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تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان
مذكرة من األمانة
تتشرررا األمانررن حتر ن ير قو اررس ح رروي ا ن رران ت ريررر امل رررا اصرراع املسررة ر لن
الف ررر املرردحق وح رروي ا ن ررانأ سيايررا عل ررتونأ املسررد عمر ا حت رراا اساررس  .3/26ويشررا امل رررا
اصاع قو عن ال ري األااارين لانمرال الردوو روي ا ن ران تتسررم لاسارول حت اراليا جديرد
ومتنوعررن ع عررال  .2017ومررن حتررس التف رااي األ ررر رريوع ا الشررسوا املتنررامس حت رررعن حتانسرردال
األمن االحتصادي الذي يصيا رائح وااسن ع السديد من استمساي.
ويش ررا امل رررا اص رراع قو عن األوا رراق املسني ررن رروي ا ن رران ل رريس ل ررديسا قال ال اير ر
لت دمه ع مواجسن هذا األمر .س من خطر سساس ع عن ميضس نمال ح وي ا ن ران عراجزا عوضرا
عررن التمرراس اررب خ حررن ملواجسررن مشرراان انسرردال األمررن االحتصررادي .قا ارريم ي ررا قو األمررال
عاى م اا خمطط منذ عمد حتسيدأ حىت مق جفاا ريان ا يا ع املؤا ن.
وي ررتند الت ريررر قو ال ررعي ال ائ ر حت ر ن حر ررن ح رروي ا ن رران تررات قو مواجسررن الت رااي
اجلوهرين اليت تشسدها اهليا االحتصادين واالجتماعيرن عارى الصرسيدين الرواة والسراملس واالارتااحتن
صدى هرس االاتساضرن عرن نمر ا مايرن
هلا .وع هذه المرواأ تاون قحدى األاروحاي األ ر ا
االجتماعين ال ائمن عو تامياسا حتدخ عاااس ام ("الردخ األااارس"  .وحرد ع راا هرذا امل ر
مؤخرا اهتمال ا اوماي والساماء واملماااس ع االي خمتافن .سفس ااه الشرام وامل راوأ يستر
ال رردخ األااا ررس مص ررمم ا حتوض ررو ملواجس ررن مسمر ر االس اض رراي الرئي ررين ال رريت ي ررول عايس ررا نم ررال
الضمان االجتماعس ال ائ  .سبردالا مرن عن تارون املردسوعاي جزئيرنأ ستضرا تضرمن حردا عدىن؛ وحتردالا
من عن تاون عرضينأ تاون منتممرن؛ وحتردالا مرن عن تارون م رتند قو االحتياجرايأ تردسق يمرن
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موحررد لااميررق؛ وحترردالا مررن عن تاررون ع ررا دعر عيررة سوضررويأ تاررون ن ديررن؛ وحترردالا مررن عن
ت ررتحأل ل اررر افتاجررن س ررطأ مص ر عايسررا اجلميررق؛ وحترردالا مررن عن ت تضررس ااررتيفاء ا ر اااي
خمتافنأ تاون حت روق؛ وحتدالا من عن ت تبسد مي واي ا رالأ تارون رامان لااميرق؛ وحتردالا مرن
عن ت تند قو ا ا اي ملدى ا يا أ متول عاااا من الضررائا .وتبشرر حت راان التصرمي رد عدىن
من الباوحرااين وحتاخنفام التااليف ا دااين.
وال رررم الرئي ررس مررن الت ريررر هررو التفاررر حتتمسرران ع ااتص روا الرردعو قو اتبررا ض ر
الدخ األاااس ع ا ماين االجتماعين عندما يرى مرن منمروا ال رانون الردوو روي ا ن ران.
سالرردخ األاااررس يرروسر حر ا جريئر ا وقحتررداعي ا لامشررا املاحررن الرريت عاررى و ررأ عن تصرربح ع ررر
ااتسصرراءا حتا ررا نتياررن ل ااهرراي الرريت يبرردو عن االحتصرراد السرراملس اررائر سيسررا ال الررن .وحتينمررا
توجرد الا را مرن االع اضررايأ حتشر ن ال ردا عاررى الردسق ديرداأ سينب ررس عال يررسذ هرذا املفسررول
راو .سفرس عرال اليرول الرذي يت ر حتانسردال رديد ع األمرن االحتصراديأ
دون دااان حتذايسن عنه م .
يصبح االحتتااا ع ال ياااي االجتماعين ضرواي ا.
ويرردعو الت ريررر قو ا ح رراا حت ر ن انسرردال األم ررن االحتصررادي مي ر دي رردا جوهري را رروي
ا ن ان اسن .سسو يدعو قو منح ا أل ع السم والضمان االجتماعس وامل توى املسيشس ال ئأل
ماانر ا حترراا ا ع حترنررام عمر ح رروي ا ن رران .وتررتبط حتررذلأ ا اجررن قو الت رراي حتالرردوا افررواي
لادولررنأ وال ياارراي املاليررن السادلررن والتداةيررنأ وعدالررن قعرراد التو يررق .واأله ر هررو ضررروا الت رراء
الن ا اي املتسا ن حتا دود الدنيا لاحماين االجتماعين وحتالدخ األااارس .س رد تارىت حرىت ا ن
منفصان قو حد حتسيدأ حت ااو ي يت حتنتائ عا ين ويفضس ع ضاين املطاا قو تفراح املشرا
ع ر منه قو حاسا.
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أوالا -مقدمة

(1

 -1ي رردل هررذا الت ريررر عم ر ا حت رراا اررس ح رروي ا ن رران 3/26أ وهررو الت ريررر ال ال ر الررذي
ي دمه قو اساس سيايا عل تون حتصفته امل را اصاع املسة لن الف ر املدحق وح وي ا ن ان.
 -2ويتم ر رروا هررذا الت ري ررر ع ساررر االاتساض ررن عررن نم ر ا مايررن االجتماعي ررن ال ائم ررن
عو تامياس ررا حت رردخ عااا ررس ررام ("الر ردخ األااا ررس" ( . 2وع الش ررسوا األخ ررا أ ع رراا ه ررذا
امل ر ر م ررؤخرا اهتمامر را متزاي رردا م ررن ا اوم رراي والسام رراء واملمااا ررس ع موع ررن م ررن اس رراالي
املختافنأ ونشري ع تتاحتق اريق عاحتسن تا ائي رين عرن هرذا املوضرو ( . 3وح ربما خارص ت ريرر
لاحاومن اهلندينأ ستاا ان "املفارون عاى عحصى الي اا واليمس" حد عصبحوا مجيس ا من مؤيدي
الرردخ األاااررسأ ستنرره قان "لفاررر حويررن" ةررا مناحشررتسا اديررن؛ حررىت وقن رران الررأ الت ريررر
خياص قو عن الوحىت ل من حتسد لتنفيذها( . 4وحبر ااتاشراا تفاصري املفسرول وع حتره روي
ا ن انأ ةا النمر ع ال ياي الذي جذ سيه امل هذا االهتمال.
 -3قن ال رري األاااررين لانمررال الرردوو رروي ا ن رران تتسرررم لاساررول حت ارراليا جديررد
ومتنوعرن ع عرال  .2017وحتينمررا حردمىت تف رااي متناس رنأ سرتن األ ررر واودا ع مسمر ال روائ
هررو وجررود ررسوا متنررال حت رررعن حتانسرردال األمررن االحتصررادي يصرريا ررائح وااررسن ع السديررد مررن
استمسرراي .وهنرراس قح رراس متزايررد حتاالناشرراا واهلشا ررن واهلزميررن والساررزأ والتسمرري املمررنس
احتصرراديا واجتماعي را عاررى ال رواء .وهررذا الوضررقأ الررذي رران يبرردو ع ال راحتأل عنرره مصررا ي تصررر
س ط عاى مرن يسيشرون ع الباردان املنخفضرن الردخ عو ع س رر مردحق ع الباردان املرتفسرن الردخ
واملتواررطن الرردخ أ عصرربح يصرريا لرريس س ررط مررن ه ر دون عم ر عو السرراااس جزئي ر اأ حت ر عيض ر ا
عصحا الوتائف غا امل ت ر ومن متم س داض لسماس ع امل ت ب ال ريا نتيان لتطوااي
متنوعررن .سالسديررد مررن هررؤالء ررانوا يتمتسررون ع ال راحتأل حت رردا ي ررا مررن األمررن واالحر ال والشررسوا
حتر ن هلر نصرريب ا ع النمررال السررال لاحار  .ومررق تضررخ حالررن انسرردال األمررن ا دي ررن وت اهررا عاررى
ععررداد متزايررد أ سررتن السديررد مررن األح رزا ال يااررين الرئي ررين حررد تاررىت غاساررن عو حرردمىت حارروالا
ل تزد املشا قال تفاحماأ مما اد من عزعن ا ميان حتالدمي رااين االنتخاحتين.
 -4وميا ررن اؤي ررن عن ال ياا رراي الاي الي ررن اجلدي ررد ال رريت حتاواه ررا تواس ررأل ااء وا ررنطن ع ح ب ررن
ال مانينيررايأ وال ارريما حتررالنمر قو املاضررسأ حررد عدي قو تفرراح انسرردال األمررن االحتصررادي قو حررد
باأ حتصرا النمر عن النوايا .س د اس م عن الدولن حد ت ص سيسا االست اا قو الافاء واملي قو
الف ادأ وعدى الأ قو ض ط م تمر لت ايص ماونا ا اليت انىت توسر اصردماي االجتماعيرن
واالحتص ررادين األااا ررين قو عامر ررن الن رراسأ مر ررق ال ي ررال ع الوحر ررىت نف رره حتت ير ررر وتسزي ررز دوا الدولر ررن
مررنم يي ررر خصخصررن االحتصرراد ويضررفس عايسررا الط راحتق الشرررعس .و ررول الضررمان االجتمرراعس

__________

(1
(2
(3

(4
4

يسر امل را اصاع عن امتنانه لاري تيان سان سس وعن.ا حتوملان عاى م اعد ما ال يمن ع قعداد الت رير.
يسرا املفسول عيض ا حتدخ املواانأ وضمان الدخ األاااسأ والدخ ال نوي املضمون.

Philippe van Parijs and Yannick Vanderborght, Basic Income: A Radical Proposal for a Free
Society and a Sane Economy (Harvard University Press, 2017); Rutger Bregman, Utopia for
Realists: How We Can Build the Ideal World (Bloomsbury Publishing, 2017); Thomas Straubhaar,
Radikal Gerecht (Körber Stiftung, 2017); and Andy Stern, Raising the Floor: How a Universal
).Basic Income Can Renew Our Economy and Rebuild the American Dream (Public Affairs, 2016

.Government of India, Economic Survey 2016-2017 (2017), chap. 9, p. 195
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وا ماين االجتماعينأ حتطري من حتينسا ال ياااي الصرمن لابنأ الدوو وصندوي الن رد الردووأ قو
مفسررول ا ررد األدىن الررذي يتم ر ع " رربااي األمرران االجتمرراعس" املصررممن لتانررا عا روع النتررائ
وقتسرراا الدولررن ع صرروا اف ررن مررق ال يررال ع الوحررىت نف رره حتتماررس امل ررؤولس املتفررانس ع وضررق
لياي "ااتسداا" ع ر فاء من اي حب وق الرن ا داات الزائرد ع هرذه الشربااي مرق الت اير ع
الوحىت نف ه من عمهين ا داات الناحص .و ولىت عهداا تسزيز ا ص الضرييب وال ياااي املاليرن
ا ص رريفن قو ا ررباي قو ال ررا لتحدي ررد عحر ر مس رردالي الضر رريبن عا ررى األسر رراد والش ررر ايأ وج ررذ
الش رر اي التاااي ررن م ررن خ ر ل قعف رراءاي مااف ررنأ والت اض ررس ع ررن ممااا رراي التس ررر الض ررييب غ ررا
ال انونيررن عو تاررأ املفراررنأ وقل رراء الضررائا الس اايررن وغررا الررأ مررن التررداحتا الرريت مررن ر ضا ت ارريص
قعاد التو يق حىت قو حدها األدىن .ومت ال وي لاخصخصن حىت سيما يتساأل ا ان ينمر قليه من
حبر عاررى عنرره مررن املسررال األاااررين لادولررن م ر ال رراون والتسارري واألمررن .وع حتسررذ الرردولأ حررىت
النمررال ال ضررائس حررد مت خصخصررته جزئي ر اأ ا رواء مررن خ ر ل ااررول حضررائين حتاهمررن حتالن رربن لاف رراء
عو عن اريأل قحالن ااوى امل تسااس وغاها من الشااوى قو التحاي اصاع.
 -5ومررن جانبررهأ سررتن األوارراق املسنيررن رروي ا ن رران ل ياررن لررديسا مررا ت دمرره قا ح ر ا ع
مواجسررن التحرردياي البال ررن املرتبطررن الررن انسرردال األمررن االحتصررادي الشررديد  .سح رروي ا ن رران
املتسا ررن حتامل ررتوى املسيشررس ال ئررأل والسم ر والضررمان االجتمرراعس ت ر مرتبررن متدنيررن لا ايررن عاررى
حائمن عولويراي اجلماعراي الرئي رين املسنيرن روي ا ن ران واملنممراي الدوليرن وا حايميرن الرئي رين
رروي ا ن ررانأ حتاا ررت ناء منمم ررن السمر ر الدولي ررن .وتش ررم عا رربا ال ررأ حاار ر ا حدمي ررن حتر ر ن
ال ضررايا االحتصررادين مااضررا جرردول األعمررال االحتصررادي ال هيئرراي ح رروي ا ن ررانأ ومفسوم را
مفرراده عن املتخصصررس ع رال ح رروي ا ن رران غررا مررؤهاس لاتسامر مررق حضررايا ت رردل عاررى عضررا
م ائ ت نين متسا ن حتال ياان االحتصادينأ وتفضي ا لتانرا تنراول امل رائ املتسا رن حتتعراد تو يرق
الرردخ عو ا نفرراي مررن منمرروا ح رروي ا ن ررانأ واس ر ام عن سايررن ا رروي املدنيررن وال يااررين
اتؤدي تا ائيا قو اح ال ا وي االحتصادين واالجتماعين.
 -6وهنرراس مشرراان ااي صرران ع اررياي اررس ح رروي ا ن رران وهررس النمررر ع ر حضررين
حتشررا منسررزلأ حي ر يررت تنرراول الش رواغ املتسا ررن حتال ررذاء والصررحن والتسارري وامليرراه وغاهررا مررن
الشرواغ املتسا ررن حتررا وي ع ص روامق منفصرران تتارراوا ولاررن نرراداا مررا تتاام ر  .سرراساس ينرراح
ت ااير املاافرس حتالواليراي ع قاراا ا جرراءاي اصاصرن حتشرا متتراحتق حير ير رز ر مرن هرؤالء
عاررى حطسررن واحررد حتسينسررا مررن عحايررن بررا لاصرروا امل طوعررن .ولاررن حامررا تتسير الفرصررن لفحررص
الصوا ا .
 -7وهنرراس خطررر ررديد حت ر ن ميضررس نمررال ح رروي ا ن رران عرراجزا عنرردما يواجرره التحرردي
املتم ع مساجلن انسدال األمن االحتصادي .س يم ي ا قو األمال عاى م اا خمطرط منرذ عمرد
حتسيرردأ حررىت مررق جفرراا رريان ا يررا ع املؤا ررن .واررتم عجسزترره املتسا ررن حتا رراا والرصررد
تتوجه حتشرا ع رر ق احر ا قو السناصرر الفاعارن ا اوميرن الريت مهشرىت نف رساأ واتواصر اارا
االح ال ملسايا ااو ا منذ وحىت حتسيد الوحائق ال ااين ل ا ا مداد الساملين .وغالب ا مرا تت ر
لين ح وي ا ن ران حتال ر واالست راا قو النشراق وعردل ال ردا عارى تطروير سارر جديرد ع هرذه
ال ياحاي .ولانسا اتحتات قو ال يال حتذلأ لتم تفمن حت مهيتسا.
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 -8وي ررتند ه ررذا الت ري ررر قو ال ررعي ال ائ ر حت ر ن حر ررن ح رروي ا ن رران ت ررات قو مواجس ررن
الت ااي اجلوهرين اليت تشرسدها اهليا ر االحتصرادين واالجتماعيرن عارى الصرسيدين الرواة والسراملس
واالاتااحتن هلا .وتشم هذه الت ااي مجان عموا من حتينسا ما ياس:
(Uber

تزاي ر ررد الطر ر راحتق غ ر ررا امل ر ررت ر لاسمال ر ررن ع عص ر ررر ر ررر اي م ر ر ر عوحت ر ررر
(ع
وعيررر إ قن إ ( Airbnbومفرراهي االاررتسانن صررادا خااجيررن والتساحررد مررن البرراان والس ررود الرريت
ال دد ااعاي السم وما قو الأ؛
رون األ راال الت ايديررن لاروائح ارروي السمر حررد عصربحىت عحر عمهيرن مررن اي
(
حب ر ل حتصرراد النا ر أ وعن ا ص رراا عاررى ااررتمراا ص ر حيتسا الشررااعنأ وقن انررىت لرره م ااترره
ال ويررنأ يت ر حتساررز متزايررد ع مواجسررن تطرروا ا ار ا مررداد السامليررن وغررا الررأ مررن التطرروااي
ال ائمن عاى انسدال عمن السام ؛
(ت قماانيررن عن تص رربح عع ررداد ب ررا م ررن ح ررو السم ر ا الي ررن عااا ررن حت رربا ي رراد
التشر ي ا و وااررتخدال الروحتوتررايأ حترراالح ان مررق تر يررز ال رررو ع ررر مررن عي وحررىت مضررى ع يررد
النخبن املسنين حتالتانولوجيا وعصحا اعس املال؛
النمو ال ريق الذي ال ميان وحفره عارى مرا يبردو ع عردل امل راوا ع ر ع راء
(د
السررالأ ال ررذي ع ر ي عن ره قحصررائياي منمم ررن عو ررفال حت ر ن ال  1املائررن م ررن البشررر األ ررر رراء
ي يطرون حتالفس عاى رو تسادل رو الر  99ع املائن املتب س( 5أ وع ي عنه ذلأ التحاي ي
االحتصادين التفصياين عاى الصسيد الواة اليت وضسسا توماس حتياييت و خرون( 6؛
صررسود حترنررام الاي اليررس اجلررددأ الررذي ينطرروي عاررى الزيرراد ع ت ررديس خفررذ
(هر
مسرردالي الض ررائا و رريطنن الرردوا ا دااي لادولررن وقل رراء الض رواحتط التنميميررن مررن حي ر املبرردع
وختصرريص مررا تب ررى مررن م ررؤولياي الدولررن ع ال طررا االجتمرراعسأ ممررا يسرردد حتر س الدولررن عرراجز
عن ساين ا وي االجتماعين عو تسزيزها حتشا د.

ثانيا -تقديم للدخل األساسي
ألف -خصائص الدخل األساسي الكامل
 -9قن الرردخ األاااررسأ ع ررااه الشررام والنمررواجسأ مصررم حتوضررو ملواجسررن مسم ر
االس اضرراي األااا ررين ال رريت ت ررتند عايس ررا نم ر الضررمان االجتم رراعس ال ائم ررن .سبرردالا م ررن نم ررال
لام رردسوعاي اجلزئي ررنأ يض ررمن ال رردخ األااا ررس ح رردا عدىن؛ وحت رردالا م ررن عن تا ررون امل رردسوعاي
عرض رينأ تاررون منتممررن؛ وحترردالا مررن عن تاررون م ررتند قو االحتياجررايأ ترردسق يمررن موحررد
لااميق؛ وحتدالا من عن تاون ع ا دع عية سوضويأ تاون ن دين؛ وحتردالا مرن عن ت رتحأل
ل اررر افتاجررن س ررطأ مص ر عايسررا اجلميررق؛ وحترردالا مررن عن ت تضررس ااررتيفاء ا ر اااي خمتافررنأ
تاررون حتر ررروق؛ وحترردالا مررن عن ت ررتبسد مي ررواي ا ررالأ تاررون ررامان لااميررق؛ وحترردالا مررن عن

__________

(5
(6

6

.Oxfam, “An economy for the 99%”, briefing paper, January 2017

Thomas Piketty, Emmanuel Saez and Gabriel Zucman, “Distributional national accounts: methods
and estimates for the United States”, National Bureau of Economic Research working paper series,
).Working Paper No. 22945 (2016
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ت تند قو ا ا اي ملدى ا يرا أ مترول عااارا مرن الضررائا .وتبشرر حت راان التصرمي
من الباوحرااين وحتاخنفام التااليف ا دااين.

رد عدىن

ا د األدىن املضمون
 -10يسررد الرردخ "عااارري ا" مررن ناحيررن تصررميمه ليضررمن "حرردا عدىن" مياررن عن ي ررتند قليرره ر
م تفيد( . 7وألن احتياجاي الناس تت حت دا با من الفردين واالعتماد عارى ال ريايأ سرتن املبار
الررذي ارريحتاجه عي ررخص حتسينرره ارريستمد عاررى عوام ر م ر ا ارراان وتارراليف املسيشررن عاررى
امل ررتوى افاررسأ وحالررن الشررخص الصررحينأ ومررا قاا رران هنرراس عي ررا مررن ع رراال رربااي
الدع  .ولان الدخ األاااسأ ع ااه اصالصأ ايف م عموم ا عنه مبار موحردأ ال يسر عرن
تاررأ التفاوترراي .حتيررد عن هنرراس صرري ا خمتافررن مررن املفسررول تف ر م تسرردي املبا ر عاررى مرردى الررزمنأ
عو ت رردمي عمروال عحر ل افررال وع ررر لاابررااأ عو م ءمررن املبار ح ررا السامر اجل رراع( . 8وحتطبيسررن
ا ررالأ سررتن عارراس ح ررا ا ررد األدىن و ررذلأ املبا ر املرردسو ارريتفاوتان حتداجررن بررا مررن حتاررد
خررر .ومررن بأ سبينمررا احر ااررتفتاء عجررري عاررى الصررسيد الررواة ع اوي ررا دسررق  2 500سرنررأ
اوي ررري ع الش ررسر لاش ررخص الب ررال أ تص ررواي مب ررادا ع جن ررو عسري ي ررا م ررنح  15دوالاا مر ررن
دوالااي الوالياي املتحد لاشخص سريا وسأل مؤ ر التضخ (. 9

املدسوعاي املنتممن
سر مر ا.
 -11ع قااا نمال لادخ األاااسأ ت دد مدسوعاي منتممن لام تفيدين
سال احتاين لاتوحق و ذلأ االارتمرااين تضرمنان يرأل هردع قعراد التو يرق وا رد مرن الف ررأ حير
ال تضمن املدسوعاي ملر واحد س ط عو با قمجاو حدا عدىن مت ا.

الدسق ن داا

 -12ي صرد مرن الردخ األاااررس عن يارون ع را منحرن ن ديررنأ ال ع را دعر عيررة
م ال ذاء عو ال ائ عو امل وى .ويسة الأ ضروا عن يارون لردى األسرراد واريان ي رتامون را
الدخ أ م ح ا مصرع عو هاتف جوال ميان من خ له قداا املدسوعاي ا لا ونين .وحرد
مي ر الررأ مشرراان عنرردما ال تاررون اهليا ر األاااررين املصرررسين عو ت طيررن اهلواتررف اجلوالررن حويررنأ
واررياون صررسب ا رذلأ عاررى سئرراي م ر املشررردين واهلررااحتس مررن السنررف املنررزو واوي ا عاحرراي
النف ين  -االجتماعين(. 10
__________

(7
(8
(9

.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, p. 9
املرجق نف هأ الصفحتان  10و.11
”A SADC-wide basic income grant: where are we now

 .“Towardsمتررا عاررى ال رراحتط الترراو:

http://spii.org.za/sadcbigcampaign/wp-content/uploads/2016/08/SADC-BIG-Newsletter-Issue-1-

.2016.pdf
( 10انمر عاى ابي امل الأ James P. Mulvale and Sid Frankel, “Next steps on the road to basic income in
Canada”, Journal of Sociology and Social Welfare, vol. 43, No. 3 (2016), pp. 27-50, citing on p. 41
Jurgen De Wispelaere and Lindsay Stirton, “The politics of unconditional basic income: bringing

.bureaucracy back in”, Political Studies, vol. 61, No. 4 (2013), p. 915
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الفرد
 -13حتينمررا يتارره السديررد مررن جوانررا نمر ا مايررن االجتماعيررن ال ائمررن قو األاررر املسيشررينأ
ستن الدخ األاااس ايذها مبا ر قو سرد .قال عن حتسذ امل حاي تبتسد عن هذا املبردع
وتتصوا مدسوعاي مب طن تراعس ا الن السامن لاسائان عو األار املسيشين.

عدل املشرواين
 -14يسررد غيررا املشرررواين حتسرردا ائي رري ا لرردى مسمر مؤيرردي الرردخ األاااررس .والررأ يسررة
ع رردل وج ررود عي ررن ررروق ة ررا اا ررتيفاؤها حبر ر دس ررق ال رردخ أ م ر ر حض رروا األاف ررال ع املداا ررن
عو ق باي البح عن عم  .ومن بأ ستن الناس غا ين عاى حبول وتائف حت يضن عو ععمال
غا جذاحتن ميان عن ت ول ا ا الي عو األ خاع املستمون توى ععاى من األجر(. 11

مشولين اجلميق
 -15يستر الرردخ األاااررس الاامر ااررتح اح ا ررام ا لااميررق يردسق حتشررا تا ررائس ومتوحررق
لااميق ع استمق حتصرا النمر عن الدخ وال رو والسمر ونو اجلرنس .وهرو ال يتطارا اختبرااا
لإلماانيرراي املاديررن وال ي تصررر عاررى سئرراي رردد مررن امل ررتفيدين .وهررذه الفاررر تررزع الا راين
ممن يت اءلون عن م ا حصول "املوارين" عاى نفس ال ردا الرذي يتا راه "املس ررون" .ومرن حترس
ا جاحتاي الشائسن عن عي ا من ع راال اختبراا ا ماانيراي املاديرن لتحديرد األهايرن يتطارا
حرداا برراا يت ر حتانسردال الافرراء مررن الباوحراايرن لت يرري املطالبررايأ ويشرا عبئرا عاررى افرررومس
برراي احتيرراجس املرراوأ ويسم ر الفئررن امل ررتسدسنأ وي رروم ا ريررن ع عرردل السم ر  -م اانررن
حتالرعاين ال ائمن عاى اختباا ا ماانياي املادينأ اليت ت اما عمر الشرخص و اد دخاره .ومرن
حتس خياااي ا حت اء عاى مشولين اجلميرق مرق االارتااحتن هلرذا الن رد املتسارأل حتسردل ا نصرااأ نمرال
الضر ررائا التص رراعدين ال ررذي ي ر ر جق سساير را جانبر را ب رراا م ررن م رردسوعاي ال رردخ األااا ررس م ررن
عصحا الدخول املرتفسن .وهناس من يشاأ ع حدا هذا النس عاى االارتمراا ع عرال تشريق
سيه خمططاي انا الضرائا والتسر منسا اصاصن حتالنخبن(. 12
 -16و رراا مررا يف ر م عن حتسررد الشررمولين ينطبررأل س ررط عاررى امل رواانس عو مررن عحرراموا ع الباررد
حانوني ا لف ما حرد عدىنأ اغر عن حتسرذ الر ام ال تتطارا اروى ا حامرن الضرريبين .وت را هرذه
ال يود ت اؤالي هامن تتساأل حتالسمال املساجرين والسمال غا املو س وماتم س الااوء.

باء -تاريخ موجز للمفهوم
 -17عا ر ررى م ر رردى ح ر رررون مض ر ررىتأ ا ر ررر املفا ر رررون م ح ر رراي لش ر ررا م ر ررن ع ر رراال ال ر رردخ
األااا ر ررس( . 13ويتتب ر ررق مؤير ر رردو الفا ر ررر عص ر ر روهلا التااخيي ر ررن ع تر ر ررا [ Utopiaاملدين ر ررن الفاضر ر رران

__________

( 11انمر عاى ابي امل ال.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, p. 22 :
( .Francine Mestrum, “Why basic income can never be a progressive solution”, 14 April 2016 12مترا عارى
الراحتط التاو.https://www.socialeurope.eu/2016/04/basic-income-can-never-progressive-solution/ :
عارى مروجزاي عرن تراايخ الردخ األااارسأ انمررMichael Tanner, “The pros and cons of a :
( 13ل ار
guaranteed national income (Cato Institute, 12 May 2015), p. 4; Van Parijs and Vanderborght,
Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, chap. 4; and “History

”of basic incomeأ متا عاى الراحتط التاو.http://basicincome.org/basic-income/history/ :
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لا را تومراس مروا ( 1516أ و[ On Assistance to the Poorعرن م راعد الف رراء ليوهران سيرف
( 1526أ وععمال املاا يز دي وندوااريهأ و راال سواييرهأ وسياتروا ون ريداانأ وجرون ارتيوااي
مير أ وحترترانررد ااار أ وجرروات ررولأ وهرحتررري ارريمونأ و موعررن خمتافررن عخرررى مررن عامرراء ال يااررن
واالحتصاديس وامل فس ع ا السال .وا را تارون موعرن اصطرط املبارر األ رر تفصري ا و ديردا
ع موضو الدخ األاااس وترتيبراي ا مايرن االجتماعيرن ااي الصران هرس مرا ارحره تومراس حترسأ
وهرو خصرين ائي رين ع ال رواتس الفرن رين واألمريايرن عارى ال رواءأ ع مؤلفيره The Rights of Man
[ح وي ا ن ان ( 1792و[ Agrarian Justiceالسدالن الزااعين (. 1797
 -18وع املمااررن املتحررد أ حتررر ي م حرراي الرردخ األاااررس ع الفر الرريت عع بررىت ا ررحتس
السررامليتس .سفررس 1918أ دعررا حترترانررد ااار قو دخر لااميررقأ يافررس لرردسق حيمررن "الضرررواياي"
ع حتريطاني ررا ع مرحا ررن م ررا حتس ررد ا ررر الساملي ررن األوو( . 14وعن رردما نوحش ررىت خط ررن حتيفري رردت ع
عال 1943أ اح حىت جولييىت ايس  -ويايامز ضاا لادخ األاااس عوضا عن خطن حتيفريدت
التشاا ين لدولن الرساه(. 15
 -19وع الوالي رراي املتح ررد األمرياي ررن ع ال ررتينيايأ ن ررادى ميات ررون سري رردمان حتض رريبن دخ ر
اابينأ وهو مفسول يشاحته قو حد با مفسول الدخ األاااس( . 16وع عواخر ال رتينيايأ دعرا
مررااتس لررو ر ين ر جونيرروا قو دخ ر مضررمون ح ر لاف ررر .وحتنسايررن الررأ الس رردأ رراد ايتشررااد
نيا ررونأ الررئيس ع الررأ ا ررسأ عن ينفررذ حترنررام قعانررن ماماررن لارردخ يشررم اجلميررقأ ولاررن
اررس الشرريوض اسررذ اصطررن حير اعى افرراسمون عن ال نررام مااررف لا ايررن واعى الاي اليررون عن
ا عانن ضئيان لا اين.

جيم -عودة الظهور في القرن الحادي والعشرين
 -20سدي ال نواي األخرا عرود حويرن لمسروا الردع لفارر الردخ األااارس .ومرن حترس
املن ررادين ررذه الفا ررر س ا ررفن واحتص رراديون وااا ررن واواد ععم ررال م ررن وادي ال ررياياون وح رراد
ن ر راحتيون وعام رراء ع امل ررت باياي وغ رراه  .وحتا ض رراسن قو اجلس ررود ال وةي ررن املتض رراسر م ررن حبر ر
مجاع رراي استم ررق امل ررددأ ير ر يت ال رردع م ررن داخر ر ا اوم رراي ع حتا رردان خمتاف ررن فنان رردا واهلن ررد.
ومم ررا يبس ر عا ررى الدهش ررن البال ررن عن مؤي رردي ال رردخ األااا ررس يش ر اون السدي ررد م ررن املناص ررا
املختافن عاى ام الطيف ال يااس من التحرايس قو اال ا يس.
 -21واضطاق عاماء من خمتاف اسراالي حتردوا ائي رس ع مناحشرن مميرزاي هرذا املفسرولأ ومرن
امل ئ ر ت رردمي اا ررتسرام م رروجز مل ررامها  .قن الفيا رروا الباايا ررس سياي ررا س رران حت ررااييس يس ررد
عنشط املؤيدين .وحد ا ز ع واحن ين حتال ن الت ا صداي ع عال  1991عاى عدالن عن ياون
الرردخ األاااررس غررا مشررروقأ ومررن ب جسارره متاحر ا حررىت ملررن خيتررااون حضرراء حيررا ع اياضررن
__________

(.Bertrand Russell, Roads to Freedom: Socialism, Anarchism and Syndicalism (Unwin, 1918), p. 127 14
Juliet Rhys-Williams, Something to Look Forward To: A Suggestion for a New Social Contract
(15
)(Macdonald, 1943؛ و Sir William Beveridge, Social Insurance and Allied Services, HMSO Cmnd
).6404 (1942
( 16تتواص مناحشته ع اجلزء ال ال أ الفر علفأ عدناه.
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ا و األموات( . 17وااتحضر سا فن جون ااولس ادالا حت ن "نمرين لي الين لاسدالن ميان الدسا
الرردسا عنسرراأ عي نمريررن تاتررزل ح ر ا حتاالهتمررال املت رراوي حترراجلميق وحتسرردل التمييررز سيمررا حتررس مفرراهي
ا ي ررا اجلير ررد أ ت ر ر ا حتالفس ر ر أ وس ررأل ر ررروق وحائسير ررن م ئمر ررنأ وج ررود دخ ر ر عااار ررس بر ررا غر ررا
مشرروق"( . 18وعرراام خرررون هررذا السنصررر حتشرد ع حااسر املتسا ررن حتالرردخ األاااررس(. 19
وع تا صدا مؤخراأ يتااو سان حتااييس وسانداحتواي األحتساد الفا رفين قو ااتاشراا تراايخ
املفسول وم ااته االحتصادين وعحتساده ال يااين(. 20
 -22وحتينم ررا يات ررا س رران حت ررااييس وسان ررداحتواي ع الت الي ررد الاي الي ررن املنادي ررن حتامل رراوا ( 21أ يتا ررى
الردخ األااارس عيضر ا دعمر ا حوير ا مرن التحررايس .سيارادل مراي سولين راس حت نره لت يرر نمرال ح روي
املااينأ يازل  -ما تا جون لروس " -تررس مرا يافرسأ وحترنفس اجلرود أ مشراع ا ل خررين"( . 22ومرن
بأ حررد ياررون مررن الضرررواي وجررود رربان عمرران اجتمرراعس ممولررن مررن الدولررن .وهلررذا ال ررمأ اررياون
حترنررام لارردخ األاااررس مفض ر ا عاررى دولررن الرسرراه ألن دولررن الرسرراه فررز املناس ررن املبرردد سيمررا حتررس
مجاعرراي املصررا وألضررا ماافررن وتدخايررن( . 23وهررو يتانررا تنرراول امل ررائ املتسا ررن حتتصررمي وتنفيررذ
نمال الدخ األاااس ولانه يدع النس الذي وضسه راي خر هو تشاالز موااي(. 24
 -23ممر ترا مروااي الرئي رس عنروان
[ع عيرردينا :خطررن ل اتساضررن عررن دولررن الرسرراه  .ويرردعو مرروااي قو "دخ ر مضررمون" ل اتساضررن
عن دولن الرساه اليت يرى عضا ط من حدا "ت اليد السم والتوسا وح رن اجلرواا" سيمرا ترؤدي عيضرا قو
"مشررا اجتماعيررن واحتصررادين تساررز عررن حاسررا" .وهررو ينرردد "حتا مجررا ال رراع اجلديررد" الررذي د رره
دولررن الرسرراه والررذي يست ر عن "ال رررم مررن ا يررا هررو حضرراء الوحررىت حتررس املرري د واملرروي حت ر لطف حالررن
ممانررنأ عم ررا هرردا ا اوم ررن سسررو جس ر تاررأ السماي ررن عاررس م ررا مياررن" .وة رادل حت ر ن قاض رراء حي ررا
ا ن ان "يتطاا االخنراق ع لوا ل ا يا أ وعن دولرن الرسراهأ "حتتاريردها مؤا راي األارر واستمرق مرن
السديررد مررن وتائفسررا وم ررؤوليا ا"أ ستضررا "ت ررتنزا مررن ا يررا جانبرا برراا مررن جوهرهررا" .واالاتساضررن
عررن دولررن الرسرراه حتالرردخ األاااررس ارريسيد استمررق قو ماانرره حتاعتبررااه "املر ررز الررذي ةررا سيرره تابيررن
احتياجاي البشرأ وحي ميان لات ااي عن تاون عمي ن"(. 26
In Our Hands: A Plan to Replace the Welfare State
(25

__________

(17

Philippe van Parijs, “Why surfers should be fed: the liberal case for an unconditional basic
.income”, Philosophy and Public Affairs (spring 1991), p. 101

( 18املرجق نف هأ صفحن .102
David Piachaud, “Citizen’s income: rights and wrongs” (Centre for Analysis of Social Exclusion,
(19
).London School of Economics, 2016
(.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income 20
( 21املرجق نف هأ صفحن .109
Matt Zwolinski, “Property rights, coercion, and the welfare state”, The Independent Review (spring
(22
.2015), p. 519
( 23املرجق نف هأ الصفحاي .526-524
( 24املرجق نف هأ صفحن .527
( 25انمر.https://www.aei.org/scholar/charles-murray/ :
Charles Murray, “Guaranteed income as a replacement for the welfare state” (The Foundation for
(26
.Law, Justice and Society), p. 7
10
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 -24ويررد مزيرد مرن الردع لانمريررن مرن مسسرد راتوأ وهررو مر رز سارري ع وا رنطن الساصررمنأ
حي ر ي ررتسرم الت ييررد لارردخ األاااررس مررن مفاررري ال رروي ا ررر واملفا ررين التحرررايس م ر
سريرداي هايررأ ومياترون سريرردمان واوحترري نو يررأ وتشرراالز مروااي ومرراي سولين راس .ويرررى عنرره
حتينمررا حررد تبرردو الفاررر جيررد عاررى الرروايأ ستنرره " امررا ااررتمر االنت ررال مررن النمريررن قو التطبيررألأ
تزايد تبدد املميزاي النمرين"( . 27ويتم االع ام الرئي س ع ال دا عاى م التاافنأ حي
قن حترنا ا ام ا لااميق لادخ األاااس "ايااف ع ر حتا ا من نمال الرعاين ا او"(. 28
 -25وهنرراس حتسررذ املرؤلفس عاررى ي رراا الطيررف ال يااررس يؤيرردون مرراس الرردخ األاااررس.
س د حال غرس ارتاندين أ وهرو مرن خر اء احتصرادياي السمر أ حترال وي لفارر الطب رن غرا امل رت ر
(ال يااايررا أ وهررس مت ر حطاعرا ضررخما مررن استمررق تت ر حياترره "حت رريطر انسرردال األمررنأ وانسرردال
الي ررسأ والررديونأ واملسانررن .س ررد عصرربحوا حرراانس ال مرواانسأ ويتسرضررون ص رراا ا رروي ال اسيررن
واملدنيررن واالجتماعيررن وال يااررين واالحتصررادين الرريت تررا حتناؤهررا عاررى مررر األجيررال" .وهررو ةررادل
حت نه ع تمق يتزايد سيه انسدال امل اوا ع ر من عي وحىت مضرىأ يارون حرمران اب رن ال يااايرا
الن رريب ررديدا( . 29ووس را ل ررتاندين أ سررتن الرردخ األاااررس ارريتيح لانرراس التحرررس قو داخ ر
اوي السم وخااجسا حت سولن ع ر "وميارن املرواانس مرن ت بر اخنفرام األجروا واملفاوضرن حت رو
ع "( . 30ويشااس اتاندين عيضا ع مشاايق اائد هامن ع اهلند(. 31
 -26وي ررداسق س ا ررفن الي ررااأ م ر ررايت ويا ررسأ ع ررن ال رردخ األااا ررس م ررن منم رروا ماا ررس
ااررت وأ ررادلس حت نرره "مرراول مواجسررن  ...ح ررائأل السم ر ع مرحاررن مررا حتسررد الفواديررنأ ليرروسر داجررن
من األمن ع احتصاد منسدل االات راا"( . 32ويؤيد الفيا وا مايار هروااد الردخ األااارسأ مردعيا
عن رره ال يتس رراام م ررق املاا ررين عو اال ر ر ا ين ويتس ررس د رره م ررق اا ر ر اتياياي لاسمال ررن الااما ررن(. 33
ولاررن خ ررين عاررى الي رراا ررانوا مررن املنت رردين .سياررادل علا ررس غرروايفيت حت ر ن الرردخ األااا ررس
ال هو ضرواي وال هرو يشرا ررا ا اسير ا لا ضراء عارى ترروا السمر ال راطوينأ األمرر الرذي يستر ه
التحدي األ (. 34
 -27وي رروحس و ي ررر السم ر ال راحتأل ع الوالي رراي املتح ررد اوحت ررري ااي ررخ حتت يي ررد اياا ررس عوا ررق
نطاحر اأ حير ي ر عن الرردخ األاااررس ا ررا مياررن متويارره مررن عاحتررا االحتتارراااي الرريت ر ر
السمررالأ عو ا ررا حررىت م ررن ترردسأل ا ي رراداي الرريت ت ررداها املاايررن الفاري ررن الرريت ت ررتند قليسررا تا ررأ
االحتتا ر رراااي( . 35وي ر رردعو عيضر ر ر ا ت ر ررا لار ر ررئيس ال ر ر راحتأل لان احت ر ررن الدولي ر ررن مل ر رروتفس اص ر رردمايأ

__________

(.Tanner, “The pros and cons of a guaranteed national income”, p. 15 27
( 28املرجق نف هأ صفحن .26
(.Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class (Bloomsbury Academic, 2011), pp. 10 and 11 29
( 30املرجق نف هأ صفحن .178
Sarath Davala, Renana Jhabvala, Soumya Kapoor Mehta and Guy Standing, Basic Income: A
(31
).Transformative Policy for India (Bloomsbury Academic, 2015
Kathi Weeks, The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork
(32
.Imaginaries (Duke University Press, 2011), p. 150
Michael Howard, “Basic income, liberal neutrality, socialism, and work”, Review of Social
(33
.Economy (December 2005), p. 613
Alex Gourevitch, “The limits of a basic income: means and ends of workplace democracy”, Basic
(34
.Income Studies, vol. 11, No. 1 (2016), p. 17
( .Robert Reich, “Why we’ll need a universal basic income,” 29 September 2016 35مترا عارى الرراحتط
التاو.http://robertreich.org/post/151111696805 :
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ندي تانأ قو دخ عاااس رام لااميرق مرن عجر مواجسرن االحتصراد اجلديرد الرذي يت ر
حتااتفا مسدالي البطالن وا ود األجوا وتراجق حو الن احتاي وتناحص األمن الوتيفس(. 36
 -28ومررق الررأأ سررتن سرران حتررااييس وسانررداحتواي ي را.مان حت نرره حتينمررا ت خررذ عحرزا اصضررر ع
عواوحتا والوالياي املتحد موحفا مؤيردا حتوجره عرال لاردخ األااارسأ سرتن املفسرول ال ةرذ ت ييردا
حويا من األحزا اال ا ين عو الدمي رااين امل يحين عو الاي الين(. 37
 -29وا ررا يسررد املررروت األاااررس لامفسررول هررو رربان األام لارردخ األاااررس .ل ررد عاررس
هررذه املنممررن ع عررال  1986حترراح ون ون راحتيون مرتبطررون اامسررن لوسرران الاا وليايررن ع حتااياررا.
و انىت عص ا الشربان األواوحتيرن لاردخ األااارس ولانسرا غراي ا سرا ع عرال  .2004وتتر لف
عااا ا من عاماء ع عواوحتا والوالياي املتحد .
 -30ويرررد ت ييررد حرروي عيض ر ا مررن اواد األعمررال ع ررال التانولوجيررا .ووس ر ا لت ررااير قع ميررنأ
ععررر م ررااس عنداي ررنأ وه ررو م ررن عص ررحا اعس مررال اسا س ررنأ وت رري عواايا ررسأ اصب ررا ع ررؤون
ا ن نىتأ "و موعن ائي ين من حااة وادي ال ياياون ا خرين عن ت ييده " لادخ األاااس
واصفس قياه "حتالا ا االجتماعس لا رن ا ادي والسشرين" ( . 38وي ول اال علتمانأ ائريس رر ن
ر ن "تساير " لاشرر اي النا رئن ع وادي ال رياياونأ
واي ومبينيتوا ( Y Combinatorأ ع
(39
حتتموي حترنام ارييب لادخ األاااس ع عو ندأ اليفوانيا  .وهرو يرؤمن حتر ن "النراس ينب رس
عن يتمتس روا حتا ري ررن ع ‘ال رراء حت رردا م ررا يرغب ررون‘أ م ررا دال الن رراس ع الطب رراي ال رردنيا ل ررديس ر
احتياجررا األاااررين"( . 40وت ررسى عيضرا منممررن غيررف داير تاررس ( GiveDirectlyاملمولررن جزئيرا
من ر ن غوغ قو متوي الردخ األااارس ع رري عسري يرا( . 41وتشرا التساي راي الريت عدو را
السديررد مررن اواد األعمررال املررذ واين قو عن الرردخ األاااررس ينمررر قليرره عاررى عنرره اري ررن لتحم ر
عر ررال ار ررتتسرم سير رره سر رررع السم ر ر الخنفر ررام ر ررديدأ وقضر ررفاء الشر رررعين عاير ررهأ ولتسزير ررز اار ررا
امل تسااس الذي ايضسف حتشد من دون حد عدىن عاد تو يق الدخ عاى نطاي وااق.

دال -أشكال الدخل األساسي
 -31حتينما اتبق هذا الت رير حىت ا ن ضا ا عامر ا قو حرد مرا ع تنراول موضرو الردخ األااارسأ
س ررتن واح ررق األم ررر عن هن رراس السدي ررد م ررن األ رراال املختاف ررن لاموض ررو وعن اول ررن متييزه ررا ع ررن حتسض ررسا
__________

(.Stern, Raising the Floor 36
(.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, pp. 193-203 37
( .Jathan Sadowski, “Why Silicon Valley is embracing universal basic income,” The Guardian 38مترا
عا ر ررى ال ر رراحتط الت ر رراوhttps://www.theguardian.com/technology/2016/jun/22/silicon-valley-universal- :
.basic-income-y-combinator
(Julie Carrie Wong, “‘Fund it, not run it’: big tech’s universal basic income project has its sceptics”, 39
 .The Guardianمتر ر ر ر ر ررا عا ر ر ر ر ر ررى ال ر ر ر ر ر رراحتط الت ر ر ر ر ر رراوhttps://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/20/y- :
.combinator-oakland-universal-basic-income-pilot-project

(40

Chris Weller, “The inside story of one man’s mission to give Americans unconditional free

 .money”, Business Insider, 27 June 2016مترا عارى الرراحتط التراو:
.y-combinators-basic-income-project-2016-6
(“Launch a basic income” (GiveDirectly) 41أ متا عاى املوحق التاو.www.givedirectly.org/basic-income :

www.businessinsider.com/inside-
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الر رربسذ ب متييزه ر ررا ع ر ررن غاه ر ررا مر ررن حت ر ررام ا ماي ر ررن االجتماعي ر ررن مت ر ر ر ررديا ب ر رراا .وع ر ررا اي ر ر
ديفيد حتيا وأ ياون من املفيد ت ي امل حاي املتسدد قو عاحتسن عنوا خمتافن التاو(: 42
الدخ األاااس عاى ا منحن يشبن حترنام السوائد الذي تو سيه حتشا
(ع
مبا ر حصص عاحتا م تند قو املوااد عارى املرواانس ارنويا .وير يت التموير مبا رر مرن مصردا
خررااجسأ م ر عوائررد التسرردين .ومررن بأ يررو صررندوي عالارراا الرردائ اررنوي ا حصررص عاحتررا عررن
قيرراد االارت ماا املتسارأل حتسوائرد التسردين قو األ رخاع الرذين عحراموا ع عالاراا ل رنن عارى األحر
ويستزمون الب اء سيسا قو عج غا م مى( . 43ويست حتسذ املسا س عن الأ م رال ضرسيف عارى
الدخ األاااسأ ألنه يتساأل حتتو يق م بأل ال حتتعاد التو يقأ وينطوي عاى مبا ضئي وم توى
متذحتذ من املدسوعاي( 44؛
الدخ األاااس افدودأ م الدخ امل دل قو موعن حتسينسا مرن امل رتفيدين.
(
عاى ابي امل الأ يوجد لردى هولنردا ونيو يانردا مسا راي ت اعديرن عااارين رامان لااميرقأ مصر
ع قاااهر ررا ر ر األ ر ررخاع الر ررذين تتار رراو ععمر ررااه ار ررن ا مسينر ررن عار ررى دخ ر ر مر ررن دون اختبر رراا
لإلماانياي املادين( 45؛
(ت الرردخ األاااررس التامياررسأ ينطرروي عاررى ااررتحدام دخر عاااررس متواضررق
قو جانر ررا نمر ررال الضر ررمان االجتمر رراعس ال ر ررائ  .وال ميير ررز حتسر ررذ املسا ر ررس حتر ررس الر رردخ اجلزئر ررس
والتامياررس .وعاررى ارربي امل ررالأ يصررف مشرررو اررييب سنانرردي الرردخ اجلزئررس عاررى عنرره يتضررمن
م ررتوى م ررن ا عان ررن "عح ر حتا ررا" وال ي ررتسدا االاتساض ررن ع ررن التح رروي ي ا الي ررن األخ رررى
"حتنفس داجن الدخ األاااس الاام "( 46؛
وميان لنساس الدخ األاااس اجلزئرس والردخ األااارس التاميارس عن يترداخ  .ساملشررو
التاررييب الفنانرردي ي رردل  560يررواو عاررى مرردى اررنتس ( 2018-2017رواو  1 500ررخص
مت اختيررااه عش روائيا وت ر او ععمررااه مررا حتررس  25و 58عام را ويتا ررون حتالفس ر قعانررن ارروي السم ر
عو قعانن البطالن(. 47
وياررون الرردسق تا ائيرا وغررا مشررروق ودون اختبرراا ا ماانيرراي املاديررن .وات رراحا مررق ضر
سان حتااييسأ ستن مبا الدخ األاااس م س ط ا عاناي ال ائمن األحر منره( . 48ومرن ب
ميان مجسه مق ا عاناي ال ائمن املتسا ن حتا يراداي ومنح ا ااان.
__________

(.Piachaud, “Citizen’s income: rights and wrongs”, pp. 1-4 42
( 43ع عال 2016أ انىت حصن األاحتا  1 022دوالااAlaska Department of Revenue, Permanent Fund .
 .Dividend Division, Summary of Dividend Applications and Paymentsانمر:
.http://pfd.alaska.gov/Division-Info/Summary-of-Applications-and-Payments
Jurgen De Wispelaere, “Basic income in our time: improving political prospects through policy
(44
.learning?”, Journal of Social Policy, vol. 45, No. 4 (2016), pp. 622-626
(.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, pp. 159 and 160 45
(.“From idea to experiment: report on universal basic income experiment in Finland” (Kela, 2016), p. 24 46
(“Objectives and implementation of the basic income experiment” (Kela, modified 13 January 47
 2017),أ مت ر ررا عا ر ررى ال ر ر رراحتط الت ر رراوwww.kela.fi/web/en/basic-income-objectives-and-implementation :
و)“Who can get a basic income?” (Kela, modified 28 December 2016أ متررا عاررى الرراحتط الترراو:
.www.kela.fi/web/en/basic-income-who-can-get
(.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, p. 12 48
GE.17-04619

13

A/HRC/35/26

ومررن بأ سررتن النمرروات الفنانرردي جزئررس مررن ناحيررن ااررتسداسه سموعررن م ررتفيد رردد
عاى عااس ال ن والدخ أ وهو تامياس من ناحيرن عردل االاتساضرن حتره اير ا عرن نمرال الضرمان
االجتماعس ال ائ  .وخاص الت رير األوو قو عن عوجه ال صوا ع الدخ األاااس اجلزئس تتم
ع عنرره لررن ي ررا حت رردا بررا النمررال ا رراو عو ي ار الباوحراايررنأ ولررن مر مشررا ا رواسز النا ررئن
عن منحن ا ااان ال خينأ وهو متواضق ال يمن وال ايما لاوالد الوحيد(. 49
الردخ األااارس الاامر أ وهررو ينطروي عارى اصصررائص املبينرن ععر ه ع اجلررزء
(د
ال ررادأ الفررر علررف  -ويتم ر ديرردا ع دخ ر عاااررس سررردي ون رردي ومنررتم و ررام لااميررق
وغا مشروق .وال يوجد عي ماان ع السال يطبأل هذا ال نام حتسد.
وحد نمري سناندا ع تطبيأل حترنام سذاأ حت يمن  1 000يواو ع الشرسرأ ولارن جررى
ا عر ررا ع ررن ال ا ررأل م ررن "قمااني ررن الت ب رريط ع ررن السمر ر أ والتس رراام م ررق تر ر مس البطال ررن املر ررتبط
حتا يرادايأ واص ساي ال يااينأ والتااليف املرتفسنأ والتفاوتراي ا حايميرن ع تاافرن ا اراانأ
واحتمررال عرردل املشررروعين" حي ر ياررون امل ررتوى "مرتفس را جرردا لرربسذ الفئرراي ومنخفض را جرردا
لفئاي عخرى"(. 50

ثالثا -أوجه التشابه واالختالف مع البرامج األخرى
ألف -ضريبة الدخل السلبية
 -32تضمن ضرائا الدخ ال ابينأ امل تاسمن من ععمال مياتون سريدمانأ عن يتا ى األسراد
الررذين يا رربون عح ر مررن حررد عدىن مسررس مرردسوعاي مررن ا اومررن حترردالا مررن االضررطراا قو دسررق
ضر ررائا .وه ررس متا ر ر ال رردخ األااا ررس ع عن ر ر مر رواان يس ررد م ررن امل ررتح س تا ائير را ودون
ررروقأ ولانسررا ختتاررف عررن الرردخ األاااررس الاام ر ع عن ا عانررن تنتسررس تررداةيا مررق يرراد
الدخول .وميان عيض ا تسدي املبال ل ار املسيشين.

باء -الدخل األساسي العالمي
 -33ل ةذ مفسول الدخ األاااس السراملس قال اهتمرال ال اير مرن السامراءأ ولارن منممترس
عا ررى األح ر ر تروج رران ل رره ومه ررا مؤا ررن ال رردخ األااا ررس الس رراملس ومنمم ررن ال رردخ األااا ررس ع
السال( . 51ووس ا ملنممن الدخ األاااس ع السالأ سرتن الردخ األااارس السراملس ارياون "حترنا را
عاملير ا ةمررق األمروال ويسيررد تو يسسررا بررال تر او مررا حتررس حتضررسن دوالااي وع ررر مررن  2 000دوالا
ع الش ررسرأ ح ررا الم ررروا"( . 52ويتم ر اهل رردا الطوي ر األج ر ع قع رراد تو ي ررق ال رررو وامل روااد
الطبيسين من خ ل "حاسمن عارس مجاعيرن ع الشرر اي السامليرنأ عو ضررائا دوليرن م ر ضرريبن عارى
الارحتررون عو ض رريبن عاررى املسررام ي املاليررنأ عو عوائررد عاررى ارراق م ر املاايررن الفاريررن عو ااررتخرات
__________

(49
(50
(51
(52
14

.“From idea to experiment”, p. 37
املرجق نف هأ صفحن .24
انمر  www.globalincome.org/English/English.htmlو.http://worldbasicincome.weebly.com/
“The basics”,أ متا عاى الراحتط التاو.http://worldbasicincome.weebly.com/the-basics.html :
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امل روااد الطبيسيررنأ عو ااررول عاررى ااررتخدال ال رراق املش ر ن م ر سرررم اا ر عاررى ررر اي الط راان
عاررى ااررتخدال النررا اجلرروي املش ر س"( . 53وال ي ررسى هررذا الت ريررر قو داااررن جرردوى هررذا الررنس
عو غا الأ.

جيم -دولة الرفاه
 -34توجر ررد دول ر ررن الرس ر رراه ع ر ر استمس ر رراي املت دم ر ررن حتواح ر ررد مر ررن ر ررن ع ر رراال ائي ر ررين.
عوالاأ اعايررن الف رراء ع ررا حتررام غررا حائمررن عاررى اال ر ا اي ختتر سيسررا ا ماانيرراي املاديررن.
و انياأ الت ميناي وا وي واصدماي االجتماعين اليت تتضمن موعن متنوعن من املؤا اي مرن
املس ررات الت اع رردي ال ررائ عا ررى اال ر ر ا اي وحت ر ررام قعان ررن البطال ررن قو التسا رري الس ررال والت ر ر مس
الصررحس .و ال راأ وهررو الشررا األحر رريوعاأ دوا ا اومررن ع االحتصرراد مررن خ ر ل ال ياارراي
التنميميررن والضرريبين والن ديررن واملتسا ررن حت رروي السمر و"ع تشرراي األا رواي وتسزيررز النمررو وترروسا
سرع السم وضمان اساه الشر اي واألار" .وحتينما يرى البسذ عن هرذه األساراا متناس رنأ سرتن
ديفيد غااالند ةادل حت ن عي ا "من تارأ ال طاعراي ال رن ال ميانره الوجرود ع الرأ الشرا مرن
دون ال طاعاي األخرى دعائ هيااين"(. 54
 -35و اانن حترام الدخ األاااس حتدولن الرساهأ من املس م حمن عن حتسرذ األ راال امل حرن
لاردخ األااارس ي صررد منسرا عن تارون حترردي ا عرن دولرن الرسرراهأ حتينمرا تاماسرا ع رراال عخررى عو ر
اسا جزئيا س ط .وي تشاالز موااي ا ا ااديااليا لاردخ األااارس مصرمما ليارون حتردي ا عرن
دولررن الرسرراه( 55أ وال ضرراء عاررى "ال ر ام الرريت تست ر روي ي حتشررا واضررح  -الضررمان االجتمرراعسأ
حترنرام التر مس الصررحس السررالأ حترنررام التر مس الصررحس ل ررا ال رراداينأ حتررام الرعايررنأ حتررام اصرردماي
االجتماعينأ ا عانراي الزااعيرنأ قعانراي الشرر اي"أ ولانره يب رس عارى التساري املمرول مرن الدولرن(. 56
ولاررن خ ررين ةررادلون حت ر ن "الرردخ األاااررس يتسررس عال يفس ر عاررى عنررهأ مررن ناحيررن التسريررفأ حترردي
ام ر عررن ر التح روي ي ال ائمررن وحتالت يررد لرريس حترردي ا عررن التموي ر السررال لاتسارري اجليررد والرعايررن
الصحين اجليد وخدماي عخرى"( . 57ويدع هذا الرنس مسا رون يستر ون عن حتررام الردخ األااارس
(58
"لن حتالضروا ر االارتح احاي ال ائمرن عارى اال ر ا اي"  .وت ر دااارن نديرن عن دخر ا
عااايا جديدا يتسس عن يتصدا  33حترنا ا حائما لدع الدخول(. 59
 -36وال يتصوا مسم مؤيدي الدخ األااارس عنره مر مبا رر ر التصروا ال الر املتسارأل
حتدولررن الرسرراهأ عي دوا ا اومررن ع االحتصرراد .وسيمررا يتساررأل حتالتصرروا ال ررادأ يبرردو وعن السديررد مررن
املؤيرردين ي ررون التسارري السررال واصرردماي االجتماعيررن دون م رراس ررا ع ال الررا .حررىت مرروااي
اي س التساي املمول مرن الدولرن وخردماي سايرن الطفر دون ت يراأ اغر عن األسرراد اريحتاجون
__________

(“How we could fund a world basic income”, 53أ متا عاى الراحتط التاو:
.http://worldbasicincome.weebly.com/finding-the-money.html
(.David Garland, The Welfare State: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2016), p. 9 54
(.Charles Murray, “A guaranteed income for every American”, Wall Street Journal, 3 June 2016 55
(.Murray, “Guaranteed income as a replacement for the welfare state”, p. 4 56
(.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, p. 12 57
J.A. Noguera, “Basic income and contributory pensions”, in Karl Widerquist and others, eds.,
(58
.Basic Income: An Anthology of Contemporary Research (Wiley and Sons, 2013), p. 347
David Macdonald, “A policymaker’s guide to basic income” (Canadian Centre for Policy
(59
.Alternatives, 2016), p. 8
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قو متوي ر ت ر مينس الصررحس حت نف ررس ( . 60ولاررن مسم ر م حرراي الرردخ األاااررس يبرردو عضررا
ترغررا ع االاتساضررنأ اي را عو جزئي راأ عررن حت ررام الت مينرراي االجتماعيررن املوجررود ال ائمررن عاررى
اال ر ا ايأ عو عررن ترداحتا امل رراعد االجتماعيرن غرا ال ائمرن عاررى اال ر ا اي لافئرراي األ ررر
س را ع استمقأ عو عن اال نس مس ا.

 -37عمررا حتالن رربن ألوجرره التش راحتهأ سرربسذ ال ر ام غررا ال ائمررن عاررى اال ر ا اي ع البارردان
املت دمررن حريبررن حتالفسر مررن مفسررول الرردخ األاااررس .سالسديررد مررن البارردان األواوحتيررنأ عاررى ارربي
امل ررالأ لررديسا عنممررن ررامان عانرراي األافررال الرريت ررول مبررال ن ديررن ل حترراء حتشررروق حاياررنأ قن
وجديأ وتدسق تاأ املبال من األموال السامن جلميق ا حتراء اوي األافرال مرن عمرر مسرسأ حرىت
وقن انىت م توياي ا عاناي حد تتفاوي ح ا عدد األافرال عو دخر ا حتراء( . 61ويبردو عن
الفرري الرئي رس حترس الرردخ األااارس وهرذه الر ام يتم ر ع عن مردسوعاي هرذه الر ام ت تصررر
عاى سئاي حتسينسا م األافال عو باا ال ن.
 -38ومررق الررأأ سررتن السديررد مررن حتررام الت مينرراي االجتماعيررن وامل رراعداي االجتماعيررن الرريت
تشا جزءا ال يتازع من دولن الرساه ختتاف عن الدخ األاااس ع جوانا حتال رن األمهيرن .س رد
خاصىت دااان مشاىت  108حتادان لديسا حترام اااخن ع التشريساي الوانين عاناي األافرال
عو قعان ر ر رراي األا ر ر ررر قو عن ح ر ر رواو  49حتا ر ر رردا منس ر ر ررا س ر ر ررط ل ر ر ررديسا حت ر ر ررام غ ر ر ررا حائم ر ر ررن عا ر ر ررى
اال ر ر ا اي( . 62وال ت ط ررس الر ر ام ال ائم ررن عا ررى اال ر ر ا اي عمومر ر ا قال عص ررحا الوت ررائف
الر ين .ومن ب سسس غا امان لااميقأ و اا ما تفرم رواا م البح النشط عن السم
عو قجراء سحوع ابين .وسض ا عرن الرأأ سسرس راا مرا تتاراو ا رد األدىن عرن اريرأل تسرويذ
ا يراداي املف ود جزئيا عو ايا(. 63

دال -التحويالت النقدية
 -39ررسد الس رردان املاضرريان يرراد هائاررن ع حت ررام التحرروي ي الن ديررن ع البارردان املنخفضررن
واملتواررطن الرردخ أ ررا ع الررأ التحرروي ي الن ديررن املشررروان وغررا املشررروان( . 64ويسرررا البنررأ
الرردوو التحرروي ي الن ديررن املشررروانأ وهررو مررن مؤيررديسا حت ررو أ عاررى عضررا "قعانرراي ن ديررن دوايررن قو
األار املسيشين الف ا تتطاا من امل رتفيدين االمت رال ال ر اااي اراو ين ردد لتشرايق االارت ماا
ع اعس امل ررال البش ررري (م ر ر ا ض رروا ع املداا ررنأ والتطس رري أ والفح رروع الطبي ررن السام ررن "( . 65عم ررا
التحوي ي الن دين غا املشروان س ترتبط ا هذه ال يود .وع حترام التحوير الن ردي املشرروان
ع الس ررال ه ررو ا عان ررن السائاي ررن ( Bolsa Famíliaع ال ا ير ر أ حير ر يضر ر ع ررر م ررن  70ماي ررون
م ررتفيدأ حتينمررا يسررد ع ر حت ررام التحوي ر الن رردي غررا املشررروان هررو ديبرراو ( Dibaoع الصررسأ
حي ر يض ر ح رواو  75مايررون م ررتفيد( . 66ولطاملررا انررىت حت ررام التح روي ي الن ديررن املشررروان مررن
ال ررماي املمي ررز لبا رردان عمريا ررا ال تيني ررن .سبينم ررا ا ررزي البا رردان األسري ي ررن ع ررر عا ررى التح رروي ي

__________

(.Murray, “Guaranteed income as a replacement for the welfare state”, p. 4 60
(.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, pp. 158 and 159 61
(.International Labour Office, World Social Protection Report 2014/15 (2014), p. 16 62
(.Noguera, “Basic income and contributory pensions”, p. 347 63
(.World Bank Group, The State of Social Safety Nets 2015 (Washington, D.C., 2015), pp. 1 and 8 64
( 65املرجق نف ه.
( 66املرجق نف هأ صفحن .10
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الن ديررن غررا املشررروانأ ررسدي عسري يررا ع ال ررنواي األخررا تواررس ا ع حت ررام التحرروي ي الن ديررن
املشروان وقن انىت تضق رواا "اسان" ن بيا(. 67
 -40ومررن عجر سسر عوجرره االخررت ا والتشراحته حتررس التحروي ي الن ديررن والرردخ األاااررسأ سررتن
مررن املفيررد النمررر ع خ ر اي حتارردان حتسينسررا .ساملا رريأ رران لررديسا عحررد عول حت ررام التحوي ر الن رردي
املشروقأ حترنام التساي والصحن وال رذاء ( PROGRESAأ الرذي اارتحدم ع عرال  .1997وتوارق
ال نررام ررروا الوحررىت وععيرردي ت ررميته ليصرربح ا رره :الفرررع ( . Oportunidadesوهررو يسرردا قو
مااسحن الف ر املتواام ع األجيال وي تسدا األار املسيشين الف ا س ط .وتتم الشرروق ع
عال يت يا األافال عن املداان ع ر من ن عيال ع الشسرأ وعن يرذها عسرراد األارر املسيشرين
قو عياد ابين مر ع الشسر .وع املا يأ عيضا حترام لاتحوي ي الن دين غا املشروانأ م ر
مسات املواانس الت اعدي الشام ( Pensión Ciudadana Universalع ما ياو اييتأ الذي
يتم ع وي قلا ود سري قو املواانس باا ال ن ال ي عن نصرف ا رد األدىن ل جروا
ودون عين روق خب ا ال رن وا حامرنأ وحترنرام ال ربسس وع رر ( Setenta y Másأ وهرو وير
ن دي خر غا مشروق ملن تتااو ععمااه  70عاما وي يمون ع املنااأل افاين الص ا (. 68
 -41ومررن حتررس األم اررن الشررسا األخرررى حترنررام ا عانررن السائايررن ( Bolsa Famíliaع ال ا ي ر -
وه ررو ع ر ر حترن ررام وير ر ن رردي مش ررروق ع عمريا ررا ال تيني ررن  -وح ررد اا ررتحدم ع ع ررال 2004أ
م تندا قو حترام ااحت ن عضيأل نطاح ا لاتحوي الن دي .ويطارا مرن األارر افتاجرن والف را الراغبرن ع
تا رس ا عانرن الن ديررن يراا السيرراداي الصرحين حتانتمرال و/عو ااررتيفاء رروق دنير ا لاحضروا ع املدااررن.
ويوجررد ع ال ا ي ر عيض را حت ررام غررا مشررروان لاتحوي ر الن ررديأ م ر حترنررام ا عانررن الن ديررن امل ررتمر
( Benefício de Prestação Continuadaأ الريت تصررا لابراا ال رن واوي ا عاحرن امل يمرس ع عارر
مسيشين منخفضن الدخ  .و ان حترنام قعانن األار ( Bolsa Famíliaحد عحر ع اليرول التراو صرداا
حررانون حرردد دخر ا لا ر مرواان حترا ياررس عو ررخص عجنرريب م رري ع الباررد أل ررر مررن ررس اررنوايأ
حتصرا النمر عن حالتس االجتماعين  -االحتصرادين .ولارن الرأ ال رانون ل يردخ عحتردا حيرز التنفيرذ
و اا ما خياط السامن حتينه وحتس حترام حائمن عخرى خاصن حتا د األدىن من الدخ (. 69
 -42ويوجررد لرردى السديررد مررن البارردان األسري يررن حتررام رروي ي ن ديررن غررا مشررروان ع ررا
"مسا اي ت اعدين اجتماعين" م دمن جلميق املواانس الرذين تتاراو ععمرااه ارنا مسينرنأ مرن دون
ررروق م ررب ن( . 70وهنرراس ترراهر جديررد تتم ر ع ااررتحدام حتررام لاتحرروي ي الن ديررن الشررامان
غر ررا املشر ررروان ع ار ررياي قص ر ر نمر ررال الر رردع  .وع عر ررال 2010أ اار ررتحد ىت مجسواير ررن قي ر رران
ا ا مين "قعانن ن ديرن" رواو  45دوالاا رسريا تردسق جلميرق ا يررانيس امل يمرس ع البارد لتسرويذ
__________

( 67املرجق نف هأ صفحن .9
Pablo Yanes, “Targeting and conditionalities in Mexico: the end of a cash transfer model?”, in
(68
(69
(70
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R.L. Vuolo, ed., Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America (Palgrave Macmillan,
.2013), pp. 67-85
Lena Lavinas, “Brazil: the lost road to citizen’s income”, in R.L. Vuolo, ed., Citizen’s Income and
.Welfare Regimes in Latin America (Palgrave Macmillan, 2013), pp. 34-42
Guy Standing, “How cash transfers promote the case for basic income”, Basic Income Studies
.(April 2008), p. 19
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ختفيض رراي ال رردع عا ررى البنر رزين وال ررا واملي رراه والاسرحت رراء( . 71وحتامل ر ر أ ت ررتحدم املماا ررن السرحتي ررن
ال ررسودين حالي ر ا "دعر األاررر "  -وهررو وي ر ن رردي قو الف رراء والطب رراي الواررطى (يتنرراحص مررق
الدخ من عج التسويذ عن ا ص حاي امل را لنمال الدع (. 72
 -43وختتا ررف التح رروي ي الن دي ررن غ ررا املش ررروانأ اغر ر انس رردال ال ي ررودأ ع ررن حتر ررام ال رردخ
األاااس مرن نروا عرد  .عوالاأ ستضرا تردسق عمومر ا ل ارر املسيشرين وحرد تتفراوي وس ر ا لرذلأ(. 73
و اني راأ سررتن التحرروي ي الن ديررن غررا املشررروان عرراد مررا ت ررتسدا الف رراء عو سئرراي عخرررى م ر
األافال عو باا ال ن .و ال اأ ستن مبا هرذه التحروي ي يتفراوي ع را مرن األحيران ح را
حالن امل تفيد.
 -44وحتينم ررا ي رردعس س رران حت ررااييس وسان ررداحتواي عن ه ررذه الر ر ام "ال تر رزال حتسي ررد ع ررن مفس ررول
الرردخ األاااررس غررا املشررروق"( 74أ ةررادل خرررون حتر ن اص ر ع حتررام التحوير الن رردي هررذه
"تسطس دعم ا اريبي ا لاحا املؤيد لادخ األاااس غا املشروق والشام لااميرق"( 75أ وعضرا
ترروسر التوجيرره لاتص رمي األم ر ل ر ام الرردخ األاااررس ع البارردان املرتفسررن الرردخ ( . 76ولاررن
ال يزال من غا املؤ د ما قاا انىت هذه ال ام ال ائمن اصاصن حتالتحوي الن دي تشا منطا را
قو حترام الدخ األاااس الاامان .واادل السيناس حت ن حترنام قعانن األار (Bolsa Família
مي ر "ن رريذ" دخر امل رواان و"ال مياررن عن ينمررر قليرره عاررى عنرره ن طررن انطر ي ررو دخر ررام
لااميق وغا مشروق"(. 77

هاء -الحدود الدنيا للحماية االجتماعية
 -45عاررى الصررسيد السرراملسأ جرررى ال ر وي لاحرردود الرردنيا لاحمايررن االجتماعيررن ع اررياي مبررادا
ا ررد األدىن لاحمايررن االجتماعيررن الرريت عاا ررىت عررال  . 78(2009وتوجررىت املبررادا حتت ريررر عررال 2011
الررذي ععررده الفري ررأل االاتشررااي املسررة حتا ررد األدىن لاحمايررن االجتماعيررن ("ت ري ررر حتا ررايه" وتوص ررين
ا رردود ال رردنيا لاحماي ررن االجتماعي ررنأ ( 2012اح ر  . 202وين ررادي اهل رردا  1م ررن عه ررداا التنمي ررن
امل تدامن "حتااتحدام نم وتداحتا ساين اجتماعين م ئمن [ ...لااميق ووضق حدود دنيا هلا".
 -46وينب ررس لارردولأ تضررى التوصررين املررذ وا أ عن تضررق حرردودا دنيررا لاحمايررن االجتماعيررن
وتتسسرردهاأ وعن تضررمنأ ع عدىن حرردأ و"اروال ا يررا أ جلميررق افترراجسأ قماانيررن ا صررول عاررى
.
الرعايررن الصررحين األاااررين وعمررن الرردخ األاااررسأ الاررذين يضررمنان مس ر ا ا صررول الفسررال عاررى
املسرسررن عارى عضررا ضرررواين عارى امل ررتوى الررواة" .وهرذا يشررم الرعايررن الصررحين
ال راق واصرردماي .
األاااينأ ا سيسا اعاين صحن األلأ وعمن الدخ األاااس ل افالأ ولابال س مرن ال رو السامارنأ
__________

(71
(72
(73
(74
(75
(76

Hamid Tabatabai, “Iran: a bumpy road toward basic income”, in R.K. Caputo, ed., Basic Income
.Guarantee and Politics (Palgrave Macmillan, 2012), p. 285

.“Blow of higher utility bills softened for low-income Saudis”, Arab News, 24 December 2016
.Tabatabai, “Iran: a bumpy road”, pp. 293 and 294
.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, p. 69
.Standing, “How cash transfers promote the case for basic income”, p. 2

Evelyn L. Forget, Alexander D. Peden and Stephenson B. Strobel, “Cash transfers, basic income
.and community-building”, Social Inclusion, vol. 1, No. 2 (2013), p. 90

(.Lena Lavinas, “Brazil: the lost road to citizen’s income”, p. 44 77
( 78انمر .A/69/297
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ع حاالي املرم والبطالن واألمومن والسازأ ولاباا ال ن .وميان يأل هذه األهداا عرن اريرأل
عي من ال ام التالين :ا عانن الشامانأ والت ميناي االجتماعيرنأ وامل راعداي االجتماعيرنأ وضرريبن
الدخ ال ابينأ وعمالن ال طا السالأ ودع السمالن.
 -47ومن ب ستن الدخ األاااس ال يتنراحذ مرق ا ردود الردنيا لاحمايرن االجتماعيرنأ عامر ا
حت ن الشمولين اس ام ائي س لاايسما .وقاا ان مؤيدو الردخ األااارس حرد عسرادوا حتر ن ا راا
قو "عمررن الرردخ األاااررس" ع التوصررين اح ر  202مت ر مفسوم ر ا عواررق حتا ررا مررن ساررر عررن
الدخ األاااسأ ستض يرون ا دود الدنيا لاحماين االجتماعين عاى عضرا "خطرو هامرن ع ااراه
الدخ األاااس حتوااطن قضفاء الشرعين عاى سارر عمرن الردخ األااارس حتاعتبرااه عنصررا جوهرير ا
لاتنمين البشرين"(. 79

رابعا -الدخل األساسي والفقر
 -48حد ختتاف اا الردخ األااارس اخت سر ا براا حتراخت ا املنطارأل .سفرس الباردان األغر
ااي حتررام الرعايررن االجتماعيررن األ ررر اارروخاأ هنرراس احتمررال ع ر حتر ن تررؤدي االاتساضررن عررن
حت ررام الرردع االجتمرراعس ال ائمررن قو يرراد مسانررا الف رراء .وعمررا ع البارردان الرريت ال يوجررد سيسررا
اوى حد عدىن من حترام الدع االجتماعسأ ستن من ن عي وي ي منتممن وغرا مشرروان
قو الف رراء واملسمش رس عن تاررون مزيررن خالصررن قن ل توجررد حتررام حتدياررن ع ررر جااحتيررن م ر ا ررد
األدىن لاحماين االجتماعين .واغ عمهين املناحشن ا الين ع اهلند واملشاايق التاريبين ع ينياأ ستن
مسم املناحشن ال ياااتين ا زي عاى البادان املت دمرن واحتياجا را واؤاهرا افردد  .وقن ران يرراد
لامفسول عن ممى حت بول عمش أ لزل توايق نطاي الن ات وتنويسه.
 -49وع الف ر م ررا حت ررس ع ررامس  1974و1979أ جرحت ررىت ضر رريبن ال رردخ ال ررابين ع مدين ررن
دوسررس الانديررن .وع ررد اير البيانرراي ال حررأل وجررود رراا قةاحتيررن متسرردد أ ررا سيسررا اخنفررام ع
مسرردالي الس ر ت ع امل تشررفيايأ ال ارريما سيمررا يتساررأل الصررحن الس ايررن وا روادمأ قضرراسن قو
ياد ع عدد الت اي ي ع ال نن  12من التساي (. 80
 -50وع نداأ ان ضاان لاردخ األااارس موضرو ةذجرن احتصرادين ايرن :دخر عااارس
امر ر جلمي ررق الان ررديسأ وضر رريبن دخر ر ا ررابين ال يتا ررى عغر ر الان ررديس تض رراها عي ررسءأ
ويتا ررى األس ررر مررنس تاماررن الرردخ ال صرروى( . 81وال يايَّررف عي مررن املرردسوعس ررا السمررر.
وسيما ياس االاتنتات حتش ن الف ر(: 82
ي ترا عاررى قل رراء حتررام وير الرردخ ال ائمررن مررن عجر دخر عاااررس واحررد
قمررا ااتشرراء الف ررر وقمررا حاررول واررطى ال مياررن ماسررا عخ حيرا وايااررياأ قا قن الررأ
يؤدي قو قس راا براا ال رن لصرا البرال س واألافرال .والرنس السمارس األجردى والرذي
__________

(79

Ian Orton, “Opinion: The UN Social Protection Floor ‘Global Fund’: An entry point for the basic

 .income?”, 3 June 2013مترا عارى الرراحتط التراو:
.un-social-protection-floor-global-fund-an-entry-point-for-the-basic-income/

http://basicincome.org/news/2013/06/opinion-the-

(80

Evelyn L. Forget, “The town with no poverty: using health administration data to revisit outcomes of a
).Canadian Guaranteed Annual Income field experiment” (University of Manitoba, February 2011

(.Macdonald, “A policymaker’s guide to basic income”, p. 6 81
( 82املرجق ال احتألأ صفحن .8
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ان دخر عااارس جديرد يضراا قو التحروي ي البرال عرددها 33
ممى حت بول ع هو .
واملوجود عص اأ ومن ب ياون اجلميق اا ا وقن ان ع امل تفيدين ه الانرديون ع
منتصف السمر.
 -51حتيد عن من ن خيراا ضرريبن الردخ ال رابين عن يطرر ق راالين حتالن ربن قو مرن تر او
ععمااه حتس  18و 29انن والن اء بااي ال ن .وتبس األم ان الاندين ا اا ا ةاحتين افتمان
لضريبن الدخ ال ابينأ لانسا رذا مرن عن وضرق ةروات لاردخ األااارس مر ر ليراي الردع
االجتماعس ال ائمن حد يؤ ر ت اا اابيا لا اين عاى الف راء.

خامسا -القدرة على تحمل التكاليف
 -52ل يارس مؤيدو الدخ األاااس قال حاي ا من االهتمال ن بي ا أله م ر لن عارى ا ار يأ
وهس ال دا عاى م التااليف(. 83
 -53و"ا ررد األدىن" الررذي اح حرره سرران حتررااييس وسانررداحتواي ال "يافررس لت طيررن مررا حررد يست ر
احتياجاي عااارين" .ومرق عن مرن الواضرح عضمرا مر ددان ع ت ردير م حسمرا حتررح أ س رد اح حرا
ن بن  25ع املائن مرن نصريا الفررد ا راو مرن النرات افارس ا مجراوأ وهرس ن ربن "مرن التواضرق
ي ر مياررن .م ر ااررتمرااهاأ ومررن ال ررخاء ي ر يست ر مررن املنط ررس عضررا اررتؤ ر ت ر اا برراا".
وح ر .داا عن ال ررأ رران ايص ر ع ع ررال  2015قو  1 163دوالاا ررسري ا ع الوالي رراي املتح ررد أ
و 1 670دوالاا ع اوي راأ و 9.50دوالااي ع مجسواين الاون و الدمي رااين .ومها ال ير .دعيان
عن هررذا امل ررتوى مررن االاتف ررا ي ر خيرررت ر األاررر املسيشررين م ررن الف رررأ وقن رران املبا ر ع
الواليرراي املتحررد ععاررى مررن خررط الف ررر الر ررس .و ررددا عيض را عاررى عن األسررادأ قن ررانوا يتا ررون
حالي ا قعاناي ععاى من الدخ األاااسأ ستنه "ةا يادته حتدسق مبال قضاسين مشروان" ي
ال ختفَّذ الدخول ا مجالين املتاحن ل ار املسيشين الف ا م اانن تويا ا الراهنن(. 84
 -54ولان يف ميان دسق هذه النف اي؟ ي حظ حتيا و عن دخ ا عاااي ا ام ا "م
الضمان االجتمراعس ععارى تاافرن حتا را مرن هرذا الضرمانأ واريتسس دسسره حتفررم ضررائا ععارى
عاى مجيق الدخولأ مق ما لذلأ من اا احتصادين وااسن النطاي"(. 85
 -55وخاصىت ان "اي قياونوم ىت"أ م تند ا قو "حااا الردخ األااارس الشرام " الرذي
وض ررسته منمم ررن التس رراون والتنمي ررن ع املي رردان االحتص رراديأ قو عن رره ميا ررن لاوالي رراي املتح ررد عن ت رردسق
لار مرواان  6 300دوالا اررنويا قن هررس ختا.ررىت عررن مجيررق روي ي املرردسوعاي غررا الصررحين(. 86
وحتسبرراا عخرررىأ قن هررس اررددي ملواانيسررا  25ع املائررن مررن نصرريا الفرررد مررن النررات افاررس ا مجرراو
__________

( 83انمرر

Jennifer Mays and Greg Marston, “Reimagining equity and egalitarianism: the basic income

debate in Australia”, Journal of Sociology and Social Welfare, vol. 43, No. 3 (September 2016), p.
17; Aaron Major, “Affording Utopia: the economic viability of ‘a capitalist road to communism’”,
Basic Income Studies, vol. 11, No. 2 (2016), p. 75; “Sighing for paradise to come”, The Economist,

 4 June 2016و.“The case for free money”, The New Yorker, 20 June 2016
(.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, pp. 10-12 84
(.Piachaud, “Citizen’s income: rights and wrongs” 85
(.“Universal basic income in the OECD”, The Economist, 3 June 2016 86
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( 13 956دوالاا ع ال ر ررنن أ حتن ر رراء عا ر ررى اح ر ر ا س ر رران حت ر ررااييس وسان ر ررداحتوايأ س ر ررتحتات قو ي ر رراد
الضرائا لت طين الفااي حترس  13 956دوالاا  6 300دوالا .وحر .دا مسسرد رااو عن دسرق مبار خرط
الف ر الذي يص قو  12 316دوالاا انوي ا قو  296مايون مواان عمرياس اريااف  4.4تريايرون
دوالا .وحىت ع حال قل اء مجيق نف اي امل اعد االجتماعين امل دمرن قو الف رراء عارى صرسيد اال راد
والوالي رراي ( ررو ترياي ررون دوالا ومجي ررق "حتر ررام الرعاي ررن االجتماعي ررن لاطب ررن الوا ررطىأ م ر ر الض ررمان
االجتماعس وحترنام الت مس الصحس السرال" (حتتاافرن تر او مرا حترس  2.13و 2.5تريايرون دوالاأ
تبس ا لاح احتاي أ ستن ساوا ع التموي حداها و تريايون دوالا اتم حائمن(. 87
 -56وت ررديراي التارراليف حتالن رربن قو نرردا هررس عيض ر ا مس ر  . .سررتاا عل يررىت ر حت ررام الرردخ
األاااررس الانديررن ال ائمررن " ار الواحررق" (م ر قعانررن الطفر حتانرردا حتالن رربن قو األافررالأ وتاماررن
الدخ املضمون حتالن بن قو باا ال نأ وخصوماي ضريبن املبيساي حتالن بن قو البال س الساماس أ
وحت ررام الرردخ رربه األاااررسأ وخصرروماي ض رريبن الرردخ املات رراأ وامل رراعداي االجتماعيررنأ
والت مس عاى السم أ ستن الوسوااي ميان عن تدع دخ ا عاااي ا جلميق الانرديس (ح را الر ام
الرريت عل يررىت ي ر او حتررس  2 655و 3 565دوالاا نرردي ا ع ال ررننأ عام ر ا حت ر ن حتررس  1.7و1.9
مايررون نرردي يسيشررون ررىت خررط الف ررر .وع قارراا ارريناايو يب ررس عاررى مجيررق ال ر ام ال ائمررن مررق
دسررق دخ ر عاااررس تامياررس ررام قو مجيررق الانررديسأ وحررداه  1 000دوالا نرردي ع ال ررننأ
ايخرت  719 000ندي من حترا ن الف رأ لان حتتاافن صراسين حرداها  29.2مايراا دوالا نردي
(عي  40 886دوالاا ن رردي ا لاف رررد  .وت ررتازل ت طي ررن ال ررأ ي رراد املس رردل الان رردي لض رريبن ال يم ررن
املضاسن من  5ع املائن قو  9ع املائن عو ياد ضرائا الدخ حتن بن  20ع املائن(. 88
 -57وعخررااأ تبررس ا ررا ملنط ررن اتالونيرراأ حتتارربانياأ عن دخر ا اررنوي ا عااارري ا يبار 7 968
صررر ارريتطاا
يررواو حتالن رربن قو مررن تتارراو ععمررااه  18اررننأ و 1 594يررواو حتالن رربن قو ال َّ
مسدالا موحدا لاضريبن يبا  49.57ع املائن ومتوي ا قضاسيا حداه  7ماياااي يواو(. 89
 -58وي ا .سان حتااييس وسانداحتواي حت ن من ن دخر عااارس رام ن ربته  25ع املائرن
مررن نصرريا الفرررد ع النررات افاررس ا مجرراو عن يررؤدي قو "مسرردالي ضرريبن ععاررى حتا ررا حت رربا
ضروا ا حت اء عاى متوي نف اي عامرن عخررى" .ب انرت قو ا ردي عرن حتسرذ اراا الردخ
األاااررس (افرردود ن رربي ا أ وارراا ضرريبن الرردخ ال ررابينأ وةرراات االحتصرراد ال يااررسأ الرريت ل
ت دل عي منسا قجاحتن واضحن عن م لن ال دا عاى م التاراليف .وحتسرد مناحشرن ةراات متوير
حتدياررنأ م ر الضررائا عاررى اعس املررال والطبيسررن واملررال واالاررتس سأ انتسيررا قو عن "عي را مررن هررذه
املصررادا البدياررن ال يسررد ترياح ر ا عو ي رردل عي ضررمانن حويررن حتر ن الرردخ األاااررس ال ررخس م ررتدال
احتصادي اأ عو عي ابا مم عاى االعت اد حت نه مياننرا االارت ناء عرن ضرريبن الردخ أ ع األجر
ال صررا عاررى عيررن حررال"( . 90ودسسسمررا الررأ قو ااتاشرراا حترردائ لفار مررا الرئي ررن املتم اررن ع
دخ عاااس ام أ ا ع الأ دخ عاااس سئرويأ ودخر عااارس ل ارر املسيشرينأ وضرريبن
__________

(.Tanner, p. 15 87
(.Macdonald, “A policymaker’s guide to basic income”, pp. 19-21 88
Jordi Arcarons, Daniel Raventos Pañella and Lluís Torrens Mèlich, “Feasibility of financing a
(89
.basic income”, Basic Income Studies, vol. 9, No. 1-2 (2014), pp. 79-93
(.Van Parijs and Vanderborght, Basic Income, p. 137 90
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قضرراسين؛ وحترردياسما املفض ر وهررو دخ ر عاااررس جزئررسأ عي "دخ ر ال يرردعى عنرره يافررس ملسيشررن
خص ي ي فرده"(. 91

سادس ا -االستنتاج
 -59يصرح أشد مؤيدي الددخل األساسدي بدأن نهجهدم مثدالي( ،)92لديس بمعندى أنده يدر
واقعددي أو يددر قابددل للتحقيددق ،وتنمددا باعتبدداره يقدددم رعيددة دموحددة وجامعددة وتقدميددة لل ايددة
وكثيرا ما سديتجاهلون المنتقددين أو المتشدككين الدذين يثيدرون اعتراضدات مبنيدة علدى عددم
القدرة على تحمل التكاليف أو ال مقبولية عدم المشدرودية أو ت يردر العقليدات يدر الدواقعي
()93
باعتبارهم مدافعين يعوزهم الخيال عن وضع راهن من الواضح أنه ير ُمرض
 -60ولكددن هددذه ا راء المتباينددة تعبددر بدقددة عددن االسددتنتاج الددذي يظهددر مددن نظددرة شدداملة
علددى المثاليددات المختلفددة الكثيددرة التددي عرفهددا العددالم ،وهددو أن االمثاليددات ضددرورية ،لكنهددا
تنط ددوي عل ددى مخ ددادر محتمل ددةا( )94والخط ددر ،ف ددي ه ددذه الحال ددة ،ه ددو أن الس ددعي ال ددذي
ال يسددتهدف تال تق درار الدددخل األساسددي ،باعتبدداره وقددفة سددحرية قددادرة علددى الت ل د علددى
تح ددديات كثي ددرة مثي ددرة للقل ددق الش ددديد ،سيص ددرف االنتب دداه ع ددن التعقي دددات والق دديم الكامن ددة
المتأقلة ير أن الرعية المثالية قد توفر أيضا زخما تمس تليه الحاجة إلعادة التفكير فدي
الشكل األمثل للحماية االجتماعية المصممة قراحة لإلعمال العالمي للحق اإلنساني فدي
مستوى معيشي الئق في القرن الحادي والعشدرين وفدي لحظدة فارقدة مشدابهة ،قد ردم اللدورد
بيفريدددج تقريددره لعددام  1943الددذي أرسددى أسددا دولددة الرفدداه البريطانيددة بتشددديده علددى أن
()95
االلحظات الثورية في تاريخ العالم هي وقت الثورات ال الترقيعا
 -61ومددن ثددم فيندده ينب ددي أال يُددرفد مفهددوم الدددخل األساسددي دون دراسددة بذريعددة أندده مثددالي
ينم دوا نوع دا مددن اإلبدددا فددي
وينب ددي لواضددعي السياسددات علددى الصددعيدين الددودني والدددولي أن ر
السياسددات االجتماعيددة يكددون قددادرا علددى مجدداراة االبتكددارات التكنولوجيددة والتطددورات األخددرى
التي أوقلتنا تلى مفترق الطرق هدذا والتجداوم معهدا ور دم ضدخامة التحددي والنطداق المدذهل
للحل المقترح ،فين ثمة خيارا ،يبدو أن فدان بدارييس تبنداه ببراعدة ،يتمثدل فدي التحدري التددريجي
نحددو الهدددف العددام والحد أنطدوني أتكينسددون ،مسددتلهما أعمددال أمارتيددا سددن ،أن االهدددف هددو
()96
اإلقالح التدريجي بدالا من األمثلية المتساميةا

__________

(91
(92
(93
(94
(95
(96
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أبرز مسار مختار حتى ا ن على احترام حقوق العمل( )97بيد أن تساعالت
 -62ويركز ُ
هامة تطرح بشأن ما تذا كانت األدوات المستعملة للتصدي النعدام األمن االقتصادي في
ذلدك السدياق كاندت ،أو مدن المدرجح أن تكدون ،فعالدة فدي االسدتجابة للظدروف الناشد ة فددي
سددوق العمددل العالميددة فعلددى سددبيل المثددال ،تدددعو اللجنددة المعنيددة بددالحقوق االقتصددادية
واالجتماعية والثقافية ،في تعليقها العام رقم  )2005(18بشأن الحدق فدي العمدل ،الددول
تلددى ا .ا الحددد قدددر المسددتطا مددن عدددد العدداملين خددارج االقتصدداد الرسددميا ،وا .ا
التأكددد مددن أن تدددابير الخصخصددة ال تقد عدوض حقددوق العمددالا ،والتأكددد مددن أن زيددادة مرونددة
تمس  .ا باستقرار العمل أو بالحمايدة االجتماعيدة المدوفرة للعمدالا
سوق العمل ا.الا ر
وتستند كل هذه األهداف الهامة تلى قدانون حقدوق اإلنسدان ،لكدن السدؤال هدو عدن أفضدل
سددبل االسددتجابة لكددون االتجاهددات فددي معظددم الصددناعات يبدددو أنهددا قددائرة بسددرعة نحددو
االتجاه المعاكس

 -63وبالمثل ،ر رد تقرير أعدتده منظمدة العمدل الدوليدة بعندوان االعمدل الالئدق فدي سالسدل
التوريد العالميةا على ا.الداانعكاسات .الداسلبية على ظروف العملا لد اديناميدات اإلنتداج
وعالقات االستخدام داخل االقتصداد العدالميا عدن دريدق اقتدراح مجموعدة مدن اإلجدراءات
مثددل تعزيددز معددايير العمددل الدوليددة ،وسددد الث درات التددي تعتددري الحوكمددة ،وتشددجيع الحددوار
االجتماعي الجامع والفاعل( )98وال رابة في أن مؤتمر العمل الدولي لعدام  ،2016وبعدد
مناقشات مستفيضة بشأن التقرير ،أعرم عن قلقه امن احتمدال أن تكدون المعدايير الراهندة
لمنظمة العمل الدولية ير مكيفة مع ال رض الرامي تلدى تحقيدق العمدل الالئدق فدي سالسدل
()99
التوريد العالميةا

 -64وال يترتد علددى الفجددوة بددين النظريددة والممارسددة أندده ينب ددي تقددويد حقددوق العمددل،
فضالا عن التخلي عنهدا ،لكنهدا تسدلل الضدوء علدى أن النهدوج التقليديدة قدد ال تكدون ذات
فاعليدة كبيدرة فددي مواجهدة الضدعف الممددنهج لمؤسسدات سدوق العمددل ،والزيدادة الحدادة فددي
شددرول العم ددل األكثددر مرون ددة ،والزي ددادة الكبيددرة ف ددي انعدددام األم ددن ،بم ددا فددي ذل ددك فق دددان
()100
االستحقاقات ير المرتبطة باألجور ،لمن ال يزالون يعملون
 -65ومددن هنددا يددأتي النقددال بشددأن الدددخل األساسددي فددالتركيز علددى الحمايددة االجتماعيددة
بمعناهددا األوسددع قددد يكددون مدددخالا مناسددبا أكثددر لمعالجددة هددذه القضددايا وتظددل الحكومددات
مسؤولة في المقام األول عن توفير حماية اجتماعيدة مالئمدة داخدل حددودها ،ولدديها مصدلحة
ذاتية في توديد االستقرار واألمن االقتصادي ،وهي التي تتحكم في الموارد الالزمة
 -66وأحددد التحددديات الكبددرى المتعلقددة بالدددخل األساسددي هددو تجدداوز دابعدده المتقلد
فهو ذو قيغ متعددة ،وكل واحدة منها تحظى بدعم جهات فاعلة متنوعة ،وذلك تحديددا
__________

( 97ل ار ر عا ررى اير ر ه ررال لاتح رردياي ال رريت تواجسس ررا ح رروي السمر ر ع ا ررياي ا صر ر
الت شفأ انمر .A/HRC/34/57
(" 98السم ال ئأل ع ا ا التوايد الساملين"أ الت رير الراحتقأ مؤمتر السم الدووأ الدوا . 2016( 105
( 99حراا حتش ن السم ال ئأل ع ا ا التوايد الساملينأ اعتمد ع  10حزيران/يونيه 2016أ الف ر .25
(Tim Vlandas and Daphne Halikiopoulou, “Why far-right parties do well at times of crisis: the role 100
.of labour market institutions”, European Trade Union Institute working paper 2016.07, p. 5
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ألنها ترى محاسن شتى في المفهوم ولتقييم جدوى الدخل األساسي ومقبوليته من منظدور
حقوق اإلنسان ،من المفيد تحديد الف ات الرئيسية للدوافع:
(ع

تثبيل الكسل وتحفيز العمل؛

الكف دداءة م ددن حي ددا تجند د االحتي ددال عل ددى الرعاي ددة االجتماعي ددة ،والبد درامج
(
المزدوجة ،والكس من نداحيتين ،والبيروقراديدات المترهلدة وكدان أحدد المعلقدين قدال مبتهجدا:
اأتيحت لنا فرقة درد بضعة ماليين من البيروقراديينا()101؛
(ت التكيف مع التطورات التكنولوجيدة ،سدواء مدن حيدا التعدويد عدن أعدداد
كبيرة من الوظائف التي فقدت في عصر التش يل ا لي واستخدام اإلنسدان ا لدي ،وتدأمين
قدر أولي من تعادة توزيع الثروة في حقبة تتسم بنمو متسار في ثدروة أقدحام المشداريع
في مجال التكنولوجيا؛
الحق في العمل ،سواء مدن ناحيدة تشدجيع العمالدة الكاملدة للمجتمدع المحلدي
(د
أو من جهة قدرة الفرد على اختيار عمل ُمرض؛
الحرية ،بمعنى القدرة على اختيار المسار المهندي ومدا يتصدل بده ،أو القددرة
(ه
على ممارسة الحقوق السياسية بسب وجود قدر من األمن االقتصادي؛
(و

اإلنصاف والعدالة االجتماعية

 -67كددل هددذه الدددوافع مقنعددة فددي حددد ذاتهددا ،ولكددن مددا لددم تدرتبل كليد ا بالف ددة األخيددرة،
فالمرجح أن ما سينشأ سيكون استراتيجية أخدرى مصدممة لتعزيدز اإلنتاجيدة والكفداءة ،لكدن
دون انش ال باألهداف األكثر جوهرية بكثير
 -68فكي ددف ينب ددي تذن للجه ددات الفاعل ددة والمؤسس ددات المعني ددة بحق ددوق اإلنس ددان أن
تتصدى ألزمدة انعددام األمدن االقتصدادي والظدواهر المرتبطدة بهداي وأيدن يمكدن لحملدة ترمدي
تلى تقرار دخل أساسي أن تُدرج في المعادلة ككلي
 -69تن المنطلددق هددو االعت دراف بددأن انع دددام األمددن االقتصددادي يمثددل تهديدددا أساس دديا
لحقددوق اإلنسددان فهددو ال يكتفددي بتهديددد التمتددع بددالحقوق االقتصددادية واالجتماعيددة ،وتن
كاندت شددا الا رئيسد ا فعدددم المسداواة الشددديد ،والتزايددد السدريع فدي انعدددام األمددن ،وهيمنددة
النخ االقتصادية على السياسة في العديد مدن البلددان ،كلهدا أمدور تهددد بتقدويد الددعم
المقدم تلى نظم الحكم الديمقرادية التي يعتمدد عليهدا تددار حقدوق اإلنسدان ،وقابليدة هدذه
()102
النظم لالستمرار في نهاية المطاف
 -70ثانيا ،يج أن يكون الحق في العمل ،والحق في الضدمان االجتمداعي ،وقبدل كدل
شيء الحدق فدي مسدتوى معيشدي الئدق فدي قددارة جددول أعمدال األوسدال المعنيدة بحقدوق
اإلنسان فين ُهمشت هذه الحقوق ،أقبح جدول األعمال ككدل أقدل وجاهدة أكثدر فدأكثر
بالنسبة تلى أكثر قضايا الساعة ضرورة وتلحاح ا
__________

(.Tim Worstall, “Krugman’s argument in favour of a universal basic income”, Forbes, 5 May 2015 101
(Ganesh Sitaraman, The Crisis of the Middle-Class Constitution: Why Economic Inequality 102
).Threatens Our Republic (Knopf, 2017
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 -71ثالثا ،بخالف المقوالت التقليديدة التدي روجتهدا المؤسسدات االقتصدادية والجهدات
الفاعلدة مددن الشدركات فددي السدنوات األخيددرة ،يجد أن يكدون هنالددك انبعدا لدددعم الدددور
المركددزي للدولددة ،واالعت دراف بأهميددة السياسددات الض دريبية المنصددفة والتصدداعدية ،وضددرورة
السياسات الرامية تلى تحقيق عدالة تعادة التوزيع
 -72رابعد ا ،فددين ال الد علددى تثدار تعدداظُم انعدددام األمدن االقتصددادي علدى المسدداواة بددين
الجنسين أنها سلبية باستمرار ومن الثابدت أن امتوسدل الحيداة المهنيدة للمدرأة يظدل أقصدر
وأكث ددر تعطرد دالا وأق ددل أج ددرا م ددن متوس ددل الرج ددلا( ،)103وت ددؤثر عواقد د ذل ددك عل ددى الض ددمان
االجتمدداعي ومددا يتصددل بدده مددن ترتيبددات وينب ددي أن تزيددد مشدداركة أنصددار حقددوق اإلنسددان
المكفولة للمرأة في النقاشات بشأن الحماية االجتماعية والدخل األساسي
 -73خامس ا ،ينب ي لمؤيدي الدخل األساسي أن يتأكدوا من أن البرامج الخاقة لتنفيذ
المفهوم ال ترتبل ارتباد ا وثيق ا بالموادنة على حسام جميع من هم جزء من المجتمع

 -74سادسد د ا ،وه ددو األه ددم ،ينب ددي الجم ددع ب ددين المناقش ددات المتعلق ددة بالح دددود ال دددنيا
للحمايددة االجتماعيددة وبالدددخل األساسددي فقددد ظلددت حتددى ا ن منفصددلة تلددى حددد بعيددد،
بأسلوم يأتي بنتائج عكسية ويُفضي في نهاية المطداف تلدى تفداقم المشداكل أكثدر منده تلدى
حلهددا وقددحيح أن ثمددة مددوادن اخددتالف بددين المفهدومين ،لكنهمددا ينطويددان علددى تمكانددات
هائلددة تن اعتُددرف بالتددنزر بينهمددا ،بدددالا مددن تجاهلدده ومددن االختالفددات مددا يلددي( :أ) اسددتناد
الحد األدنى للحماية االجتماعية في معظمه على الخبرة في البلدان النامية( ،)104فدي حدين
أن ال د ددداعين تل د ددى ال د دددخل األساس د ددي يجنح د ددون تل د ددى التركي د ددز عل د ددى البل د دددان المتقدم د ددة؛
(م) استهداف الحدود الدنيا للحمايدة االجتماعيدة ضدمان كدل مدن أمدن الددخل والحصدول
عل ددى الخ دددمات االجتماعي ددة األساس ددية ،ف ددي ح ددين أن بد درامج ال دددخل األساس ددي ال تض ددمن
تال الدددخل؛ (ج) كددون مفهددوم أمددن الدددخل األساسددي أوسددع مددن التحددويالت النقديددة للدددخل
األساسددي ،ألندده يشددمل التحددويالت العينيددة أيض دا؛ (د) عدددم تركيددز الحدددود الدددنيا للحمايددة
االجتماعية على تحقيق الضدمانات االجتماعيدة للجميدع فقدل ،بدل أيضدا علدى تنفيدذ معدايير
أعلددى تدددريجي ا؛ (ه) عدددم النظددر تلددى الحدددود الدددنيا للحمايددة االجتماعيددة علددى أنهددا بدددائل
لمؤسسات التأمينات االجتماعية( ،)105في حين أن بعد مؤيدي الدخل األساسي يهددفون
تلددى االستعاضددة عددن مؤسسددات التأمينددات االجتماعيددة القائمددة؛ (و) اسددتناد توقددية الحدددود
دل بدرامج
الدنيا للحماية االجتماعية( 2012 ،رقم  )202تلى حقوق اإلنسان ،بخدالف ج ر
الدددخل األساسددي لكددن بددين مؤيدددي النهجددين قواسددم مشددتركة كثيددرة لل ايددة؛ وتن ُس دلرم بددأن
الدخل األساسي لديس فكدرة يمكدن تحقيقهدا جملدةا واحددة ،لدن يكدون هنداي برندامج أفضدل
وأكثر تحكاما وأوسع تأييدا من برنامج الحد األدنى للحماية االجتماعية
__________

(103

(104

Anne L. Alstott, “Good for women: a response to ‘A basic income for all’ by Philippe van Parijs”,

) .Boston Review (2000متا عاى الراحتط التاو.http://bostonreview.net/archives/BR25.5/alstott.html :
International Labour Office, Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization:
.Report of the Social Protection Floor Advisory Group (2011), p. xxii
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