
 الرئيسية الرسائل

 الهائ  الت ثير حول المت دمة البلدا  في ال لق ويثور مضأأأأأأ   وقت أي م  اليوم حدة أكثر العم  مسأأأأأأت ب  بشأأأأأأ   المخاوف تبدو
 الدائم، التوظيف عل  ي وم ال اقتصاد ظهور إل  باإلضافة المساواة، عدم تزايد ب   شائع رأي ويسود التوظيف  عل  للتكنولوجيا

  العم   أوضاع في ال اع نحو قاسبا يشجع

 التشغي  يؤدي الدخ  متوسطة والبلدا  المت دمة البلدا  بعض في أنه صحيح لها  أساس ال المخاوف هذه أ  يبدو عام، بشك 
 وزيادة جديدة، وظائف لخلق فرصاااا تتيح التكنولوجيا لك  التحويلية  الصأأأأناعات قطاع في الوظائف ف دا  إل  )األتمتة( اآللي
 يبّدل عام، وبشأأأأأأأأأأأأأك  جديدة  ومهاما قطاعات التكنولوجيا ُتنشأأأأأأأأأأأأأ  االبتكار، خالل وم  فعالة. عامة خدمات وتقديم نتاجية،ال 

  المعيشة  مستويات االبتكار

 بالمالحظة  جديرة التكنولوجي الت دم م  الحالية الموجة سأأأأأأأمات بعض فإ  السأأأأأأأاب ة، الرئيسأأأأأأأية التكنولوجية باالبتكارات وم ارنة
 الحدود وطمس الت ليدية، اإلنتاج أنماط كسأأأأأأأأأر إل  يؤدي مما سأأأأأأأأأريعا واالنتشأأأأأأأأأار االبتكار للشأأأأأأأأأركات الرقمية التكنولوجيا حوتتي

 ناشأأأأئة شأأأأركات م  السأأأأرعة وجه عل  -الرقمية المنصأأأأات شأأأأركات -الجديدة األعمال نماذج وتتطور الشأأأأركات  بي  الفاصأأأألة
 المادية  األصأأأأأول م  ال لي  وتمتلك الموظفي  م  قليال عددا األحيا  م  كثير في توظف عالمية، عمالقة شأأأأأركات إل  محلية
  والضرائب  والمنافسة الخصوصية مجاالت في السياسات حول أسئلة الجديدة الصناعية المنظومة هذه وتطرح

 مضأأ   وقت أي م  سأأرعة أكثر بوتيرة الناس م  أكبر عدد إل  التكنولوجيا آثار وصأأول في المنصأأات أسأأوا  صأأعود ويسأأاعد
 مناطق في حت  أو صأأأأناعية بلدا  في يعيشأأأأو   ال الذي  األشأأأأخا  لماليي  اقتصأأأأادية فرصأأأأا كتلة" بدو   "الحجم هذا ويجلب

  أنفسهم  األشخا  هؤالء إل  أيضا يص  المهارات عل  المتغير الطلب أ  يعني وهذا صناعية 

 عالية المعرفية المهارات أهمية عززت أنها حي  في مهارة األق  العمال عل  الطلب متناسب غير بشك  التكنولوجيا خفضت ف د
 ويمثل الحياة  مدى التعلم عل  وقدرة البشري  المال لرأس قوية أسسا العم  سو   في المطلوبة المهارات بناء ويتطلب المستوى 
  للعم   المتغيرة الطبيعة م  استفادة أقص  تح يق أج  م  أولوية البشري  المال رأس في االستثمار

 المال رأس بناء أج  م  التدخلية اإلجراءات عل  والطلب الوعي لزيادة ال ياس وتحسأأأأأأأأأأأأأأي  المعلومات م  لمزيد حاجة وهناك
نتاجية والتعليم الصحة في االستثمارات بي  الصلة البشري  المال رأس مؤشر ي يس الهدف، هذا تح يق وبغية البشري   العمال وا 

  لدا  الب بي  فيما المست ب  في



 تعزيز فيجب االجتماعية  الحماية أنظمة في التفكير إعادة الحكومات م  والمسأأأأأأأأأأأأأأت بلية الحالية العم  سأأأأأأأأأأأأأأو   مخاطر وتتطلب
 ذلك، ومع حيوي  بدور االجتماعية الت مينات وتحتفظ منها  األدنى الحد ضمان خالل م  ذلك في بما االجتماعية، المسأأاعدات

 لألنشأأطة الواسأأع االنتشأأار بسأأبب خاصأأة البلدا ، م  للكثير ملهما النموذج يظ  أو تتضأأاءل ادالمعت بسأأمارك نموذج أهمية فإ 
 في التحوالت تسأأأأأأأه  أ  المرونة م  أكبر ب در تتسأأأأأأأم التي العم  تنظيم ل واعد  يمک الحماية، تعميم يتم وحالما الرسأأأأأأأمية  غير
  التوظيف  مجال

 مكلفا  أمرا -االجتماعية الحماية وتعزيز البشأأأأري  المال رأس في أكبر اراتاسأأأأتثم ضأأأأ  خالل م  -االجتماعي االحتواء ويعتبر
 المالية تتحم  أ  المرجح م  لك  المت دمة، البلدا  في حجمها نصف الناشئة األسوا  بلدا  في الضريبية اإليرادات حجم ويبلغ
 تعبئة إلى العالم حكومات معظم وساااااااتحتا   المطلوبة االسأأأأأأأأأأأتثمارات لتوفير المحلي الناتج إجمالي م  %8و 6 بي  ما العامة
 واالمتثال الضأأأأأأأريبية السأأأأأأأياسأأأأأأأة بي  الفجوة ت ل  التي األج  متوسأأأأأأأطة اإليرادات اسأأأأأأأتراتيجيات تطبيق وُيعد ضااااخمة. إيرادات

  الطوي   األج  في الضرائب عائدات يعزز أ  ويمك  البلدا ، معظم في ممكنا أمرا الضريبي

  لوظائف؟ا عالم في يتغير الذي ما

  العم   مست ب  حول الن اش عل  اآللي التشغي  ع  الناجمة البطالة بش   المخاوف هيمنت

 سأأأيكو   2019 عام وبحلولالسأأأريعة  الزيادة في آخذ العالم مسأأأتوى  عل  تعم  التي )الروبوت( اآللي اإلنسأأأا  أجهزة عدد أ  إذ
 أنحاء جميع في مليو   6 2 إل  األجهزة تلك عدد إجمالي  ليصأأأأأأأأأ الصأأأأأأأأأناعة، قطاع في تعم  جديد روبوت مليو   4 1 هناك
 وسأأأأنغافورة الجنوبية كوريا في مسأأأأتوياتها أعل  عند 2018 عام في للعمال بالنسأأأأبة الروبوت أجهزة انتشأأأأار كثافة وكانت العالم 
   الروبوتات ارانتش معدل ارتفاع رغم البلدا ، هذه جميع في مرتفعا التوظيف معدل يزال ال ذلك، ومع وألمانيا 

جماال، مدى  أي إل  تماما الواضأح غير م  لك  العمال، مح  تح  الروبوتات إ  ال ول صأحة ورغم  أ  إل  الت ديرات تشأير وا 
 1999 عام م  أوروبا أنحاء جميع في وظيفة مليو   23 م  أكثر خل ت الروتيني العم  مح  تح  التي التكنولوجية التغيرات

 البلدا  في الحديثة الشأأواهد وتشأأير نفسأأها  الفترة في العمالة حجم إجمالي في الزيادة نصأأف م  ي رب ما وهو -2016 عام إل 
 عل  الطلب تزيد عام بشأأأأأأأأأأأأأأك  فإنها الوظائف، بعض في العمال ع  بديال تكو   قد التكنولوجيا أ  حي  في أنه إل  األوروبية
 الرقمية المالية التكنولوجيا في رائدة منصأأة وهي JD Finance قامت الت ليديي ، ال روض بموظفي االسأأتعانة م  فبدال العمالة 

 م  )الخوارزميات( الحسابية الحلول نظم لتحسي  البيانات تحلي  أو المخاطر إلدارة وظيفة 3000 م  أكثر بإنشاء الصي ، في
  اإلقراض  عل  الرقمي الطابع إضفاء أج 

 جغرافية وتغيير العالمية، ال يمة سأأأالسأأأ  وتوسأأأيع للشأأأركات، الت ليدية الحدود ديتح خالل م  اإلنتاج عمليات التكنولوجيا تعط 
 حيثما المعامالت إجراء يتيح مما الحدود، عبر التجارة تكلفة م  المحسأأأأأأأنة التحتية والبنية الحرة التجارة اتفاقيات حدّ وت الوظائف 



 رأس اسأأأتغالل لتحسأأأي  جديدة ت نيات الشأأأركات وتسأأأتخدم ية العمل هذه التكنولوجيا وتسأأأّرع 2 مسأأأتوى  أدن  عند التكاليف تكو  
 تكاليف الرقمية التكنولوجيات وتخفض واالبتكار  واإلسأأأأأأأأأأأأأأناد، المعلومات، عل  الحصأأأأأأأأأأأأأأول أمام المعوقات عل  والتغلب المال،

 eBay إللكترونيا التسو   موقع عبر منتجاتها تبيع التي والشركات جديدة  أسواقا المنصات شركات بعض وتخلق االتصاالت 
 والشأأأأأأأأركات الت ليدية  األسأأأأأأأأوا  في تتعام  التي الشأأأأأأأأركات م  عمرا( )أق  أحدث هي أفري يا وجنوب وبيرو واألرد  شأأأأأأأأيلي في

 التي الجغرافية الحواجز م  الكثير اإللكترونية العم  منصأأأأأات وتزي  بابا  علي منصأأأأأة عل  المهيمنة هي الصأأأأأي  في الناشأأأأأئة
 العالم المسأأأأأأتوى  عل  اإلنترنت عبر العاملة ال وة إجمالي م  %15 بنسأأأأأأبة بنغالديش وتسأأأأأأهم معينة  مبمها سأأأأأأاب ا ترتبط كانت
  الخا   لحسابهم عام  ألف 650 فيها يعم  حيث

 االعتيادية غير والسأألوكية اإلدراكية المهارات عل  الطلب أ  يبدو أوال، العمل. سااو   في المطلوبة المهارات التكنولوجيا وتغير
 المرتبطة االعتيادية المهارات عل  الطلب يتراجع ثانيا، 3السأأأأأأأأأأأأواء  عل  الناشأأأأأأأأأأأأئة األسأأأأأأأأأأأأوا  وبلدا  المت دمة البلدا  في يرتفع

 هأذه وتظهر الزيأادة  في آخأذة المهأأارات م  مختلفأأة أنواع بي  الجمع ع  النأأاتجأأة المكأأاسأأأأأأأأأأأأأأأب أ  يبأأدو ثأالثأأا، معينأأة  بوظأائف
 مواصأأأأأأأأأأأأأأفات تغيير خالل م  أيضأأأأأأأأأأأأأأا ولك  ال ديمة، الوظائف مح  تح  التي جديدةال الوظائف خالل م  ف ط ليس التغييرات
 المهارات م  كبيرا قدرا تتطلب التي الوظائف في العمالة نسبة زادت ،2001 عام ومنذ الحالية  الوظائف في المطلوبة المهارات
 البلدا  في %41 إل  %33 وم  ئة،الناشأأأأأأأأأأأأ األسأأأأأأأأأأأأوا  بلدا  في %23 إل  %19 م  االعتيادية غير والسأأأأأأأأأأأألوكية اإلدراكية
  المت دمة 

 األج ، طوي  الموحد الع د م  فبدال لها. وفقا يعملون  التي والشااااااااارو  بأعمالهم الناس قيام كيفية التكنولوجيا تغير وأخيرا،
 عبر م الع منصأأأأأأأأأأأأأأات خالل م  ذلك يحدث ما وغالبا األج ، قصأأأأأأأأأأأأأأير العم  م  المزيد توفير إل  الرقمية التكنولوجيا تؤدي

 تثير لكنها مرونة، أكثر وبشأأأأأك  العم  م  معينة أنواع ممارسأأأأأة األفراد عل  المؤقتة المسأأأأأت لة الوظائف هذه وتسأأأأأه  اإلنترنت 
 م  النوعية هذه فيه تنتشأأأأر اقتصأأأأاد ع  بيانات تتوفر وعندما االجتماعية  الحماية وغياب الدخ  اسأأأأت رار عدم بشأأأأ   المخاوف
 هذه في العاملة ال وة م  ف ط %4 0 أ  إل  وهولندا ألمانيا م  بيانات تشأأأأأأأأأأير إذ صأأأأأأأأأأغيرة  تزال ال اماألرق أ  يتبي  الوظائف،
 لحسأأأأأأأأأابهم يعملو   الذي  السأأأأأأأأأكا  عدد إجمالي ي در العالم، مسأأأأأأأأأتوى  وعل  األج   قصأأأأأأأأأيرة المؤقتة الوظائف في تعم  البلدا 
  شخ   مليار 5 3 البالغ العالم في العاملة ال وة حجم م  %3 م  أق  أو مليونا، 84 بنحو الخا 

ا أكثر الناس بها يعم  التي الطري ة عل  تطرأ التي التغييرات فإ  عديدة، نواح م   تنتشأأأأأأأأأأأر حيث المت دمة البلدا  في وضأأأأأأأأأأأوح 
 األسأأأأأأوا  بلدا  فإ  ذلك، ومع الرسأأأأأأمي  االقتصأأأأأأاد في عالية مسأأأأأأتويات م  العم  أسأأأأأأوا  وتبدأ واسأأأأأأع نطا  عل  التكنولوجيا

 منتشرا الرسمي غير االقتصاد يزال فال التكنولوجي  بالتغير عالقة لها يك  لم وا   حت  ع ود، منذ نفسها المسائ  تجابه ناشئةال
 عل  -والمتوسأأأأأط المنخفض الدخ  ذات البلدا  بعض في %90 إل  يصأأأأأ  -الناشاااائة األسااااوا  بلدان في واساااا  نطا  على
 الرسأأأمي  غير ال طاع في يشأأأتغلو   الناشأأأئة األسأأأوا  بلدا  في عمال ثالثة ك  م   اثنا فعامال  التكنولوجي  الت دم م  الرغم
 انتشأأار ويسأأبق الرسأأمي  وغير الرسأأمي العم  بي  الفاصأألة الخطوط طمس عل  الرقمية التكنولوجيا تعم  المت دمة، البلدا  وفي

   الجديدة األلفية هاشهدت التي التكنولوجية التغيرات موجة كبير نطا  عل  الرسمي غير االقتصاد



  الحكومات؟ تفعل أن يمكن ماذا

  السياسات: تدابير أمام مجاالت ثالثة التحلي  هذا ي ترح

 وهناك البشأأأأأري  المال رأس في الموارد م  المزيد اسأأأأأتثمار إل  الحكومات تحتاج  الحياة مدى والتعلم البشاااري  المال رأس   1
 المعرفيأأأة المهأأأارات تنميأأأة وعل  المبكرة، الطفولأأأة مرحلأأأة في والتعليم المحرومأأأة تالفئأأأا عل  أكبر بأأأدرجأأأة التركيز إل  حأأأاجأأأة

  الحالية  األسوا  في المطلوبة االجتماعية والسلوكية

 ذاه تح قي وسوف االجتماعية  الحماية تعزيز عل  تعم  أ  الحكومات عل  يتعي   العمل وسياسات االجتماعية الحماية.  2
 في للعما و  س دعواق في تبإصالحا قاالح ُتسأأأأأأأأأأأأأأتكم  ،نةولمضما الجتماعيةا لحمايةا  م نیأد دح توفير خالل م  دفلها

  الناشئة  األسوا  بلدا  بعض

 المالية في حيز لتوفير الناشأأأأئة األسأأأأوا  بلدا  بعض في الضأأأأريبي النظام تحديث إل  ماسأأأأة حاجة هناك اليرادات. تعبئة   3
 تهرب م  والحد الكبيرة، المد  في ع ارية ضأأأأأأأأأأأأأأرائب فرض أ  كما االجتماعية  حمايةوال البشأأأأأأأأأأأأأأري  المال رأس لتموي  العامة

 اإليرادات لزيادة المتاحة الخيارات بعض سوى  ليس والكربو   والتبغ السكر عل  ضرائب وفرض الضرائب، م  العالمية الشركات
  الحكومية 

  الحياة مدى والتعلم البشري  المال رأس   1

 التعليم عوائد أ  األدلة وتبره  مضأأأأأأ   وقت أي م  أهمية أكثر البشأأأأأأري  المال رأس أصأأأأأأبح لتكنولوجية،ا التغيرات عصأأأأأأر في
 رأس أبعاد تكم  المبكرة، العمر سأأنوات م  وبدءا البشأأري  المال لرأس مهم آخر مكو   والصأأحة التكنولوجيا  تتغير عندما ترتفع
  البعض  بعضها المختلفة البشري  المال

 ولهذه الباهظة  التكاليف أو االجتماعية األعراف أو المعلومات ن   بسأأأأبب البشأأأأري  المال رأس واألسأأأأر األفراد يهم  ما وغالبا
 تنظيمية وكجهات والتموي ، والتعليم الصأأأحة لخدمات كم دم البشأأأري: المال رأس بناء في حيويا دورا الحكومات تلعب األسأأأباب،
 كجزء العالم، مستوى  عل  للم ارنة ال اب  والصحة التعليم نتائج قياس يساعد أ  ويمك  الخدمات  م دمي جودة ومراقبة لالعتماد

 التدخلية اإلجراءات عل  الطلب ويعزز الوعي البشأأأأأري  المال برأس الخا  الجديد الدولي البنك مشأأأأأروع ويزيد العملية  هذه م 
 بي  فيما البشأأأأأري  المال لرأس معينة مكونات ل ياس دوليا مؤشأأأأأرا المشأأأأأروع يتضأأأأأم  ذلك، م  واألهم البشأأأأأري  المال رأس لبناء

  البلدا   مختلف



 المهارات توفير بها يتواءم التي السأأرعة مدى عل  تعتمد ال صأأير األج  في للعم  المتغيرة الطبيعة مع البلدا  تعام  كيفية لك 
 خارج العرض تعدي  م  كبير جزء ثيحد أ  يجب لذا التغيير، م اومة إل  التعليمية األنظمة وتمي  السأأأأأأأأأأأأأأو   متطلبات مع

 تتطلبهأأا التي المهأأارات تلبيأأة في الوظأائف خأارج الكبأأار وتعليم الجأأامعي والتعليم المبكرة الطفولأة أهميأأة وتتزايأد اإللزامي  التعليم
 المست ب   في العم  أسوا 

 وترسأأأأأأأأأأأأأأي مبكر. وقت في البدء هي ملللع المتغيرة الطبيعة تتطلبها التي المهارات على للحصاااااااااول فعالية األكثر والطريقة
 والسأأأأأأألوكية المعرفية المهارات الكتسأأأأأأأاب قوية أسأأأأأأأسأأأأأأأا والتعليم االجتماعية والحماية والصأأأأأأأحة التغذية في المبكرة االسأأأأأأأتثمارات
  أ كما الي ي   عدم أوضأأأاع مع التكيف عل  قدرة أكثر المسأأأت بلية المهارات اكتسأأأاب تجع  أنها كما المسأأأت ب   في االجتماعية
  لةوفطلا برامج في االستثمار عل  ينفق ضافيإ رالود ك ف الفر   تكافؤ لتحسي  مهمة وسيلة المبكرة الطفولة في االستثمارات

  خاصة االسأأأأأأأأأأتثمارات هذه تتوفر ال ،رلحاضا تقولا فيو 6را الدو 17 ل إ دوالرات 6 نم يتراوح ادعائ قيح  ةدلجيا ةرلمبكا
 أ  يمك  االسأأأأتثمارات لهذه األولوية إعطاء إ  البرامج  هذه م  غيرهم م  أكثر و  دسيستفي نيذلا نميورلمحوا اءرلف ا لفاطلأل

مكانية جودتها م  ك  عل  الضوء تسليط تم طالما البلدا ، لمختلف كبيرة مكاسب يح ق   عليها  الحصول وا 

 الناحية م  ت دما وأكثر العالمي االقتصأأأأأأأأأأأأأأاد في اندماجا أكثر البلدا  تصأأأأأأأأأأأأأأبح عندما أكبر أهمية الجامعي التعليم ويكتسأأأأأأأأأأأأأأب
 % 8 15 الجامعي التعليم م  الخاصة للعوائد العالمي المتوسط ويبلغ التكنولوجية 

 عل  الطلب حجم م  والتكام  التكنولوجيا زادت أوال، طر   بثالث جاذبية أكثر الجامعي التعليم للعم  المتغيرة الطبيعة وتجع 
 المدرسأأأأأأأأي التعليم خالل م  اكتسأأأأأأأأابها يمك  ال ولك  الوظائف عبر ن لها يمك  التي لمسأأأأأأأأتوى ا رفيعة العامة المعرفية المهارات
 تعليما  األق  العمال عل  الطلب خفض حي  في الجامعات، خريجي أجور المهارات هذه عل  المتزايد الطلب عزز وقد وحده 
 وظائف ف ط وليس متعددة، مهنا يمارسأأأأأأأأأأأأأأوا أ  العمال  م وُيتوقع الحياة  مدى التعلم عل  الطلب الجامعي التعليم يحفز ثانيا،
 مث  المرنة التدريب ونماذج الدورات م  واسأأأأأأأأأأأأأعة مجموعة م  ي دمه ما مع -الجامعي والتعليم حياتهم  سأأأأأأأأأأأأأنوات خالل متعددة
 أكثر -الجامعات وخاصأأأأأأأأأأأة -العالي التعليم أصأأأأأأأأأأأبح ثالثا، المتزايد  الطلب هذا يلبي -المفتوحة والجامعات اإلنترنت عبر التعلم
  لالبتكار  كمنصة دوره خالل م  المتغير العم  عالم في جاذبية

 العم  سأأ  في السأأكا  ويسأأاور المهارات  في المسأأتمرة االختالالت براث  في ي عو   العمال بعض فإ  العم ، طبيعة تغير ومع
 العمال مهارات وشحذ زيادة أج  م  الكبار علمت في ال لق هذا لتهدئة الخطوات إحدى وتتمث  المتاحة  العم  فر  بش   ال لق
 إذ العملية، الممارسأأأأأأأأأة في منه أكثر نظريا واعدة نتائج أظهر النهج هذا لك  وظائف  يشأأأأأأأأأغلو   أو مدارس إل  يذهبو   ال الذي 
 ظاماانت األكثر التشأأأأأأأأخي  الكبار: تعلم لتحسأأأأأأأأي  طر   ثالث وهناك األحيا   م  كثير في ذلك دو   السأأأأأأأأي  التصأأأأأأأأميم يحول

 مع يتالءم بما للتنفيذ المرنة والنماذج البالغي ؛ ليناسأأأأأأأأأأأب المصأأأأأأأأأأأمم والتوجيه والتدريب والتعليم البالغو ، يواجهها التي للمعوقات
 جاد تفكير إعادة إل  يحتاج لكنه العم ، مسأأأأأأت ب  في المهارات شأأأأأأحذ إلعادة مهمة قناة الكبار تعليم يعتبر البالغي   حياة أنماط
  التصميم  في
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 للحماية الت ليدية األحكام متزايد بشأأأأأأأأأأأأأأك  وتنحسأأأأأأأأأأأأأأر االجتماعية  الحماية تعزيز الوظائف م  التالية الموجة مع التكيف يتطلب
 بلدا ال وفي المحدد  الت اعد وسأأأأأ  والموظف العم  لصأأأأأاحب الواضأأأأأحة والتعريفات ثابت، ب جر العم  عل  ال ائمة االجتماعية
 كما المعتادة  التوظيف ع ود ع  البعيدة العم  ترتيبات م  متزايدا تحديا المرتب عل  ال ائم الت مينات نموذج يواجه المت دمة،

 ال الرسمي ال طاع في العمال مرتبات عل  المفروضة الضرائب خالل م  الت مي  أشكال م  وغيرها الت اعد معاشات تموي  أ 
  الناس. لحماية جديدة طر   إلى حاجة هناك العاملة  ال وة مجم  م  صغيرة نسبة العمال ؤالءه شّك  إذا نفعا يجدي

 معظم يعم  إذ رئيسأأأأأأية  ع بة النامية، البلدا  في العم  أسأأأأأأوا  م  %90 حاليا تشأأأأأأك  التي الرسأأأأأأمية، غير األنشأأأأأأطة وتمث 
 ونظرا منها  بال لي  أو االجتماعية بالحماية تتمتع ال التي الرسمي غير ال طاع أنشطة في أأأأأأأأأأأأأأأأ منهم الف راء وخاصة أأأأأأأأأأأأأأأأ العمال
 نظام وجود ظ  في حاال أفضأأأأأأأأأأأأأأأ  الناس معظم يكو   أ  المرجح م  ذلك، مواجهة في الت دم وبطء للتحدي المزمنة للطبيعة
  الوظيفي  وضعهم عل  يعتمد ال االجتماعية للحماية

 المستحس  م  حي  وفي حاليا  ت دم التي االجتماعية المساعدة رامجب معظم م  استمرارية وأكثر أوسع تغطية إل  حاجة وهناك
 تتعلق أو سأأأياسأأأية أو فنية سأأأواء مختلفة تحديات عل  ينطوي  االجتماعية للمسأأأاعدة المحدد الشأأأك  فإ  شأأأموال، أكثر نهج اتباع

 والتوترات األهلية شأأأأأأأأأأأأأأروط تحديدو  البرنامج، تجزئة أمام الع بات عل  ت ضأأأأأأأأأأأأأأي أو الشأأأأأأأأأأأأأأاملة النهج ت ل  ما وعادة بالميزانية 
 عل  التغلب في الشأأام  األسأأاسأأي الدخ  يسأأاعد أ  يمك  المثال، سأأبي  فعل  كبيرة  إضأأافية موارد تتطلب ولكنها االجتماعية،

 مظلة توساااااااااي  يتم أن وينبغي الناشأأأأأأأأأأأأأأئة  األسأأأأأأأأأأأأأأوا  بلدا  م  للكثير المالية الناحية م  التكلفة باهظ ولكنه الع بات، بعض
  الضرورية. الموارد تعبئة وتيرة بنفس االجتماعية داتالمساع

 خالل م  به يتمتعو   الذي الت مي  مسأأأأأأأأتوى  رفع يواصأأأأأأأألوا أ  للناس يمك  مضأأأأأأأأمونة قوية أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية حماية برامج وجود ومع
 الشأأأأأأأأأأأأأروط تتوفر حيث االشأأأأأأأأأأأأأتراكات عل  ال ائمة االجتماعية الت مينات مع -تدريجيا المدعومة البرامج م  مختلفة مسأأأأأأأأأأأأأتويات

  لهم  واألسوا  الدولة توفرها أ  يمك  التي الطوعية الخيارات م  مجموعة وأيضا المواتية،

 حماية تحسأأأأي  ومع العم   تنظيم قواعد عل  المخاطر إدارة عبء م  ي ل  أ  والت مي  االجتماعية المسأأأأاعدة تعزيز شأأأأ   وم 
 أكثر مناسأأأأأأأأأأبا، ذلك كا  كلما العم ، تنظيم قواعد جع  يمك  نات،والت مي االجتماعية المسأأأأأأأأأأاعدة أنظمة تعزيز خالل م  الناس
 م  المزيد اسأأأأأأأأأأأأتخدام تختار أ  مناسأأأأأأأأأأأأب دخ  توفير إل  تهدف التي للحكومات ويمك  الوظائف  بي  التن   لتسأأأأأأأأأأأأهي  مرونة

 تتجاوز لمسأأأأأأأأأأتويات  اوف تحديدها يتم التي لألجور األدن  الحد عل  الضأأأأأأأأأأغط وتخفيف اإليرادات لزيادة االجتماعية المسأأأأأأأأأأاعدة
 والعمال. الشااااركات بين التفاوضااااية القوة في التوازن  لتحقيق حيوية أداة لألجور األدنى الحد يظل ذلك، ومع العمالة  إنتاجية
  الخدمة  نهاية مكاف ة خالل م  وليس البطالة إعانات صورة في للعاطلي  للدخ  مساندة ت ديم ويمك 
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 المال رأس في االسأأأأأأأأأأأأأأتثمارات تتكلف أ  المرجح وم  مكلف  أمر للعم  المتغيرة الطبيعة ظ  في االجتماعي تواءاالح تح يق
 الناشأأئة، األسأأوا  بلدا  بعض في المجتمعية الصأأحة مجال في العاملو   ذلك في بما األسأأاسأأية، االجتماعية والحماية البشأأري،
 أق  تكو   قد الفعلية التكاليف أ  م  الرغم وعل  المحلي  الناتج اليإجم م  %8و %6 بي  ما للشأأأأأأأأأأأأأأباب، اإلنتاجية والفر 
 الكثير وتفت ر العامة  المالية في لإلنفا  حيزا الحكومات تهي  أ  الضأأأأروري  م  الحالية، البرامج عل  البناء تختار التي للبلدا 

 كفاءة وعدم الكبيرة، الرسأأأأأأأمية غير وال طاعات الضأأأأأأأريبية، األوعية كفاية عدم بسأأأأأأأبب التموي  إل  الناشأأأأأأأئة األسأأأأأأأوا  بلدا  م 
  اإلدارة 

 مرتفعة والبلدا  والمتوسأأأأأأأط المنخفض الدخ  ذات البلدا  بي  سأأأأأأأيما ال كبيرة، اختالفات ع  الحالية الضأأأأأأأرائب أنماط وتكشأأأأأأأف
 -المباشرة الضرائب اتحديد -الضرائب طريق ع  ال ومي ناتجها م  بكثير أكبر نسبة المرتفع الدخ  ذات البلدا  فتجمع الدخ  
 غير الضأأأأأأأأأأأأأأرائب عل  والمتوسأأأأأأأأأأأأأأط المنخفض الدخ  ذات البلدا  تعتمد الن يض، وعل  المنخفض  الدخ  ذات بالبلدا  م ارنة  
  التجارية  والضرائب االستهالك ضرائب مث  المباشرة

 أ  يمكنها الصأأأأأأأأأأأحراء جنوب أفري يا  بلدا أ  إل  الت ديرات وتشأأأأأأأأأأأير البلدا   معظم في اإليرادات م  المزيد تعبئة الممك  وم 
 تعم  التي اإلصأأالحات م  مجموعة خالل م  إضأأافية إيرادات صأأورة في المحلي الناتج إجمالي م  %5و %3 بي  ما تجمع
 للضرائب  جديدة مصادر وخلق االمتثال لتحسي  الجديدة التكنولوجيات وتسخير الكفاءة تحسي  عل 

 ضريبة ذلك في بما العامة، المالية أدوات م  عدد خالل م  واالمتثال الضريبية السياسات  بي الفجوة ت لي  الحكومات وبوسع
 المالية األنظمة خالل م  وكذلك الع ارية، والضأأأرائب والشأأأركات األفراد عل  الدخ  وضأأأرائب اإلنتاج وضأأأريبة المضأأأافة ال يمة

  بالموارد  الغنية البلدا  في االستخراجية للصناعات

 يفرض ال ذلك ومع لإليرادات  محتمال رئيسأأأيا مصأأأدرا المضأأأافة ال يمة ضأأأريبة تعد النامية، البلدا  في لإلصأأأالح ل أو  وكخطوة
 االعتماد الصأأحراء، جنوب أفري يا في سأأيما وال البلدا ، م  الكثير وتواصأأ  المضأأافة  ال يمة عل  ضأأريبة البلدا  م  قلي  عدد
 الضرائب عل  ضريبة دفع م  العامة المبيعات ضرائب م  بدال المضافة ال يمة ضريبة تطبيق ويحمي المبيعات  ضرائب عل 
 ال يمة ضأأأأريبة كانت لو حت  هذا، ومع ال يمة  سأأأألسأأأألة م  مرحلة ك  في ف ط المضأأأأافة ال يمة عل  ضأأأأريبة فرض طريق ع 

 قدرات ضعف يؤدي ما غالباو رادات اإلي تح يق في ف ط محدود ت ثير لها يكو   ف د الناشئة، األسوا  بلدا  في مطب ة المضافة
  المعيب  بالتنفيذ تتعلق االمتثال في مشاك  ل إ العامة لماليةا

 تسأتخدم ما وغالبا االجتماعية. الحماية وتعزيز البشري  المال رأس تمويل في تسهم أن األخرى  والمدخرات الضرائب شأن ومن
 االجتماعية التكلفة حسأأأاب خالل م  البيئية، االسأأأتدامة أو جتماعياال الرفاه أهداف تح يق أج  م  اإلنتاج ضأأأرائب الحكومات



 نصف م  أق  2015 عام في الصحراء جنوب أفري يا بلدا  جمعت معينة  سلع استهالك ع  الناتجة السلبية الخارجية للعوام 
 الكربو   تسأأأأأعير لسأأأأأياسأأأأأات ويمك  المحلي  الناتج إجمالي %م 4 1 تتجاوز لم حيث ب وروبا، م ارنة اإلنتاج ضأأأأأرائب مسأأأأأتوى 
لغأأأاء الكربو   عل  الضأأأأأأأأأأأأأأرائأأأب بي  الجمع ويمك  اإليرادات  م  كبيرة مبأأأالغ تجمع أ  الكفأأأاءة ذات الوطنيأأأة  الطأأأاقأأأة دعم وا 

 قب  م  اسأأأأأأأتخداما األكثر الوقود مصأأأأأأأادر ع  الدعم لرفع يكو   أ  ويمك  الف ر  لت ثير دقيق تحلي  إجراء لحي  للمسأأأأأأأتهلكي ،
  م صودة  غير عواقب الكيروسي ، مث  الف يرة، األسر

 الحيز زيادة في مهما دورا تلعب أ  والشركات األفراد عل  الدخ  لضريبة يمك  والخدمات، السلع عل  الضرائب إل  وباإلضافة
 الكثير ل ع للشأأركات الضأأريبية ال اعدة تآك  يؤثر شأأائعا  يزال ال الضأأريبي التهرب أ  كما الناشأأئة  األسأأوا  بلدا  موازنات في
 التهرب  لمنع قوية قواعد وتطبيق الضأأأأأأأريبية النف ات ترشأأأأأأأيد خالل م  الفعلية الضأأأأأأأرائب أسأأأأأأأعار زيادة يمك  ولك  البلدا ، م 

 للشأأأركات المتزايد العالمي االنتشأأأار مع أهمية أكثر الخدمات م اب  المدفوعات عل  المنبع م  المسأأأت طعة الضأأأرائب وأصأأأبحت
 عدد زيادة طريق ع  األفراد دخ  عل  الضرائب جمع تسه  أ  للتكنولوجيا ويمك  نسبيا  قليلة مادية أصوال تمتلك التي الرقمية
دخال الثابتة، الممتلكات عل  الضأأرائب وتعد المسأأجلي   الضأأرائب دافعي  الصأأناعات عل  للتطبيق ال ابلة األنظمة تحسأأي  أو وا 

 العامة  المالية في نفا لإل المتاح الحيز لزيادة أخرى  وسائ  هي االستخراجية،


