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الرؤية
يشكل رأس املال البرشي عنرصا محوريا يف 

الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدويل إلنهاء 

الفقر املدقع بحلول عام 2030 ورفع مستوى 

الدخل ألفقر 40% من السكان يف كل بلد. 

ي هو جهد  وع رأس المال الب�ش و م�ش
عاملي يستهدف ترسيع وترية زيادة االستثامرات 

يف البرش كامً وكيفاً من أجل تعزيز العدالة 

والنمو االقتصادي. 

وتعمل مجموعة البنك الدويل عىل تقديم جميع 

التسهيالت والتيسريات لتحقيق رؤيتها التي تتمثل 

يف بناء عامل ميكن أن يحقق فيه جميع األطفال 

كامل إمكاناتهم وطاقاتهم، ويتمتعون أثناء منوهم 

بالصحة والتغذية الجيدة وهم مستعدون للتعلم، 

يك يحصلوا عىل تعلُّم حقيقي داخل الفصل 

الدرايس، ويدخلوا سوق العمل كبالغني يتمتعون 

بالصحة واملهارة و القدرة عىل اإلنتاج.

وع  ي م�ش
البلدان المشاركة �ن
ي رأس المال الب�ش

البلدان المنضمة حديثاً منذ 
يوليو/تموز 2019  

ساعدت شبكة مرشوع رأس املال البرشي، التي تضم توطئة
اآلن 78 بلدا، عىل ربط واضعي السياسات أواًل بأول يف 
الوقت املناسب  وهم يقومون مبكافحة هذه الجائحة. 

ويرصد هذا التقرير ما حدث من إصالحات، وتقدم، 
وابتكارات يف جميع أنحاء العامل خالل العام املايض، مبا 
يف ذلك االستجابة للتصدي لجائحة كورونا. كام يصف 
جهود مجموعة البنك الدويل ملساندة جميع البلدان 
املتعاملة مع البنك يف مجال رأس املال البرشي، مبا يف 

ذلك من خالل خطط تركز عىل منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء  ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

ومنطقة جنوب آسيا يف املستقبل القريب، ومن خالل 
العديد من األدوات وأنشطة الشبكة.

ويف السنة املقبلة، سيستمر برنامج رأس املال البرشي 
ملساعدة البلدان عىل بناء وحامية رأس املال البرشي 

وتعزيز األنظمة من أجل املستقبل يف إطار الجهود التي 
يبذلها العامل للتعايف من هذه الصدمة التاريخية. ونتطلع 

إىل مواصلة االتصال والربط كشبكة عاملية، واالستمرار 
فيام نقوم به من أعامل وأنشطة بالغة األهمية يف هذا 

الوقت من األزمة، ال سيام من خالل مناذج جديدة 
لتقديم الخدمات والتمويل املستدام لالستثامر يف الناس.

آنيت ديكسون
نائب الرئيس لشؤون التنمية البرشية 

مجموعة البنك الدويل 
2020-2018

مامتا موريث
نائب الرئيس لشؤون التنمية البرشية 

مجموعة البنك الدويل
تم تعيينها يف  يوليو/متوز 2020

برز رأس املال البرشي، يف السنوات األخرية، بوصفه 
قضية ذات أولوية كربى يف العديد من البلدان. ويف 

2020، وجدنا أنفسنا يف وضع عاملي غري مسبوق حيث 
تبذل البلدان ورشكاء التنمية بالغ جهدها لحامية األرس 

املعيشية واالقتصادات من جائحة كورونا التي تهدد 
بالقضاء عىل املكاسب التي تحققت بشق األنفس يف 

رأس املال البرشي.

وهذه لحظة ال تُنىس أبداً يف التاريخ. فنادًرا ما واجهت 
البرشية تحديات جسام يف عدد كبري للغاية من 

الجبهات. ومن األهمية مبكان أال نغفل عن رؤيتنا 
بشأن رأس املال البرشي، وأن نتخذ معا تدابري ملواجهة 

األثار املدمرة املحتملة لجائحة كورونا عىل األرواح 
وسبل كسب العيش. ويعطينا مؤرش رأس املال البرشي 
2020 آخر مشهد للعامل قبل جائحة كورونا. كام يتيح 
لنا معياراً اسرتشاديًا لحالة رأس املال البرشي، ويعمل 

عىل  إيجاد قوة دافعة لإلجراءات التدخلية عىل مستوى 
السياسات يف الوقت املناسب.

نظرة رسيعة
بنهاية سبتمرب/أيلول 2020، انضم 78 بلدا إىل مرشوع رأس املال البرشي. 
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التقرير املرحيل للعام الثاين 

من خالل تنفيذ سياسة وطنية 

لتنمية الطفولة املبكرة، تهدف 

السلفادور إىل مساعدة 
األطفال عىل تحقيق أقىص استفادة من طاقات 

التنمية الكامنة لديهم وتعمل هذه السياسة، التي 

تستند إىل أفضل  املامرسات الدولية مع مراعاة 

السياق الوطني، عىل متابعة األطفال من مرحلة 

الحمل إىل سن السابعة، لتتبع مسار التنمية الخاص

بكل طفل عىل حدة.

وبتتبع كل طفل من خالل

نظام مشرتك إلدارة املعلومات،

تهدف هذه السياسة إىل ضامن حصول الطفل 

عىل املنافع والخدمات املناسبة يف الوقت املناسب 

والسن املناسبة - مثل خدمات الرعاية الصحية 

والتعليم والخدمات االجتامعية - من مقدمي 

الخدمات املعنيني.

حتى يتسنى مكافحة استمرار 

ارتفاع مستويات سوء التغذية 

لدى األطفال، ستقوم جمهورية 

الو الديمقراطية الشعبية بتنفيذ 
إسرتاتيجية متعددة القطاعات تتامىش مع 

الخطة الوطنية الثامنة للتنمية االجتامعية 

واالقتصادية 2016-2020 واإلسرتاتيجية الوطنية 

للتغذية 2016-2025. وستساند اإلسرتاتيجية 

املقرتحة مجموعة من اإلجراءات التدخلية 

املحددة التي تعمل عىل تحسني التغذية يف 12 

منطقة مستهدفة. وسيعمل عدد من الوزارات، 

منها وزارات الصحة والزراعة والتعليم، واألشغال 

العامة والنقل معاً لتنفيذ هذه اإلجراءات 

التدخلية ورصدها ومتابعتها وتقييمها. 

باراغواي، ينفذ هذا البلد الذي 
تبلغ نسبة سكانه دون سن الثالثني 

60%، عدة مبادرات لتحسني الربط 

بني التعليم والطلب عىل املهارات 

يف سوق العمل. ويف غضون عام 

فقط من هذا الربنامج، تم تدريب 240 ألف 

شخص، وإيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة. وقد 

وضعت باراغواي خارطة طريق للتعليم ملساندة 

اإلصالح الشامل يف هذه املنظومة بحلول عام 

2030، وستستفيد من التكنولوجيا الرقمية إلعداد 

األطفال للوظائف يف املستقبل.

ماذا تفعل البلدان حاليا
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إندونيسيا، 
اعتمدت اإلسرتاتيجية 

الوطنية إلندونيسيا نهجاً لتحقيق التقارب بني العديد 

من القطاعات، مبوجبه تلتزم 23 وزارة بزيادة األثر 

املحقق من اإلنفاق الحكومي الحايل عىل  اإلجراءات 

التدخلية والخدمات املعنية بتحسني التغذية. وهذه 

اإلسرتاتيجية، التي تؤثر عىل ماليني النساء الحوامل 

واألطفال دون سن الثانية يف جميع أنحاء إندونيسيا، 

تتضمن خمس ركائز هي: القيادة الوطنية؛ والتوعية 

العامة للجمهور وتغيري السلوكيات؛ والتقارب بني 

الربامج عىل املستويات املركزية واإلقليمية والقروية؛ 

وتوفري األطعمة املغذية؛ والرصد واملتابعة والتقييم.

ويف سبيل امليض قدًما، تعمل الحكومة عىل توسيع 

نطاق اإلسرتاتيجية الوطنية يك تغطي 100 منطقة 

أخرى ذات أولوية تعاين من حاالت تقزم يف عام 

2020، ليصل املجموع إىل 260 منطقة ذات أولوية.  

كام ستعطي األولوية لتوسيع نطاق هذا الربنامج يف 

املناطق الحرضية، فضال عن طرح الحلول التكنولوجية 

املبتكرة عىل املستوى الوطني، عىل سبيل املثال، 

األداة الرقمية )eHDW( عىل نظام أندرويد للعاملني 

يف مجال التنمية البرشية عىل مستوى املجتمعات 

املحلية. وفيام يبدو أن النتائج املبكرة واعدة - فقد 

أشارت وزارة الصحة إىل تراجع معدالت التقزم عىل 

املستوى الوطني بنسبة قياسية بلغت 3.1 نقاط 

مئوية لتصل إىل 27.7% يف 2020 )املسح االستقصايئ 

املتكامل للحالة الصحية واالجتامعية واالقتصادية 

لألطفال(. ويف أثناء جائحة كورونا، من األهمية مبكان 

حامية االستثامرات للحد من التقزم وضامن استمرارية 

الخدمات األساسية املبارشة.

أفغانستان، أعطى هذا 
البلد أولوية عىل مدى 

سنوات لالستثامرات يف مجال 

الخدمات الصحية األساسية 

والتعليم األسايس، فضاًل عام يحصل عليه من 

مساندة مالية خارجية ضخمة. وباإلضافة إىل ذلك، 

يجري العمل يف برامج التنمية املجتمعية الرئيسية 

عىل مستوى البالد منذ السنوات األوىل من هذه 

األلفية.  وقد ترضرت أفغانستان بشدة من جائحة 

كورونا بسبب عدم استقرار نظام الصحة العامة  

وعدم وجود شبكة أمان اجتامعي مفعلة.  غري أن 

الحكومة وضعت برنامجا طموحا لتوفري األغذية/ 

التحويالت النقدية يف حاالت الطوارئ لحوايل 

90% من األرس املعيشية التي تعيش عىل أقل من 

دوالرين يف اليوم،  واالعتامد عىل برامج التنمية 

املجتمعية لتقديم املنافع للمستحقني.

ترتيب األولويات 
والتخطيط عىل 
مستوى جميع 

القطاعات الحكومية
وضعت بلدان كثرية أولويات 
رأس املال البرشي يف صميم 

خططها الوطنية، وتنسق حاليًا 
بني الوزارات لتحقيق أهدافها.

مقطع فيديو: كل طفل مهم

اتيجية  السيدة الأوىل للسلفادور تصف إس�ت
الحكومة لتنمية الطفولة المبكرة، )هيا ننمو 

ي الوقت الذي تنضم فيه السلفادور إىل 
معاً(، �ف

ي. وع رأس المال الب�ش م�ش

تحديد االأولويات 
واالإصالح واالبتكار

https://www.youtube.com/watch?v=rYVYt1YDNV8
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ومع ارتفاع معدل انتشار زواج 

األطفال واإلنجاب املبكر بني 

املراهقات، فإنالنيجر لديها أعىل 

معدل خصوبة ومنو سكاين يف 

العامل. وتحتل الفتيات املراهقات مراكز ضعيفة 

مقارنة بالفتيان من حيث إمتام الدراسة االبتدائية 

والثانوية. ومن شأن زيادة التحصيل التعليمي 

بصورة جوهرية وخفض معدالت الخصوبة 

تحقيق زيادة يف إجاميل الناتج املحيل بنسبة تقدر 

بنحو 12.6% يف 2030. وجاء تقليص الفجوات 

والفوارق بني الجنسني يف بؤرة تركيز إسرتاتيجية 

التنمية االجتامعية والتحول الدميوغرايف يف النيجر. 

ومبساندة من البنك الدويل، تم مؤخرًا تطبيق 

العديد من اإلصالحات لحامية حقوق املراهقات 

يف التعليم والصحة ومتكني املرأة. فعىل سبيل 

املثال، يجري إنشاء لجان لحامية الطفل عىل 

جميع املستويات من املستوى الوطني إىل مستوى 

القرية لتعبئة املجتمع ضد زواج األطفال، وزيادة 

الوعي باملخاطر التي تهدد رفاهية األطفال. 

وتسمح الحكومة للمراهقات بالبقاء يف املدارس يف 

حالة الحمل أو الزواج لتحسني التحصيل العلمي. 

وحتى يتسنى تحسني سبل الحصول عىل الخدمات 

الصحية، يُسمح اآلن للمراهقات املتزوجات 

بالحصول عىل خدمات تنظيم األرسة دون  مرافقة 

الزوج أو أحد األبوين.  كام أنشأت الحكومة 

منصة لتعبئة جميع املؤسسات العامة وغري العامة 

)املنظامت غري الحكومية/الجمعيات األهلية 

والوكاالت الدولية( املشاركة يف الربامج الرامية إىل 

الحد من زواج األطفال لتعزيز تنسيق اإلجراءات 

وإصالح خطوات التنفيذ.

تقوم جمهورية الكونغو 

الديمقراطية حاليًا باتخاذ تدابري 
لتوفري التعليم االبتدايئ املجاين يف 

أشد املناطق فقرًا يف البالد. ويف 

الوقت الحارض، فإن اعتامد نظام التعليم 

االبتدايئ عىل املرصوفات يثقل كاهل األرس املعيشية 

األشد فقرًا واألوىل بالرعاية عىل نحو غري مناسب، 

ويحد من إمكانية التحاق األطفال باملدارس. ويُشار 

إىل تكلفة التعليم االبتدايئ بوصفها العائق الرئييس 

أمام االلتحاق باملدارس لدى 64% من األرس املعيشية 

التي لديها أطفال غري ملتحقني باملدارس. 

ونظرًا ملا ستسببه جائحة كورونا من صعوبات 

اقتصادية للفقراء، فمن شأن توفري التعليم االبتدايئ 

مجانًا مساعدة أكرث من 9 ماليني طفل عىل البقاء 

يف املدارس بعد اإلغالق، وتوفري سبل الوصول إىل 

املدارس ألكرث من مليون طفل فقري مستبعدين حاليا 

من نظام التعليم.

وستساعد مبادرة "امليل األخري" يف 

فييتنام عىل تحسني نواتج رأس 
املالالبرشي لألقليات العرقية. وتأمل 

حكومة فييتنام، التي تقرتب من إطالق 

ه بشأن التنمية االجتامعية  الربنامج الوطني املوجَّ

واالقتصادية للمناطق الجبلية واألقليات 

العرقية 2021 - 2030، يف القضاء عىل 

أوجه التفاوت بني املجموعات العرقية، 

ال سيام فيام يتعلق بالتغذية، والحصول عىل فرص 

التعليم ذي الجودة يف املرحلة الثانوية وما بعدها، 

واالنتقال السلس من املدرسة إىل العمل. 

مرص، يعد الربنامج الوطني 
للتحويالت النقدية يف مرص 

)تكافل وكرامة( من بني 

االستثامرات املهمة يف البالد التي 

تشجع تراكم رأس املال البرشي. ويغطي الربنامج حتى 

اآلن إىل 3.1 ماليني أرسة معيشية )حوايل 8.5 ماليني 

شخص( مع توجيه أكرث من 67% من األموال النقدية 

للفقراء والفئات األوىل بالرعاية يف صعيد مرص، و%74 

من حاميل البطاقات من النساء. كام تخطط الحكومة 

إلطالق برنامج جديد بشأن الشمول/التخرج اإلنتاجي، 

وستجري تجربته يف 8 محافظات. 

 

ويتمثل الهدف من إصالح التعليم يف مرص يف تحسني 

ظروف التدريس والتعلم يف املدارس الحكومية. ومن 

األهداف األخرى إلحاق 500 ألف طفل جديد بالصفني 

األول والثاين من رياض األطفال، 50% منهم يعيشون 

يف أشد املناطق فقرًا؛ وتحسني مامرسات املعلمني؛ 

واستفادة مليوين طالب من نظام التقييامت الجديد؛ 

وإصالح نظام االمتحانات والتخرج يف املرحلة الثانوية 

لريكز عىل بناء املهارات املطلوبة يف القرن الواحد 

والعرشين بداًل من نظام الحفظ والتلقني. ولتحقيق 

هذه األهداف، توسعت مرص يف استخدام التكنولوجيا 

ومصادر التعلم الرقمي يف العملية التعليمية. 

ويف مجال الرعاية الصحية، يجري تنفيذ نظام شامل 

للتأمني الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة 

للجميع وتحسني النواتج الصحية. وتقوم الحكومة 

املرصية بتجربة هذا النظام، كام تقدم حامية مالية 

مؤقتة للفئات األوىل بالرعاية لتغطية النفقات الفعلية 

املرتفعة الناجمة عن تفيش جائحة كورونا.  وتركز 

الحكومة أيًضا عىل تعزيز جهود تنظيم األرسة، وتوسيع 

نطاق برنامج الرائدات الريفيات لتحسني الحالة الصحية 

ومستوى التغذية، واختبارات الدم سنويا للتأكد من 

خلوه من مختلف األمراض املعدية التي تنتقل عرب الدم.

ي م�
ي �ض إصالحات سياسات رأس المال الب�ش
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تدعيم البيانات

تحقق البلدان تقدماً كبرياً يف تطوير 
السجالت االجتامعية وأنظمة تحديد 
الهوية الرقمية. بعض النقاط البارزة:

تعمل الجماعة االقتصادية لبلدان غرب 
أفريقيا عل االستفادة من التكنولوجيا لتنفيذ 

األنظمة األساسية لتحديد الهوية الفريدة. 

وسينشئ كل بلد من البلدان األعضاء الخمسة 

عرش نظامه الخاص به لتحديد الهوية باستخدام 

مجموعة من السامت متثل الحد األدىن املطلوب.  

ومن خالل تفعيل أحد أشكال تحديد هوية السكان 

بصورة رسمية، تضمن هذه البلدان تهيئة سبل 

الوصول إىل برامج الحامية االجتامعية، والسجالت 

االجتامعية، وخدمات الشمول الصحي واملايل، 

وانتقال العامل، والعديد من املنافع األخرى. 

ويف هندوراس، يدير املركز الوطني ملعلومات 

القطاعات االجتامعية السجل الفريد للمشاركني، 

وهو سجل اجتامعي يضم حاليا معلومات عن 1.08 

مليون أرسة معيشية يف جميع أنحاء البالد. كام 

يدير أيًضا قاعدة بيانات تسمى سجل الخدمات 

املؤسسية، وهي فهرس يشتمل عىل جميع الربامج 

االجتامعية التي تقدمها الحكومة. وبعد التكليف 

الصادر يف 2014 لجميع الربامج االجتامعية 

الستخدام السجل الفريد للمشاركني ألغراض 

االستهداف، هناك 220 برنامًجا مشمولة ضمن 

سجل الخدمات املؤسسية تهدف إىل تحسني كفاءة 

وفاعلية اإلنفاق العام عىل الخدمات االجتامعية. 

وشهد عام 2020 املزيد من النتائج املرجو تحقيقها، 

حيث تخطط الحكومة الستخدام السجل الفريد 

للمشاركني لتوزيع التحويالت النقدية عىل العامل 

غري الرسميني العاطلني عن العمل يف أثناء جائحة 

كورونا وبسببها.  

ويف المغرب، يوفر اعتامد الربملان قانون جديد يف 

20 يوليو/متوز 2020 بإنشاء سجل وطني للسكان 

وسجل اجتامعي رقمي، اإلطار القانوين واملؤسيس 

إلجراء تحسينات رئيسية يف تقديم خدمات الحامية 

االجتامعية. وسيتيح نظام الهوية خدمات املصادقة 

عرب اإلنرتنت استناًدا إىل رقم محدد وخصائص 

بيومرتية،  مثل بصامت األصابع أو بصمة العني 

أو صورة الوجه. وسيُستخدم السجل االجتامعي 

الرقمي يف ضامن توجيه برامج املساعدة االجتامعية 

القامئة واملستقبلية عىل نحو فعال. وسيعمل 

نظام الهوية الرقمية عىل تحسني فاعلية الحامية 

االجتامعية، والشمول، واإلنفاق، وحصول الفئات 

األوىل بالرعاية عىل مدفوعات غري نقدية.

تعت�ب البيانات المتعلقة بجودة تقديم خدمات 
ثراء  القطاع االجتماعي من المكونات الرئيسية الإ

ي 
جراءات التدخلية ال�ت السياسات وتصميم االإ
ي  تعمل عل تعزيز نواتج رأس المال الب�ش
ة تحقيقها. وتعترب مؤرشات تقديم  وت�يع وت�ي

الخدمات دراسات استقصائية متثيلية عىل الصعيد الوطني 
تقيس تجربة تقديم الخدمات للمواطن العادي يف منشآت 

الرعاية الصحية األولية واملدارس االبتدائية. وتجمع هذه 
الدراسات االستقصائية البيانات من املدارس والفصول 

الدراسية ومنشآت الرعاية الصحية لدراسة جهود املعلمني 
والعاملني الصحيني وقدراتهم، فضالً عن توفر املدخالت 

واملوارد الرئيسية. ومن خالل قياس كيفية تقديم الخدمات، 
تربط هذه املؤرشات املوارد بالنتائج وتساعد عىل تحويل 
الحوار الوطني عىل مستوى السياسات من مرحلة تقديم 

املدخالت واآلراء إىل مرحلة تحقيق الجودة والنتائج. 

وتتضمن قامئة البلدان التي كانت رائدة يف استعامل 
املسوحات االستقصائية الخاصة مبؤرشات تقديم الخدمات 
السنغال وسرياليون وتنزانيا وكينيا ونيجرييا وتوغو والنيجر 

ي السنة المالية 
ومدغشقر واملغرب وأوغندا. و�ن

ة إجراءات بشأن بدء  2020، اتخذت بلدان كث�ي
ات تقديم  ي مجال مؤ�ش

و/أو مواصلة عملها �ن
 ، ي

ي ذلك إعداد العمل الميدا�ن
الخدمات بما �ن

وجمع البيانات وتنظيفها، ووضع الصيغة 
ن البلدان،  النهائية للتقارير، وإجراء المقارنات ب�ي

وإصدار البيانات للجمهور. وشملت هذه البلدان 

بوتان، والكامريون، وجزر القمر، وغواتيامال وغينيا 
بيساو، وإندونيسيا، والعراق، وماالوي، ومايل، ومدغشقر، 

ومولدوفا، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، والسنغال. 
كام أن العديد من هذه البلدان املعنية مبؤرشات تقديم 
الخدمات هي أيضا جزٌء من مرشوع رأس املال البرشي. 

وقد بدأت غواتيامال ومدغشقر وبوتان، من خالل وزارات 
الصحة فيها، يف التحضري لتنفيذ مؤرشات تقديم الخدمات 
ن الحالة التغذوية، وستتضمن  املوجهة نحو تحس�ي
هذه املؤرشات محاكاة للحاالت الجديدة لقياس املعارف 

والخربات التي تتمتع بها جهات تقديم الخدمات فيام 
يتعلق بجوانب الرعاية قبل الوالدة والتشخيص وعالج 

معوقات النمو، وكل هذه الجوانب رضورية للغاية 
للوقاية من التقزم.  ويشمل ذلك أيًضا طرح أسئلة تتعلق 

باملدخالت والبنية التحتية، مثل أجهزة قياس الوزن 
ولوحات وأرشطة القياس واألدوية واملكمالت الغذائية 

ومعايري استشارات التغذية والرضاعة الطبيعية والتغذية 
املكملة والتوصيات الخاصة بتنويع النظام الغذايئ، وغري 

ذلك من األمور األخرى.  أما األدلة والشواهد املأخوذة من 
هذه الدراسات االستقصائية فستكون مبثابة أدوات إلثراء 
معلومات البلدان املعنية بشأن املشكالت املحتملة التي 
تواجه عملية تقديم خدمات التغذية، ويف الوقت نفسه، 

ستوفر املوارد واملعلومات الالزمة للبلدان األخرى التي 
ترغب يف إجراء تقييم شامل لقدراتها عىل معالجة سوء 

التغذية.

)SDI( ات تقديم الخدمات رؤى وأفكار من مؤ�ش

https://www.sdindicators.org/
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النتائج االأساسية

يعترب االستثامر يف رأس املال البرشي –  	 

املعارف واملهارات والتحسينات الصحية 

التي ترتاكم عىل مدى أعامر الناس – 

األساس إلطالق الطاقات الكامنة لألطفال 

وتحسني النمو االقتصادي يف كل بلد يف 

د جائحة كورونا  جميع أنحاء العامل. وتُهدِّ

بتبديد هذه املكاسب التي تحققت عىل 

مدى 10 سنوات، ومن تبعات ذلك تخلف 

جيل بالكامل عن الركب، وذلك يف الوقت 

الذي تسعى فيه البلدان جاهدًة الحتواء 

هذا الفريوس، وإنقاذ األرواح، وإعادة بناء 

 اقتصاداتها.

وتظهر البيانات الجديدة من مؤرش رأس 	 

املال البرشي أنه قبل وقوع هذه الجائحة 

مبارشة، كانت معظم البلدان تقوم 

باستثامرات يف رأس املال البرشي، وكان 

الناس أكرث صحة وأكرث تعليام من أي وقت 

مىض.  وتظهر البيانات أيًضا أنه حتى قبل 

وقوع جائحة كورونا كان يُتوقع ألي طفل 

يولد يف بلد عادي أال يحقق أكرث من %56 

من معدل إنتاجيته يف املستقبل. 

12 13

مؤرش رأس املال البرشي 
2020
عرض عام

عىل غرار ما جرى يف 2018، تم تصميم هذا املؤرش 

يك يقيس مقدار رأس  املال البرشي الذي من 

املتوقع أن يحصله طفل مولود اليوم عند بلوغه 18 

عاًما، يف ضوء مخاطر سوء ظروف الرعاية الصحية 

والتعليم السائدة يف البلد الذي يعيش فيه. 

لماذا االآن

يقدم مؤرش رأس املال البرشي 2020 ملحة عن 

آفاق رأس املال البرشي قبل وقوع جائحة كورونا.  

ويتضمن بيانات محدثة لجميع املكونات  حتى 

مارس/آذار 2020. وهذا املؤرش مبثابة معيار 

اسرتشادي لتقييم تكاليف جائحة كورونا عىل رأس 

املال البرشي.

الصحةالتعليمالبقاء عل قيد الحياة 

هل سيبقى االأطفال الذين 
يُولدون اليوم عىل قيد الحياة 
ح�ت سن االلتحاق بالمدرسة؟

ما مقدار التعليم الذي 
سيكملونه وما مقدار ما 

سيتعلمونه؟

هل سينهون دراستهم وهم 
بصحة جيدة ومستعدون 

لمواصلة التعلُّم و/أو العمل؟

ما الجديد

زاد نطاق تغطية مؤرش رأس املال البرشي 2020 	 

ليشمل إجاماًل 174 بلدا )17 بلدا إضافيا مقارنة 

مبؤرش رأس املال البرشي 2018(

زيادة التصنيف حسب نوع الجنس )الجندر(	 

توسيع نطاق مؤرش رأس املال البرشي لفهم 	 

أوجه االستفادة من رأس املال البرشي

مسار رأس املال البرشي عىل مدى عقد من 	 

الزمن من حوايل عام 2010 بالنسبة ملا بلغ 103 

بلدان 

تحُقق أعىل محسنات يف رأس املال البرشي عىل 	 

مدى العقد املايض يف جميع املناطق ويف جميع 

مستويات الدخل

وباستخدام البيانات التي تم جمعها قبل 	 

هذه الجائحة، فإن مؤرش رأس املال البرشي 

2020 ميثل خط أساس لتتبع التغريات يف 

رأس املال البرشي وإثراء السياسات الرامية 

إىل حامية الناس واالستثامر فيهم يف أثناء 

هذه الجائحة وما بعدها.

  

وأظهرت هذه الجائحة أهمية الحفاظ عىل 	 

وجود أنظمة رعاية صحية جيدة التصميم 

وتوفري املوارد لها، وأنظمة التعليم املرنة 

والقادرة عىل مجابهة الصدمات، وبرامج 

الحامية االجتامعية، ال سيام بالنسبة 

للبلدان القريبة من خط الفقر.  وتعمل 

مجموعة البنك الدويل عىل نحو وثيق 

مع الحكومات لوضع حلول طويلة األجل 

لالستثامر يف رأس املال البرشي يف أثناء 

جائحة كورونا وبعدها. 
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ي منذ 2010 مكاسب مؤ�� رأس المال الب��
ي) (نقاط مؤ�� رأس المال الب��

� توجد بيانات

� توجد بيانات لعام 2010
ين ا��ول 2020 نشاء والتعم�� 45370 | أكتوبر/ت�� البنك الدو�� ل��
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نجازات منذ  2010   يتضمن تحديث 2020 ملؤرش رأس املال البرشي مقارنة هذا املؤرش يف 103 بلدان منذ 2010 تقريبًا )مع التغيريات الزمنية كام هو االإ
موضح يف الخريطة أدناه(. وهذا ال يشمل جميع البلدان يف مؤرش رأس املال البرشي 2020؛ عىل سبيل املثال، ال توجد مقارنة عرب 

الفرتات الزمنية املختلفة ملنطقة جنوب آسيا. للحصول عىل بيانات عن جميع البلدان البالغ عددها 174 املدرجة يف مؤرش رأس 
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/ :املال البرشي، يرجى زيارة هذا املوقع
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ي تحقيق إنجازات ومكاسب مؤ�ش رأس 
مساهمة مكونات المؤ�ش �ن
ي )2010 - 2020( المال الب�ش

مساهمة مكونات املؤرش يف تحقيق إنجازات ومكاسب مؤرش رأس املال البرشي )2010 - 2020(

ي لعام 2020. المصدر: حسابات البنك الدولي استنادا إل تحديث مؤرسش رأس المال الب�ش
ي 103 بلدان تتوافر فيها بيانات عن كل من سنة 2010 و2020.

إيضاحات ومالحظات: يش�ي هذا الرقم إل تحليل محسوب �ض
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بقاء الطفل ع�
قيد الحياة 

ا�لتحاق بالتعليم
 �

قبل ا�بتدا��

ا�لتحاق بالتعليم
 �

ا�بتدا��

ا�لتحاق بالمرحلة
الدنيا من التعليم الثانوي 

ا�لتحاق بالمرحلة
العليا من التعليم الثانوي 

درجات ا�ختبار المنسق

منخفضة الدخل
يحة الدنيا من ��ال
الدخل المتوسط 

يحة العليا من ��ال
الدخل المتوسط  مرتفعة الدخل

عىل الرغم من أن البلدان يف كل فئة من فئات 

الدخل شهدت زيادة يف مؤرش رأس املال البرشي 

الخاص بها، فإن العوامل التي أسهمت يف هذه 

التحسينات تختلف باختالف فئات الدخل، مام 

يعكس الظروف األولية للبلدان ومساراتها اإلمنائية. 

وقد حققت البلدان املنخفضة الدخل، يف هذه 

العينة، إنجازات كبرية يف معدالت بقاء األطفال عىل 

قيد الحياة ومعدالت االلتحاق بالتعليم يف مرحلة 

رياض األطفال واملرحلة االبتدائية. وقوبلت هذه 

اإلنجازات يف نصف بلدان العينة تقريبًا برتاجع 

يف معدالت التعلم التي تم قياسها.  ويف البلدان 

املرتفعة الدخل، التي كانت بالفعل أقرب إىل تحقيق 

معدالت متقدمة للغاية بالنسبة ملعظم املكونات، 

فإن الزيادات يف مؤرش رأس املال البرشي تُعزى يف 

معظمها إىل اإلنجازات التي تحققت يف معدالت 

االلتحاق بالتعليم الثانوي والتحسينات يف مجال 

الرعاية الصحية، كام يتضح من معدل بقاء الكبار 

عىل قيد الحياة.

يرجع السبب فيام يقرب من ثلث التغريات التي 

حدثت يف مؤرش رأس املال البرشي عىل مدى العقد 

املايض إىل اإلنجازات التي تحققت يف مجال الرعاية 

الصحية، كام يتضح من انخفاض معدالت التقزم 

والتحسن يف معدل بقاء البالغني عىل قيد الحياة. 

وميثل التقدم املحرز يف معدل بقاء األطفال عىل 

قيد الحياة، والحد من التقزم، وبقاء البالغني عىل 

قيد الحياة ما يقرب من نصف الزيادة يف مؤرش 

رأس املال البرشي؛ أما بقية الزيادة فتتمثل يف تغري 

معدالت االلتحاق باملدارس، وبدرجة أقل يف التعلم.  

وتختلف هذه الصورة اختالفا كبريا عىل أساس كل 

بلد عىل حدة.
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استجابات متكاملة عىل 
مستوى السياسات العامة  

للتصدي لجائحة كورونا

حامية الناس واالقتصادات: يحدد تقرير 
االستجابات املتكاملة عىل مستوى السياسات 

العامة للتصدي لجائحة كورونا  ثالث أولويات 
مًعاعىل مستوى السياسات العامة عىل الحكومات 
النظر فيها بعني االعتبار أثناء العمل عىل مساندة 

األرس املعيشية والرشكات ملواجهة أزمة بهذا 
الحجم التاريخي. 

احتواء املرض، والحامية من اآلثار الصحية . 1
الثانوية، وتطوير أنظمة قادرة عىل الصمود 
واملجابهة للوقاية من األوبئة والتخفيف من 

 حدتها يف املستقبل.  

عىل الرغم من أن الحكومات تواجه مفاضالت 
عىل مستوى السياسات تتفاوت حسب السياق 
املعني، فإن احتواء هذه الجائحة وحامية صحة 
الناس وحياتهم هو استجابة من الدرجة األوىل 

من شأنها أن تحقق أقىص قدر من اإلنجازات 
واملكاسب. وقد يكون االحتواء مكلفاً، لكن 

تكاليف عدم االحتواء أعىل بكثري. وتضع 
هذه الوثيقة مجموعة من املبادئ التوجيهية 

الواضحة للجانب الخاص بالصحة العامة وتأثر 
هذا الجانب بجائحة كورونا، وتشمل هذه 

 املجموعة مختلف القطاعات املعنية.

حامية رأس املال البرشي وسبل كسب . 2
العيش وفرص العمل، وتعزيز الثقة 

والتامسك االجتامعي، وتقوية أنظمة تقديم 
الخدمات من أجل املستقبل.

بخالف الجانب الصحي، تتأثر األرس املعيشية 
بالفعل تأثراً شديداً باألثر األوسع نطاقاً لجائحة 
كورونا عىل سبل كسب العيش واألمن الغذايئ 

وسبل الحصول عىل الخدمات. فعىل سبيل 

حامية رأس املال البرشي 
يف أزمة كورونا

املثال، هناك حوايل 85% غري ملتحقني مبدارس 
عىل مستوى العامل، مام يشري إىل احتامل فقدان 
التعلم عىل نطاق واسع. ومن الرضوري وجود 

سياسات تضمن الحصول عىل الخدمات والغذاء 
عىل نحو مستدام، وزيادة املساندة لألرس 

املعيشية األوىل بالرعاية، والتواصل الواضح 
لبناء الثقة وتغيري السلوكيات وتعزيز التامسك 
االجتامعي. ويجب أن تشمل السياسات التي 
تركز عىل رأس املال البرشي أيضاً سبل تحقيق 
التعايف وتحسني التأهب للصدمات املستقبلية. 

وتعرض هذه الوثيقة الخيارات عىل مستوى 
 السياسات العامة بشأن الحامية والتأهب. 

قيادة جهود االستجابة املتينة عىل مستوى . 3
السياسات االقتصادية لتحديد املفاضالت 

بناء عىل أدلة وشواهد  بهدف الحفاظ 
عىل االستقرار، واالستفادة من املساندة 

العاملية، وربط تدابري اإلغاثة بجهود التعايف 
االقتصادي.

تتطلب حامية االقتصاد مرحلتني من اإلجراءات 
عىل مستوى السياسات العامة، مع قيادة قوية، 
والحفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل، والتقيد 

مببادئ الحكم الرشيد. أوالً، عىل الحكومات 
أن تحمي األرس املعيشية والرشكات والقطاع 

املايل من خالل تدابري اإلغاثة الطارئة ملنع 
انتشار البطالة عىل نطاق واسع، ووقوع حاالت 
اإلفالس، واالنهيار االقتصادي. وبعد إرساء هذا 

األساس الحاسم، ميكن تنفيذ تدابري التعايف 
االقتصادي، مام يتيح فرصة إلجراء إصالحات 

نحو تحقيق منو شامل ومستدام.

تقارير: حامية الناس واالقتصادات: 

االستجابات املتكاملة عىل مستوى السياسات 

العامة للتصدي لكورونا

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
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عىل نطاق أوسع يف بلدان أفريقيا الناطقة 
بالفرنسية.

ضمان تحقيق معدالت نمو 
مستدامة الأنشطة االأعمال 

وخلق الوظائف  

حامية الوظائف لحامية الدخل والحفاظ عىل 
رأس املال البرشي  

تعمل الفلبني يف الوقت الحايل عىل 	 
توسيع نطاق الضامنات االئتامنية لتشمل 

املنشآت املتوسطة والصغرية ملساندة 
استمرارية األعامل وخلق فرص العمل. 

تقدم أوزبكستان مساندة يف صورة مبالغ 	 
نقدية لألرس املعيشية منخفضة الدخل 

 وإعانات بطالة للعاطلني عن العمل. 

تدعيم السياسات 
والمؤسسات واالستثمارات 

من أجل إعادة البناء عل نحو أفضل 

إزالة العراقيل املعوقة، ومعالجة قضايا املرأة 
واملساواة بني الجنسني، وتعزيز األنظمة األساسية

تقوم أوغندا وأوروغواي وزامبيا حاليًا 	 
بتوسيع نطاق خدمات التوعية واإلحالة 

للتحقيق للتصدي للزيادة املتوقعة يف 
حاالت العنف ضد املرأة )بسبب نوع 

الجنس/الجندر( أثناء الحجر الصحي.   

تقوم تونس وكولومبيا حاليًا بتطوير 	 
السجالت االجتامعية لتحسني سبل 
الحصول عىل الخدمات واالستعداد 

ملواجهة الصدمات املستقبلية. 

التصدي الفوري لجائحة 
كورونا عىل مستوى 

: عمليات البنك الدولي
أول 100 يوم

تأيت أفغانستان وجمهورية الكونغو 	 
الدميقراطية وغامبيا وهاييتي واليمن بني 

البلدان الهشة التي عملت عىل تعزيز 
أساليب االختبار وتتبع املخالطني لحاالت 

اإلصابة، واقتناء معدات للمختربات 
ولحامية موظفي الرعاية الصحية. 

ضامن استمرارية الخدمات الصحية وزيادة 
الوعي العام لدى الجمهور  

تويل كولومبيا أولوية لخدمات الرعاية 	 
الصحية األساسية ملرىض كورونا. 

تقوم كوت ديفوار ومرص حاليًا  بإطالق 	 
منصات وأدوات لبعث رسائل بهدف 

زيادة وعي الجامهري بإجراءات الوقاية من 
جائحة كورونا. 

تضافر الجهود عىل مستوى جميع القطاعات 
لتعزيز الرعاية الصحية 

عملت غامبيا عىل توسيع نطاق خدمات 	 
املياه، وزيادة مرافق غسل األيدي، 

واملستلزمات الصحية، وحمالت تدعيم 
خدمات املياه والرصف الصحي والصحة 

العامة.

تعمل والية تاميل نادو يف الهند اآلن عىل 	 
إعادة توجيه خدمات الرعاية الطارئة التي 
تم تطويرها أساسا لضحايا حوادث الطرق 

)مثل أجهزة التنفس الصناعي( يك تخدم 
مرىض كورونا.

حماية الفقراء والفئات االأول 
بالرعاية 

توسيع نطاق شبكات األمان االجتامعي 

تعمل كمبوديا، وإكوادور، وإثيوبيا، 	 
ومدغشقر، وباكستان، ورواندا، ورسي 

النكا، واألردن، وبلدان أخرى عىل توسيع 
نطاق التحويالت النقدية الطارئة للسكان 

األوىل بالرعاية. 

وافق البنك الدويل عىل متويل بقيمة 
تجاوزت 16 مليار دوالر ألولويات رأس 

املال البرشي يف أول 100 يوم من استجابته 
للتصدي لهذه الجائحة عىل مستوى 

العمليات التي يقوم بها، مام يعكس الجهود 
املبذولة لحامية الناس والتي جاءت غري 

مسبوقة من حيث رسعتها وحجمها ونطاقها.    
  

ويستند نهج البنك الدويل إزاء أزمة كورونا 
إىل 4 ركائز. وكام توضح مجموعة املرشوعات 

التالية، فإن رأس املال البرشي يؤدي دوراً 
محورًيا  يف كل منها.

إنقاذ االأرواح

 تعزيز مراقبة األمراض وتوفري املستلزمات الطبية 
الحتواء الطوارئ والتخفيف من آثارها  

تعمل حزمة الطوارئ الصحية يف الهند 	 
التي تبلغ قيمتها مليار دوالر عىل 

تحسني نظام مراقبة األمراض، وتعزيز 
التأهب ملواجهة تفيش األمراض، وتجديد 

مستشفيات األمراض املعدية.  

تضيف موزامبيق يف الوقت الحايل أكرث 	 
من مليون أرسة معيشية جديدة إىل سجل 
الحامية االجتامعية لديها من أجل اإلغاثة 

من جائحة كورونا.

تقوم املغرب وبنغالديش والجمهورية 	 
الدومينيكية بتعبئة برامج التحويالت 

النقدية وأموال مساعدة املوظفني ملساندة 
العاملني يف القطاعني الرسمي وغري الرسمي.  

توفري املنتجات الزراعية وخدمات التغذية 
واألمن الغذايئ 

تقوم ميامنار بحامية سبل كسب العيش 	 
يف مجال الزراعة ومساعدة قطاع الزراعة 
واألغذية عىل التعايف من أزمة "كورونا".  

تزود أوغندا املزارعني بقسائم إلكرتونية 	 
للحصول عىل املستلزمات الزراعية عالية 

الجودة والبذور واألسمدة لتحسني 
التغذية واألمن الغذايئ. 

ضامن استمرارية التعلم وإعادة األطفال إىل 
املدرسة

تقوم تركيا واألردن والعديد من البلدان 	 
األخرى بتشجيع التعلم عن بعد باستخدام 

التكنولوجيا يف إطار قيام قطاع التعليم 
بالتصدي لجائحة كورونا.  ويشارك يف 

قيادة جهود تركيا قطاع املامرسات العاملية 
للتعليم والتنمية الرقمية بالبنك الدويل.

تساند إثيوبيا ومدغشقر وبلدان أخرى 	 
التعلم عن بعد يف الوقت الحايل، وإعادة 

فتح املدارس مع مراعاة قواعد األمان، 
وعودة الطالب إىل املدارس، وغالباً ما يتم 

إيالء األولوية للفتيات والطالب الوافدين من 
املجتمعات املحلية واملناطق األشد حرمانًا. 

أطلقت السنغال برنامجا للتعلم عن بعد 	 
من أجل االستمرار يف العملية التعليمية 

واملامرسات الرتبوية ومعالجة أوجه 
القصور والضعف. ويجري تشجيع العديد 

من املنصات التي ميكن استخدامها أيضا 

ي 
ي �ض تقارير: إعطاء االأولوية لرأس المال الب�ش

إطار جهود البنك الدولي للتصدي لجائحة كورونا 
ي يقوم بها: أول 100 يوم

من خالل العمليات ال�ت

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/337721600359172732/prioritizing-human-capital-in-the-world-bank-operational-respondse-to-covid-19-the-first-100-days
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/337721600359172732/prioritizing-human-capital-in-the-world-bank-operational-respondse-to-covid-19-the-first-100-days
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/337721600359172732/prioritizing-human-capital-in-the-world-bank-operational-respondse-to-covid-19-the-first-100-days
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تم عقد هذه الفَعالية يف 11 يونيو/حزيران 2020، واستمرت هذه الجلسة 90 دقيقة، وقام قادة الحكومات والرشكاء 
من املنظامت غري الحكومية واملبتكرون باإلدالء بسلسلة من األحاديث، وتم عرض أمثلة عىل اإلجراءات عىل مستوى 

السياسات العامة واالستجابات التي يقودها القطاعان العام والخاص يف قطاعات التعليم والصحة واألمن الغذايئ 
واالتصال الرقمي والحامية االجتامعية. وافتتحت ماري بانغستو، املديرة املنتدبة للبنك الدويل، هذه الَفَعالية وعرضت 

النتائج الرئيسية التي وردت يف التقرير الذي نرُش مؤخراً بعنوان "حامية الناس واالقتصادات: االستجابات املتكاملة عىل 
مستوى السياسات العامة للتصدي لكورونا".

ما بعد االآن: حماية الناس من خالل االبتكار والسياسات 
ي زمن كورونا

الجيدة �ض

"قبل هذه األزمة، كانت حكومتنا تركز عىل االستثامر يف الناس كأولوية. 

مل نفقد تركيزنا عىل أهدافنا؛ وعلينا فقط تعديل سياساتنا بشأن األوضاع 

املناخية الحالية... الجيل القادم من األطفال والشباب هو ما يهم اآلن وعلينا 

أن نعرف كيف نستثمر فيه".  

ماريا أنتونيتا ألفا
و وزيرة مالية ب�ي

علينا التأهب للعمل معا وإجراء إصالحات صعبة ولكنها غاية يف 

األهمية من أجل بناء أفضل. واملطلوب هو نهج الحكومة بأكملها 

ونهج املجتمع بأرسه. 

ماري بانغيستو

اكات بالبنك الدولي المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية وال�ش

أنشطة شبكة مرشوع رأس املال البرشي

"ميكنك رقمنة جميع األشياء. ولكن األمر ليس بيد الحكومة فقط. وعىل القطاع 

الخاص أن يقود االبتكار؛ وعىل الحكومة وضع ضوابط تنظيمية، وضامن توفري 

التكنولوجيات األساسية مثل اإلنرتنت وأنظمة تحديد الهوية الرقمية واملعرفات 

الفريدة للهوية، وما إىل ذلك". 

ي كوتكا 
تا�ن

ي إستونيا
ض )PROUD ENGINEERS( ورئيس مركز بحوث جيو �ض ض المبدع�ي مؤسس رابطة المهندس�ي

"يجب أن يتحول نظام التعليم. نحن نعلم أن منوذج التعلم والتعليم الذي لدينا 

اآلن غري مناسب للقرن الحادي والعرشين... هذه فرصة لنا للعودة إىل لوحة 

الرسم ونسأل أنفسنا ما املخرجات التي نريدها من التعلم. ونحن نعمل بنشاط 

إلعادة تعريف ما تعنيه عبارة توفري سبل الوصول إىل التعليم".

دافيد موينا سنغيه
اليون   ، س�ي اء االبتكار ووزير التعليم الثانوي االأساسي والعالي كب�ي خ�ب

"... عند التخطيط لتحقيق التعايف بعد جائحة كورونا، علينا االستفادة من 

درسني رئيسيني تعلمناهام من أزمتنا السابقة )األزمة املالية لعام 1998(. األول، 

الحفاظ عىل مستويات الدخل ووجود تقارب بني املوظفني والرشكات وأرباب 

العمل وأسواق العمل. والثاين، ضامن أن الناس لديهم ما يكفي من املهارات 

بأقىص قدر ممكن وبأرسع وقت ممكن". 

بول ريان
عضو المجلس التنفيذي ورئيس شعبة المالية الدولية، وزارة المالية، آيرلندا 

"يركز جانب كبري من إسرتاتيجيتنا الخاصة بالحامية االجتامعية عىل 

الفقراء يف املناطق الريفية. ولكن هذه الجائحة  أظهرت  رضورة 

توسيع نطاق مبادرات الحامية االجتامعية لتشمل القطاع الحرضي. ويف 

بنغالديش، أصبح  للحسابات املالية باستخدام الهواتف واألجهزة املحمولة 

دور كبري. وأدت جائحة كورونا إىل  ترسيع التحرك نحو الحلول الرقمية".

ن ظل الرحمن حس�ي
ض والمشاركة، بنغالديش رئيس مجلس إدارة منظمة براك والرئيس التنفيذي لمركز أبحاث التمك�ي

http://The%20Economic%20Policy%20Response%20to%20the%20COVID-19%20Crisis
http://The%20Economic%20Policy%20Response%20to%20the%20COVID-19%20Crisis


حماية الناس واالستثمار فيهم حماية الناس واالستثمار فيهم

التقرير املرحيل للعام الثاين أنشطة شبكة مرشوع رأس املال البرشي

24 25

ربط البلدان: 
ي  وع رأس المال الب�ش تبادل المعارف بشأن م�ش

وهذه السلسلة من الحلقات الدراسية عرب اإلنرتنت التي تبلغ مدتها 90 دقيقة، تُقدم باللغتني الفرنسية واإلنجليزية، 
هي فعاليات تعلم موجهة تم تصميمها يف إطار مرشوع رأس املال البرشي لشبكة دوائر االتصال املعنية برأس املال 

البرشي. والغرض من هذه السلسلة هو تجميع دوائر االتصال والتنسيق، وإنشاء مجتمع معني بهذا الشأن، وتعميم 
التعلم الفني األسايس لتدعيم التحسينات عىل مستوى السياسات العامة يف إطار أجندة رأس املال البرشي. 

سلسلة تبادل المعارف 

وع رأس المال  يمكن مشاهدة سلسلة تبادل المعارف الخاصة بشبكة دوائر االتصال المعنية بم�ش
https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal- :ي من خلل هذا الرابط الب�ش

 points-network-knowledge-exchange-series

متثل دوائر االتصال والتنسيق املعنية برأس املال البرشي يف الحكومات يف جميع أنحاء العامل  بلدانها يف 
مرشوع رأس املال البرشي وتعمل عىل تسهيل مشاركتها فيه. كام أنها تساعد عىل امليض قدًما يف أجندة 

رأس املال البرشي الخاصة ببلدها. ويهدف مرشوع رأس املال البرشي إىل تزويد دوائر االتصال والتنسيق 
وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني يف البلدان األعضاء بُنهج للمشاركة عىل نحو أعمق يف سياسات 

التنمية وتبادل أفضل املامرسات. 

مايو/أيار 2020: 
كيف تصدت رواندا وجمهورية كوريا لجائحة كورونا

"ترصفت الحكومة املحلية عىل ثالثة 
محاور رئيسية: تعبئة املواطنني، 

واملساعدة االجتامعية، وتطبيق التباعد 
االجتامعي".  

لقطات من سلسلة تبادل المعارف 2020-2019

ية  |  الفرنسية ن نجل�ي رابط الفقرة التسجيلية:  االإ

تحركت السلطات الحكومية املحلية، يف رواندا، برسعة 
الحتواء التداعيات الصحية واالقتصادية لجائحة كورونا 

والتعامل معها. ومتكنت السلطات املحلية يف جميع 
أنحاء البالد من االنخراط مع مجتمعاتها املحلية 

وتثقيفها من خالل حمالت طرق األبواب، ووسائل 
اإلعالم، وحمالت وسائل التواصل االجتامعي التي كانت 

رسالتها الرئيسية رضورة الحفاظ عىل النظافة العامة 
والصحة العامة والتباعد االجتامعي. ويف أثناء اإلغالق 
وبعده، كانت السلطات املحلية تقدم املواد الغذائية، 
والتحويالت النقدية، واملستلزمات الزراعية إىل فئات 
السكان األوىل بالرعاية.  وتستعد السلطات املحلية 

اآلن لتوسيع نطاق استجابتها للتصدي لهذه الجائحة. 

كان الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
عىل نحو مبتكر وعىل نطاق واسع دور كبري يف  

مساعدة جمهورية كوريا لتكون أول بلد يستطيع 
تسطيح منحنى اإلصابة بكورونا.   وبدال من حظر 

السفر، قامت كوريا بفحص جميع املسافرين 
املتجهني إليها يف نقاط التفتيش والهجرة باستخدام 

تطبيق الحجر الصحي الذايت الذي يرصد حالتهم 
الصحية من خالل فحص األعراض اليومية ملدة 14 
يوما. ويسمح التحقيق الوبايئ الصارم القائم عىل 

جمع البيانات يف الوقت الفعيل بالتتبع الرسيع 
لحاالت مخالطة املرىض، وأي  شخص خالط شخًصا 
أظهرت الفحوصات أنه مصاب )إيجايب(. كام كانت 

كوريا رائدة يف إجراء فحوصات بشأن حاالت كورونا 
أثناء امليش وركوب السيارات، وهي تدابري سمحت 
للبالد بفحص ما يصل إىل 15 ألف شخص يف اليوم.  

"تعتمد إسرتاتيجيتنا عىل الفحص، وتتبع 
حاالت مخالطة املرىض، والعالج." 

داي جونغ لي 
مدير، وزارة المالية، جمهورية كوريا 

صامويل دوسينغيومفا
، رواندا ض الدائم، وزارة الحكم المحىلي االأم�ي

https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
https://olc.worldbank.org/content/%25C3%25A9change-de-connaissances-cor%25C3%25A9e-et-rwanda
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-korea-and-rwanda
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لرصد رأس املال البرشي. وقدم زيالمل يلم ديبي، الخبري 
االقتصادي بالبنك الدويل واملعني مبرشوع رأس املال 

البرشي، »بوصلة مؤرش رأس املال البرشي«، وهي أداة 
ملساعدة البلدان عىل معرفة ما يتعني عليها القيام به 
لتحسني هذا املؤرش ومكوناتها الفرعية، وتتبع التقدم 

املحرز ملعرفة مدى فعالية هذه السياسات. وناقش 
الدكتور ياكاما جونز، مدير شعبة البحوث والتقديم 

بوزارة املالية يف سرياليون، خربات سرياليون املكتسبة 
من املرشوع التجريبي الخاص بهذه البوصلة.   

ية  |  الفرنسية ن نجل�ي رابط الفقرة التسجيلية: االإ

منذ 1965، قامت سنغافورة ببناء نظام تعليمي قوي 
يواكب تطور البالد من مرحلة التصنيع والصناعات 

التحويلية إىل االقتصاد القائم عىل املعرفة. ويف إطار 
التصدي لجائحة كورونا، اتخذت سنغافورة عدة خطوات 

لضامن  استمرار العملية التعليمية دون انقطاع سواء 
أكان ذلك من خالل الفصل الدرايس التقليدي أم عرب 

اإلنرتنت. وتشمل اإلجراءات الشخصية يف حالة الذهاب 

إىل املدرسة زيادة تدابري النظافة والصحة العامة، وقياس 
درجات الحرارة يوميًا، ومنح أجازات للطالب الذين 

سافروا إىل مناطق بها حاالت إصابة، والحد من األنشطة 
الجامعية أو تعليقها. وقد ازدهر التعلم من املنزل حيث 

يقدم املعلمون طرقًا مبتكرة للتدريس عرب اإلنرتنت 
ويستخدمون التكنولوجيا بفاعلية. 

تساعد املعرفة مبؤرش رأس املال البرشي، وكيفية بنائه، 
وعملية التحقق من صحة البيانات، البلدان عىل 

استخدامه إما يف تقديم مربرات لالستثامر أو كأداة 

ية  |  الفرنسية ن نجل�ي رابط الفقرة التسجيلية: االإ

"النجاح ال يعتمد عىل السياسات بل 
عىل التنفيذ الناجح لتلك السياسات".

"مؤرش رأس املال البرشي هو مقياس يركز عىل 
رأس املال البرشي كعنرص أسايس لتحقيق للتنمية".

"لقد عملنا مع مختلف الوزارات والوكاالت 
الستهداف املبادرات ... باستخدام بوصلة رأس 

املال البرشي... لتتبع التقدم املحرز عىل صعيد  
تقديم الخدمات واإلنجاز".

هو بنغ 
مستشار، وزارة التعليم، سنغافورة

ي
روبرتا غا�ت

ية  نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية الب�ش

الدكتور ياكاما جونز
اليون ي س�ي

مدير شعبة البحوث والتقديم بوزارة المالية �ض

 :2020 أبريل/نيسان 
ي سنغافورة والتصدي لجائحة كورونا 

نظام التعليم �ن

مارس/آذار 2020:    
ي وبوصلته مؤ�ش رأس المال الب�ش

تم تأسيس فريق العمل األسايس املعني بتنمية 
رأس املال البرشي يف 2018، وقد وضع هذا الفريق 

رؤية لتنمية رأس املال البرشي، تضمنت النواتج 
واملستهدفات واإلجراءات التدخلية التي تحقق األثر 

األكرب من خالل عملية تشاركية شاملة تضم جميع 

عند إطالق املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية،  أعطى املغرب األولوية لإلجراءات التدخلية 

التي من شأنها تعظيم نواتج رأس املال البرشي، مع 
الرتكيز عىل دورة حياة األطفال والشباب. وتشمل املرحلة 

الثالثة تركيزا قويا عىل تنمية الطفولة املبكرة، من خالل 
تحسني خدمات التغذية والرعاية الصحية، ومساندة 

أجهزة الحكومة ومؤسساتها. وحتى يتسنى الوصول 
إىل توافق ودعم للرؤية الوطنية يف 36 والية اتحادية 
)فيدرالية(، يركز هذا الفريق حالياً عىل املشاركة عىل 

مستوى الواليات بحيث تضع الحكومات الوالئية 
تصوراتها وخططها التفصيلية مع أطر التنفيذ ذات 
الصلة، ونُهج الرصد والتقييم، وإسرتاتيجيات إرشاك 

أصحاب املصلحة.  

التعليم يف مرحلة رياض األطفال لتحقيق أفضل جودة 
يف املناطق النائية يف املغرب.  ويضع هذا الربنامج الرصد 
والتقييم يف صلب أسلوب التنفيذ الخاص به، ويستخدم 

مؤرش رأس املال البرشي لقياس التأثري طويل األجل 
لإلجراءات التدخلية التي يساندها.

ية  |  الفرنسية ن نجل�ي رابط الفقرة التسجيلية: االإ

ية  |  الفرنسية ن نجل�ي رابط الفقرة التسجيلية: االإ

"... لزيادة تنمية رأس املال البرشي 
وإعطاء األولوية لإلجراءات التدخلية 

التي تحقق األثر األكرب... قررنا أن يكون 
حاكم )محافظ( كل منطقة عنرص الدعم 

والتشجيع  لتنمية رأس املال البرشي".

"تضع املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية يف املغرب اإلنسان عىل رأس 

أجندة التنمية".

ي  يوسوال أكين�ب
يا ي، حكومة نيج�ي ي بتنمية رأس المال الب�ش

منسق فريق العمل االأساسي المع�ض

سعيد زيان 
ية، وزارة الداخلية، المغرب مدير برنامج، المبادرة الوطنية للتنمية الب�ش

ي 2020:
يناير/كانون الثا�ن

يا الرؤية الوطنية وساندتها  ي نيج�ي
كيف قبلت أجهزة الدولة �ن

/كانون االأول 2019:  ديسم�ب
ية  كيف أعاد المغرب إحياء مبادرته الوطنية للتنمية الب�ش

https://olc.worldbank.org/content/%25C3%25A9change-de-connaissances-washington
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-washington-dc
https://olc.worldbank.org/content/%25C3%25A9change-de-connaissances-singapour
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-singapore
https://olc.worldbank.org/content/%25C3%25A9change-de-connaissances-nig%25C3%25A9ria-0
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-%25E2%2580%2593-nigeria-sharing-whole-government-vision-human-capital-0
https://olc.worldbank.org/content/%25C3%25A9change-de-connaissances-%25E2%2580%2593-aper%25C3%25A7u-sur-le-maroc-transformer-une-initiative-du-capital-humai-0
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-morocco-transforming-human-capital-initiative-0
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ضعف املساندة املؤسسية وإدارة األنظمة 	 
عىل مستوى الحكومة

ويجد أصحاب املصلحة أن هناك أهمية ملجموعة 
من جوانب املساندة املقدمة من مجموعة البنك 
الدويل إلحراز تقدم عىل صعيد تنمية رأس املال 

البرشي:  

تدعيم البيانات بهدف إثراء السياسات 	 
وتحسينها عند تكوين رأس املال البرشي

أدوات مجموعة البنك الدويل ملساندة 	 
اإلصالحات عىل مستوى السياسات التي تؤثر 

عىل تكوين رأس املال البرشي

توسيع نطاق اإلجراءات التدخلية التي من 	 
شأنها  إحداث أثر تحوييل عىل الصعيد 

الوطني

تعزيز القدرة عىل تحليل البيانات وتطبيقها 	 
)التوصل إىل تحليالت أفضل(

أدوات التشخيص	 

إرشاك أصحاب املصلحة وتحديد اإلجراءات 	 
ذات األولوية

تصميم نُهج شاملة لعدة قطاعات لحل 	 
املشكالت امللحة

الدعوة لبناء املساندة  يف البلد املعني عىل 	 
مستوى مختلف مجموعات أصحاب املصلحة 

واألطراف املعنية خارج الحكومة

تحديد السكان الذين ال يتم تقديم الخدمات 	 
لهم عىل نحو كاف والوصول إليهم

إدراكاً  ألهمية االستامع عىل نحو منهجي من 
صانعي القرار وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف 

الشبكة القطرية ملرشوع رأس املال البرشي، بدأ 
املرشوع يف السنة املالية 2020  بإجراء دراسة 

مسحية إلكرتونية كمية لتقييم وجهات نظرهم، 
ومتابعة هذه اآلراء أواًل بأول.  وقد استفادت 

هذه الدراسة االستقصائية من املعلومات التي 
وردت يف بحث نوعي تم إجراؤه مع مديرين  

مبجموعة البنك الدويل ودوائر االتصال والتنسيق 
املعنية مبرشوع رأس املال البرشي.  ومن خالل 

الرؤى واآلراء املطروحة، ستُطرح معلومات مفيدة 
حول كيفية مشاركة دوائر االتصال والتنسيق يف 
مرشوع رأس املال البرشي، كام سيتم طرح رؤية 

موضوعية عن كيفية التنسيق بني مجموعة البنك 
الدويل والرشكاء ملواجهة أكرب تحٍد يواجه رأس 

املال البرشي يف البالد. 

وتوضح نتائج الدراسة االستقصائية املسحية عددا 
من الشواغل فيام يتعلق بالعقبات التي تعرتض 

تقدم رأس املال البرشي:

التنافس عىل املوارد داخل البلد املعني	 

االستثامر عىل نحو كاف ولكن  دون رؤية 	 
نتائج املوارد التي تم إنفاقها

الدعوة إىل بناء املساندة وتحقيق استدامتها 	 
بهدف التأكيد عىل القطاعات ذات الصلة 

برأس املال البرشي

االستماع من دوائر 
االتصال والتنسيق

مسؤولة االتصال والتنسيق املعنية مبرشوع 
رأس املال البرشي، الدكتورة ياكاما مانتي 

جونز،مدير قسم البحوث والتقديم، بوزارة 
املالية يف سرياليون، تتحدث حول ما يعنيه 

املرشوع بالنسبة لبلدها...

ي وع رأس المال الب�ش أسباب انضمام أصحاب المصلحة لم�ش

ي 
ي �ن وع رأس المال الب�ش ما التغي�ي الذي أحدثه م�ش

بلدك؟

أكد مرشوع رأس املال البرشي مجدًدا عىل التزام الحكومة 
بتنمية رأس املال البرشي، كام  أدى إىل خلق املزيد من 

الوعي والتوافق واملساندة لنهج الحكومة إزاء تنمية رأس 
املال البرشي عىل اختالف مستوياتها ومؤسساتها. وإذا ما 

استكمل ذلك بتدفقات إضافية من املوارد املالية والخربات 
واملعارف الالزمة، سيتم هذا العمل عىل أكمل وجه. 

ي 
ي �ن وع رأس المال الب�ش كيف يمكن أن يساندك م�ش

ي قدًما لتحقيق رؤيتك بشأن تنمية رأس 
سبيل الم�ن

ي وسط تحديات منها جائحة كورونا؟  المال الب�ش

لقد غريت جائحة كورونا وجه الحياة التي كنا نعرفها إىل 
األبد.  وتحتاج البلدان إىل مزيد من املساندة لتطوير نظم 

بيانات أقوى لتدعيم تنفيذ اإلجراءات التدخلية لتنمية 
رأس املال البرشي عىل نحو مراع للمستجدات ويتكيف 
معها.  وهذا غاية يف األهمية مع قيام البلدان مبواصلة 
البحث عن مفاضالت مناسبة بني اإلجراءات التدخلية 

املعنية بالجوانب الصحية، وتلك املعنية بالجوانب 
االجتامعية واالقتصادية مع استمرار تطور هذه الجائحة.

وع رأس المال  م�ش
اليون ي س�ي

ي �ن الب�ش
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التقرير املرحيل للعام الثاين أنشطة شبكة مرشوع رأس املال البرشي

تقدم أعامل املراجعة الخاصة باإلنفاق العام واألداء 
املؤسيس بشأن رأس املال البرشي نهجا شامال يركز 

عىل النواتج بغرض استكامل أعامل مراجعة اإلنفاق 
العام وتعزيزها بوصفها أداة تحليلية أساسية للبنك 

الدويل. وتسمح أعامل املراجعة للمستخدمني 
بفحص وثيق للعالقة بني النفقات العامة والرتتيبات 

املؤسسية والنواتج املحددة لرأس املال البرشي. 
وهناك حاجة أيضا إىل منظور شامل لعدة قطاعات 

يربط بني النفقات والنواتج ذات األولوية لتوجيه 
مخصصات اإلنفاق يف الوقت الذي تتصدى فيه 

البلدان ألزمة كورونا.  ويقود هذا الجهود املنسقة 
فريق برنامج العمل املعني مبرشوع رأس املال 

البرشي وفريق العمل املعني بشؤون النمو املنصف 
والتمويل واملؤسسات، ويشارك يف هذه الجهود 

موظفون من مجموعة البنك الدويل.

3 محاور لتحليل مراجعة اإلنفاق العام واألداء 
املؤسيس:  

التوجه نحو تحقيق النواتج:  يدور هذا التحليل 
املوجه نحو تحقيق النواتج حول أولويات رأس املال 
البرشي الرئيسية الخاصة بالبلد املعني، ويعمل عىل  

تحديد مدى توافق اإلنفاق مع النواتج. 

اشتمال العديد من القطاعات: تستهدف أعامل 
مراجعة اإلنفاق العام واألداء املؤسيس  تجاوز نطاق 
الصحة والتعليم والحامية االجتامعية لتقييم كيفية 

مساهمة نفقات محددة يف قطاعات مثل املياه 
والزراعة والطاقة والنقل والقطاع الخاص يف تحقيق 

نواتج رأس املال البرشي. 

ن عل المؤسسات: تتناول هذه األعامل  ك�ي ال�ت
الجوانب األفقية )عىل مستوى الوكاالت والهيئات 

واألطراف الفاعلة( والجوانب الرأسية
)من تخطيط املالية العامة يف املراحل األوىل إىل 

تقديم الخدمات عىل املستوى املحيل(.

ويجري  حاليًا مرشوع تجريبي بشأن أعامل مراجعة 
اإلنفاق العام واألداء املؤسيس  يف بنغالديش وكينيا 

وباراغواي وتوغو. 

إطالق نُهج جديدة 

نفاق العام واالأداء  مراجعة االإ
المؤسسي

يقوم فريق عمل البنك الدويل املعني 
مبرشوع رأس املال البرشي بتطوير 

نهج  جديدة من شأنها إثراء  واضعي 
السياسات باملعلومات الالزمة عند 

قيامهم  باتخاذ قرارات حاسمة 
بشأن سياسات رأس املال البرشي 

واملؤسسات واإلنفاق.

مؤرش رأس املال البرشي عبارة عن أداة مصممة 
لقياس أداء بلد ما فيام يتعلق بإطالق الطاقات 

الكامنة لرأس املال البرشي وحسن استغاللها، لكن 
هناك قيوداً يفرضها هذا املؤرش عىل عملية وضع 
السياسات.  وعىل الرغم من أن هذا املؤرش يحدد 
املجاالت واسعة النطاق التي مل يبلغ البلد املعني 

غايته فيها من حيث استغالل إمكاناته وإطالق 
طاقاته الكامنة، فإنه ال يدل عىل ما يجب القيام به 

للوصول إىل  هذه الغاية.  وعالوة عىل ذلك، ال يتيح 
هذا املؤرش آراء ومالحظات لواضعي السياسات أواًل 

بأول بشأن مدى فاعلية سياساتهم.  
وملعالجة هذه القيود، تعمل "بوصلة مؤ�ش 

ي" مبثابة عنرص توجيه يساعد  رأس المال الب�ش
واضعي السياسات يف البلدان املعنية عىل إجراء 

تقييمهم الخاص ألهداف رأس املال البرشي يف 
بلدانهم. ومبقدورهم تكييف هذا التقييم ليناسب 
احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها يف حدود 

البيانات املتاحة. 

ي ثلثة مكونات  ولبوصلة رأس المال الب�ش
ة، هي:  ن مم�ي

1. البيئة الداعمة 
2. جودة تقديم الخدمات 

3. النواتج الوسيطة

ويتامىش املكونان األوالن مع تلك املجاالت التي 
ميكن للحكومات أن تؤثر فيها. أما النواتج الوسيطة 
فهي إىل حد ما مؤرشات داللية ملا نتوقع أن نراه يف 

مؤرش رأس املال البرشي، والذي قد نعتربه الناتج 
النهايئ لهذه السلسلة.

  
وتجري تجربة بوصلة رأس املال البرشي يف السنغال، 

وتستخدم كإطار تنظيمي للتحليل يف أمريكا 
الوسطى )بنام وغواتيامال(.

بوصلة مؤ�ش رأس 
ي المال الب�ش

ي مكونات بوصلة مؤرسش رأس المال الب�ش

1. بيئة داعمة
يعرض هذا المكون 

، وترتيبات  ض السياسات والقوان�ي
التمويل، كما يوضح قدرات 

ي تمثل قوام البيئة 
الحكومة ال�ت

الداعمة.

2. جودة 
تقديم الخدمات    

يركز هذا المكون عىل جودة 
ي تعكس 

تقديم الخدمات، ال�ت
تنفيذ هذه السياسات، وترتيبات 
التمويل والقدرات المشار إليها.

3. النواتج الوسيطة 
ي تؤثر 

يعرض هذا المكون النواتج ال�ت
ة   بصورة مبارسش

ة عىل مؤرسش رأس المال  أو غ�ي مبارسش
ي ترسم خارطة طريق 

ي، وال�ت الب�ش
للسياسات واالإجراءات التدخلية 

. ض ض االأول�ي ي المكون�ي
الموضحة �ض

مؤرسش رأس المال 
ي الب�ش
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التقرير املرحيل للعام الثاين  أنشطة شبكة مرشوع رأس املال البرشي

غانا 
يحدد التقرير الصادر بعنوانالتعلم من التحسينات التي شهدتها غانا يف رأس املال البرشي يف اآلونة 
األخرية العوامل التي أدت إىل تحسني درجات مؤرش رأس املال البرشي يف غانا، وهي تراجع معدالت 

التقزم يف مرحلة الطفولة وزيادة معدالت االلتحاق باملدارس، كام يتناول هذا التقرير بالفحص 
السياسات والربامج املحددة التي أثرت عىل نحو إيجايب عىل هذه العوامل.   

بنغلديش 
يوضح تقرير التحوالت الدميوغرافية: الدروس املستفادة من قصة نجاح بنغالديش كيف حققت 
بنغالديش انخفاضاً رسيعاً يف معدالت الخصوبة، ويُعترب هذا االنخفاض األرسع وترية بني بلدان 

جنوب آسيا، حيث تراجع إجاميل معدل الخصوبة من 6.7 يف 1960 إىل 2.1 يف  2017. وجاء نجاح 
بنغالديش نتيجة إلرادة سياسية واضحة وتوجه واضح عىل مستوى السياسات، إىل جانب االلتزام 

بإسرتاتيجية شاملة مستندة إىل أدلة وشواهد ومصممة تصميام جيدا للحد من معدالت الخصوبة 
حتى عند مواجهة الصعوبات االقتصادية.

سنغافورة
يتناول التقرير الذي صدر بعنوان كيف نجحت سنغافورة بالفحص والدراسة السياسات والربامج 
والعمليات التي اتبعتها سنغافورة من 1960 إىل الوقت الحارض للتفوق عىل االقتصادات األخرى، 

مع إيالء اهتامم خاص للعوامل التي كانت وراء نجاح سنغافورة يف تنفيذ إسرتاتيجيات التعليم 
والرعاية الصحية. 

تقرير بناء رأس املال البرشي: الدروس املستفادة من التجارب القطرية عبارة عن سلسلة من دراسات الحالة 
التي قام فريق عمل مرشوع رأس املال البرشي بالتكليف بإجرائها لدراسة مسارات التنمية يف بلدان مختارة 

أعطت األولوية لالستثامرات يف النواتج الرئيسية لرأس املال البرشي. وال تكشف الدروس املستفادة من 
تجارب بنغالديش وسنغافورة والفلبني واملغرب وغانا عن كيفية تحقيق هذه البلدان تحسينات يف النواتج 

فحسب، بل أيضا عن اإلجراءات اإلضافية التي ميكن أن تتخذها يف املستقبل للحفاظ عىل استدامة هذا 
النجاح وتعزيزه وتوسيع نطاقه.

التعلم من دراسات الحالة

ن الفلب�ي
تناول تقرير مسار تنمية رأس املال البرشي يف الفلبني جهود الحكومة بجميع أجهزتها ومؤسساتها 

)نهج الحكومة بأكملها( لدراسة العوامل التي قادت توجيه هذا املسار، واألسباب التي أدت إىل 
ظهور فجوات حرجة، وكيف ميكن أن تساعد أجندة العمل االجتامعي عىل املستوى الوطني 

التي يتم العمل بها عىل مدى عقد من الزمان يف تحقيق استدامة  استثامرات الحكومة يف شعبها 
وتعظيم نواتج هذه االستثامرات.     

المغرب
تناول: تقريراإلنجازات والتحديات بالفحص والدراسة السياسات والربامج والعمليات التي تم 

االضطالع بها يف املغرب لتحسني نواتج رأس املال البرشي منذ التسعينيات. وتركز دراسة الحالة 
تحديًدا عىل التحسينات يف معدل بقاء البالغني يف املغرب عىل قيد الحياة، وسنوات الدراسة 

املتوقعة، ومعدالت البقاء عىل قيد الحياة حتى سن الخامسة.

ام السياسي المستدام بتنمية رأس المال  ن االل�ت
ي. يعترب استمرار االلتزام والجهود عىل مستوى  الب�ش
الحكومات املتعاقبة أساس تحقيق أي أهداف طويلة 
األجل، ال سيام عند تحقيق منو يف معدالت رأس املال 

البرشي، وذلك ألن هذا األمر قد يستغرق عقوداً 
وأحيانًا أجياالً. وإذا كان البلد املعني يتمتع باالستقرار 
السيايس والوفاق االجتامعي يكون من األسهل ضامن 

تحقيق االستمرارية عىل مستوى الحكومات املتعاقبة.   

تعبئة الموارد الكافية واستخدامها بكفاءة. تتطلب 
تنمية رأس املال البرشي متويال كافيا ومستداما. وميكن 

أن يشكل ذلك تحدياً للبلدان النامية ذات املوارد 
املحدودة، لكن بعض البلدان التي شملتها دراسات 

حالة وجدت طرقاً مبتكرة لتمويل السياسات الالزمة. 
وتعترب مستويات التمويل غاية يف األهمية، وعىل القدر 

نفسه من األهمية تأيت الكفاءة يف استخدام املوارد.   

ثراء عملية وضع  جمع االأدلة والشواهد الإ
السياسات وتصحيح مسار العمل. كانت عملية 
جمع البيانات ألغراض إثراء عملية رسم السياسات 

العامة وتنفيذها أسهل يف بعض البلدان مقارنة 
بغريها؛ لكن التكنولوجيات الرقمية عملت عىل 

تسهيل جمع البيانات وتحليلها واستخدام األدلة 
الناتجة عند وضع السياسات واتخاذ القرارات يف 

جميع البلدان.   

اتيجيات منسقة ومتعددة القطاعات.  اعتماد إس�ت
استفادت جميع البلدان الخمسة بدرجات متفاوتة 

من اتباع نهج متعدد القطاعات عىل مستوى الحكومة 
بجميع أجهزتها ومؤسساتها يف سياساتها واستثامراتها 

يف مجال رأس املال البرشي.

الدروس العامة المستفادة 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34205
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34205
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33672
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34206
https://www.worldbank.org/content/publication/human-capital/en/brief/human-capital-project-case-studies-series.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34207
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34207
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34208
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34208
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تنفيذ خطة رأس المال 
ي أفريقيا

ي �ض الب�ش

وتحقيقا لهذه الغاية، تحدد الخطة مستهدفات 
والتزامات واضحة لتعزيز إمكانات أفريقيا وإطالق 

طاقاتها الكامنة من خالل رأس مالها البرشي. وانضم 31 
بلدا يف أفريقيا إىل مرشوع رأس املال البرشي، تجمعهم 

رغبة يف بناء رأس املال البرشي من أجل مستقبل أفريقيا. 
وقد اضطروا إىل ذلك بناء عىل ما جاء يف مؤرش رأس املال 

البرشي لعام 2018، الذي كشف أن األطفال يف أفريقيا 
لن يحققوا سوى 40% من إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة 

بسبب القصور يف خدمات التعليم والرعاية الصحية. 
وتتامىش مستهدفات الخطة لعام 2023 مع أهداف 

التنمية املستدامة. ومن شأن تحقيق هذه املستهدفات 
رفع درجة أفريقيا عىل مؤرش رأس املال البرشي وزيادة 

إنتاجية عامل املستقبل بحوايل %13.

واستفادت منطقة أفريقيا التابعة للبنك الدويل بهذه 
الخطة يف إطار استجابتها للتصدي ألزمة كورونا برسعة 

غري مسبوقة وعىل نطاق غري معهود.   وتدعم االستجابة 
الصحية الطارئة الجارية بالفعل البلدان يف مجال الوقاية 

من األمراض، واكتشافها، وعالجها، حيث يقرتب متويل 
البنك الدويل يف منطقة أفريقيا من 1.5 مليار دوالر.

وتحدد خطة رأس املال البرشي ألفريقيا 5 تدابري 
جوهرية من شأنها إمكانية تحقيق النهوض برأس املال 

البرشي يف جميع أنحاء أفريقيا، وقد تتبعت التقدم 
املحرز خالل العام املايض.

 
1. توسيع نطاق االإصلحات عل مستوى 

السياسات وتمويلها 
زادت التزامات مرشوعات التنمية البرشية يف أفريقيا 

بأكرث من الضعف خالل العام املايض، كام أن فرق عمل 
مجموعة البنك الدويل تعمل عىل تدعيم أولويات رأس 

املال البرشي، عىل سبيل املثال تحسني سبل الحصول عىل 
الرعاية الصحية، والتدريب عىل التلمذة الصناعية، 

ومساندة ريادة األعامل، ومرشوعات 
النقل وسالمة الطرق، وتوفري خدمات املياه والرصف 

الصحي، وتعميم كهربة جميع املراكز الصحية 

أطلق البنك الدويل خطة رأس املال البرشي 
يف أفريقيا يف عام 2019،  وتضع هذه الخطة 

رؤية "للقارة بحيث يتم إطالق الطاقات 
الكامنة لجميع الفتيات والفتيان، يك يذهبوا 
إىل املدارس وهم يتمتعون بالتغذية الجيدة 

وعىل أهبة االستعداد للتعلم حًقا يف الفصول 
الدراسية، ويك يلتحقوا بسوق العمل وهم كبار  

وأصحاء ومهرة ومنتجون".

التدابري التي تقوم بها مجموعة 
البنك الدويل

واملدارس بحلول عام 2030. ويف إسواتيني وسان تومي 
وبرينسيبي، ستساعد إعادة تأهيل خدمات إمدادات 

املياه والرصف الصحي يف منشآت الرعاية الصحية عىل 
ضامن الوقاية من العدوى ومكافحتها.

ي 
ن المرأة والتغي�ي الديموغرا�ن ي تمك�ي

2. االستثمار �ن
متت املوافقة عىل مرشوعات جديدة ميولها البنك 
الدويل بقيمة تتجاوز 2.2 مليار دوالر منذ إطالق 

خطة رأس املال البرشي يف أفريقيا، وسيعمل ذلك عىل 
زيادة تعزيز والية املرأة األفريقية عىل نفسها، وتدعيم 

مجاالت الصحة والتعليم والتوظيف يف هذه القارة.  
ويف النيجر، عىل سبيل املثال، يساند البنك الدويل 

الحكومة ملكافحة زواج األطفال وتعزيز تعليم الفتيات. 
ويف بوروندي، يقدم البنك يد العون واملساعدة ألنشطة 

تنظيم األرسة إىل جانب اإلجراءات التدخلية التي 
تستهدف تحسني التغذية. ويف نيجرييا، يعمل البنك 

عىل إبقاء الفتيات يف مرحلة املراهقة يف املدارس، ويف 
موزامبيق، يساعد البنك الحكومة عىل االستفادة من 

العائد الدميوغرايف عن طريق زيادة فرص الحصول عىل 
التعليم وفرص العمل للشباب املستهدف. 

3. معالجة أوضاع الهشاشة والرصاع 
جدد البنك الدويل التزامه، مبوجب هذه الخطة، بزيادة 

املساندة املقدمة عىل نحو أكرث مالءمة للظروف 
القامئة ملعالجة العوامل املسببة للهشاشة والرصاع 

والعنف يف أفريقيا والتخفيف من آثار الهشاشة عىل 
رأس املال البرشي. وكشفت جائحة كورونا جوانب 

الضعف الشديد الذي تعاين منه املجتمعات املترضرة 
من الهشاشة أو الرصاع أو العنف، مام يجربها عىل 

السعي حثيثًا لتوجيه االستثامر يف رأس املال البرشي. 
وتعمل املرشوعات الجارية يف غامبيا وجمهورية 

الكونغو الدميقراطية والكامريون والصومال عىل تلبية 
االحتياجات يف مجاالت الرعاية الصحية والتعليم 

والخدمات العامة، وشبكات األمان. 

4. االستفادة من التكنولوجيا واالبتكار
تدعو هذه الخطة إىل االستفادة من التكنولوجيا 

واالبتكارات األخرى، مثل العنارص السلوكية، من خالل 
زيادة االستثامرات، وأنشطة الدعم واملساندة ورفع 

مستوى الوعي، وتشجيع العمل التحلييل.

ومنذ إطالق الخطة، زادت معدالت التدريب يف إطار 
مبادرة التمكني الجغرايف للرصد والرقابة من 150 إىل 

450 مرشوعاً، ويشمل ذلك أكرث من 2000 من البلدان 
والجهات املتعاملة مع البنك الدويل ورشكائه وموظفيه 
امليدانيني يف حوايل 30 بلداً يف أفريقيا.  وهذه املبادرة 

عبارة عن أداة لرصد املرشوعات واإلرشاف عليها ورقابتها، 
وتقييم اإلجراءات الوقائية وأعامل التوريدات والتعاقدات 

ذات الصلة، وتقييم األثر.   وتتيح هذه املبادرة بيانات 
عن املواقع الجغرافية والطبيعة املكانية للمناطق، 

مع الرتكيز عىل البلدان الهشة. وفيام يتعلق بالعمل 
التحلييل، تم دمج التصاميم الخاصة بالسلوكيات يف برامج 

التحويالت النقدية يف مدغشقر وكينيا وتنزانيا وغانا، 
ويجري تقييم النتائج بدقة لقياس اآلثار التي ترتاوح ما  
بني تعزيز النمو اإلدرايك لألطفال والزيادة يف الوفورات 

واالستثامرات اإلنتاجية.

اكات   5. بناء المعرفة وال�ش
متثل تنمية رأس املال البرشي محور تركيز رئيسياً يف 
منتجات املعرفة األساسية التي يقدمها البنك الدويل، 
مثل املذكرات االقتصادية القطرية، وتقييامت أوضاع 
الفقر، والتحديثات االقتصادية. ويجري أيضا تطبيق 

تقييامت األثر عىل نطاق واسع لتقييم ما يحقق النجاح 
يف تحسني رأس املال البرشي، ويشمل ذلك الرتكيز عىل 

كل ما له عالقة باملساواة بني الجنسني )قضايا الجندر(.  
ويجري القيام بأعامل مراجعة جديدة لإلنفاق العام 

واألداء املؤسيس لوضع توصيات تستهدف تحسني مواءمة 
السياسات والنفقات واملؤسسات بغية تحقيق النتائج 

املرجوة يف رأس املال البرشي.

كام قدمت دراسات الحالة واألبحاث النوعية وسلسلة 
من الكتب األساسية عن سوء التغذية والفقر وأسواق 

العمل واملهارات وشبكات األمان رؤى جديدة للتصدي 
للتحديات التي تواجه رأس املال البرشي.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/525301590098690994/africa-human-capital-plan-year-one-progress-report-game-changers-for-investing-in-africas-people
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/525301590098690994/africa-human-capital-plan-year-one-progress-report-game-changers-for-investing-in-africas-people
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تهدف خطة رأس املال البرشي يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

التي أطلقها البنك الدويل يف أكتوبر/
ترشين األول 2019،  إىل مساعدة بلدان 

املنطقة عىل تحسني نواتج رأس املال 
البرشي لشعوبها. وتطمح الخطة، عىل 

وجه الخصوص، إىل مساعدة منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا يك:

تنفيذ خطة رأس المال 
ق  ي منطقة ال�ش

ي �ض الب�ش
االأوسط وشمال أفريقيا

تصبح قادرة عل تحقيق إمكاناتها وإطلق 	 
طاقاتها الكامنة والهائلة باستغلل أك�ب 
مواردها غري املستغلة: رأس املال البرشي 

لشعوبها، ويشمل ذلك الشباب والنساء وكبار 
السن.

تكون منطقة يكتسب فيها االأطفال 	 
مهارات أساسية قوية ويحصل فيها الشباب 

عىل تعليم ذي مستوى عاملي يزودهم 
باملهارات املطلوبة يف سوق العمل العاملي و/

أو تأسيس أنشطة األعامل املبتكرة الخاصة 
بهم يف أسواق مفتوحة وتنافسية.

وتم تصميم خطة رأس املال البرشي يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا حول ثالث ركائز 

تتبع أسلوب دورة الحياة: 
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ي من خالل االستثامر . 1 بناء رأس المال الب�ش
يف تنمية الطفولة املبكرة والرتكيز عىل تحسني 

نواتج التعلم بغية إرساء األسس الرضورية 
لرأس املال البرشي واالزدهار االقتصادي يف 

 املستقبل.

ي للفئات . 2 حماية رأس المال الب�ش
املستضعفة واألوىل بالرعاية وكبار السن 

والالجئني/النازحني داخلياً والسكان الذين 
يعيشون يف منطقة تعاين من الهشاشة 

والرصاعات والعنف، وبناء قدرتهم عىل 
مجابهة التغريات البيئية واملناخية، ومخاطر 

الصحة العقلية واألمراض غري املعدية، 
واألخطار الطبيعية، والصدمات االقتصادية/

 صدمات املالية العامة.

ي . 3 تعظيم االستفادة من رأس المال الب�ش
عن طريق زيادة معدالت توظيف الشباب 

من خالل بناء مهارات تستويف معايري الجودة 
املطلوبة يف القرن الحادي والعرشين، وتوسيع 

نطاق فرص شمول الفقراء يف العملية 
اإلنتاجية، واالستفادة من الحلول الرقمية، 
 وتحسني االستعداد ألنشطة ريادة األعامل.

وتحدد هذه الخطة مستهدفات إقليمية طموحة 
خاصة باملنطقة يتعني تحقيقها بحلول عام 

2024. وعىل الرغم من أنه من السابق ألوانه 
اإلشارة إىل مؤرشات تخص نواتج محددة )يجري 

إعداد  تقرير مرحيل عن السنة األوىل(، عمل 
البنك الدويل عىل توسيع نطاق املساندة املقدمة 

لبلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
ملساعدتها عىل تحقيق أهدافها الخاصة برأس 
املال البرشي والحد من الخسائر املحتملة يف 
رأس املال البرشي الناجمة عن أزمة كورونا. 

وحتى يوليو/متوز 2020، اشرتك 14 بلًدا يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مرشوع 
رأس املال البرشي التابع للبنك الدويل، بدءاً من 
اليمن البلد املتأثر بالرصاعات إىل بلدان أعضاء 

يف مجلس التعاون الخليجي. وعقب إطالق هذه 
الخطة، خططت عدة بلدان يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا لتنظيم مؤمترات قمة 

عىل املستوى القطري لرأس املال البرشي؛ لكن 
تم تأجيل هذه الفعاليات بسبب جائحة كورونا.   

وخالل السنة املالية 2020، متت املوافقة عىل 
حزمة متويل جديدة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار 

دوالر من املؤسسة الدولية للتنمية، والبنك 
الدويل لإلنشاء والتعمري، والصندوق االستئامين 

املعني لصالح قطاعات الصحة والتعليم والحامية 
االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا.  وتتناول املرشوعات التي متت املوافقة 
عليها حديثا املجاالت التي تم تحديدها بوصفها 

أولويات يف خطة رأس املال البرشي ملنطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا مثل االستثامر يف 
تنمية الطفولة املبكرة يف الضفة الغربية وغزة؛ 

وتحسني التعلم يف جيبويت؛ أو تطبيق نظام 
التأمني الصحي الشامل يف مرص لتحسني النواتج 
الصحية للجميع ال سيام للفقراء والفئات األوىل 

بالرعاية.  وقد استجابت إدارة منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا يف البنك الدويل برسعة 

ألزمة كورونا ملساعدة الحكومات املتعاملة 
مع البنك عىل الوقاية من تفيش هذه الجائحة 

واكتشاف حاالت اإلصابة والتعامل معها.  
ويشمل نطاق املساندة املقدمة املساعدة املالية 

واملشورة الفنية وبناء القدرات يف كل بلد من 
بلدان املنطقة تقريباً.  ويتبع االستجابة الصحية 
الفورية مساندة للفقراء والفئات األوىل بالرعاية 
من خالل شبكات األمان ومساندة لنظام التعليم 
من خالل التعلم من بعد وغري ذلك من التدابري 

الرامية إىل الحد من فقدان التعلم. 

وقدمت األنشطة واألعامل التحليلية املهمة 
املشورة السديدة عىل مستوى السياسات يف 
الوقت املناسب وأواًل بأول بشأن  مجموعة 

واسعة من املوضوعات دعاًم لتنمية رأس املال 
البرشي - وتراوح ذلك من إصالح أنظمة الدعم 

يف منطقة املغرب العريب إىل تقييم املهارات 
االجتامعية والوجدانية يف تونس، ومن إصدار 
كتاب عن تعزيز رأس املال البرشي يف بلدان 

مجلس التعاون الخليجي إىل إطالق مستهدف 
عاملي للتعلم. وحرض املؤمتر رفيع املستوى حول 

ترسيع وترية التعلم يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا الذي عقد يف مرص يف فرباير/
شباط 2020 وزراء التعليم يف بلدان منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا وبلدان منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء لتبادل الخربات واألفكار 

ومناقشة سبل امليض قدماً يف معالجة فقر التعلم 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا و يف 

أفريقيا.     

ويف الوقت الذي تعمل فيه بلدان املنطقة 
جاهدة للتغلب عىل اآلثار االجتامعية 

واالقتصادية لجائحة كورونا، سيواصل البنك 
الدويل العمل عىل نحو وثيق مع البلدان 

والحكومات والجهات املتعاملة معه يف املنطقة 
للمساعدة يف حامية اإلنجازات املحققة وتحسني 

نواتج رأس املال البرشي لشعوب املنطقة.

http://pubdocs.worldbank.org/en/907071571420642349/HCP-MiddleEast-Plan-Oct19.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/907071571420642349/HCP-MiddleEast-Plan-Oct19.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/907071571420642349/HCP-MiddleEast-Plan-Oct19.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33946/9781464815829.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33946/9781464815829.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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ي مناطق 
أبرز عمليات البنك الدولي �ض

مختارة من العالم

 :)P170477( و ب�ي
تحسني تقديم خدمات الحامية 

االجتامعية، وتنمية الطفولة املبكرة، 
وأنظمة التطوير املهني للمعلمني

جمهورية الكونغو 
:)P172341( الديمقراطية

إجراء إصالحات مهمة يف مجال 
التعليم

:)P173997( تركيا
مساندة املنصة الرقمية 

الوطنية للتعليم، والتعليم 
من بعد

:)P173945( تونس
ترسيع وترية إصالح شبكات األمان 
االجتامعي للتخفيف من أثر أزمة  

كورونا وحامية رأس املال البرشي

 :)P171316( السلفادور
إعطاء األولوية للربنامج الوطني 

لتنمية الطفولة املبكرة

 :)P169830( النيجر
مكافحة زواج األطفال باتخاذ 

تدابري قوية يف قطاعي التعليم 
والصحة لصالح الفتيات من خالل 

عملية ألغراض سياسات التنمية 
تركز عىل مراعاة املرأة والفوارق 

بني الجنسني )الجندر(. 

:)P168697( مدغشقر
توفري املوارد املالية يف القطاعات االجتامعية 

والحامية القانونية للنساء واألطفال

:)P165253( بوروندي
الرتكيز عىل خدمات تنظيم األرسة 

إىل جانب اإلجراءات التدخلية 
لتحسني التغذية من خالل 

مرشوع االستثامر يف السنوات 
املبكرة من الحياة والحد من 

معدالت الخصوبة

:)P173943( الهند
بناء نظام حامية اجتامعية شامل 

وفعال ميّكن الفئات األوىل بالرعاية 
من أسباب القوة

:)P174120( ن الفلب�ي
حامية فرص العمل من خالل ضامنات 
االئتامن للمنشآت املتوسطة والصغرية

:)P170568( باكستان
مساندة الرعاية الصحية ذات 
الجودة وتدعيم فرص التعليم 

والفرص االقتصادية للمرأة

جمهورية أفريقيا 
:)P168474( الوسطى

إعداد مرشوع متعدد القطاعات 
لتمكني النساء والفتيات من أسباب 

القوة من خالل تحسني خدمات 
الصحة والتعليم :)P166697( ي

إسواتي�ن
االستثامر يف خدمات املياه والرصف الصحي 
والصحة العامة يف منشآت الرعاية الصحية 

واملدارس، ويشمل ذلك مراعاة النظافة وقواعد 
الصحة العامة يف فرتة الحيض للمساعدة يف 

إبقاء الفتيات يف املدارس.

:)P172381( إندونيسيا
تدعيم سبل الحصول عىل الدخل 

وتوفري املعلومات عن التنمية يف مرحلة 
الطفولة املبكرة من خالل مرشوع إصالح 

املساعدات االجتامعية

:)P161869( بنغلديش
توفري إمدادات الكهرباء املوثوقة 

من خالل أكرب برنامج خارج الشبكة 
العمومية للكهرباء يف العامل بنظام 

الطاقة الشمسية  ألكرث من 6.8 ماليني 
شخص يف املناطق الريفية

نشاء والتعم�ي 45371 | أكتوبر/ البنك الدولي للإ
ين االأول 2020 ت�ش

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170477
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P172341
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173997
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173945
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171316
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169830
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168697
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168697
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165253
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173943
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174120
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170568
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168474
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166697
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P172381
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161869
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اكة القطرية: يهدف إطار الرشاكة القطرية  أطر ال�ش
الخاص مبجموعة البنك الدويل إىل جعل النموذج 

املدفوع باالعتبارات القطرية الذي تعتمده املجموعة 

أكرث منهجية، وأكرث اعتامًدا عىل األدلة والشواهد، 

وأكرث انتقائية، ويركز عىل تحقيق هديف املجموعة 

وهام إنهاء الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشرتك عىل 

نحو مستدام. 

الدراسات التشخيصية القطرية المنتظمة 
)الدراسات التشخيصية( يقوم موظفو مجموعة 
البنك الدويل بإعداد تقارير الدراسات التشخيصية 

بالتشاور الوثيق مع السلطات الوطنية وأصحاب 

املصلحة اآلخرين. هذه الدراسات عبارة عن أدوات 

تشخيصية للوقوف عىل التحديات الرئيسية التي 

تواجه البلد املعني والفرص املتاحة له لترسيع وترية 

التقدم نحو تحقيق األهداف اإلمنائية. كام أنها متثل 

نقطة مرجعية للمشاورات الخاصة بالجهات والبلدان 

املتعاملة مع مجموعة البنك الدويل بشأن أولويات 

املشاركة القطرية ملجموعة البنك الدويل. 

ي أطر 
ي �ن وتم إعطاء االأولوية لرأس المال الب�ش

ي 
اكة القطرية والدراسات التشخيصية ال�ت ال�ش

ظهرت مؤخًرا، وتضمن ذلك أطر الرشاكة القطرية 
الخاصة بالصني، وجزر القمر، وليربيا، واملكسيك، وميامنار، 

وبابوا غينيا الجديدة، وبولندا، وجمهورية الكونغو، 

ورواندا، وسرياليون، والسنغال، والفلبني وتيمور ليشت؛ 

ويف الدراسات التشخيصية الخاصة بألبانيا، وبوتان، 

وجمهورية أفريقيا الوسطى، وغابون، وإندونيسيا، 

وميامنار، ونيجرييا، ورصبيا، ورواندا، والفلبني؛ ويف تقارير 

استعراض األداء والتعلم الخاصة بأذربيجان، وجمهورية 

الو الدميقراطية الشعبية، وموزامبيق، وتركيا، وذلك عىل 

سبيل املثال ال الحرص.

ي  ي الشامل لرأس المال الب�ش
الصندوق االستئما�ن

قدمت مؤسسة بيل وميليندا غيتس 7.3 ماليني دوالر )عىل 
مدى أربع سنوات( لصندوق استئامين متعدد املانحني يهدف 

إىل تعزيز السياسات عىل مستوى العديد من القطاعات لتعزيز 
رأس املال البرشي. ومبدئيًا، يساند هذا الصندوق حاليًا 6 بلدان: 
بنغالديش، وبوركينا فاصو، وباكستان، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجرييا.

ي 
ي �ض رأس المال الب�ش

االأنشطة القطرية

مساندة إصالحات سياسات 
ي من  رأس المال الب�ش
خالل عمليات التمويل 

الأغراض سياسات التنمية

تعكس عمليات التمويل ألغراض سياسات 
التنمية التي يساندها البنك الدويل األولويات 
املتزايدة لرأس املال البرشي، سواء من حيث 

رؤية البلد املعني لتنمية رأس املال البرشي عىل 
املدى املتوسط، أو من حيث تدابري الطوارئ 

قصرية األجل للتصدي لجائحة كورونا.  

ظهور جيل جديد من عمليات التمويل الأغراض 
ي 

ي �ن ي تركز عل رأس المال الب�ش
سياسات التنمية ال�ت

ة:  االآونة االأخ�ي
و 	  تركز عملية التمويل ألغراض سياسات التنمية يف ب�ي

التي تبلغ قيمتها 50 مليون دوالر لالستثامر يف رأس 
املال البرشي عىل تحسني تقديم خدمات الحامية 

االجتامعية وتنمية الطفولة املبكرة، فضال عن أنظمة 
التطوير املهني واإلداري للمعلمني. 

تهدف عملية التمويل ألغراض سياسات التنمية  يف 	 
مدغشقر بقيمة 100 مليون دوالر لالستثامر يف رأس 
املال البرشي )وهي العملية األوىل من عمليتني( إىل 

مساندة تحسني املوارد البرشية يف قطاعي الصحة 
والتعليم وتوفري املوارد املالية والقدرة عىل التنبؤ بها 

يف القطاعات االجتامعية، وتوفري الحامية القانونية 
للنساء واألطفال. 

تجسد عملية التمويل ألغراض سياسات التنمية 	 
 )SHIFT تأمني االستثامرات البرشية لتشجيع التحول(

يف باكستان بقيمة 500 مليون دوالر نهجا يشمل 
الحكومة بجميع أجهزتها ومؤسساتها )نهج الحكومة 
بأكملها(، ويهدف إىل تعزيز أنظمة التسجيل املدين 

واإلحصاءات الحيوية والرعاية الصحية والتعليم 
الرضورية لتحقيق تراكم رأس املال البرشي؛ وتحسني 

مساهمة املرأة يف اإلنتاج االقتصادي؛ وتحسني شبكات 
األمان عىل املستوى الفيدرايل )االتحادي( ملجابهة 

الصدمات عىل نحو أكرث كفاءة )يشمل ذلك الصدمات 
الناجمة عن جائحة كورونا(.

يُعد مرشوع املساواة بني الجنسني يف الحصول عىل 	 
الفرص االقتصادية يف ألبانيا الذي تبلغ تكلفته 

10 ماليني دوالر، أول عملية من عمليات البنك 
لسياسات التنمية ال تركز إال عىل املساواة بني 

الجنسني بناء عىل 5 سنوات من العمل التحلييل.
توجد ركيزة قوية ملراعاة املساواة بني الجنسني يف 	 

عملية التمويل األوىل ألغراض سياسات التنمية 
الخاصة بوضع األساس للتنمية الشاملة للجميع يف 

النيجر بقيمة 350 مليون دوالر.
يعترب برنامج التمويل الربامجي األول ألغراض 	 

سياسات التنمية للنمو املنصف وخلق الوظائف يف 
االأردن بقيمة 500 مليون دوالر، واالعتامد الثاين 
الخاص بسياسات التنمية لخلق فرص العمل يف 

بنغلديش مثالني عىل عمليات التمويل ألغراض 
سياسات التنمية يف إطار العمل عىل النهوض 

بأجندة تهيئة فرص العمل.
تهدف إحدى ركائز العملية الثانية إلدارة املالية 	 

العامة وتحقيق النمو املستدام وتقديم الخدمات 
الصحية يف بوركينا فاصو  بقيمة 147.95 مليون 

دوالر يف إطار أداة التمويل ألغراض سياسات 
التنمية إىل تحسني تقديم الخدمات الصحية 

وكفاءة اإلنفاق االجتامعي.

ومن أواخر السنة املالية 2020، كان هناك العديد من 
ي 

عمليات التمويل الأغراض سياسات التنمية ال�ت
ي التصدي الأزمة كورونا حيث تواجه البلدان 

ساعدت �ن
مجموعة واسعة من اآلثار الناجمة عن هذه الجائحة.

سلسلة القروض ألغراض سياسات التنمية لترسيع 	 
وترية استجابة الهند لتحقيق الحامية االجتامعية 
يف مواجهة جائحة كورونا )انظر اإلطار الوارد يف 

صفحة 42(.
متت املوافقة عىل قروض ألغراض سياسات التنمية 	 

للتصدي آلثار جائحة كورونا لبلدان مثل كرواتيا 
وكمبوديا وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية 

وإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا والفلبني وسيشيل 
وتونس وأوغندا وأوروغواي.

وهناك املزيد من عمليات التمويل ألغراض سياسات 
التنمية لتعزيز رأس املال البرشي والتصدي آلثار جائحة 

كورونا تعتزم مجموعة البنك الدويل تقدميها يف السنة 
املالية 2020، عىل سبيل املثال، برنامج إصالح متعدد 
القطاعات يف رواندا لترسيع وترية تنمية رأس املال 

البرشي يف املراحل املهمة من دورة الحياة.

كام تجري مساندة إصالح سياسات رأس املال البرشي 
من خالل أدوات إقراض أخرى مقدمة من البنك 

الدويل، واملساعدة الفنية التي يقدمها البنك، والخدمات 
االستشارية مسرتدة التكلفة.
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مؤسسة التمويل الدولية 
ي وع رأس المال الب�ش وم�ش

التقرير املرحيل للعام الثاين 

يساند برنامج ترسيع وترية استجابة الهند لتحقيق الحامية 
االجتامعية يف مواجهة جائحة كورونا جهود الهند للتعايف 

من اآلثار االقتصادية املدمرة لهذه الجائحة، مع الرتكيز 
عىل توسيع نطاق برامج املساعدة االجتامعية القامئة من 

قبل التي تغطي الفقراء والفئات األوىل بالرعاية.  

كام ساند هذا الربنامج اإلصالحات الرامية إىل تعزيز 
مرشوع رئيس الوزراء لرعاية الفقراء )PMGKY( الذي 

تبلغ قيمته 23 مليار دوالر، والذي تم إطالقه لتوفري 
شبكات أمان للمترضرين من جائحة كورونا.  وحتى 
اآلن، تلقى 320 مليون مستفيد تحويالت نقدية من 

خالل برنامج الحكومة الشامل. والحامية االجتامعية أمر 
بالغ األهمية ألن الهند ستخرس مكاسبها التي حققتها 
بشق األنفس عىل صعيد مكافحة الفقر ألن ما يقرب 

من نصف األرس املعيشية يف الهند معرضة ألخطار- فهي 
قريبة للغاية من خط الفقر؛ وغالبية القوى العاملة غري 

رسمية وال تتمتع مبظلة الضامن االجتامعي الرسمية. 
 )PMGKY( ويعتمد مرشوع رئيس الوزراء لرعاية الفقراء

عىل أنظمة الحكومة الوالئية يف سياق الهند االتحادية 
)الفيدرالية(، وشبكات األمان الكربى يف املناطق الريفية، 
ومنافذ توزيع األغذية، واملنظامت املجتمعية وجامعات 
املساعدة الذاتية، والحسابات املرصفية املرتبطة  بنظام 

آدهار الهندي للهوية البيومرتية الفريدة. 

وتساند هذه العملية مثل هذا النهج، ويف الوقت نفسه 
تضيف لهذا الربنامج بالطرق الثالث التالية: )1( بناء منصة 
قوية لشبكات األمان يف املناطق الحرضية لتحقيق التوازن 

يف هيكل الحامية االجتامعية الذي يركز عىل املناطق 
الريفية يف الهند؛ )2(  بناء نظام حامية اجتامعية يراعي 

الظروف السائدة، وميكن أن يوفر املساندة الرسيعة 
للفئات املستبعدة ويلبي االحتياجات املتنوعة عىل مستوى 

الواليات واملجتمعات املحلية، ليس فيام يتعلق مبكافحة 
جائحة كورونا فحسب، ولكن أيضا للتصدي ألي أزمة يف 
املستقبل؛ )3( إنشاء منصة متنقلة للحامية االجتامعية 
يف الهند لضامن تقديم املواد الغذائية، وتوفري الضامن 

االجتامعي واملبالغ النقدية للمهاجرين عرب حدود الواليات.  

ويتكون هذا الربنامج من سلسلة من عمليتني من 
عمليات التمويل ألغراض سياسات التنمية. ومتت املوافقة 

عىل أول عملية )P173943( بقيمة بلغت 750 مليون 
دوالر يف مايو/أيار 2020.  ومن املتوقع أن يوافق مجلس 
املديرين التنفيذيني عىل العملية الثانية )P174027( يف 

ديسمرب/كانون األول 2020 بقيمة 400 مليون دوالر. كام 
اجتذبت سلسلة القروض ألغراض سياسات التنمية  متويالً 

موازياً بقيمة 2.3 مليار دوالر من رشكاء آخرين اعتامًدا 
عىل برنامج اإلصالحات الذي يسانده البنك الدويل.

ي إطار عمليات التمويل الأغراض سياسات التنمية
ي الهند �ن

الحماية االجتماعية �ن

ولطاملا التزمت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو 
يف مجموعة البنك الدويل، بتفعيل قوة القطاع الخاص 

ملساندة جهود الرعاية الصحية والتعلم والتوظيف 
وغريها من النواتج الرئيسية لرأس املال البرشي. وفيام 
ييل أبرز إنجازات الربامج التي كانت جارية قبل تفيش 

جائحة كورونا، والربامج األخرى التي تم تصميمها يف 
إطار التصدي ألزمة كورونا.  

: يف عام 2016، قامت مؤسسة التمويل  ي
االأمن الغذا�أ

الدولية ونافذة القطاع الخاص يف الربنامج العاملي 
للزراعة واألمن الغذايئ باستثامر 7 ماليني دوالر يف 

منتجات إنستا لتعزيز قدرتها عىل إنتاج األغذية 
العالجية الجاهزة عالية السعرات الحرارية. ويف إطار 

هذا العمل، سيحصل 300 ألف طفل آخر يعانون من 
سوء التغذية الحاد عىل املغذيات التي يحتاجون إليها 

من أجل النمو واالزدهار. 

البيئة: تعمل مؤسسة التمويل الدولية من خالل 
برنامجها الجديد الخاص بتكنولوجيا التربيد"تك 

إمريج"عىل تحديد الطرق الصديقة للمناخ لتلبية 
الطلب املتزايد عىل تكنولوجيا التربيد عىل مستوى 

العديد من القطاعات. وستتيح هذه املبادرة 
للمبتكرين التمويل والفرص إلجراء مرشوعات تجريبية 

يف املكسيك وكولومبيا. 

الصحة: يساعد برنامج مؤسسة التمويل الدولية "تيك 
إمريج" عىل ضبط التكنولوجيات الجديدة لتالئم أنظمة 
الرعاية الصحية يف البلدان النامية. وقد تم إطالق هذا 

الربنامج مؤخرًا )الذي تم تنفيذه بالفعل يف الربازيل 
والهند( يف رشق أفريقيا، وذلك ألن التحديات الجامثة 

منذ أمد بعيد هناك الناجمة عن األمراض املعدية، 
والعبء املتزايد لألمراض غري املعدية، يدعو إىل إيجاد 

حلول مبتكرة.

تعطي األداة التشخيصية ملؤسسة التمويل الدولية 
 )IQ-Healthcare( لتحسني جودة الرعاية الصحية

ملنشآت الرعاية الصحية نظرة عامة تستند إىل أدلة 
وشواهد حول نقاط قوتها والثغرات يف العمليات 

الخاصة بها وخارطة طريق لتحسني الجودة للوصول 
إىل املعايري الدولية للرعاية الصحية. وتتضمن قامئة 
مستخدمي هذه األداة منشآت الرعاية الصحية يف 
مرص وإثيوبيا واملكسيك ونيبال وباكستان وأوغندا 

وكولومبيا. 

المهارات والتعّلم: أنشأت مؤسسة التمويل الدولية 
أداة لتقييم الصالحية للعمل ملساعدة الجامعات عىل 

فهم مدى إعداد الطالب للعمل والتغيريات التي ميكنها 
القيام بها لتعزيز فاعليتها وتحسني الفرص املتاحة 

الطالب. ويجري تعميم هذه األداة يف آسيا وأفريقيا 
والرشق األوسط وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي. 

وساعد االستثامرات املبكرة ملؤسسة التمويل الدولية يف 
مؤسسة كورسريا عىل توسيع نطاق توافر جودة التعلم 

عرب اإلنرتنت بأسعار ميسورة ملاليني الناس. وأكدت 
جائحة كورونا عىل رضورة التعلم عرب اإلنرتنت، حيث 

التحق مبؤسسة كورسريا 4 ماليني متعلم جديد يف 
مارس/آذار 2020 فقط.

وس كورونا المستجد )كوفيد  التصدي لجائحة ف�ي
- 19(: تقدم منصة مؤسسة التمويل الدولية املعنية 
بالصحة العاملية والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دوالر 

خدمات الدعم واملساندة فيام يتعلق مبستلزمات 
وخدمات الرعاية الصحية يف البلدان النامية للتصدي 

لجائحة كورونا.

التدابري التي تقوم بها مجموعة البنك الدويل

https://www.techemerge.org/basic-page/sustainable-cooling#:~:text=TechEmerge%20uses%20a%20competitive%20process,commercialize%20them%20in%20local%20markets
https://www.techemerge.org/basic-page/sustainable-cooling#:~:text=TechEmerge%20uses%20a%20competitive%20process,commercialize%20them%20in%20local%20markets
https://www.techemerge.org/
https://www.techemerge.org/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/ifc+hospital+quality+tool?cid=GGH_e_hcpmonthlynewsletter_en_ext&deliveryName=FCP_40_DM50041
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/ifc+hospital+quality+tool?cid=GGH_e_hcpmonthlynewsletter_en_ext&deliveryName=FCP_40_DM50041
https://www.ifcemployability.org/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-worldbank-idUSKCN24U2RN
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-worldbank-idUSKCN24U2RN
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-worldbank-idUSKCN24U2RN
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مساهمات العديد من 
ي رأس المال 

القطاعات �ض
ي الب�ش

مدادات المياه  ي إثيوبيا الإ
ي �ن

وع الثا�ن يدعم الم�ش
ية خدمات  ي المناطق الحرصن

والرصف الصحي �ن
املياه والرصف الصحي والصحة العامة األساسية ألكرث 
من 3 ماليني إثيويب. ويف مايو/أيار 2020،  عمل هذا 

املرشوع عىل توفري مصادر مياه محسنة ملا يبلغ 623 
ألف نسمة من سكان املناطق الحرضية؛ و 61 ألف 

وصلة مياه منزلية جديدة باملواسري )األنابيب(؛ واإلدارة 
اآلمنة للفضالت اآلدمية الناتجة من 2.7 مليون  شخص 

يعيشون يف مناطق حرضية؛ وأكرث من 50 ألف وصلة 
مجاٍر للرصف الصحي يف أديس أبابا؛ و1000 مرحاض 

عام. ومتت تعبئة املوارد من هذا املرشوع للحفاظ عىل 
مستوى كاف من الخدمة يف أثناء جائحة كورونا. 

ويف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، يعمل برنامج 
ي إدارة قطاع الطاقة عىل 

البنك الدولي للمساعدة �ن
تصميم مرشوع تجريبي يف إطار أداة التمويل وفًقا 

للنتائج لتوفري 50 ألف موقد فائق النظافة يفي مبعايري 

منظمة الصحة العاملية بشأن جودة الهواء يف األماكن 
املغلقة. كام أنشأ هذا الربنامج صندوقًا للطهي النظيف 

بقيمة 500 مليون دوالر للمساعدة يف القضاء عىل 
تلوث الهواء يف األماكن املغلقة بسبب الطهي باستخدام 

أنواع الوقود الصلب وتحسني النواتج الخاصة بجهود 
مراعاة املرأة واملساواة بني الجنسني، والنواتج الصحية 

واملناخية عىل مستوى العامل.

دارة العامة  ويف باكستان، ساند برنامج إصلح االإ
ي إطار أداة التمويل 

ي إقليم البنجاب الممول �ن
�ن

وفًقا للنتائج التحسينات يف إدارة املوارد البرشية 
واملساءلة من خالل التكنولوجيات الجديدة التي 

أدت إىل زيادات كبرية يف معدالت تحصني األطفال، 
وإجراء عمليات تفتيش عىل منشآت الرعاية الصحية، 

وتقديم خدمات اإلرشاد ملريب املاشية والعاملني يف 
مجال الرثوة الحيوانية، فضال عن الرتاجع امللحوظ 
وع إدارة  يف شكاوى دافعي الرضائب. وساند م�ش
ي قطاعي الصحة 

ي موزامبيق �ن
المالية العامة �ن

ي إطار أداة التمويل وفًقا 
والتعليم الممول �ن

للنتائج التحسينات يف مجال املشرتيات وسالسل 
توريد األدوية وتوفري املخصصات املالية للمدارس. 
وأدى هذا الربنامج إىل زيادة توفري األدوية الالزمة 
لعالج األمهات وخفض معدالت نفاد املخزون. كام 

ساعد عىل ضامن تسليم الكتب املدرسية وغريها من 
املستلزمات املدرسية أواًل بأول يف الوقت املناسب. 

ي ليسوتو عىل 
وع التنمية الزراعية �ن يعمل م�ش

زيادة اعتامد التكنولوجيات الزراعية الذكية التي 
تراعي تغريات املناخ، وتعزيز سبل العمل عىل أسس 

اقتصادية وتجارية، وتحسني تنوع األنظمة الغذائية بني 
املستفيدين املستهدفني. ومن املتوقع أن تؤدي هذه 

النتائج إىل تحسني إيرادات املزارع والحد من الفقر يف 
املناطق الريفية وتعزيز تنمية رأس املال البرشي من 

خالل تحسني التغذية.

ي 
ي للكهربة �ن

وع الوط�ن ومنذ 2015 ال يزال الم�ش
ميانمار يتوسع يف تقديم خدمات الكهرباء من خالل 

متديد الشبكة والشبكات متناهية الصغر وتقديم حلول 
الطاقة الشمسية خارج الشبكة العمومية. ونظرًا ألن 

ميامنار من أوائل البلدان التي اعتمدت نهجا لتخطيط 
الكهرباء بأقل تكلفة عىل أساس الجغرافية املكانية، 

فقد وفرت الكهرباء ملا بلغ 1.2 مليون نسمة.  ويف إطار 
الجهود الرامية إىل تغطية املجتمعات النائية بتوفري 
خدمة ذات جودة من الشبكة العمومية للكهرباء، 
يساند التمويل املقدم من البنك الدويل 73 شبكة 

متناهية الصغر وبرنامجاً لتوفري الطاقة الشمسية يف 
املنازل ملا يبلغ 400 ألف أرسة معيشية يف مناطق 

حدودية نائية، وتزويد أكرث من 20 ألف منشأة عامة 
بالكهرباء – يف إطار استهداف املدارس والعيادات 

الصحية عىل وجه الخصوص – وإنارة الشوارع.  

ويف اليمن تساعد منحتان مقدمتان من المؤسسة 
الدولية للتنمية عىل تحسني البنية التحتية للطاقة. 
وتساعد إحدى هاتني املنحتني يف استعادة إمدادات 

الكهرباء من خالل أنظمة الطاقة الشمسية  التي تعمل 
خارج الشبكة العمومية  للعيادات الصحية واملدارس 
وآبار املياه، مام يعود بالنفع عىل 2.35 مليون نسمة. 

وتساعد املنحة الثانية يف استعادة مجموعة من 
الخدمات الحيوية يف املناطق الحرضية.

ي بلدان 
وتهدف مبادرة "االرتقاء بالمهارات �ن

ق" إىل إعداد الشابات والشبان للعمل يف  الم�ش
االقتصاد الرقمي. وتعتمد هذه املبادرة نهجاً مبتكراً من 
خالل بناء رشاكات مع القطاع الخاص واألطراف الفاعلة 

يف االقتصاد الرقمي عىل املستويني العاملي واإلقليمي.

ي المناطق 
ي المبتكر للنقل �ن

نامج الوط�ن ويعد ال�ب
ي نيبال  مثاالً عىل إدماج مبدأ مراعاة املرأة 

الريفية �ن
واملساواة بني الجنسني ومساندة رأس املال البرشي 

يف عملية كبرية يف قطاع البنية التحتية. ويعطي 
هذا الربنامج األولوية للمجتمعات املهمشة والنساء 

للمشاركة يف فرص العمل ضمن أطقم الصيانة، 
ومساعدتهن عىل توفري التعليم والتغذية ألرسهن، 
ووضعهن عىل طريق اإلفالت من الفقر.  وبالنسبة 

للمجتمعات النائية يف نيبال التي يعيش فيها معظم 
الفقراء، فإن الحفاظ عىل سالمة الطرق املوثوقة عىل 
مدار السنة هو رشيان الحياة لتحقيق االزدهار من 

خالل توفري سبل الوصول إىل األسواق وفرص التعليم 
والخدمات الصحية. 
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الملتقى الثالث لوزراء البلدان 
وع رأس المال  ي م�ش

المشاركة �ف
ي: يف 17 أكتوبر/ترشين األول  الب�ش

2019، ويف إطار االجتامعات السنوية 
ملجموعة البنك الدويل وصندوق 

النقد الدويل، التقى وزراء وممثلون 
رفيعو املستوى من أكرث من 70 بلداً 
ومنظمة يف االجتامع الثالث لوزراء 
البلدان  املشاركة يف مرشوع رأس 

املال البرشي. وكان املوضوع الرئييس 
املطروح للمناقشة هو تعزيز فرص 

العمل والتحول االقتصادي.  

أنيت ديكسون
نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون 

ية التنمية الب�ش
"يتمثل الهدف من هذا امللتقى يف 

الحفاظ عىل حالة الزخم التي تعزز 
التعلم من بعضنا البعض وتحفيز التزامنا 

الجامعي بتحسني رأس املال البرشي".

غ  أكسيل فان تروتسن�ب
المدير المنتدب  لشؤون العمليات 

بالبنك الدولي
"من أولويايت ضامن االستفادة من حالة 

الزخم الهائل التي تعمل عىل تعزيز 
مرشوع رأس املال البرشي – عىل صعيد 

إصالح السياسات، والتمويل، وكفاءة 
اإلنفاق، وتوسيع نطاق اإلجراءات 
التدخلية التي تحقق األثر األكرب، 

وتدعيم البيانات والتحليالت بشأن 
رأس املال البرشي. وهناك العديد 

من الدروس التي يجب تعميمها عىل 
مستوى البلدان املشاركة يف مرشوع رأس 

املال البرشي عىل اختالف فئات دخلها، 
كام تهدف شبكة التعلم من األقران يف 
إطار هذا املرشوع إىل مساندة ذلك". 

املشاركة العاملية  

سيليا بازارباسيوغلو 
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون 

النمو المنصف والتمويل والمؤسسات
"عىل مدى السنوات الخمس عرشة 

القادمة، سينضم نحو 600 مليون 
شخص إىل قوة العمل، ومعظمهم يف 

البلدان الفقرية".

زينب أحمد،  
وزيرة المالية والموازنة والتخطيط 

يا  ، نيج�ي ي
الوط�ن

"الشباب هم  أعظم ثروات البالد، 
لذلك تستهدف جهود اإلصالح 

الحالية الشباب بصورة مبارشة".

معالي  الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة، وزير المالية واالقتصاد 

ي بمملكة البحرين
الوط�ن

"تعترب برامج تنمية ريادة األعامل 
ومرشوعات العمل الحر غاية يف 

األهمية... ألننا نريد أن يكون خريجو 
الجامعات أرباب أعامل وليس مجرد 

باحثني عن فرصة عمل". 

  ، ن بنينو لوب�ي
وزير مالية باراغواي

"تعترب الجودة الشاملة للتعليم أساس 
زيادة إنتاجية العمل".
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ي:  فقر التعّلم: إرساء االأساس لرأس المال الب�ش
سلط هذا الحدث الرئييس يف االجتامعات السنوية لعام 2019 الضوء عىل اإلجراءات التي يجري 

اتخاذها ملكافحة فقر التعلم )عدم قدرة األطفال يف عمر 10 سنوات عىل قراءة قصة بسيطة وفهام(. 

ي 
ي �ن وع رأس المال الب�ش إطلق خطة م�ش
ق االأوسط وشمال أفريقيا:  منطقة ال�ش

خالل االجتامعات السنوية لعام 2019، أطلقت 
إدارة منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

التابعة للبنك الدويل خطة رأس املال البرشي 
للمنطقة يف جلسة مائدة مستديرة. وحرض 
هذه الجلسة 14 وزيراً للتخطيط من بلدان 
املنطقة، وترأسها فريد بلحاج، نائب رئيس 

مجموعة البنك الدويل ملنطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، وأنيت ديكسون، نائب رئيس 

البنك الدويل للتنمية البرشية. 

التحديات القامئة والفرص املتاحة لتنمية 
رأس املال البرشي يف أفريقيا. وأدت مداخالت 

املشاركني إىل إيضاح مربرات االستثامر يف الناس 
وأشارت إىل العديد من اإلجراءات امللهمة التي 

يجري اتخاذها.

ي 
ي �ن ي لرأس المال الب�ش

مؤتمر القمة الثا�ن
باكستان: استضافت باكستان هذا املؤمتر يف 20 

فرباير/شباط 2020.  وبناء عىل مبادرة "فتيات 
يتعلمن، ونساء يكسنب" التي تم إطالقها يف 

ديسمرب/كانون األول 2019، شهدت هذه القمة 
تقدًما يجري إحرازه يف باكستان نحو متكني 

الفتيات من التفوق يف املدرسة، وازدهار النساء 
يف مجال العمل. وقد شارك يف استضافة  هذه 
القمة الوكالة اليابانية للتعاون الدويل والبنك 

الدويل، وحرضها ممثلون عن الحكومة واألوساط 
األكادميية ومنظامت التنمية والبنوك التجارية 

ورشكات االتصاالت، ومنظومة الرشكات الناشئة 
وأنشطة األعامل، ورشكات األزياء، واملجتمع 

املدين، ووسائل اإلعالم.

ق آسيا  اجتماع  رابطة أمم جنوب �ش
ي بتنمية 

)االآسيان(  رفيع المستوى المع�ن
ي: ُعقد هذا االجتامع يف  رأس المال الب�ش

بانكوك، بتايلند، يف سبتمرب/أيلول 2019، وضم 
ممثلني رفيعي املستوى من الدول األعضاء يف 

رابطة أمم جنوب رشق آسيا، وأمانة رابطة أمم 
جنوب رشق آسيا، والبنك الدويل، واليونيسيف، 

ومنظمة الصحة العاملية. وتبادل املشاركون 
أمثلة عديدة عىل عملية التنمية الناجحة 

لرأس املال البرشي يف املنطقة، إىل جانب أطر 
ومبادرات لزيادة االستثامر. كام ناقشوا الخطوات 

امللموسة ملواجهة التحديات املشرتكة مثل سوء 
التغذية، وإعداد قوة عمل جاهزة يف املستقبل، 
والتفاوتات الواسعة يف متوسط العمر املتوقع، 

وإنتاجية الوظائف، وجودة التعليم.

كاء أفريقيا:   اجتماع المائدة المستديرة ل�ش
تم عقد اجتامع مائدة مستديرة لرشكاء رأس املال 

البرشي يف أفريقيا يف أثناء االجتامعات السنوية 
للبنك الدويل لعام 2019، وضم هذا االجتامع 

وزراء املالية والتنمية، وقيادات منظامت دولية 
ووكاالت تنمية ثنائية، وكبار ممثيل املؤسسات 

واملجتمع املدين واملؤسسات الدينية ملناقشة 

ي منطقة 
تدريب إقليمي رفيع المستوى �ن

ق االأوسط وشمال أفريقيا: عقد البنك  ال�ش
الدويل أول دورة تدريبية إقليمية رفيعة املستوى 

حول "ترسيع وترية تنمية رأس املال البرشي 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا"، 

حرضها 33 من واضعي السياسات واملسؤولني 
الحكوميني من املستويني األعىل واملتوسط 

من 11 بلداً ووزارة ومنظمة مختلفة:  وزارات 
املالية، واالقتصاد، والتخطيط، والصحة، والتعليم، 

والعمل، والشؤون االجتامعية، واملنافسة 
واالستثامر. وقد غطت الدورة محاور تركيز 

شاملة للعديد من القطاعات، وركزت عىل إبراز 
األثر االقتصادي لالستثامر يف رأس املال البرشي 
وتبادل أفضل املامرسات العاملية بشأن تحسني 
رأس املال البرشي يف مجاالت التعليم والصحة 

وتنمية املهارات.
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النظر إىل ما فات، 
والتطلّع ملا هو آت

تطرح هانا بريكيس، مديرة، 
مرشوع رأس املال البرشي، وجهة 

نظر  بشأن ما تم إنجازه خالل العامني 
املاضيني وكيف ميكن أن يساعد إيالء 

األولوية لرأس املال البرشي البلدان عىل 
امليض قدماً يف التنمية حتى يف خضم 

جائحة كورونا.  

نامج الكث�ي هذا العام، فقد زاد عدد  لقد حقق ال�ب
ي جعلت 

البلدان المشاركة فيه، وزاد عدد البلدان ال�ت
ي جزءاً رئيسياً من خطط  قضايا رأس المال الب�ش
نجازات أو  ، فالسؤال هو، ما االإ التنمية. وبالتالي

ي أثارت إعجابك؟
جوانب التقدم ال�ت

أوال، لقد ساندنا البلدان التي تضع رأس املال البرشي عىل 
رأس أجندة السياسات الخاصة بها عىل مستوى املناطق 

التي يعمل فيها البنك الدويل وعىل مستوى فئات الدخل 
املختلفة للبلدان. وحتى قبل جائحة كورونا، أعطت 

مجموعة واسعة من البلدان، من بنغالديش ومدغشقر إىل 
املغرب وباكستان وبريو، األولوية لإلصالحات املؤسسية 
فيام يتعلق بتنمية الطفولة املبكرة وتقديم الخدمات 

االجتامعية.

ثانياً، فيام يتعلق بأثر برنامج رأس املال البرشي، هناك 
تركيز متزايد عىل قيام الحكومات ببذل جهود منسقة 

عرب مختلف القطاعات. وهذا النهج املنسق عىل مستوى 
الحكومة بجميع أجهزتها ومؤسساتها )نهج الحكومة 

بأكملها( يقطع شوطا طويال نحو تحسني الفرص املتاحة 
لتنمية رأس املال البرشي وإزالة املعوقات التي تحول دون 
تحقيقها. وقد كان لهذا النهج قيمة خاصة يف أثناء جائحة 
كورونا، حيث كان من الرضوري  تصميم سياسات وبرامج 

عاجلة يف العديد من القطاعات وإطالقها لحامية الناس 
وتعزيز رأس املال البرشي يف املستقبل. 

ثالثاً، يعد مرشوع رأس املال البرشي مثاالً رائعاً عىل 
مجموعات املامرسة املختلفة يف مجموعة البنك الدويل التي 
تتضافر جهودها ملساعدة البلدان عىل تحقيق نتائج أفضل 

لشعوبها. ونرى ذلك بصفة خاصة عند مساندة البلدان 
يف اإلصالحات املؤسسية األفقية والرأسية لتحديث أنظمة 
تقديم الخدمات األساسية. كام أننا نرى ذلك عند إرشاك 

املجتمعات املحلية والقطاع الخاص يف تقديم املساعدات 
والخدمات للفقراء والفئات األوىل بالرعاية.

ونًيا(،  ي لتبادل المعارف )إلك�ت
ا�ن نامج االف�ت ومع ال�ب

ازدادت المشاركة مع دوائر التنسيق واالتصال 
ي.  فهل  وع رأس المال الب�ش الحكومية المعنية بم�ش
وع رأس  لديك أي أفكار حول كيف يمكن أن يزيد م�ش

ي 
ي مشاركة دوائر االتصال والتنسيق �ن المال الب�ش

البلدان المعنية أو يدعمها؟

قامت دوائر االتصال والتنسيق الحكومية املعنية مبرشوع 
رأس املال البرشي بدور رئييس يف النهوض بأجندة املرشوع 

يف بلدانها كل فيام يخصه.  وكان لها نفوذ وتأثري  يف دفع 
عجلة التغيري، والتغلب عىل التحديات، وتيسري نهج الحكومة 

بأكملها نحو تحقيق التنمية البرشية.  

وعالوة عىل ذلك، ومع وجود عدد أكرب من فرص التعلم من 
األقران، مثل الحلقات الدراسية عرب اإلنرتنت لتبادل املعرفة، 

نجد أن دوائر االتصال والتنسيق حريصة عىل التعلم من 
الخرباء ومن بعضها البعض. والجميع يريد دروساً أواًل بأول 
يف الوقت املناسب– فام هي الحلول التي نجحت عىل أرض 

الواقع وملاذا، وما هي اآلليات الفعالة لتنسيق السياسات عرب 
مختلف القطاعات.

ويف سبيل امليض قدما، نود أن نرى دوائر االتصال والتنسيق 
تعمل مبثابة حلقات وصل مع الرشكاء الدوليني وفرق العمل 

التابعة ملجموعة البنك الدويل يف البلدان املعنية.  وهذا 

يحدث بالفعل يف بعض البلدان. ويعمل مرشوع رأس املال 
البرشي كمنرب لدوائر االتصال والتنسيق ليس فقط عىل 

الصعيد الدويل للتعلم وتبادل الخربات، بل أيضا عىل الصعيد 
املحيل لزيادة تعزيز التنسيق داخل الحكومة ومع الرشكاء 

الدوليني. 

ي 
وقد تدفع جائحة كورونا 71 مليون شخص للسقوط �ن
ي يمكن أن 

براثن الفقر المدقع. فما هي الخطوات ال�ت
ي أثناء هذه 

ي �ن تتخذها البلدان لحماية رأس مالها الب�ش
الجائحة؟

لجائحة كورونا أثر سلبي طويل األجل عىل رأس املال البرشي. 
فاألرواح مهددة بالفناء، لكن عىل املدى الطويل، تواجه 

التنمية البرشية واإلنتاجية تهديًدا إذا فقدت األرس املعيشية 
إمكانية الحصول عىل الغذاء أو السلع والخدمات األخرى 
األساسية بسبب هذه الجائحة.  فعىل سبيل املثال، وفقا 

للتقديرات الحالية، قد تؤدي االضطرابات يف تقديم الخدمات 
إىل زيادة وفيات األمهات واألطفال بنسبة تصل إىل %39 
و 45% عىل التوايل، يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

املتوسطة الدخل، كام قد تؤدي إىل ارتفاع معدالت الوفيات 
بسبب اإليدز والسل واملالريا. وإننا نشهد بالفعل انتشار 

الجوع وسوء التغذية وتفيش شلل األطفال من جديد. وعالوة 
عىل ذلك، يتسبب إغالق املدارس يف فقدان التعلم عىل املدى 
الطويل والترسب من التعليم، ال سيام بني الفتيات. كام تواجه 

الفتيات والنساء زيادة يف العنف وزواج األطفال وحاالت 
حمل غري مقصودة. ومام يؤسف له، تشري التجارب السابقة 
مع األوبئة والجوائح، مثل أزمة اإليبوال يف غرب أفريقيا قبل 

بضع سنوات، إىل أن هذه اآلثار قد تؤدي إىل تآكل رأس املال 
البرشي عىل املدى الطويل. 

وعالوة عىل ذلك، فنتيجة لفقدان التعلم ونقص فرص العمل 
للشباب، ستتأثر سلبًا معدالت الكسب املستقبلية واإلنتاجية 
لهذا الجيل األصغر سًنا.  وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن 
الخسارة يف معدالت الكسب ستبلغ 10 تريليونات دوالر من 

األرباح مع الوقت لهذا الجيل من الطالب الذي ترضر وما 
زال يترضر من جائحة كورونا.

ولحسن الحظ، اتخذت بلدان كثرية إجراءات قوية ووضعت 
أولويات عىل مستوى سياساتها للتخفيف من األثر السلبي 

لهذه الجائحة عىل رأس املال البرشي. فعىل سبيل املثال، اتخذ 
أكرث من 100 بلد، مبساندة من البنك الدويل، خطوات فورية 

الحتواء الفريوس وحامية صحة السكان. وقد أدخلت هذه 

البلدان أساليب املراقبة والحامية واالحتواء الذيك؛ وعملت 
عىل تعزيز الخدمات بالغة األهمية بالنسبة للصحة العامة، 

مبا يف ذلك املياه النظيفة، والرصف الصحي والنظافة والصحة 
العامة، والزراعة، والنقل. واسترشافًا آلفاق املستقبل، ينبغي 

أن يكون هناك تركيز قوي عىل استمرار تقديم خدمات 
الرعاية الصحية األساسية والوقاية واالستعداد والتأهب.

وعىل غرار ذلك، قامت بلدان كثرية بتقوية شبكات األمان 
االجتامعي والدعم املجتمعي لتوفري املساعدات املالية 

واألمن الغذايئ والخدمات األساسية لألرس املعيشية.  ويف 
بعض البلدان، اقرتنت هذه الجهود بالفعل بزيادة معدالت 

تحديث أنظمة تقديم الخدمات باستخدام التكنولوجيا 
واملنصات الرقمية لتحسني سبل الوصول إىل الخدمات 

وتعزيز القدرة عىل املجابهة والصمود يف وجه الصدمات، 
وتحقيق الجودة، وإرساء مبدأ املساءلة. ويأيت هذا 

التحديث ألنظمة تقديم الخدمات يف صميم اإلسرتاتيجيات 
الرامية إىل "إعادة البناء عىل نحو أفضل".

وع رأس  افاً للمستقبل، كيف ترين سبيل م�ش واست�ش
ي لمساعدة البلدان عل توطيد دعائم  المال الب�ش

ن نواتج رأس  ي إطار الجهود الرامية إل تحس�ي
التنمية �ن

ي؟ وعل وجه الخصوص، ما الذي يمكن أن  المال الب�ش
وع لمساعدة البلدان عل تحقيق نتائج  يفعله هذا الم�ش

ن المالية العامة؟  ي حقبة تتسم بمحدودية ح�ي
أفضل �ن

يحدونا األمل أن ترى جميع البلدان شعوبها تصطف يف 
الصدارة لتحقيق التعايف. وستكون حامية الناس واالستثامر 

فيهم غاية يف األهمية ملكافحة الفقر وخلق فرص العمل 
ودفع عجلة التحول االقتصادي الالزم لتحقيق التعايف 

املستدام من هذه الجائحة. وعىل وجه التحديد، ميكن 
أن يساعد مرشوع رأس املال البرشي، مع محدودية الحيز 

املايل الذي تعمل يف إطاره البلدان، عىل تحديد أولويات 
السياسات املعنية بالتغيري املستندة إىل نظريات راسخة 

ومتعددة القطاعات، وإعادة ترتيب أولويات النفقات يف 
حدود موازناتها الحالية، وتحديد التحسن املمكن يف الكفاءة 

والحلول املبتكرة لتحسني أثر النفقات من خالل االستفادة 
من الخربات والتجارب العاملية فضال عن املعارف املحلية.  

وميكن ملرشوع رأس املال البرشي، من خالل نُهجه املتكاملة 
ومنصات التنسيق الخاصة به، أن يقدم املزيد من املساندة 

للبلدان يف إطار سعيها إلعداد برامج قوية تحظى بقدر جيد 
من األولوية يف مجال اإلصالحات عىل مستوى املؤسسات 

والسياسات، ومجال االستثامرات. 
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ي  وع رأس المال الب�ش م�ش
www.albankaldawli.org/humancapital

أسئلة شائعة: 
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/human-capital/brief/

the-human-capital-project-frequently-asked-questions

ي 2020:  مؤ�ش رأس المال الب�ش
 https://www.albankaldawli.org/ar/publication/human-capital#Index

ي أفريقيا:
ي �ن خطة رأس المال الب�ش

 www.worldbank.org/ahcp

ي:  مدونات بشأن رأس المال الب�ش
https://blogs.worldbank.org/tags/human-capital

ي:  أخبار وموضوعات رئيسية حول رأس المال الب�ش
www.worldbank.org/humancapitalnews
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141803/www.youvisit.com/tour/wbg-vc
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAuq_

DB8sD0valp5iidaXeGI

: ي
و�ن لك�ت يد االإ راسلونا عل ال�ب

humancapital@worldbank.org
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