماعية التي والحماية االجتماعية، بس النساء في الغالب أكثر استعماالً للخدمات العامة
يعني أنهن أكثر عرضة للفساد في عملية تقديم  اهن القائمات األساسيات على شؤون أسرهن، متعتبر

 .444الخدمات

يمكن القول إن أكبر تأثير سلبي على انعدام المساواة والفقر هو "الفساد على نطاق واسع" الذي يتمثل في نهب 
الدولة وتأثير النخب المنظم على إجراءاتها. ويؤثر ذلك على انعدام المساواة مباشرة من خالل تمكين موارد 
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األغنياء من دفع ضرائب أقل مما ينبغي، وبشكل غير مباشر عن طريق خفض اإليرادات ومعها اإلنفاق 
 الحكومي الذي يمكن استخدامه لمعالجة انعدام المساواة.

المية، غالباً ما يغذيها فشل الدول الغنية في تنظيم قطاعاتها المالية على النحو كما أن  الفساد ظاهرة ع
. ويسه ل النظام العالمي للمالذات الضريبية ذلك على نطاق ممنهج. فعلى سبيل المثال، وجدت فرقة 445المالئم

. 446في تسهيل الفساد العمل المعنية باإلجراءات المالية الحكومية الدولية أن المالذات الضريبية تشارك بقوة
من غير المرجح أن يرغب المواطنون العاديون في دفع ضرائبهم إذا شعروا بأن األغنياء في قمة الهرم ال 

 .447يدفعون حصصهم العادلة، وأن أموال الضرائب التي يدفعونها لن تنفق في المكان الصحيح

ة وغيرها من للتعليم والصح   أقل  أموال إتاحة االستنزاف غير القانوني لموارد الدولة من خالل الفساد ويعني 
، على سبيل المثال، أظهرت 2017عام الجمهورية الدومينيكان في الخدمات العامة والحماية االجتماعية. ففي 

 .448ةمنظمة أوكسفام أن الفساد يحرم الدولة من اإليرادات الكافية لمضاعفة اإلنفاق على الصح  

 دور المساعدات الدولية

ة  اً قوي اً وتحس ن تحصيل الضرائب، لكنها ما زالت تفتقر إلى الموارد المحلية لتمويل  48ثم  دولة تظهر نمو 
ة والتعليم والحماية االجتماعية للجميع، وسوف تحتاج إلى  مليار دوالر إضافية لتلبية هذه  150الصح 

سوف  عتمد سياسات تقد مية.. ال تستطيع هذه الدول ببساطة القضاء على الفقر، حتى عندما ت449االحتياجات
تعتمد معالجة الفقر المدقع في هذه الدول ليس فقط على الضرائب المحلية، وإن ما أيضاً على مساعدات 

. يمكن للمساعدات أن تدعم أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والحماية االجتماعية التي تعاني من 450التنمية
مالي للمستفيدين. ففي عالم مليء بالوفرة، حيث تتباهى دول نقص في التمويل وذلك من دون زيادة العجز ال

مرة عنه في الدول منخفضة  52بدخل الفرد الذي يزيد االقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاون 
وال يجب النظر  لموارد من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.فورية ل، تعمل المساعدات كإعادة توزيع 451الدخل

إلى المساعدات على كونها صدقات وإنما هي مسألة عدالة، ألن ثروات أغنى الدول إنما بنيت على االستغالل 
 . كما أنها تعبير عن التضامن العابر للحدود. 453والمتواصل لدول العالم النامية 452التاريخي

ولكن فقط إذا ما  ضمن الدول وفي ما بينهااة في الحد  من انعدام المساو همة للمساعدات قدرة هائلة على المسا
تم  توسيع نطاقها وإفساح المجال الصحيح أمامها

454. 

من إجمالي الدخل  %0.31االقتصادي والتنمية في الميدان في المتوسط، تقد م الدول المانحة لمنظمة التعاون 
وهي نسبة أقل بكثير من الوعد البالغ ( ، 2017عام المليار دوالر في  147إلى الدول الفقيرة ) العام  القومي
ً  50الذي قدمته منذ ما يقرب من  0.7% وإذا تابعت الدول  .456فقط في بهذا الوعد دول. خمس 455عاما

تريليون دوالر  1.5المانحة األخرى في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التزامها ، يمكن زيادة 
ً   2030.457بحلول عام   وال ينبغي للدول الغنية أن تقد م المزيد من المساعدات فحسب، بل يجب عليها أيضا

 .458لمعالجة الفقر المدقع أقل   تتمتع بمواردالتي نحو الدول أفضل توجيهاَ  توجههاأن 

 
 

 للتعليم مساعدات: 11 اإلطار

زيادة المساعدات من أجل تحسين جودة ، والذي التزم فيه المانحون 2000عام المنذ منتدى داكار العالمي للتعليم في 
. وبفضل 459مليون طفل إضافي بالمدارس في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 34التعليم األساسي للجميع، التحق 

، وكان 2016ام عالمعلم في ألف  238التمويل متعدد األطراف من خالل الشراكة العالمية من أجل التعليم، تم تدريب 
ب المزيد وقد خطت هذه االستثمارات مجتمعة خطوات كبيرة في جذ  2014.460عام الفقط في  ألفا  98نحو هذا العدد 

 .461م المساواة بين الجنسين وكذلك الفقراعدان، ومعالجة من الفتيات إلى المدارس
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ركود: فقد توقف اإلنفاق على اللصحة والتعليم من الألسف، في السنوات األخيرة، عانت مساعدات 
% بين 250شهد زيادة بنسبة ما )بعد 2013( منذ 2016عام المليار دوالر في  21المساعدات الصحية )

( التي لم تتغي ر 2016عام المليار دوالر في  12( ، وإنفاق المساعدات على التعليم )2013و 2002عامي 
ذلك ك  2016.462و 2010 نعاميالقيمة الحقيقية بين % فقط من حيث ال6إلى حد  ما وإنما ارتفعت بنسبة 

ا 3تستخدم المساعدات لدعم الشراكة سيئة السمعة بين القطاعين الخاص العام، كما هو موضح في القسم  . أم 
 .463مليار دوالر 2.3المساعدات المخصص ة للحماية االجتماعية فتظل  ضئيلة بقيمة 

يمكن للمساعدات أن تقل ص من انعدام المساواة من خالل دعم الحكومات لجباية المزيد من الضرائب ذلك، ك
إلى المساعدات. إن  زيادة فيه حاجة الوجمعها بشكل أكثر إنصافاً. هذا األمر أساسي  لرسم مسار نحو مستقبل 

 2020عام الالمحلي  بحلول الناتج إجمالي % إضافية من 2الضرائب واإليرادات المحلية األخرى بنسبة 
أي ما  -مليار دوالر إلى الدول ذات الدخل المنخفض وتلك ذات الدخل المتوسط إلى منخفض  144ستضيف 

، فإن المساعدات التي تستهدف مساعدة الحكومات على لالسف و .2017عام اليعادل إجمالي المساعدات في 
ي المساعدات، وليست الجهات المانحة على المسار ٪ من إجمال0.18زيادة اإليرادات المحلية تبلغ فقط 

 .464في إطار إتفاقية أديس حول الضرائب 2020عام الالصحيح للوفاء بالتزاماتها لمضاعفة هذا المبلغ بحلول 

تقديم صوصا كما يمكن للمساعدات أن تلعب دوراً أساسياً في دعم المواطنين لمساءلة الحكومات، وخ
. ففي  465مرأةالمساعدات لمنظمات حقوق ال ، لم يخص ص 2016-2015 نعاميالوهو دعم ال يزال غير كاف 

مليون  38ولم يذهب سوى  -مليون دوالر في المتوسط سنوياً للمنظمات النسائية غير الحكومية  225سوى 
  .466دوالر فقط إلى المنظمات العاملة في الدول النامية

 خطر الديون

في أفريقيا. وفي  خصوصا زيادات مط ردة في مستويات الديون، وتواجه أعداد متزايدة من الحكومات 
مواجهة االحتياجات اإلنمائية األساسية ونقص المساعدات واإليرادات المحلية، اقترضت العديد من حكومات 

% من عائداتها على 50. فعلى سبيل المثال، تنفق كينيا اآلن ما يقرب من 467الدول النامية لتمويل تنميتها
. على مدى السنوات الست الماضية، أصدرت حكومات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 468يونهاتسديد د

 .469مليار دوالر للمستثمرين الباحثين عن عوائد عالية 81سندات بقيمة 

عالوة على ذلك، هناك قروض أكثر غموضاً من حكومات  مثل الصين والهند، فضالً عن المقرضين 
ة كمية كبيرة من الديون الخاص  وتجعل . 470االقتصاديوالتنمية في الميدان عاون التجاريين التابعين لمنظمة الت

 مندولة  23تعاني الظروف المالية. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، قلبات عرضة لتالدول وقصيرة األجل هذه 
ومعظمها في أفريقيا جنوب الصحراء  -أزمة الديون  جدا للوقوع في  ضةمعر  هي أو  حالة مديونية حرجة 

ا اآلن ، كانت زامبيا تقترض بفائدة أقل من إسبانيا2012عام ال. وفي 471الكبرى تصل إلى  فائدةنسبة تدفع ف أم 
16%472. 

كبيرة في خدمة ديونها وتضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة بشأن  النامية اآلن مشكالت تواجه العديد من الدول
. في مثل هذه الحاالت، يكون 473ضغط من صندوق النقد الدوليباإليرادات واإلنفاق، وغالباً ما يكون ذلك 

واإلنفاق الذي سيتم اقتطاعه، وتأثير ذلك على األثرياء ايتها جبالواجب اتخاذ القرارات بشأن الضرائب 
وقد التزم صندوق النقد الدولي دعم الدول لمعالجة انعدام  ى الرجال والنساء أمًرا بالغ األهمية.والفقراء وعل

المساواة، وهو أمر إيجابي للغاية، ولكن تظهر أبحاث أوكسفام أنه حتى اآلن ال يوجد دليل يذكر على حدوث 
 .474ذلك

حجم  تقليص لتخفيف أعباء الديون عن طريق إعادة الهيكلة واإللغاء، وبالتالي  يذكركما أنه لم يبذل أي جهد 
جديدة من عمليات اإلنقاذ التي يقدمها صندوق دفعة األموال التي يتم تحويلها عن اإلنفاق االجتماعي. وستكون 
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التخاذ الخيارات االقتصادية التي  الدولموضع التنفيذ ويدعم هذا األخير وعوده النقد الدولي فرصة لكي يضع 
على حساب الفقراء من النساء  تصحيح عجزها تواصل العديد من الدول  م المساواة.اعدانتقلل من 
ض ذلك قدرة الدول على معالجة انعدام المساواة. ويبين التاريخ أنه بدون اتباع نهج جديد 475والرجال . ويقو 

بأفقر الضرر هذه البرامج االقتصادية  لحق على الدفع، ست يركز على فرض ضرائب على أكثر الناس قدرة
 .476النساء والرجال

م اعدان يصقليساهم في ت قد، فاً جيد اً سيئًا بالمطلق، وإذا كان مستداًما ومستثمراالقتراض الحكومي  ليس
تكون تكاليفها ، وكثيراً ما قيمتها مشاريع مشكوك فيمول غالباً ما يالكثير من هذه القروض المساواة. لكن 

ً مبالغ . ويرتبط جزء كبير من هذا الدين 477هروب رؤوس األمواليزيد من ي الفساد ويغذ  األمر الذي فيها،  ا
 .478الخاصو القطاعين العام الفاشلة بين بالشراكات

اتخاذ ن المطلوب هو اتخاذ إجراء عالمي سريع لمعالجة هذه المشكلة قبل أن تخرج عن السيطرة. وسيتعي  
رون نصيبهم التمويل وإعادة الجدولة وإلغاء الديون حتى يأخذ الدائنون المتهو  االجراءات تشمل مجموعة من 
أغنى األفراد على الضرائب  زيادة  التقشف المالي علىالمرتبطة بيجب أن تركز الخيارات ذلك كمن العبء. 

وينبغي أيضاً  وخفض الخدمات للفقراء.، وليس على زيادة الضرائب والهدرمن الفساد  والشركات وكذلك الحد  
إنشاء آلية مستقلة إلعادة هيكلة الديون والتحكيم فيها لتوفير مساحة تفاوض آمنة ومحايدة تحمي المواطنين 
الفقراء في الدول المدينة. وينبغي أن يقترن ذلك بزيادة كبيرة في المساعدات األجنبية حتى تتمكن الدول من 

 عدام المساواة من دون الحاجة إلى االقتراض من األجيال القادمة.االستثمار في مكافحة ان
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 من أجل عالم أكثر عدالا  النضال -5

 

ساره الجئة من جنوب السودان تقيم في أوغندا تدعو النساء إلى االنضمام إلى مجموعتها لالعمال الحرفية في مخيم بيديبيد. وبمساعدة 
ه تملك محل مجوهرات روكانت سا اء بتحقيق دخل والتواصل اجتماعيا.للنس حللسماأوكسفام وشريكها "سيفورد" اسست المجموعة 

في جنوب السودان لكنها هربت من البالد بعد مقتل زوجها في الشارع أمامها. ووفرت  المجموعة فرصة لها  لتحقيق دخل وتشارك 
 تجاربها مع نساء أخريات في المخيم. صورة/ كييران دوهرتي /أوكسفام 

ة ا •  قادتنا على تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء.  هي القادرة على إرغاملناس فقط قو 

حركة عالمية متنامية تدعى "التحالف من أجل مكافحة انعدام المساواة" النضال الدائر حول العالم توحد  •
 ضد  انعدام المساواة.

ة والحماية ذلك توفير الخدمات العام  باتت السياسات الالزمة للحد  من انعدام المساواة واضحة، بما في 
االجتماعية للجميع، ويجب أن تدفع كلفتها من خالل فرض الضرائب على أغنى الناس والشركات. وفي العديد 

إلى النخب وليس  القادة السياسيين ينصتون من الدول، يكمن السبب في عدم تنفيذ هذه السياسات في كون
لمواطنون العاديون أكثر تنظيماً ، زادت فرصة تغيير هذا الواقع. وفي . كلما كان المطالب الناس العاديين

ركا الالتينية انخفاضاً حاداً في مستوى انعدام المساواة في الدخل، إذ يالعقد األول من القرن الحالي، شهدت أم
يم رفعت الحكومات الضرائب على األغنياء، وزادت الحد  األدنى لألجور، واستثمرت في الصحة والتعل

ة الناس العاديين الذين ي وحدون الصفوف والخدمات العامة األخرى. وكان العامل الرئيس وراء هذا هو قو 
 .479للمطالبة بالتغيير
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 إحتلوا الملعب: 12اإلطار 

 
 إينغانغا لبرايان الصورة

المسيل للدموع والشرطة المدججة االبتدائية في نيروبي بكينيا الغاز رود من مدرسة النغاتا تالميذ ، واجه 2015عام الفي 
فندق لموقف سيارات  تحويله إلىلعقاريين رين بالسالح للدفاع عن ملعبهم العام، الذي "تم االستيالء عليه" من قبل مطو  

 (، تمكنOccupyPlayground#) غفي حركة سرعان ما حصلت على دعم عالمي من خالل الهاشتا .480مجاور
األرض. أدت هذه القضية إلى غضب قومي حول األراضي العامة التي تم االستيالء  من وقف االستيالء علىالتالميذ 

السياسة، وأوقف العديد من حاالت االستيالء على األراضي. يوضح أوساط بعلى عالقة  عليها من قبل مطورين عقاريين
من  واسة بشأن انعدام المساواة ويقلل، إلى جانب العديد غيره، كيف يمكن للناس العاديين أن يغي روا مسار السياتحركهذا ال

 الفجوة بين األغنياء والفقراء.

وفي "مسيرة  (metoo#المتنامية كما رأينا في حركتي )وينعكس هذا االتجاه لزيادة النشاط في حركة المرأة 
كي ال ) حركة ركا الالتينية، للعمل ال سيما من خاللين آالف النساء في أماالحركت ألهمت هاتانلقد النساء". 
كحملة وطنية لمكافحة قتل النساء،  2015عام الفي األرجنتين  ت هذه الحركة. ولد 481واحدة( نخسر أي

ل إلى ومن خالل العمل الجماعي، غيرت حركة  حركة في جميع أنحاء المنطقة. لتتحو 
)كي ال نخسر أي واحدة( النقاش الوطني وحفزت التغيير على مستوى العالم، كما رأينا 

  2018.482مع قيادة حملة اإلضراب العالمي للنساء لعام 

ضاالت ، الذي يجمع بين الن483التحالف من أجل مكافحة انعدام المساواةإن ظهور 
الوطنية من أجل مزيد من المساواة، أمر أساسي لبناء حركة عالمية من الناس العاديين 

ً  النضالالعازمين على  حركة الحقوق المدنية كما هزت . ومن أجل عالم أكثر عدالً  معا
، يثبت هذا الجيل أنه يملك القدرة على تحديد خمسين سنةقبل  رواسب األعراف القائمة

 م المساواة.اعدانالحكومات، ويدعوها إلى وضع حد للفقر وف كيفية تصر  

 

 عدام المساواةانعلى الحكومات بذل قصارى جهدها لمحاربة 

على الحكومات اإلصغاء إلى مواطنيها العاديين واتخاذ إجراءات جد ية للحد  من انعدام المساواة. كما أن  على 
مهل زمنية مقّررة للحّد من انعدام المساواة تحديد أهداف وخطط عمل ملموسة ضمن جميع الحكومات 

. وينبغي أن من أهداف التنمية المستدامة بشأن انعدام المساواة 10كجزء من التزاماتها في إطار الهدف 
 تشمل خطط العمل هذه المجاالت الثالثة التالية:

مكافحة انعدام  
المساواة أمر ال بد منه 

 لنكون بشراً. 

اج ، أمان:   – لميس فر 
االئتالف من أجل 
النزاهة والمساءلة، 
األراضي الفلسطينية 

  المحتلة
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ا للجميع بمن ف -1  يهم النساء والفتياتتقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة مجانا
ة وتوفير المعاشات التقاعدية والمساعدات لألطفال وغيرها  والكف  عن دعم خصخصة الخدمات العام 
من أشكال الحماية االجتماعية للجميع وتصميم كافة الخدمات بشكل يضمن توفيرها للنساء والفتيات 

 أيضاً.

ا تحرير وقت النساء من خالل تخفيف ماليين ساعات العمل  -2 غير مدفوع األجر التي يمضينها يوميا
والسماح ألولئك اللواتي يؤدين هذا العمل األساسي بأن يكون  في رعاية أسرهن واالهتمام بمنازلهن

لهن رأي مؤثر في القرارات المتعلقة بالميزانية، وجعل تحرير وقت النساء هدفاً رئيساً لإلنفاق 
ة الت ي تقلل من الوقت الالزم للقيام بهذا العمل من دون أجر الحكومي واالستثمار في الخدمات العام 

بما في ذلك الماء والكهرباء ورعاية األطفال وتصميم جميع الخدمات العامة لصالح األشخاص الذين 
 ال يتمتعون بمتسع من الوقت.

وفرض ضرائب أكثر عدالً على الثروة  وضع حّد لتخفيض الضرائب على األفراد األغنياء والشركات -3
أس المال ووقف السباق على خفض الضرائب على الدخل الفردي وعلى الشركات والقضاء على ور

ب الضريبي من قبل الشركات واألثرياء والموافقة على مجموعة جديدة من القواعد والمؤسسات  التهر 
العالمية إلعادة تصميم النظام الضريبي بشكل جذري يجعله عادالً، مع منح الدول النامية منزلة 

 متساوية مع سائر الدول لجهة اتخاذ القرارات.
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 المراجعالمالحظات و

.إال إذا ذكر خالف ذلك في النص 2018تّم الولوج إلى جميع الروابط في أكتوبر/تشرين األول 

العالم منزل في غلى أ وهو طابقا   27سكن يتألف من مداخل منزل موكش آمباني قّصة  من: آنتيليا( 2018 أيار/مايو 18) ،. هانراهان م   1

. expensive-mukesh-inside-https://www.huffingtonpost.in/entry/antilia- بقيمة مليار دوالر. هافنغتون بوست.

 mumbai_n_1527703-home 

(. جيف بيزوس يكشف عن تجربة بناء إمبراطورية وكيف أصبح أغنى رجل في العالم، والسبب في استعداده إلنفاق مبلغ 2018)دوفنر م.  2

 .(. أصحاب المليارات في العالم2018مليار دوالر في السنة لتمويل أهّم مهمة في حياته. األعمال من الداخل، مجلة فوربس، )

.es/list/https://www.forbes.com/billionair ( ،2019لمراجعة حسابات ميزانية الصّحة اإلثيوبية أنظر: ريفولو اسبينوزا .)

tice.oxfam.org.uk/publications/privateprac-http://policy- .منهجيةعن ال المذكرةالصالح العام أم الثروات الفرديّة؟ 

 620599-good-public-or-wealth 

 وستري ج. د. ولونغاني ب.  وبيرغ أ. )يصدر قريبا (. مواجهة انعدام المساواة: كيف تختار المجتمعات النمو الشامل. كولومبيا.أ  3

مكافحة انعدام المساواة. وهي تشمل العمل واألجور )كافئوا ركزت تقارير منظمة أوكسفام السابقة على عوامل رئيسة أخرى في مجال   4

)إقتصاد اقتصادنا  تشكيل وإعادة  wealth-not-work-https://www.oxfam.org/en/research/reward ;العمل ال الثروة(

 واالقتصاد السياسة على النخب سيطرة إنهاء  https://www.oxfam.org/en/research/economy-99 %(99لغالبية بنسبة 

  economy/https://www.oxfam.org/en/research-1 %(1إقتصاد ألقلية )

 على الضرائب فرض: االنتهاكات عن واإلبالغ اللعبة قواعد تغيير( 2013 فبراير 13. )م وكين. ج برومبي: المثال سبيل على أنظر   5

taxing-blowers-whistle-and-changers-https://blogs.imf.org/2018/02/13/game- الدولي، النقد صندوق الثروة،

 wealth/ المساواة، انعدام معالجة: المالي ،الرقيب(2017) الدولي النقد وصندوق 

 2017-october-monitor-https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal ذي" أيضا   أنظر 

 . العشرينو الحادي القرن في الضرائب رفع( 2018 أغسطس 9 ،"إيكونوميست

 century-21st-the-for-tax-https://www.economist.com/leaders/2018/08/09/overhaul 

منهجية عن ال المذكرة؟ الفرديّة الثروات أم العام الصالح(. 2019) ،ريفولو اسبينوزا عن المنهجية، المذكرة راجع أوكسفام، حسابات  6

 620599-good-public-or-wealth-practice.oxfam.org.uk/publications/private-http://policy 

 ابقالس المرجع  7

and-http://www.worldbank.org/en/publication/poverty- ،2018 المشترك، واالزدهار الفقر( 2018)الدولي  البنك  8

. prosperity-shared 1% من انحدر قد الفقر خفض معدل كان إثباتات بشأنها يتوفر التي األقرب السنوات 2015و 2013 عامي بين 

  %0.5 إلى العام في

 السابق المرجع  9

 السابق المرجع 10

 مليون شيلن  2.9صحيفة كينيا: شرطية تفقد توأمين، وتحتجز في مستشفى غرب نيروبي بفاتورة بلغت  2018المأساة المزدوجة  11

-nairobi-in-held-twins-loses-woman-police-tragedy-https://www.sde.co.ke/article/2001255156/double

 bill-million-9-sh2-over-talhospi-west 

مع استمرار المعدالت الحالية  2030. تبين توقعات البنك أنّه ال يمكن استئصال الفقر المدقع بحلول عام 24الصفحة  السابق، المرجع 12

% من دخل الشريحة الدنيا من السكان أكثر من نمو دخل باقي 40للنمو االقتصادي ما لم يتم خفض انعدام المساواة من خالل تسريع نمو 

في المائة من سكان العالم  3.7ام المساواة حتى مع مضاعفة معدالت النمو االقتصادي سوف يعيش حوالي السكان. من دون الحدّ من انعد

 في فقر مدقع

 .2018 المساواة، انعدام حول التقرير( 2017. )ج وزوكمان. ي وساييز. ت وبيكيتي. ل وشانسيل. ف آلفيرادو  13

 https://wir2018.wid.world/ 

 ، المحاسبة في التعليم: الوفاء بالتزاماتنا2017/8تقرير مراقبة التعليم العالمي( 2017) يونيسكو،  14

 http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259338e.pdf 

(، الوفيات بسبب تدني جودة النظم الصحية في عصر التغطية الصحية للجميع: تحليل منهجي للوفيات في 2018وآخرون، ). م كروك 15

 ذي وكذلك fulltext-6736(18)31668-lancet/article/PIIS0140/https://www.thelancet.com/journals/4 دولة  137

يين مال 3.6أّن  وقد خلص التقرير إلى  2212  – 2203الكامل، ص.  النص ،10160 اإلصدار 392 العدد 17-11-2018 النسيت،

 في اليوم الواحد 9863وفاة كان سببها نقص إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحيّة، أي 
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https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017
https://www.economist.com/leaders/2018/08/09/overhaul-tax-for-the-21st-century
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http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.sde.co.ke/article/2001255156/double-tragedy-police-woman-loses-twins-held-in-nairobi-west-hospital-over-sh2-9-million-bill
https://www.sde.co.ke/article/2001255156/double-tragedy-police-woman-loses-twins-held-in-nairobi-west-hospital-over-sh2-9-million-bill
https://wir2018.wid.world/
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259338e.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31668-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31668-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol392no10160/PIIS0140-6736(18)X0049-X
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متوفر عبر  (. أعمال الرعاية ووظائفها في مستقبل العمل الالئق: منظمة العمل الدولية، 2018يونيو  28وآخرون، ). ل آداتي 16

رقام متاحة األ  en/index.htm--fow/lang-for-economy/care-https://www.ilo.org/global/topics/care. الرابط   

الم، ومن المرجح أن يكون الرقم اإلجمالي العالمي في المئة من سكان الع 66.9دولة حيث أجريت دراسات استقصائية، تمثل  64لـ

 % من أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر75أعلى بكثير. وقد خلصت الدراسة إلى أّن النساء يقدّمن في المتوسط 

. لمزيد 2018في عام  2,208إلى  2008في  1,125من  في السنوات العشر التي تلت األزمة المالية، ارتفع عدد أصحاب المليارات 17

practice.oxfam.org.uk/publications/private-http://policy-المنهجية:عن  المذكرةمن التفاصيل، يرجى االطالع على 

 620599-good-public-or-wealth 

( قد زادت قرابة 1,900)حوالي  2018و  2017مجموع ثروة األشخاص الذين بقيت أسماؤهم في قائمة مجلة فوربس بين عامي  18

 المذكرةمليار دوالر يوميا . لمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على  2.5مليار دوالر في سنة واحدة، ما يعني زيادة بمعدل  900

 good-public-or-wealth-practice.oxfam.org.uk/publications/private-http://policy-620599 المنهجيّة: عن 

بين  165( توسعت بحلول 2018من أي وقت مضى. قائمة فوربس ألصحاب المليارات )بر أصحاب المليارات في العالم أك عدد 19

.  لمزيد من 151أكثر من ضعف عدد الذين غادروها، والذين بلغ عددهم  -ملياردير جديد دخلوا القائمة  316. 2018و 2017

 المنهجيّة: عن  المذكرةالتفاصيل، يرجى االطالع على 

 620599-good-public-or-wealth-practice.oxfam.org.uk/publications/private-http://policy  

 (،2018بنك كريدي سويس )(، أصحاب المليارات في العالم،  مرجع سابق وكذلك 2018) أوكسفام باالستناد إلى فوربس، حسابات 20

 http://policy-عن المنهجية،  المذكرة تقرير الثروة العالمية، للمزيد من المعلومات، راجع بيانات سجلّ 

 620599-good-public-or-wealth-/privatepractice.oxfam.org.uk/publications 

مليار دوالر. قائمة فوربس ، مرجع سابق. بالنسبة لحسابات ميزانية الصحة  112تبلغ  2018كانت ثروة جيف بيزوس في مارس  21

لمنهجيّة، مرجع اعن  المذكرة؟ الفرديّة الثروات أم العام الصالح(. 2019) ،اإلثيوبية، يرجى الرجوع إلى إسبينوزا ريفولو وآخرون

 سابق

-http://www.mckinsey.com/globalاإلنصاف، متاح عبر الرابط  قّوة ،(2015) العالمي ماكينزي معهد  22

themes/employment-and-growth/how-advancing-womensequality-can-add-12-trillion-to-global-

growth 

مليار دوالر( والمتاح عبر  229.3) 2017رقم على أساس اإليراد السنوي الذي صّرحت عنه شركة آبل في عام ال احتساب تمّ   23

 https://www.apple.com/newsroom/pdfs/fy17-الرابط التالي: 

 q4/Q4FY17ConsolidatedFinancialStatements.pdf 

 .سابق مرجع المشترك، واالزدهار الفقر( أ 2018)الدولي  البنك 24

 (. الصالح العام أم الثروات الفرديّة؟ المذكرة عن المنهجية، مرجع سابق.2019اسبينوزا وآخرون، )ريفولو  25

األغنياء: تاريخ العدالة الضريبية في الواليات المتحدة وأوروبا. منشورات  على الضرائب فرض ، (2016. )د وستاسافاج. ك سكيف 26

 جامعة برينستون.

دولة نامية. أعلى معدل لضريبة  122اعدة بيانات مؤشر تقليص انعدام المساواة، وهي أرقام خاّصة بـاألرقام مأخوذة من االلتزام بق 27

 %28.55الدخل الشخصي هو 

، 184التخفيض الضريبي و)انعدام( العدالة الضريبية في البرازيل. نشرة فنيّة رقم ( 2015)علوم والتكنولوجيا للالمؤسسة البرازيلية  28

tecnicas/nts-http://www.inesc.org.br/noticias/biblioteca/publicacoes/notas-متاحة عبر الرابط التالي: 

 brasil/view-no-tributaria-justica-in-e-mineracao-184-tecnica-2015/nota 

 .2017 السنة المالية المنتهية في عام –(. آثار الضرائب والفوائد على دخل األسرة 2018مكتب اإلحصاءات الوطنية، ) 29

alandhouseholdfinances/incomeandhttps://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/person

,wealth/datasets/theeffectsoftaxesandbenefitsonhouseholdincomefinancialyearending2014  14الجدول :

متوسط الدخل والضرائب والفوائد من المجموعات العشرية من جميع األسر المعيشية )وهي مرتبة غير معدلة بحسب الدخل المتاح(، 

2016/17. 

 المنهجيّة، مرجع سابقعن  المذكرة؟ الفرديّة الثروات أم العام الصالح(. 2019) ،ريفولو إسبينوزا وآخرون  30

 عن المنهجيّة لشرح األعمال (، الثروة الخفية لألمم، منشورات جامعة شيكاغو، أنظر المذكرة2015)زوكمان ج.   31

-inequality-the-end-to-wealth-not-work-https://policypractice.oxfam.org.uk/publications/reward

. 620396-fo-economy-an-tbuildmus-we-crisis ( التهّرب الضريبي 2017) ونيلز ج. وزوكمان ج.  آلستادساتر وكذلك

 zucman.eu/files/AJZ2017.pdf-http://gabrielوانعدام المساواة، مرجع سابق، 

 ( التهّرب الضريبي وانعدام المساواة، مرجع سابق،2017) وآخرون  آلستادساتر  32

 

https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/care-for-fow/lang--en/index.htm
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/private-wealth-or-public-good-620599
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/private-wealth-or-public-good-620599
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/private-wealth-or-public-good-620599
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/private-wealth-or-public-good-620599
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/private-wealth-or-public-good-620599
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/private-wealth-or-public-good-620599
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/private-wealth-or-public-good-620599
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/private-wealth-or-public-good-620599
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womensequality-can-add-12-trillion-to-global-growth
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womensequality-can-add-12-trillion-to-global-growth
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womensequality-can-add-12-trillion-to-global-growth
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womensequality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.apple.com/newsroom/pdfs/fy17-q4/Q4FY17ConsolidatedFinancialStatements.pdf
https://www.apple.com/newsroom/pdfs/fy17-q4/Q4FY17ConsolidatedFinancialStatements.pdf
http://www.inesc.org.br/noticias/biblioteca/publicacoes/notas-tecnicas/nts-2015/nota-tecnica-184-mineracao-e-in-justica-tributaria-no-brasil/view
http://www.inesc.org.br/noticias/biblioteca/publicacoes/notas-tecnicas/nts-2015/nota-tecnica-184-mineracao-e-in-justica-tributaria-no-brasil/view
http://www.inesc.org.br/noticias/biblioteca/publicacoes/notas-tecnicas/nts-2015/nota-tecnica-184-mineracao-e-in-justica-tributaria-no-brasil/view
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/theeffectsoftaxesandbenefitsonhouseholdincomefinancialyearending2014
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/theeffectsoftaxesandbenefitsonhouseholdincomefinancialyearending2014
https://policypractice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-mustbuild-an-economy-fo-620396
https://policypractice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-mustbuild-an-economy-fo-620396
http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf


 71 
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