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 العام الدخل
What are 

Universal Income Systems? 

 الدخل العالمي ؟نظم  ما هي

* * * 

How can they be funded?  
 

؟النظم  كيف  تمول  هذه  
 

* * * 
 

What are the benefits? 
  

    وما  هي  فوائدها ؟
 
 

GENERAL INFORMATION 
 

  معلومات عامة
 
 

What are Universal Income Systems? 

  الدخل العالمي ؟نظم ما هي

االنظمة تحتاج لتوفيردخل ما يساوي على االقل ايراد  هذه . االقتصادية المسايرة مع وثيقة حقوق االنسان الدولية النظم انظمة الدخل العالمي هي تلك 
  تعويض لمسؤوليات وظيفة عن عبارةالدخل او الراتب هو.مستوى دخلهم الحالي  لىع لكل شخص بالغ مضافا   المشروط غير وي الدخل المحدودذ

 :مجتمع ديمقراطي و التي تتضمن ما يلي  أي سيادة  ظل في شخص ما   ل حالية

 . للجميع اإلنسان  حقوق حماية و مراقبة •
 . القادمة  لألجيال  حمايتها و الطبيعية بيئتنا  مع بتناسق العمل •
  .السيادة ذو الشعب رفاهية و التعليم،  النفقات مساعدة،و ثابتة صحية اقتصادية بيئة لبناء المساعدة تقديم •

 إيجاد المجتمع شأن فمن ، إقتصادية مشكلة أية هناك كانت إن .آخر أحد  أي من يسلبه أن في الحق لديه أحد ال أنه  يعني هذا : مشروط غير هو  الراتب
  . منهم “ الحياة حق ” هو و للشعب األساسي حقال سلب غير من الدخل لتوليد الطرق

  .الدائميين المقيمين و المواطنين لكل موفَّر الدخل أن معناه هذا : عالمي إنه

 على المتقاسمة السيادة في دورهم في الديمقراطية واجباتهم و اإلنسان حقوق حول الناس تعليم  نظام  تشجيع : على الدخل العالمي نظم تشتمل
  . مجتمعهم

   :التالية بالحقوق تقر وهي . وثيقة حقوق االنسان الدوليةل تستجيب الخطط هذه

  .الفقر من اٍّخائف المرء يكون  الأن . ١



  .له لتوفيرمنزل يكفي ما راتب أدنى له يوفر أن .٢ 

  .الوظيفة إختيار حرية يملك أن و  اإلجباري العمل أو  الضغط  برامج من ٌّ حرا المرء يكون أن  .٣

 . العمل عن عاطال كونه حالة في معوضا الفرد يكون نأ .٤

 . العالي التعليم بضمنها و  -حر تعليم و صحة  له  يوفر  أن .٥

 .    ديمقراطي مجتمع أي في بالعيش فيها كلنا نتشارك التي المرتبة في المساواة ممارسة .٦

   .مجتمع ألي الثقافية النشاطات في حرية بكل المشاركة .٧

 . أطفال ألي رعايته ليوفر البيت في األقل على واحد وصي أو مربي بقاء اجبالو من .٨

 .الوطنية  التشريعية  محلالقوانين تحل الدولية اإلنسان حقوق قوانين فإن نيوزيلندا مثل العادي القانون ذات الدول عند

Some Types of Universal Income 

  العالمي الدخل أنواع بعض

االجتماعي،الدخل  االئتمانو االجر االجتماعي ، بعض المقترحات التي تمثل الدخل االساسي يير حقوق االنسان مثلمعا مع تتالقىاي خطة  إن
 الدخل العالمي غير المشروط شعار.ن الدخل العالميعهو نوع مختلف )UUI(االساسي  و الدخل العالمي غير المشروط العالمي ، الدخل المضمونالسنوي

(UUI) كويهي في مظاهرة في                                        

  .المفهوم نفس الى يشيران (UUI)  الدخل العالمي غير المشروطو(UI)  العالمي الدخل من كل: مالحظة

 (UUI) ل اإلنتخابية الحمالت منظمي و المؤيدين قبل من المستعمل المصطلح هو  (UI) ال نشاط  مثل(UUI) ميةالرس غير الريف منظمة هو الذي. 

Ways of Funding Universal Income Systems 

 سبل تمويل نظم الدخل العالمي

 :بعض هذه الطرق هي  .  العالمي الدخل لتمويل  هناك مجموعة متنوعة من الطرق

  .  العمالت تداول صفقات على المفروضة الضريبة هي و -الصفقة ضريبة تسمى ما أوTobin“” ضريبة •
 . األفراد دخول أرباح أساس على مبنية هي التلوث و الطاقة ، ثرواتال على المفروضة الضرائب •
  .على تحسين قيمة االرضالمفروضة الضرائب  •
 . الالمكسوب الدخل على المفروضة الضريبة و التصاعدية الضريبة •
  .المرتفع الدخل لتغطية -الدخل توزيع إعادة •
 . الموجودة الضريبة بنية في الإلنصاف و الشواذ بين التنظيم •
 . عالمي كدخل توزيعها يعاد و مدفوعة  ضريبة هي و-  السلبية الدخل ضريبة •
 .  (UI)العالمي الدخل تمويل كراسة في أنظر •

 James Tobin, Jan Tinbergen, Herbert A. Simon and James) أمثال اإلقتصاد في نوبل جائزة على حازوا اللذين إن
(Meade  العالمي الدخل نظم لتطبيق اإلقتصادية القابلية أظهروا قد ، مد جيمس و سيمون .أ بيرتهير ، تينبيرجين جان ، توبين جيمس     . 

 ال أعشارهم تسعة ; الحكام مثل متعلمين يكونوا أن يجب  الناس كل عندئذ ، حكاما يكونوا أن الناس آل على كان إذا أن هو ، الديمقراطية تعنيه ما"
 ".الحرة المواطنية لواجبات ليس و ، الرقيق ألعمال  فقط مالئمين الناس معظم كان لو كما مدارسنا ندير نحن .…كرقيق تدريبهم مواصلة يستطيعون

،روبرتهتكينزالحاصلعلىدكتوراهفيالفلسفة أبرز قائدللتعليموالفيلسوففيالقرنالعشرين Robert Hutchins           
،١٩٥٢منكتابالصراعفيالتعليم  

 
 



 ،مهندس ،معماري مهندس ،مكتشفك المشهور و ، الدكتوراة شهادة على الحاصل ، Buckminster Fuller مينيسترفوللر بك ١٩٨٠،سنة في 
 األربع هؤالء” وبأن، كوآبنا بليونيرعلى بليون أربع هناك كان  بأنه  صرح قد ، فخرية دكتوراه شهادة ٤٧على حاصل و كوني وعالم رياضيات عالم
 البنيوية األشكال كل ”  بسبب إنه ، الثروة من حصتنا نستلم ال نحن لماذا .“السعيد حظهم عن بعد علمواي لم األرض آوكبنا سكان من بليونير بليون
 “ . النادرات كل عن منحرفة ميزة ألخذ فقط مؤسسة اإلستغاللية النظم”وأنتلك“الطراز العتيقة للسلطة

 “ .مقبول أساسي دخل له يضمن أن يجب واحد كل:   ما حد إلى واضح هو الجواب من جزء أو الجواب”

John Kenneth Galbraith جونآينيثگالبريث  
  إقتصادي

 ١٩٩٩  ،  Guardian Weeklyاألسبوعية   گارديان صحيفة من

 بشكل مناقش مقياس طريق عن مباشرة عليه بالقضاء هو للفقر الحل أن هو و - فعاليَّة األكثر بأنه يثبت سوف إقتراح سطْأب بأن ٌمقتنع اآلن أنا ”
 “ . المضمون الدخل هو و :واسع

 Rev. Martin Luther King, Jr.ر ج ، كينغ لوذر مارتين .ريڤ  
 ١٩٦٧  ،؟  مجتمع أو شواش كتاب من

 على المقدور و المقبول و اآلمن السكن و ، الرفيعة ذوالنوعية الحروالمالئم التعليم و الرعاية و الصحة  ، كلنا لنا كحق سيوفر أنه هو تصورنا ”
  “ .أساسي عالمي دخل إلى ةباإلضاف  ، شرائه

  ١٩٩٤ ،نيوزيلندا Aotearoa NZ ، الوطنية الشعب جمعيةل حديث من

 لتقاسم مبتكرة حلول هناك يكون أن يجب عندما الركود وقت في ; التصور لهذا فيه نحتاج اللذي الوقت في الحكومة هذه من القيادة هي أين”
 “  ؟ المشروط غير العالمي الدخل مثل المقترحات إلى ينظر أن فيه جبي وقت في ;عدالة أكثر  بشكل  الموجودة  الثروة

 ،١٩٩٨) ٥رقم( اإلجتماعي األمن تعديل  قانون  وثيقة عن للبرلمان حديث من -البرلمان مجلس إتحاد ، Rod Donald دونالد رود

 

 مالحظات

 +)الشعب( العامة. جك  = .Gk الديمقراطية(وطنال ذلك دستور لسيادة  مسؤوليات و˝ عمال يملك شخص كل ديمقراطي مجتمع أي في .١
 .) ]       قانون[  كراتوس

  

 ، لألفراد  المسؤولية و الحق حول البيان و العالمية  اإلنسان حقوق وثيقة مقدمة  بيان في أنظر اتليالمسؤو هذه عن المعلومات من للمزيد
 د١٤٤� ٥٣العامة الجمعية قرار.  األساسية الحريات و عالميا ةالمعروف اإلنسان حقوق حماية و لتشجيع المجتمع وأعضاء المجموعات

 رسم  أساس على مبني .الحسي إدراكنا تغيير  بواسطة  تمي  العالم تغيير  كتاب  من  ،  Patrick  Danaheyداناهاي پاتريك:  الغالف تصميم
 .     الصوفي للتأمل  بياني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Benefits of a Universal Income 
 

A Universal Income would 
 

 العالمي الدخل فوائد

 أن العالمي الدخل شأن من

 الفقر من الحد •
 المعيشة مستوى رفع •
 البطالةمن الحد •
 .الطبيعية بيئتهم مع و البعض بعضهم مع متآزرة صحية عالقة ظل في بالعيش للناس يسمح •
 العمل ظروف تحسين و العمل بمرونة يسمح •
 العنف من يقلل •
  .فعَّالة يمقراطيةد بناء إعادة •
 و األرباح ستزيد عندئذ .الخدمات و البضائع لشراء دخال  يملك واحد كل عندما تزدهر المشاريع ألن . اإلقتصاد إحياء إعادة •

 .للكل الدخل
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