
حماية الناس واالستثمار فيهم

التقرير 
المرحلي 

للعام الثالث

وع م�ش
رأس المال

ي الب�ش

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed





03حماية الناس واالستثمار فيهم حماية الناس واالستثمار فيهم

التقرير 
المرحلي 

للعام الثالث

وع م�ش
رأس المال

ي الب�ش



/ نشاء والتعم�ي 2021 البنك الدولي للإ حقوق الطبع محفوظة © 

الدولي البنك 
20433 Washington DC

هاتف: 
www.worldbank.org موقع الويب: 

النتائج  تشكِّل  وال  خارجية.  إسهامات  مع  الدولي  البنك  موظفي  عمل  نتاج  المطبوعة هي  هذه 
أو   ، الدولي البنك  نظر  وجهات  ورة  بال�ض العمل  هذا  ي 

�ض الواردة  واالستنتاجات  ات  والتفس�ي
البيانات  الدولي دقة  البنك  يمثلونها. وال يضمن  ي 

ال�ت الحكومات  أو   ، ض التنفيذي�ي مجلس مديريه 
ي أي خريطة 

الُمبّينة �ض ي الحدود واالألوان والُمسّميات والمعلومات االأخرى 
الواردة فيه. وال تع�ض

ي الأي إقليم أو تأييد لهذه 
ي هذا العمل أي ُحكٍم من جانب البنك الدولي عىل الوضع القانو�ض

�ض
الحدود أو قبولها. وجميع المبالغ بالدوالر االأمريكي ما لم يُذكر خالف ذلك.

الدولي  البنك  والأن  االستنساخ.  لحقوق  التقرير  هذا  محتويات  تخضع  والأذون:  الحقوق 
ع عىل ن�ش معارفه، فإنه يجوز إعادة نسخ هذا التقرير كلياً أو جزئياً الأهداف غ�ي تجارية  يُشجِّ
الحقوق  العمل. ويجب توجيه أي استفسارات عن  كامل إل هذا  ما دام يتضمن نسبته بشكل 
 : التالي العنوان  عىل  الدولي  البنك  مطبوعات  إدارة  إل  التبعية  حقوق  ذلك  ي 

�ض بما  اخيص  وال�ت
،USA ,20433 H Street NW, Washington, DC 1818 ,The World Bank Group

pubrights@worldbank.org : ي
و�ض  فاكس: 2625-522-202؛ بريد إلك�ت

يوان ميلنديز، جونيا  ديفيد  التصميم: إرسائيل 

+1-202-473-1000



03 03حماية الناس واالستثمار فيهم

املحتويات جدول 
الرؤية

توطئة

ي : عل المستوى الجماه�ي ي الواقع العملي
ي �ف وع رأس المال الب�ش م�ش

ي لتحقيق تعاٍف قادٍر عل الصمود ي رأس المال الب�ش
الستثمار �ف

التعليم
الصحة والتغذية والسكان

الحماية االجتماعية والوظائف
دور التمويل العام

البحوث والبيانات والتحليلت
ي االستفادة من رأس المال الب�ش
ي تحليل مؤرسش رأس المال الب�ش

ات تقديم الخدمات مؤرسش
ي أحدث المبتكرات االإحاللية لتحقيق أهداف رأس المال الب�ش

نفاق العام والمراجعات المؤسسية االإ
ي مراجعات رأس المال الب�ش
التعلم من دراسات الحاالت

قليمي والُقطْري ف الإ التخطيط عل المستوي�ي
قليمية ي االإ التقدم المحرز لتحقيق خطط رأس المال الب�ش

الدراسات التشخيصية المنهجية الُقطرية
اتيجية س�ت اكة االإ أُُطر ال�ش

ي ي تنمية رأس المال الب�ش
المساهمات متعددة القطاعات �ف

تمويل سياسات التنمية
مجموعة واسعة من وسائل الدعم للبلدان

ي مؤسسة التمويل الدولية ورأس المال الب�ش

ي: المشاركة الُقطْرية والعالمية وع رأس المال الب�ش شبكة م�ش
مشاركة البلدان

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

التبادل الثنا�أ
ي ي الشامل لرأس المال الب�ش

الصندوق االستئما�ض
المشاركة العالمية

ي وع رأس المال الب�ش المنتدى العالمي لم�ش
اجتماعات الربيع

االجتماعات السنوية

ي: من أنشطة استقطاب التأييد إل العمل وع رأس المال الب�ش م�ش

ي وع رأس المال الب�ش دليل رسيع لموارد م�ش

04

05

06

08
10
12
16
18

20
20
22
24
27
28
30
32

34
34
40
42

44
44
48
54

56
56
56
60
61

62
62
66
66

68

70



حماية الناس واالستثمار فيهم04 04

تونغا

"إن مرشوع رأس املال البرشي 
يسعى إىل حشد مساندة 

الحكومات ورشكاء التنمية واملجتمع 
املدين والقطاع الخاص لحامية 

البرش واالستثامر فيهم من أجل 
مستقبل أفضل وأكرث شموال".

الرؤية

نظرة رسيعة
بحلول نهاية أكتوبر/ترشين األول 2021، وصل عدد البلدان التي انضمت 

إىل مرشوع رأس املال البرشي إىل 82 بلداً.

ديفيد مالباس
رئيس مجموعة البنك الدويل
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مامتا موريث
 نائبة الرئيس لشؤون التنمية البرشية، مجموعة البنك

الدويل
سبتمرب/أيلول 2021

ما التغري الذي يحدثه انقضاء عام يف سرية التنمية يف بلد ما؟ 
البلدان، قد يشهد مرور سنة توسيع شبكٍة لألمان  يف بعض 
االجتامعي تُخفِّف وطأة املعاناة الشديدة عن ماليني األرس، 
ويف بلدان أخرى، قد يشهد مرور سنة انخفاضا حادا يف ترسب 
يف  الفتيات  تستبقي  سياسات  بفضل  املدارس  من  الطالب 
املدارس، ويف بلدان غريها، قد يكون إيذاناً بالقضاء عىل مرض 

فتَّاك ألن استثامرات طويلة األجل آتت مثارها.

عاماً  كان  البرشي  املال  رأس  ملرشوع  الثالث  العام  أن  غري 
سعت فيه البلدان جاهدًة للحد من خسائرها. لقد عطَّلت 
جائحة كورونا سبل حياة الناس وأرزاقهم وأصابتها بانتكاسات 
رة. فعىل الصعيد العاملي، فقدنا تقريبا ما يعادل مكاسب  ُمدمِّ
ِعْقٍد من نواتج رأس املال البرشي. إذ تالىش ما يربو عىل 255 
مليون وظيفة، وأصبح 1.6 مليار طفل منقطعني عن الدراسة 
يف ذروة إغالقات املدارس، وتشري التقديرات إىل أن معدالت 
الفقر زادت زيادًة كبرية للمرة األوىل يف 20 عاماً، والسيام يف 
البلدان منخفضة الدخل ويف أفريقيا جنوب الصحراء. وتعاين 
الكوارث  وطأة  تحت  أيضا  احتياجاً  واألكرث  الفقرية  الفئات 

الطبيعية والرصاعات.

وإننا، يف مواجهة هذه التحديات، أكرث التزاماً من أي وقت 
يف  األمثل  النحو  عىل  االستثامر  عىل  البلدان  مبساعدة  مىض 
شعوبها، والحيلولة دون ضياع املزيد من مكاسب رأس املال 

البرشي التي تحقَّقت بشق األنفس، وإعادة البناء عىل نحو 
وشاملة  الصمود  عىل  وقادرة  خرضاء  تنمية  لتحقيق  أفضل 
مهم  تركيز  كمحور  البرشي  املال  رأس  اعتُِمد  وقد  للجميع. 
يف العملية العرشين لتجديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية 
املال  رأس  مرشوع  شبكة  واتسعت  الدويل.  للبنك  التابعة 
البرشي لتشمل 82 بلداً، وحتى يف هذا العام الفريد من حيث 
تدابري حظر السفر والتباعد االجتامعي، حافظنا عىل مستوى 
مرتفع من املشاركة من خالل اللقاءات الوزارية واملنتديات 
العاملية عرب شبكة اإلنرتنت، وحلقات النقاش متعددة اللغات 
عرب اإلنرتنت لتبادل املعارف، مبا يف ذلك بشأن إسرتاتيجيات 
املعرفية،  واملنتجات  والخدمات  كورونا،  جائحة  مكافحة 
الناجحة يف  البرشي  املال  رأس  لتدخالت  الحاالت  ودراسات 

بلدان ُمعيَّنة.

وما أذهلني حقاً خالل هذا الوقت العصيب هو عمق التزام 
البلدان املتعاملة معنا بأجندة اإلصالح واالستثامر يف رأس املال 
البرشي. وساعدت جهات التنسيق الُقطْرية والبلدان الرائدة 
عىل طريق اإلصالح يف إبراز رسالة مؤداها أن اتباع نهج يقوم 
عىل إرشاك كافة الجهات الحكومية بإمكانه تعزيز رأس املال 
البلدان عىل إيجاد حيز كاٍف لإلنفاق  البرشي، كام ساعدت 
البرشي،  املال  رأس  أولويات  لتلبية  العامة  املالية  إطار  يف 
وشجعت عىل مشاركة القطاع الخاص يف املرشوعات متعددة 
إن  األمثل.  النحو  عىل  البرشي  املال  رأس  لتنمية  القطاعات 
املال  رأس  الرئيسية ملرشوع  للتوجهات  املتواصلة  االستجابة 
عىل  البلدان  نحث  بدورنا  ونحن  التشجيع،  منحتنا  البرشي 

االستفادة من كل ما تقدمه تلك املبادرة.

بأنه  التفاؤل  يحدوين  للمرشوع،  الرابع  العام  دخولنا  ومع 
تاريخية  استجابة  صياغة  يف  االستمرار  معا  بالعمل  ميكننا 

لتنمية رأس املال البرشي يف هذه األوقات منقطعة النظري.

توطئة
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مالي
الوحيد ملساعدتنا عىل  السبيل  »املدرسة يف نظري يشء مهم، فهي 
التأهب وتأمني مستقبلنا. وأمتنَّى أن أصبح قاضية بارزة حتى تتاح لكل 

مواطني مايل إمكانية االحتكام إىل القضاء«.  

ي مونسني�ي
جنيبة أواتارا، تلميذة عمرها 13 عاما �ف

مدرسة جان ماري سيسيه، باماكو، مالي

سيعود مرشوع تحسني جودة التعليم ونتائجه للجميع يف مايل بالنفع عىل تالميذ املدارس يف مايل من خالل تعزيز النظام التعليمي يف 
البالد. ويهدف املرشوع إىل زيادة نواتج التعلم يف سنوات التعليم االبتدايئ األوىل، وتعزيز سبل حصول الفتيات عىل التعليم يف املدارس 
اإلعدادية والثانوية يف املناطق املحرومة من الخدمات، والنهوض بحوكمة النظام التعليمي. وستستفيد قرابة 800 مدرسة وأكرث من 4 
ماليني شخص )أكرث من 40% منهم نساء( من طائفة واسعة من التدخالت يف ظروف يرتفع فيها انعدام األمن وتعاين هشاشة املؤسسات.

مدغشقر
»لقد تابعوا وزين من بداية حميل. ونصحوين بشأن األغذية الصحية التي 
ينبغي أن أتناولها. وكنُت آيت بانتظام حتى أمتتع بصحة جيدة، وليحظى 

مولودي بوزن طبيعي، وألتفادى املضاعفات عند الوالدة«.  

، مدغشقر دينا، أم طفٍل ُوِلد حديثا، إقليم إيتاسي

يساند مرشوع تحسني نواتج التغذية باستخدام النهج الربامجي متعدد املراحل 
حكومة مدغشقر يف سعيها لتقليص معدالت التقزم خالل فرتة عرش سنوات )2018-2028(. ويف العامني األولني لتنفيذ املرشوع، تلقَّى 

أكرث من 680 ألفاً من النساء واألطفال حزمة متكاملة من التدخالت عالية التأثري لخدمات الصحة اإلنجابية وصحة األمهات واألطفال 

مة لتحسني سلوكيات التغذية الرئيسية التي تبنيَّ أنها مرتبطة بتخفيضات كبرية يف معدالت التقزم يف املناطق الريفية. والتغذية املُصمَّ

مرشوع رأس املال 
البرشي يف الواقع العميل: 
الجامهريي  املستوى  عىل 

يعمل مرشوع رأس املال البرشي عىل إعالء شأن أهم األصول وأكرثها قيمة يف كل بلد، أال وهي الناس. فالسكان الذين يتمتعون بالصحة 
والتعليم ميكنهم مساعدة بلدانهم عىل تحقيق كامل إمكاناتها االقتصادية، بيد أن مكاسب رأس املال البرشي تنحرس برسعة بسبب جائحة 
كورونا. وتواصل البلدان السعي للتقليل قدر اإلمكان من فقدان األرواح وسبل كسب الرزق، وتقوية أنظمة التعليم والرعاية الصحية 

والحامية االجتامعية من أجل املستقبل.

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/23/world-bank-provides-80-million-to-improve-quality-of-education-in-mali
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P160848
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ملديف
»لقد ساعدتني )عالوة دعم الدخل( عىل دفع إيجار منزيل. ولوال هذه 
العالوة، ملا استطعت العيش يف مدينة ماليه... والضطررُت إىل العودة 

إىل جزيريت«.

ي فيلنا
وع امتياز �ف ي م�ش

ي كانت تعمل فيما م�ف �ف
زاهدة، ال�ت

، ماليه، ملديف المطار الدولي

لقد ساعد مرشوع الدعم الطارئ للدخل ملواجهة كورونا الذي ميوله البنك الدويل حكومة ملديف عىل حامية سبل كسب الرزق للعامل 
األكرث احتياجاً، والسيام النساء وأصحاب األعامل الحرة. ففي عام 2020، تم رصف ما يزيد عىل 17 مليون دوالر كعالوة لدعم الدخل 
لنحو 23 ألف عامل سبق أن تم ترسيحهم من وظائفهم أو ترضرت دخولهم من أزمة كورونا. وكان هذا الدعم رضوريا للحفاظ عىل 
انخراط النساء يف النشاط االقتصادي حيث إنهن يُؤلِّفن نسبة 40% من العاملني يف االقتصاد غري الرسمي بالبالد، ولتمكينهن من العودة 

إىل صفوف القوى العاملة مع تعايف البالد من الجائحة.

مرص
مت طلباً ألن التحويل النقدي  »حينام سمعُت عن الربنامج، ذهبُت وقدَّ
ميكن أن يساعدنا يف كثريٍ من مجاالت الحياة، والسيام تعليم بناتنا. وأعتقد 

أنه يجب أن يحصل الجميع عىل التعليم، وأال يبقى أحد يف املنزل«.

ية، مرس مطروح، مرص ص�ب

وقد انضم حتى اآلن أكرث من 3.4 ماليني أرسة إىل برنامج تكافل وكرامة يف مرص، 
وهو برنامج للتحويالت النقدية هدفه حامية وتعزيز تراكم رأس املال البرشي يف البالد. ويحصل املستفيدون من الربنامج عىل التحويل النقدي 
إذا استوفوا رشوطاً ُمعيَّنة تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية. ومن خالل االعتامد عىل قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة التي تضم أكرث من 31 
مليون فرد، متيض وزارة التضامن االجتامعي قدماً بالتعاون الوثيق مع الجهات األخرى صاحبة املصلحة نحو نظام متكامل للحامية االجتامعية 
ن تصميم تدخالت لزيادة التحويالت النقدية تستند إىل البيانات وترمي إىل تذليل التحديات التي يواجهها الفقراء، مثل التعليم وظروف  يتضمَّ

اإلسكان والحصول عىل الخدمات وسبل كسب الرزق.

جورجيا
»أثناء الجائحة، أدركُت مدى أهمية توفري خدمات اإلنرتنت عالية الجودة 
للتعليم. وإنني سعيدة لضم هذه القرية إىل مرشوع دعم النفاذ إىل 
اإلنرتنت يف جورجيا. فهو سُيعزِّز التعليم، وسيحصل األطفال عىل مزيد من 
املعلومات وسيحصلون عليها عىل نحو أرسع. وسأستخدُم اإلنرتنت عايل 

الجودة يف تطوير مساري املهني للمساعدة عىل تعزيز معارف طاليب«.  

ي مدرسة، قرية أرغوخي, جورجيا
إنغا خفيديلدزة، ُمعلِّمة �ف

يساند البنك الدويل مرشوع دعم النفاذ إىل اإلنرتنت يف جورجيا الذي يهدف إىل ربط الناس ومنشآت األعامل واملؤسسات يف املناطق الريفية 
الرقمية. ومن خالل هذا  الخدمات  استخدام  العريض وتعزيز  النطاق  التكلفة لخدمات  الجودة وميسورة  إنرتنت عالية  لجورجيا بشبكة 
ر بنحو 500 ألف مواطن بينهم 16 ألف طالب يعيشون يف ألف قرية نائية إمكانية الحصول عىل خدمات التعليم  املرشوع، سيُتاح ملا يُقدَّ

تعرف عىل المزيدعرب اإلنرتنت، والتداوي من بُعد، والحوكمة اإللكرتونية، والتجارة اإللكرتونية.

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/08/28/1000-villages-to-get-better-internet-connectivity-as-part-of-world-bank-support-to-georgia-digital-transformation
https://www.albankaldawli.org/ar/results/2020/11/17/takaful-and-karama-a-social-safety-net-project-that-promotes-egyptian-women-empowerment-and-human-capital
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/03/29/helping-maldivian-women-navigate-covid19?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT_ChangingLives
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ما أهمية مكافحة جائحة كورونا
اآلثار  معالجة  عىل  البلدان  مبساعدة  الدويل  البنك  يلتزم 
عىل  بالغاً  تأثرياً  أثَّرت  التي  كورونا  لجائحة  األبعاد  متعددة 
أو  والدخل،  الوظائف  فقدان  من  يعانون  فالبالغون  األرس، 
املرض، أو حتى الوفاة، واألطفال من جميع األعامر يعانون 
النساء  لحق  كام  التعليم.  فرص  وفقدان  التغذية  نقص  من 
والفتيات رضر بالغ خالل األزمة. لذا، فمن الرضوري االستمرار 
يف االستثامر يف البرش من أجل حامية رأس املال البرشي من 
بنجاح،  كورونا  لفريوس  املضادة  اللقاحات  وتوزيع  الضياع، 
وإعادة البناء عىل نحو أفضل بعد زوال الجائحة من خالل 

تدعيم الخدمات العامة والربامج االجتامعية.

البالغون
لقد أدَّت جائحة كورونا إىل فقدان الوظائف عىل نطاق واسع. 
و2020،   2019 عامي  بني  الفرتة  يف  العامل،  مستوى  فعىل 
 54 فقدان  يعادل  )ما   %4.2 بنسبة  النساء  توظيف  تقلَّص 
 %3 بنسبة  الرجال فقد تراجع  ا توظيف  أمَّ مليون وظيفة(، 
أنه من املتوقع أن يعود  60 مليون وظيفة(. ومع  )فقدان 
توظيف الرجال يف 2021 إىل مستوياته يف 2019، فإن عدد 
النساء يف الوظائف سيقل مبقدار 13 مليونا )منظمة العمل 
الدولية، يوليو/متوز 2021(. وكان تأثري الجائحة عىل الفقر 
يف العامل كبريا أيضا، إذ إن 97 مليون شخص آخرين سقطوا يف 
هوة الفقر يف 2020 )البنك الدويل، يونيو/حزيران 2021(. 
وترضرت بشدة قدرة الناس عىل استخدام رأس مالهم البرشي 
استخداماً منتجاً، وكذلك قدرتهم عىل توفري خدمات التغذية 

والتعليم الصحيحة ألطفالهم.

ذهاب الأطفال إل المدارس
لخسائر  حاليا  باملدارس  امللتحقون  األطفال  تعرَّض  لقد 
الواسعة للمدارس،  التعلم بسبب اإلغالقات  كبرية يف مقدار 

وتفاوت توافر خدمات التعلم من بُعد. ومن شأن صدمات 
الدخل املصاحبة للجائحة أن تضطر كثريا من األطفال أيضا 
إىل  معاً  اآلثار  هذه  وضع  ويشري  املدارس.  من  الترسب  إىل 
احتامل أن تكون الجائحة قد تسببت يف انخفاض قدره نصف 
بحسب  املعدلة  الدراسة  لسنوات  العاملي  املتوسط  يف  سنة 
وحدات  إىل  الخسارة  هذه  ترجمة  وتعني  التعلم.  مقدار 
ملؤرش رأس املال البرشي انخفاضا قدره نحو 4.5% يف مؤرش 
رأس املال البرشي للجيل الحايل من األطفال. وبالنسبة لبلٍد 
إىل  يشري  هذا  فإن   ،0.5 البرشي  املال  لرأس  مؤرشه  قراءة 
انخفاٍض قدره 0.0225 أو 2.25 نقطة عىل املؤرش، وضياع 
املكاسب التي حققتها بلدان كثرية عىل مدى العقد املنرصم.

الأطفال الصغار
ألصغر  البرشي  املال  رأس  عىل  محتملة  آثار  أيضا  للجائحة 
أثناء  ُولِدوا  للذين  وبالنسبة  املستقبل.  يف  سنا  األطفال 
الحايل-  الوقت  الخامسة يف  -أو من هم دون سن  الجائحة 
الرعاية،  ونقصان  الصحية،  األنظمة  اضطرابات  تفيض  قد 
الوفيات وسوء  الدخل األرسي إىل زيادة معدالت  وانخفاض 
بني  الوثيق  التداخل  وبسبب  األطفال.  بني  والتقزم  التغذية 
التقزم والنواتج التعليمية، فإن الجائحة قد تؤدي إىل انتكاسة 
دامئة لتعلم هؤالء األطفال. ووفقاً لنامذج املحاكاة املستندة 
إىل مؤرش رأس املال البرشي فإنه يف البلدان منخفضة الدخل 
من املتوقع أن يقل رأس املال البرشي لألطفال الصغار اليوم 

مبا يصل إىل 1% عام سيكون عليه الحال يف غياب الجائحة.

ي تقوم بها مجموعة البنك الدولي
التداب�ي ال�ت

منذ بداية جائحة كورونا، أتاحت مجموعة البنك الدويل أكرث 
اآلثار  مكافحة  عىل  البلدان  ملساعدة  دوالر  مليار   157 من 
الصحية واالقتصادية واالجتامعية للجائحة، مبا يف ذلك نسبة 

كبرية من االستثامرات التي ترتكَّز عىل البرش.

االستثامر يف رأس املال البرشي 
لتحقيق تعاٍف قادٍر عىل الصمود



0909 حماية الناس واالستثمار فيهم

الثالث للعام  املرحيل  التقرير 

جي  وفسور أبهجيت بان�ي ال�ب
الحائز عىل جائزة نوبل:

كيف نحسن حماية الناس 
والستثمار فيهم

الربوفيسور أبهجيت بانريجي الخبري االقتصادي والحائز عىل جائزة نوبل الذي شارك يف تأسيس مخترب 
للتكنولوجيا  أعامله يف معهد ماساتشوستس  الفقر، وتركزت  للتحرك ملكافحة  اللطيف جميل  عبد 
عىل أفضل السبل لتخفيف حدة الفقر، وكان أحد املتحدثني يف فعالية حماية الناس واالستثمار 

ي زمن كورونا، التي أُقيمت يف أكتوبر/ترشين األول 2020.
ي �ف فيهم: رأس المال الب�ش

عىل  يجب  التي  االستثامرات  هي  »ما  سؤال  عىل  ورداً 
م الربوفيسور  البلدان القيام بها لتعزيز اإلنصاف والنمو؟« قدَّ
والحامية  والصحة  التعليم  مجاالت  يف  توصيات  بانريجي 

االجتامعية.

التعليم: لقد أظهرت جائحة كورونا أن إمكانيات التعليم 
عرب اإلنرتنت غري مستغلة إىل حد كبري. وتوجد قدرات هائلة 
للتوسع يف هذا املجال حسبام أظهرته بحوث يعود تاريخها 

متاحة  رائعة  تدريبية  دورات  ومثة  مضت.  سنة   20 إىل 
بدون مقابل لكن األطفال يف املناطق الريفية ال يستطيعون 
االستفادة منها. وهذه مأساة ألن هؤالء األطفال يُحرَمون 
من الذهاب إىل املدارس، ومن الدورات التدريبية املتاحة 
بدون مقابل. وحينام يعاد فتح املدارس، يجب أن  مجاناً 
نبحث سبل جعل هذه الدورات التدريبية متاحًة للجميع.

وينبغي أن نُفكِّر عىل نطاق واسع. وتكمن املشكلة يف أن 
كثرياً من البلدان ال متتلك الخربة ليك تفعل هذا. والدرس 
الكبري املستفاد من هذه الجائحة هو أنه ينبغي للبلدان 
تبادل تجارب التعلم - ما أُنِجز، وما سبب نجاحه، وكيف 

نفعل األشياء بشكل أفضل؟

الرعاية الصحية: لقد شهدنا يف ظل جائحة كورونا أنه تم 
ابتكار عالجات وبروتوكوالت عالج جديدة برسعة إىل حد 

ما. واألمر الذي مل يحظ بدراسة كافية هو توجيه رسائل 
والتطعيم. وهذا  الوقائية  الصحة  بشأن  العامة  الخدمات 
أمر رضوري. ففرط املعلومات أو تضارب الرسائل قد يجعل 
املواطنني يفقدون الثقة أو يتجاهلون الرسائل من مصادر 
يثقوا فيها. ونحن بحاجة إىل إسرتاتيجيات أكرث  يجب أن 

استنادا إىل الشواهد والدالئل لتوصيل هذه الرسائل.

للحامية  آليات  إىل  نحتاج  الجتماعية:  الحماية 
الخدمات  عىل  الحصول  عىل  الناس  تساعد  االجتامعية 
الحايل  الوقت  يف  فيه  يوجدون  الذي  املكان  أساس  عىل 
ال عىل أساس مكان نشأتهم - وينبغي أن يكون مبقدور 
يوجدون.  حيثام  املساعدات  عىل  الحصول  املهاجرين 
أكرث  أيضا  االجتامعية  الحامية  أنظمة  تكون  أن  وينبغي 
أصابتها  ُمعيَّنة  منطقة  أن  لو  املثال،  مرونة. فعىل سبيل 
تجميع  من  مُتكِّن  أنظمة  إىل  نحتاج  فإننا  كبرية،  كارثة 
يكون  حتى  كافية  تحتية  بنية  وإىل  برسعة،  البيانات 
هناك.  إىل  الرسعة  وجه  عىل  األموال  توجيه  مبقدورنا 
وأخريا، فإن وجود قاعدة مالية قوية سيمكِّن األنظمة من 

توزيع األموال برسعة عىل املستفيدين.

عالنية ع�ب وسائل  تعرّف عىل المزيد: آثار الحمالت االإ
التواصل االجتماعي بشأن جائحة كورونا

ي يوجهها االأطباء
 آثار رسائل الصحة العامة بشأن كورونا ال�ت

https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781934
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التعليم

ي زمن كورونا
البتكار �ف

كل  يف  التعليم  عىل  كارثية  آثاراً  كورونا  جائحة  خلَّفت  لقد 
أنحاء العامل. فمع تطبيق تدابري اإلغالق يف كل أنحاء العامل، 
وجد 190 بلداً نفسها يف مواجهة إغالق تام أو جزيئ للمدارس 
كانت نتيجته أن أكرث من 1.6 مليار طفل أصبحوا منقطعني عن 
الدراسة لشهور. وتذهب التقديرات إىل أنَّ إغالقات املدارس 
وما نتج عنها من تعطيالت لاللتحاق باملدارس وعملية التعلم 
أفضيا إىل خسائر تقدر بنحو 10 تريليونات دوالر من حيث 

التأثري عىل مستويات دخل األطفال يف املستقبل.

تعايف  لتتبع  العاملي  النظام  أفرزها  التي  البيانات  وتُظِهر 
جونز  مستشفى  أطلقه  -الذي  كورونا  جائحة  من  التعليم 
مارس/ أوائل  حتى   - واليونيسف  الدويل،  والبنك  هوبكنز، 
آذار 2021 أن 51 بلداً حقَّقت عودة كاملة إىل التعليم يف 
الفصل. ويف أكرث من 90 بلداً، يجري التدريس للطالب من 
خالل أساليب متعددة، مع فتح بعض املدارس وإغالق أخرى، 

م كثرُي منها خيارات هجينة للتعلم. ويُقدِّ

ويف مواجهة الجائحة، تكيَّفت األنظمة التعليمية مع األزمة 
وابتكرت حلوال للتغلب عليها.

للطوارئ،  السلطات مناهج دراسية  إندونيسيا، وضعت  يف 
مت اعتامدات الستخدام شبكة اإلنرتنت ألكرث من نصف  وقدَّ
الوقت  مقدار  بزيادة  االعتامدات  هذه  ربط  وتم  الطالب. 

الذي يقضيه الطالب يف التعلم عرب اإلنرتنت.

منصة  لتوسيع  كبرية  باستثامرات  السلطات  قامت  تركيا  يف 
التعلم اإللكرتوين لتصل إىل 18 مليون طالب وأكرث من مليون 
ُمعلِّم، ولوضع نظام جديد للتعليم الرقمي دعامً الحتياجات 

التعليم الهجني األطول أجال.

اتحادية  تعليمية  تلفزيونية  برامج  أُتيحت  باكستان،  يف 
اإللكرتونية  املواقع  )مثل  املنصات  من  العديد  يف  وإقليمية 

للربامج وتطبيقات الهاتف املحمول( لزيادة إمكانية الوصول 
تحسني  عىل  الحكومة  وتعمل  البالد.  أنحاء  يف  الطالب  إىل 
 ASPIRE إطار مرشوع  يف  بُعد  من  للتعليم  األسلوب  هذا 

)إجراءات لتقوية األداء من أجل تعليم شامل ومتجاوب(.

املستفادة  الدروس  بتطبيق  السلطات  قامت  اليون،  س�ي يف 
وبالنسبة  الحالية.  كورونا  جائحة  عىل  اإليبوال  وباء  من 
يتم  الفصل،  التعلم داخل  فيها عملية  التي جرت  للمدارس 
الكاممة،  )ارتداء  الفريوس  تطبيق جميع تدابري السالمة من 
وغسل األيدي، والتباعد االجتامعي، ومنع املخالطة البدنية(. 
وبسبب محدودية الوصول إىل خدمات اإلنرتنت، تم تصميم 
محطات  من  العديد  يف  وتطبيقها  اإلذاعي  للتدريس  برامج 

اإلذاعة للوصول إىل جميع الطالب داخل البالد.

يف بنغلديش، طبقت السلطات سياسات تلزم كل الجامعات 
والتعلم  التدريس  أنشطة  وجْعل  رقمية،  ترتيبات  باعتامد 
وتدعم  اإلنرتنت،  شبكة  عرب  ميسورة  االلتحاق  وعمليات 
العاملني بالجامعات وهيئات التدريس والطالب يف التعامل 

مع البيئة الرقمية الجديدة.

استجابتها  صميم  يف  التعليم  السلطات  وضعت  نيبال،  يف 
من  التعليم  حلول  وطبَّقت  الجائحة،  ملكافحة  الطارئة 
املدارس.  إغالقات  عن  للتعويض  اإللكرتوين  والتعلم  بُعد 
التعليمية،  ائتالف من املعلمني وأخصائيي الصحافة  وأطلق 
ومحطات  املحلية،  والحكومات  الحكومية،  غري  واملنظامت 
ى  يُسمَّ بُعد  من  للتعلم  إذاعيا  برنامجا  املحلية  اإلذاعة 
هذا  من  استفاد  مقاطعات،  خمس  ويف  اإلذاعية.  املدارس 
الربنامج ما يزيد عىل 100 ألف طفل يف الصفوف الدراسية 
إسرتاتيجية  تتضمن  ذلك،  العارش. عالوة عىل  إىل  األول  من 
تعلم سمعية  مواد  توفري  الوسائط  متعدد  للتعلم  الحكومة 
وبرصية لضامن أال تكون حاالت اإلعاقة حاجزاً يحول دون 
الحصول عىل التعليم، وكذلك توزيع حزم مواد التعلم عىل 

األطفال الذين ال يتاح لهم الوصول إىل وسائل اإلعالم.

ي أثناء 
تعرّف عىل المزيد: التعلم من بُعد: شواهد من نيبال �ض

ذاعية ي ظل كورونا من خالل المدارس االإ
وع تيس�ي التعليم �ض م�ش

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.covideducationrecovery.global/
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/covid-19-boosts-digitization-higher-education-bangladesh
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/19/pakistan-turns-to-education-tv
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/13/school-hits-the-airwaves-sierra-leone-turns-to-education-radio-as-a-response-to-covid-19
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/covid-19-and-learning-inequities-indonesia-four-ways-bridge-gap
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/25/responding-to-covid-19-and-looking-beyond-turkey-invests-in-safer-schooling-and-distance-education-with-the-world-bank-support
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البنك الدولي ورؤية جديدة ورسالة جديدة 
من أجل التعليم

مستقبل  تحقيق  بعنوان  جديدا  تقريرا  الدويل  البنك  أصدر 

التعلّم: من فقر التعلم إىل التعلم للجميع يف كل مكان، الذي 

يريس رؤية ملستقبل التعلم. وتساعد هذه الرؤية الجديدة يف 

توجيه البلدان اليوم فيام يتعلق باستثامراتها وما تعتمده من 

إصالحات يف سياساتها حتى تتمكن من بناء أنظمة تعليمية 

التحديات  الصمود يف وجه  وفعالية وقدرة عىل  إنصافاً  أكرث 

بحيث تضمن أن يتلقى جميع األطفال تعليمهم وهم يشعرون 

باالبتهاج، ويتسمون بااللتزام، ولديهم غاية يسعون لتحقيقها 

ا التقرير املصاحب املعنون إعادة  داخل املدرسة وخارجها. أمَّ

ر الروابط البرشية: التكنولوجيا واالبتكار بقطاع التعليم  تصوُّ

يف البنك الدويل فيعرض النهج الجديد للبنك الدويل لتوجيه 

االستثامرات يف تكنولوجيا التعليم، بحيث ميكن للتكنولوجيا أن 

تعمل حقاً كأداة لجعل أنظمة التعليم أكرث قدرة عىل الصمود 

يف وجه الصدمات الكارثية مثل جائحة كورونا واملساعدة يف 

إعادة تصور الطريقة التي تتم بها إتاحة التعليم.

ومع أنه ال يوجد مسار وحيد نحو النهوض مبستقبل التعلم، 

الخصائص املشرتكة:  ببعض  األداء تتسم  األنظمة عالية  فإن 

إجراء إصالحات يف النظام يدعمها التزام سيايس ونهج يقوم 

توفري  عىل  يُركِّز  الذي  الحكومية  الجهات  كافة  إرشاك  عىل 

اإلنصاف  بال هوادة عىل  والتشديد  األطفال؛  لجميع  التعلم 

مع  والدالئل  الشواهد  أساس  عىل  والترصف  والشمول؛ 

والقيام  الالزم؛  املايل  االلتزام  وضامن  النتائج؛  عىل  الرتكيز 

البلدان  وتستطيع  التعليم.  تكنولوجيا  يف  ذكية  باستثامرات 

التي  التعليم  تكنولوجيا  إمكانيات  فعال  بشكل  ر  تُسخِّ أن 

الرقمي  واملحتوى  وبرمجياته،  الحاسوب  أجهزة  تتضمن 

مامرسات  وإثراء  دعم  يف  املعلومات  وأنظمة  والبيانات 

التدريس والتعلم وتحسني إدارة خدمات التعليم وتقدميها.

دخل  التعليمية،  األنظمة  لتعايف  الدعم  من  مزيد  ولتقديم 

إلطالق  واليونيسف  اليونسكو  مع  رشاكة  يف  الدويل  البنك 

تقرير مهمة: استعادة التعليم 2021 التي ترتكز عىل ثالث 

واستعادة  املدارس،  إىل  األطفال  جميع  إعادة  أولويات: 

املعلمني ومساندتهم. ويهدف ذلك  التعلم، وإعداد  خسائر 

إىل متكني جميع األطفال من العودة إىل املدارس، وإىل بيئة 

وسالمتهم  الصحية  احتياجاتهم  أيضا  تلبي  داعمة  تعلم 

النفسية وغريها من االحتياجات.

يف  البلدان  التعليم  تعايف  لتتبع  العاملي  النظام  ويساعد   

املدارس وجهود  إعادة فتح  تتبع  القرارات من خالل  اتخاذ 

بلد وإقليم. وسيساعد   200 أكرث من  للتعايف يف  التخطيط 

ومساندة  البلدان،  بني  الرئيسية  االتجاهات  تتبع  عىل  هذا 

الالزم  الدعم  حجم  تقييم  يف  والباحثني  السياسات  واضعي 

يجري  كيف  أيضا  التتبع  نظام  وسريصد  املستقبل.  يف 

الجدول  يف  تغيريات  إجراء  هذا  ويشمل  الطالب.  مساندة 

الزمني للسنة الدراسية، وبرامج الدروس الخاصة، واألنشطة 

التعويضية، والسيام للصفوف الدراسية األويل.

تعرّف عىل المزيد: جائحة كورونا تهدد بدفع 72 مليون طفل آخر 
نحو فقر التعّلم - البنك الدولي يبلور رؤية جديدة لضمان إتاحة 

ي كل مكان
التعليم لجميع االأطفال �ض

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.unicef.org/reports/mission-recovering-education-2021
https://www.unicef.org/reports/mission-recovering-education-2021
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
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فريوس  تفيش  احتواء  عىل  العامل  أنحاء  يف  البلدان  تعمل 

كورونا وتداعياته وآثاره. وتُظِهر الشواهد والدالئل املستقاة 

من مؤرشات التفيشِّ غري املسبوق للجائحة أن الحاجة أكرث 

إلحاحاً من أي وقت مىض إىل تقوية تأهب األنظمة الصحية 

األساسية،  الصحية  الخدمات  استمرارية  لضامن  وقدراتها 

عمليات  وتساعد  واملراهقني.  واألطفال  للنساء  والسيام 

البنك  مجموعة  تنفذها  التي  الطوارئ  حالة  يف  املساندة 

الدويل أكرث من 100 من البلدان النامية عىل إنقاذ األرواح، 

والتصدي  منه،  والوقاية  بالفريوس،  اإلصابة  حاالت  وكشف 

الوصول  عىل  البلدان  أيضا  الدويل  البنك  ويساعد  للجائحة. 

إىل املستلزمات الطبية التي متس الحاجة إليها بالتواصل مع 

املوردين لحساب الحكومات.

استجابة  إجاميل  بلغ   ،2021 أغسطس/آب  نهاية  وحتى 

مليار دوالر،   11.7 الصحية ملواجهة جائحة كورونا  الطوارئ 

النهج  إطار  يف  عمليات  لتمويل  دوالر  مليارات   8.6 منها 

الربامجي متعدد املراحل، و 3.1 مليارات دوالر من محفظة 

االستجابة الصحية. وكان نصيب اللقاحات 4.6 مليارات دوالر الصحة والتغذية والسكان

من إجاميل استجابة الطوارئ الصحية ملواجهة الجائحة.

دوالر  مليار   20 مجموعه  ما  بإتاحة  الدويل  البنك  ويقوم 

ملساعدة البلدان النامية عىل رشاء اللقاحات املضادة لفريوس 

م مؤسسة التمويل الدولية 4 مليارات  كورونا وتوزيعها. وتُقدِّ

دوالر من خالل منصتها للصحة العامة بهدف زيادة اإلمدادات 

واإلنتاج املحيل للقاحات والكاممات، وأجهزة التنفس ومعدات 

الوقاية الشخصية يف البلدان النامية. 

وتساند مجموعة البنك الدويل جهود البلدان النامية لتقديم 

تغطية صحية شاملة - خدمات صحية ميسورة التكلفة وذات 

النظر عن قدرته عىل الدفع،  جودة عالية لكل فرد، برصف 

من  والحد  األولية  الصحية  الرعاية  أنظمة  بتقوية  وذلك 

املخاطر املالية املصاحبة العتالل الصحة، وزيادة اإلنصاف.

وألنظمة الرعاية الصحية األولية دور رئييس يف حاالت الطوارئ 

الصحية من خالل تدابري مثل ترصد األمراض وإجراء الفحوص 

ولوجود  الحرجة.  الحاالت  ذوي  واملرىض  املخالطني  وتتبع 

أنظمة قوية للرعاية الصحية األولية أهمية بالغة أيضا لكفاءة 

وقد  التطعيامت.  ومنها  الحيوية  الصحية  الخدمات  تقديم 
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كشفت الجائحة لواضعي السياسات واملواطنني العاديني عن 

تتعطَّل.  الصحية وماذا يحدث حينام  األنظمة  سبب أهمية 

وأتاحت بذلك أيضا فرصة ال تأيت سوى مرة واحدة يف العمر 

البنك  ويعكف  الصحية.  لألنظمة  هيكيل  تغيري  إلحداث 

الدويل عىل مساعدة العديد من البلدان يف استجابتها الطارئة 

للتصدي لجائحة كورونا. ويغتنم كثرٌي من هذه البلدان هذه 

الفرصة لتطوير أنظمتها للرعاية الصحية األولية. 

فعال  نظام  إىل  االفتقار  بسبب  شديد  قلق  يثور   ، ف ب�ف ويف 

للمراقبة ملتابعة األمراض الشائعة، وعاملني صحيني مؤهلني 

ومتحمسني. ورصفت حكومة بنن نحو 97% من كل املوارد 

التي متت تعبئتها للتصدي لجائحة كورونا عىل مدى مثانية 

أشهر لضامن تقديم مساعدات رسيعة إىل أكرث من 2400 

ونتيجًة  اآلخرين.  واملستفيدين  واملستشفيات  املرىض  من 

لذلك، يعمل بنجاح 13 مختربا يف حالة تشغيل جيدة مل يكن 

مركزا   89 تجهيز  تم  ذلك،  عىل  عالوًة  قبل.  من  وجود  لها 

للفحص، وإنشاء خمسة مراكز للعالج، وأصبح اختبار وعالج 

ابتداء من أبريل/نيسان 2021.  املرىض بدون مقابل متاحاً 

وأُجريت اختبارات لفحص حالة أكرث من 582 ألف شخص 

وعالج ما يربو عىل 7510 من املرىض.

يف بوتان، استهدفت حزمة مساعدات طارئة بقيمة 5 ماليني 
دوالر ضامن توافر أعداد كافية من العاملني الطبيني املدربني 

تدريبا جيدا ومستلزمات وأجهزة طبية وأدوات اختبار كافية 

نسمة،  ألف   770 عددهم  البالغ  البلد  هذا  سكان  لحامية 

والقيام بحملة توعية نشطة لضامن أن املسؤولني واملواطنني 

يدركون املخاطر ويعرفون كيف ينبغي أن يستجيبوا.

فحوص  أُجريت  قد  كانت   ،2021 أبريل/نيسان  وبحلول   

شملت 664713 شخصا لكشف اإلصابة بفريوس كورونا. وتم 

تسجيل حالة وفاة واحدة، وتم تزويد كل مستشفيات بوتان 

ومراكز الصحة األولية الثامنية والسبعني فيها بأدوات اختبار، 

وتزويد كل اإلدارات الصحية للمقاطعات العرشين مبعدات 

الوقاية الشخصية ومستلزمات أخرى. وأُقيمت منشآت للعزل 

وأعدت  الكورونا،  مرىض  الستقبال  وطنية  مراكز  أربعة  يف 

املشتبه  الحاالت  لعزل  صغرية  وحدات  املستشفيات  جميع 

وأعدت  املختربية.  الفحص  تقارير  وتنتظر  باملرض  بإصابتها 

بوتان أيضا واحدة من أكرث حمالت التطعيم فعالية يف العامل. 

مت  طعَّ قد  بوتان  كانت   2021 أغسطس/آب   30 وحتى 

اللقاح،  من  واحدة  بجرعة  السكان  مجموع  من   %72.7

وحصل 61.3% عىل التطعيم الكامل.

بالنظام  بالغة  الرصاع أرضارا  ألحقت سنوات من  اليمن،  يف 
من  يوم  كل  اليمنيني  ماليني  ويعاين  بالفعل.  الهش  الصحي 

غياب خدمات الرعاية الصحية، إذ إن نصف املنشآت الصحية 

املياه  ومنها  األساسية،  املستلزمات  نقص  مع  مفتوح،  فقط 

والوقود واألكسجني. وقد زادت جائحة كورونا هذه األوضاع 

العراقيل أمام حصول املحتاجني  سوءا إذ فرضت مزيدا من 

عىل الخدمات الصحية.

ويف ظل هذه الظروف، يساند مرشوع التصدي لجائحة كورونا 

يف اليمن عمليات الرصد املبكر من أجل الكشف عن اإلصابة 

ملراكز  الطبية  واألجهزة  األساسية  األدوية  ويقدم  بالفريوس، 

العالج، ويبني قدرات عامل الرعاية الصحية للتصدي للجائحة 

يف اليمن. ويف عام 2020، أُنشئت 37 وحدة عزل يف أنحاء 

البالد، وتم تزويدها باألدوية واألجهزة الطبية لتقديم العالج 

بالفريوس. وتم تدريب فرق  الحرجة  ورعاية حاالت اإلصابة 

االستجابة الرسيعة املتخصصة وتوزيعها عىل 84 من املديريات 

ذات األولوية لرصد حاالت اإلصابة باملرض والتصدي النتشاره. 

اإلصابة يف  عالوًة عىل ذلك، ساند املرشوع قدرات تشخيص 

البالد بإنشاء ستة مختربات وطنية إلجراء اختبارات يب يس آر 

الجائحة.  بداية االستجابة ملواجهة  بها منذ  للحاالت املشتبه 

ويساند املرشوع أيضا نظام الصحة املحلية من خالل تحسني 

زيادة  دون  للحيلولة  ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  تدابري 

تفيش اإلصابة بالفريوس.

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/14/benin-s-achievement-in-the-fight-against-the-covid-19-pandemic
https://www.albankaldawli.org/ar/results/2021/04/14/restoring-hope-saving-lives-covid-19-response-project-in-yemen
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/covid-19-and-learning-inequities-indonesia-four-ways-bridge-gap
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ي التاريخ
مساندة أك�ب حملة للتطعيم �ف

إلنعاش  رضورية  كورونا  لفريوس  املضادة  اللقاحات 

يف  البقاء  مخاطر  من  والحد  آمنة،  بطريقة  االقتصادات 

ولتيسري  املرض،  جراء  من  الوفاة  أو  للعالج،  املستشفيات 

ولذلك،  الصحية.  والرعاية  التعليم  خدمات  عىل  الحصول 

تعمل مجموعة البنك الدويل مع الرشكاء والبلدان املتعاملة 

معها يف أكرب حملة تطعيم يف التاريخ لوقف إزهاق األرواح 

وفقدان سبل كسب الرزق املصاحب للجائحة.

 4 عل  تزيد  تكلفتها  عمليات  عل  الموافقة 
مليارات دولر لأك�ش من 50 بلدا

حتى 31 أغسطس/آب 2021، وافق البنك الدويل عىل عمليات 

تبلغ ارتباطاتها 4.6 مليارات دوالر ملساندة توزيع اللقاحات 

يف 54 بلدا. ويأيت أكرث من نصف هذا التمويل من املؤسسة 

ة للغاية.  الدولية للتنمية يف شكل منح أو برشوط ميرسَّ

وتتيح آلية متويل جديدة للبلدان التي تجري فيها عمليات 

تطعيم ضد فريوس كورونا رشاء جرعات اللقاح من خالل مرفق 

كوفاكس وفريق العمل األفريقي للحصول عىل اللقاحات أو 

الدويل.  البنك  من  املقدم  التمويل  باستخدام  أخرى  مصادر 

اللقاحات وتقوية  وتسهم هذه اآللية أيضا يف متويل توزيع 

النظم الصحية، مثل سالسل تربيد اللقاحات، وتدريب األطقم 

التواصل  وحمالت  واملعلومات،  البيانات  وأنظمة  الطبية، 

رضوري  أمر  وهو  الرئيسيني،  املصلحة  ألصحاب  والتوعية 

األهلية  معايري  وتتسق  التطعيم.  لعمليات  القبول  لضامن 

للحصول عىل اللقاحات املضادة لفريوس كورونا التي ميولها 

كوفاكس  ملرفق  لة  املُعدَّ األهلية  معايري  مع  الدويل  البنك 

ورشكاء آخرين متعددي األطراف.

ويعمل البنك الدويل يف رشاكٍة مع االتحاد األفريقي، ومركز 

أفريقيا ملكافحة األمراض الذي يدعمه البنك الدويل ملساندة 

مبادرة فريق العمل األفريقي للحصول عىل اللقاحات بتقديم 

املوارد التي مُتكِّن البلدان من رشاء اللقاحات وتوزيعها عىل 

األفريقية.  القارة  أنحاء  400 مليون شخص يف  ما يصل إىل 

النقد  صندوق  مع  عمل  فريق  بتشكيل  أيضا  البنك  ويقوم 

العاملية  التجارة  ومنظمة  العاملية  الصحة  ومنظمة  الدويل 

ورشكاء آخرين لتتبُّع وتنسيق وتعزيز جهود تقديم اللقاحات 

املضادة للفريوس إىل البلدان النامية.
تعرف عىل المزيد

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19/world-bank-support-for-country-access-to-covid-19-vaccines
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ين الأول 2021 *ح�ت أكتوبر/ت�ش

وس كورونا* تمويل البنك الدولي لعمليات التطعيم ضد ف�ي

نصاف مراعاة مبادئ الإ
تدعم كل مرشوعات مجموعة البنك الدويل املعتمدة لتوزيع 

اللقاحات املضادة لفريوس كورونا مبادئ اإلنصاف مبساندة 

احتياجا،  األكرث  لألفراد  اللقاحات  توزيع  يف  األولوية  إعطاء 

بالقراءة  اإلملام  معدالت  يف  الجنسني  بني  الفروق  ومراعاة 

والكتابة والوصول إىل املعلومات ووسائل التواصل االجتامعي 

ن كل مرشوع أيضاً خطة لاللتزام البيئي  ونحو ذلك. ويتضمَّ

واالجتامعي وخطة ملشاركة أصحاب املصلحة.

عىل سبيل املثال، يف كمبوديا، تم تحديد واستهداف الفئات 

ذات األولوية، مثل الذين يعانون من اعتالالت صحية مزمنة، 

النائية،  املناطق  يف  يعيشون  ومن  والنساء،  السن،  وكبار 

وأُرسلت إليهم رسائل بشأن التطعيم.

تراعي  دقيقة  معلومات  املرشوعات  تتيح  النيجر،  ويف   

اعتبارات املساواة بني الجنسني والسياق السائد بشأن جائحة 

اإلملام  معدالت  يف  الجنسني  بني  الفروق  مراعاة  مع  كورونا 

بالقراءة والكتابة والحصول عىل الهواتف املحمولة والوصول 

إىل وسائل التواصل االجتامعي واإلذاعات والخطوط الهاتفية 

املخصصة لتقديم املساعدة.

بتغري  للتأثر  املعرضة  للفئات  األولوية  أُعطيت   ، ف الفلب�ي يف 

املناخ مثل كبار السن والسكان األصليني، وتهدف املرشوعات 

إىل ضامن أن تكون املنشآت الصحية قادرة عىل التغلب عىل 

آثار الظروف املناخية الشديدة.
تعرف عىل المزيدتعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/document-detail/P176212?type=projects
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/19/arrival-of-4-73-million-doses-of-wb-funded-vaccines-boosts-drive-against-covid-19-in-the-philippines
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/document-detail/P176345?type=projects


االستثامر يف رأس املال البرشي لتحقيق تعاٍف قادٍر عىل الصمود

حماية الناس واالستثمار فيهم16

الحماية االجتماعية 
والوظائف

يتمثل أحد أهم مكونات االستجابة للجائحة يف زيادة تغطية 

ومرونة أنظمة الحامية االجتامعية والتوظيف. وعىل الرغم 

من الجهود القوية التي بُِذلت خالل السنوات العرش املاضية 

لتوسيع نطاق شبكات األمان االجتامعي يف البلدان النامية، 

فإن كثريا من الناس مازالوا يفتقرون إىل سبل الحامية، ومن 

بينهم العاملون غري الرسميني يف املناطق الحرضية. ومع أن 

االجتامعية  للحامية  أنظمتها  بالفعل  جعلت  البلدان  بعض 

الجائحة  الطوارئ، فإن  أكرث »تكيفا« مع طائفة من حاالت 

أظهرت مدى أهمية توسيع هذه الجهود وترسيع وتريتها.

ومنذ بداية جائحة كورونا، استثمر البنك الدويل 10.5 مليارات 

دوالر يف 56 مرشوعا للحامية االجتامعية والتوظيف يف أنحاء 

العامل، وجعل أيضا الحامية االجتامعية جزءا من العديد من 

قروض سياسات التنمية واملرشوعات يف قطاعات أخرى مثل 

الصحة. واستفاد قرابة مليار شخص من التمويل الجديد وكذلك 

من املرشوعات التي أُعيدت هيكلتها أو أُعيد توجيه أهدافها 

والغرض منها، 84% منها يف جنوب آسيا. ونحو 88% من هذه 

املرشوعات تساند يف املقام األول شبكات األمان االجتامعي.

األنشطة  من  متنوعة  طائفة  أمثلة ترشح  بضعة  ييل  وفيام 

التي يجري دعمها يف إطار االستجابة للجائحة:

النيجر هي مثال للدعم املتواصل عىل مدى عرشة أعوام من 
املؤسسة الدولية للتنمية -وهي صندوق البنك الدويل ملساعدة 

أشد البلدان فقرا- لتطوير شبكة تكيُّفية للحامية االجتامعية. 

وقد مكَّنت املساندة التي تقدمها املؤسسة من االبتكار مثل 

تجريب برنامج للتصدي للجفاف يقوم بتوزيع تحويالت نقدية 

الجوية.  الظروف  عن  االصطناعي  القمر  بيانات  أساس  عىل 

2020، أتاحت استجابة واسعة للتصدي للجائحة  ويف عام 

زيادة املستفيدين من التحويالت النقدية من 30 ألف أرسة 

االجتامعية  الحامية  شبكة  وأظهرت  أرسة.  ماليني  أربعة  إىل 

للطوارئ  االستجابة  لتعزيز  إمكاناتها  النيجر  يف  التكيفية 

وتوسيع نطاقها عىل وجه الرسعة بتكلفة ميسورة.

مبادرة  تُلبِّي   ، ي الكاري�ب والبحر  اللتينية  أمريكا  منطقة  يف 

تبادل املعارف بشأن أنظمة الحامية االجتامعية التكيُّفية طلب 

مبناطق  الخاصة  املعارف  تبادل  عىل  معنا  املتعاملة  البلدان 

ُمعيَّنة وتقارير موجزة عن اإلرشادات التشغيلية يف موضوعات 

الحامية  منتدى  خالل  ومن  التكيُّفية.  االجتامعية  الحامية 

االجتامعية التكيفية الذي حرضه أكرث من 120 مسؤوال من 

26 بلدا، وسلسلة مذكراته التوجيهية عن الحامية االجتامعية 

التكيفية، ساعد املرشوع عىل تسهيل تبادل املعارف، ووَضع 

يف  للمساعدة  املنطقة  بحسب  مبتكرة  تشغيلية  إرشادات 

تحديد األولويات لتقوية وتكييف أنظمة الحامية االجتامعية. 

وتُستخَدم هذه املذكرات اآلن كأداة تشاور مهمة مع سعي 

بلدان املنطقة للتعايف من الجائحة.

التنمية  سياسات  عمليات  من  سلسلة  ساعدت  الهند،  يف 

بشكل  األمان  شبكات  نظام  تقوية  عىل  الجائحة  أثناء  يف 

دائم. وساعد املرشوع الثاين لترسيع وترية استجابة الحامية 

تصميم  إعادة  عىل  الهند  يف  للجائحة  للتصدي  االجتامعية 

الوحدات،  بني  الحواجز  لكرس  االجتامعية  الحامية  نظام 

واستخدام أساليب البصمة اإللكرتونية لتحديد الهوية، والحد 

زوال  بعد  قوًة  النظام  يزداد  حتى  الكفاءة  عدم  أوجه  من 

األزمة. ويف الفرتة بني مايو/أيار وأغسطس/آب 2020، أبلغ 

أكرث من 87% من أشد األرس فقرا يف الهند عن تلقيهم ُدفعًة 

واحدة عىل األقل -غذائية أو نقدية- يف إطار الربنامج الذي 

يسانده املرشوع.

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://documents1.worldbank.org/curated/en/579641590038388922/pdf/Adaptive-Social-Protection-Building-Resilience-to-Shocks.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/sahel-adaptive-social-protection-program-trust-fund
https://documents1.worldbank.org/curated/en/265481593592677937/pdf/Towards-Adaptive-Social-Protection-Systems-in-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Synthesis-Note-on-Using-Social-Protection-to-Mitigate-and-Respond-to-Disaster-Risk.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/404061625000764344/pdf/Intent-to-Implementation-Summary-of-Lessons-from-Tracking-India-s-Social-Protection-Response-to-COVID-19.pdf
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استخدمت  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  يف 

السلطات مرشوعا قامئا للنقد مقابل العمل )مرشوع 

لتلبية االحتياجات الصحية وتوفري فرص  »النهوض«( 

العمل وكسب الدخل لرواد األعامل الصغرى املحليني. 

 )LONDO( النهوض  مرشوع  من  الهدف  وكان 

الذي بدأ يف 2019 توفري فرص عمل مؤقتة للفئات 

وحينام  احتياجا.  األكرث 

كورونا،  جائحة  حلَّت 

أفريقيا  جمهورية  كانت 

الوسطى من أوائل البلدان 

التي فرضت ارتداء الكاممة لكن البالد واجهت نقصا 

اتجهت  االحتياجات،  ولتلبية  الكاممات.  يف  حادا 

الحكومة إىل مرشوع »النهوض«. وبحلول أغسطس/

آب 2020، كان 18 ألف خيَّاط و300 رشكة محلية 

قد صنعوا 2.4 مليون كاممة ويلوح يف األفق املستوى 

توزيع  ويجري  كاممة.  ماليني   10 وهو  املستهدف 

هذه الكاممات املنتجة محليا وفقاً إلرشادات منظمة 

الصحة العاملية مجاناً بدون مقابل يف أنحاء جمهورية 

ر أن املرشوع سيولِّد أكرث من  أفريقيا الوسطى. ويُقدَّ

1.6 مليون يوم عمل ويضخ قرابة 17 مليون دوالر يف 

االقتصاد املحيل.

الكمامات تعزز االقتصاد المحىلي

للسياسات  مهام  خيارا  الدويل  البنك  ساند  ازيل،  ال�ب يف 

تشتد  ملن  األمان  شبكات  تغطية  نطاق  توسيع  وهو   -

حاجتهم إليه خالل 2021 و2022 ، وهام السنتان اللتان 

وانحسار  التوظيف،  وتراجع  الفقر  معدالت  ازدياد  شهدتا 

الحيز املتاح لإلنفاق يف إطار املالية العامة. ويقدم مرشوع 

الربازيل  يف  كورونا  بجائحة  املتأثرين  للفقراء  الدخل  دعم 

التمويل لجهود توسيع برنامج شبكات األمان الرئييس )منح 

األرسة Bolsa Familia( وذلك يف إطار مواجهة التقلبات 

من  النقدية  التحويالت  وستساعد  الدورية.  االقتصادية 

مليون   1.2 سقوط  دون  الحيلولة  يف  املرشوع  هذا  خالل 

أرسة يف براثن الفقر املدقع.

الدويل  البنك  ساند  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف 

لحامية  االجتامعي  لألمان  طارئة  شبكة  إنشاء  يف  الحكومة 

واالقتصادية  االجتامعية  اآلثار  من  الحرضية  املناطق  فقراء 

ُمكوِّن  شكل  املساندة  هذه  واتخذت  كورونا.  لجائحة 

لالستجابة يف حاالت الطوارئ املحتملة بإعادة تخصيص 50 

مليون دوالر يف إطار مرشوع دعم التعايف يف رشق جمهورية 

الكونغو الدميقراطية. وعىل الرغم من الصعوبات التي ينطوي 

إىل  مستندة  مبتكرة  استجابة  فإن  والتنفيذ،  التوجيه  عليها 

ورشكات  املركزي  البنك  مع  رشاكة  يف  التكنولوجيا  استخدام 

تشغيل االتصاالت زوَّدت بنجاح بالفعل 100 ألف مستفيد 

يف العاصمة كينشاسا مبساعدات نقدية طارئة رسيعة الرصف 

مقارنة باملستوى النهايئ املستهدف وهو 250 ألف مستفيد. تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/29/world-bank-approves-loan-supporting-expansion-of-bolsa-familia-program
https://documents1.worldbank.org/curated/en/581091623117712022/pdf/Congo-Democratic-Republic-of-Eastern-Recovery-Project-Third-Additional-Financing.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/08/03/a-lifesaver-in-times-of-covid-19-face-masks-made-in-post-conflict-central-african-republic
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ي رأس المال 
االستثمار �ض

ي لتحقيق تعاٍف  الب�ش
قادٍر عىل الصمود: 
دور التمويل العام

ي  الب�ش المال  رأس  ي 
�ف »االستثمار  النهج  ورقة  تنظر 

التمويل  دور  الصمود:  عىل  قادٍر  تعاٍف  لتحقيق 
رأس  يف  العام  التمويل  دور  إىل  االعتبار  بعني  العام« 
التعايف،  إىل  األزمة  من  البلدان  انتقال  مع  البرشي  املال 

عىل  وقادرة  مستدامة  شاملة  لتنمية  األساس  وتريس 

امللتقى  يف  للمناقشات  إطارا  الورقة  ووضعت  الصمود. 

أبريل/نيسان  يف  البرشي  املال  لرأس  الخامس  الوزاري 

2021 الذي تركَّز عىل التمويل املستدام لالستثامرات يف 

وضع  مع  النهج  ورقة  أُِعدت  وبينام  البرشي.  املال  رأس 

وقت  يف  تعديلها  تم  فقد  االعتبار،  يف  الوزاري  امللتقى 

ن مساهامت وزراء املالية والتخطيط الذين  الحق لتتضمَّ

شاركوا يف املناقشات.

ي والتنمية 
ي من أجل التعا�ف رأس المال الب�ش

الشاملة القادرة عل الصمود

ميثل االستثامر يف الناس عامال أساسيا يف التنمية الخرضاء 

الشاملة القادرة عىل الصمود. وقد تصبح تداعيات صدمة 

املستقبل  واإلنتاجية يف  البرشي  املال  رأس  الجائحة عىل 

فسوء  حاسمة.  باستثامرات  معالجتها  تتم  مل  إذا  دامئة 

لهام  تكون  قد  طويال  وقتا  للضغوط  والتعرض  التغذية 

الحياة عىل األطفال. وتؤدي إغالقات  آثار تراكمية مدى 

تآكل  إىل  املدارس  من  الترسب  احتامل  وزيادة  املدارس 

معارف الجيل الحايل ومهاراته من أطفال املدارس، والسيام 

من ينتمون إىل أرس فقرية وأكرث احتياجا. وتشري تقديرات 

لخرباء البنك الدويل يف اآلونة األخرية إىل أن معدل الفقر قد 

يزداد من 53% إىل 63% يف البلدان منخفضة ومتوسطة 

ما  مرحلة  من  األقل  عىل  طفل  مليون   24 وأن  الدخل، 

قبل االبتدايئ إىل مستوى التعليم الجامعي قد ال يعودون 

تقلص  مع  األرجح  عىل  هذا  وسيؤدي  أبدا.  املدارس  إىل 

املهارات بسبب البطالة والعاملة املنقوصة لفرتات طويلة 

املستقبل.  يف  الدخل  ومستويات  اإلنتاجية  انخفاض  إىل 

عالوًة عىل ذلك، تعاين النساء أكرث من غريهن من البطالة، 

وأعباء الرعاية األرسية، والعنف املستند إىل نوع الجنس، 

وكذلك من الحمل غري املقصود، والوفيات النفاسية.

ويف تعريفها للمشكلة املتصلة بنواتج رأس املال البرشي، 

د ورقة النهج ثلثة مجالت للتحرك وهي أولويات  تُحدِّ
إطار  يف  لإلنفاق  املتاح  والحيز  والحوكمة،  السياسات، 

منه.  واالستفادة  البرشي  املال  رأس  لبناء  العامة  املالية 

وتربز ورقة النهج االبتكارات الحديثة، وترشح الخطوات 

األطول  األجل  يف  والتوجهات  القصري،  األجل  يف  العملية 

بحسب السياق القطري.
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ي وحمايته  1. التمويل العام لبناء رأس المال الب�ش
والستفادة منه

من شأن االستثامرات ذات األولوية أن تؤدي إىل تقليص 

الخسائر الدامئة يف رأس املال البرشي، وتهيئة رأس املال 

العاجلة  األولويات  وتتمثل  االقتصادي.  للتعايف  البرشي 

سوء  من  الصغار  األطفال  وحامية  الصحة،  استعادة  يف 

املدارس،  إىل  األطفال  وإعادة  األخرى،  واألرضار  التغذية 

فرص  ومساندة  التعلم،  فقدان  خسائر  عن  والتعويض 

يتوقف  املتوسط،  األمد  ويف  الدخل.  وكسب  العمل 

تحقيق تعاٍف اقتصادي مستدام عىل مواصلة التحسينات 

املبكرة،  الطفولة  وتنمية  الشاملة،  الصحية  التغطية  يف 

الجامعي  التعليم  وارتباط  املهارات،  وتنمية  والتعلم 

التكيفية،  االجتامعية  والحامية  العمل،  سوق  مبتطلبات 

والتمكني االقتصادي للنساء.

رشاكٍة  خالل  من  للحكومات  ميكن  نفسه،  الوقت  ويف 

مع القطاع الخاص إعادة تصور أنظمة تقديم الخدمات 

الرئيسية  املجاالت  وتشمل  الرقمي.  التحوُّل  إطار  يف 

لتقوية األنظمة تهيئة أنظمة صحية قادرة عىل الصمود 

أنظمة  خالل  من  للجوائح  التصدي  أجل  من  للتأهب 

محور  الناس  يكون  األولية  الصحية  للرعاية  متكاملة 

الخدمات  لتقديم  الصمود  عىل  قادرة  وأنظمة  تركيزها، 

ال تتخىلَّ عن األطفال املحرومني، وتقوية أنظمة الحامية 

مع  بسالسة  التكيف  التي ميكنها  والتوظيف  االجتامعية 

االحتياجات املتغرية واألزمات.

إل  العامة  المالية  سياسات  جمة  ل�ت الحوكمة   .2
ي نواتج رأس المال الب�ش

واملوارد  الحكومية  املوازنات  إدارة  تكون  أن  يجب 

عىل  الرتكيز  مع  النتائج  تحقيق  نحو  هة  ُموجَّ البرشية 

الرقمية.  التقنيات  عىل  واالعتامد  النتائج  عن  املساءلة 

رأس  حول  االجتامعي  العقد  تجديد  للحكومات  ومُيِكن 

املال البرشي واستعادة ثقة املواطنني من خالل مزيد من 

الشفافية والفرص ملشاركة املواطنني يف وضع السياسات 

تنسيق  الحوكمة  تقوية  وتتطلب  املوارد.  وتخصيص 

ومستويات  والهيئات  الوزارات  بني  واملوارد  السياسات 

توجهات  واعتامد  املوازنة،  إجراءات  وتكييف  الحكومة، 

العامة  املوارد  وإدارة  تخصيص  يف  النتائج  إىل  تستند 

البرشية واملالية.

ي 3. توف�ي الموارد لأولويات رأس المال الب�ش
الالزمة  املوارد  لتوفري  جديدة  سبٍل  استكشاف  يتطلب 

إطار  يف  مايل  حيز  إيجاد  البرشي  املال  رأس  ألولويات 

التكلفة،  حيث  من  فعالة  إصالحات  وتحديد  املوازنات، 

الستمرار  املوازنة  بنود  من  رضوري  هو  ما  وحامية 

الخدمات ذات اآلثار طويلة األجل عىل نواتج رأس املال 

هيكلة  وإعادة  املحلية،  املوارد  زيادة  وتعد  البرشي. 

يف  األزمات  ملواجهة  والتخطيط  أعبائه،  وتخفيف  الدين 

املستقبل كلها جزءا من إسرتاتيجية توفري املوارد الالزمة. 

خربات  من  الدروس  استخالص  فإن  ذلك،  عىل  عالوًة 

سيستفيد  كورونا  جائحة  من  وكذلك  السابقة  األزمات 

من التخطيط السليم للموازنة العامة، وخفض املخاطر، 

والتأهب للتصدي لها. وعىل سبيل املثال، ميكن أن تساعد 

عىل  القادرة  واألنظمة  التكيفية  االجتامعية  الحامية 

األزمات  آثار  تخفيف  عىل  الخدمات،  لتقديم  الصمود 

عىل رأس املال البرشي، وتسهيل االستجابة الكافية عىل 

الخطى  وحث  لألزمات،  للتصدي  العامة  املالية  صعيد 

لتحقيق تعاٍف قوي.
تعرف عىل المزيد

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35840
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وتحليالت  وبيانات  بحوث 

رأس املال البرشي 

االستفادة من رأس 
ي المال الب�ش

ي مؤرسش رأس المال الب�ش
يهدف مؤرش رأس املال البرشي إىل قياس مقدار رأس املال 
عند  اليوم  مولود  طفل  يحصله  أن  يُتوقع  الذي  البرشي 
بلوغه 18 عاماً، يف ضوء مخاطر سوء ظروف الرعاية الصحية 
وبإعطاء ملحة  فيه.  يعيش  الذي  البلد  السائدة يف  والتعليم 
حلول  قبل  البرشي  املال  لرأس  املستقبل  آفاق  عن  رسيعة 
املال  2020 ملؤرش رأس  عام  يُعد تحديث  جائحة كورونا، 
رأس  عىل  الجائحة  وتبعات  تكاليف  لتقييم  معيارا  البرشي 
لرأس  مؤرشان  استُحِدث  األخرية،  اآلونة  ويف  البرشي.  املال 
واملؤرشان  االستفادة.  مقدار  بحسب  الن  ُمعدَّ البرشي  املال 
من  االستفادة  نقص  االعتبار  يف  يأخذان  اسمهام  يشري  كام 
رأس املال البرشي يف سوق العمل عىل نحو متسق يف عدد 

كبري من البلدان.

ي قياس الستفادة من رأس المال الب�ش
يستند مؤرش رأس املال البرشي إىل معامل تقاس بشكل مبارش 
الطفل.  منو  مسار  يف  الرئيسية  البرشي  املال  رأس  ملراحل 
الجوانب  الخمسة للمؤرش ال تغطي جميع  املكونات  ولكن 
املهمة لرتاكم رأس املال البرشي واستخدامه استخداماً منتجاً. 
فحينام يصبح طفل اليوم عامالً يف املستقبل، فإنه يف كثريٍ من 
البلدان قد ال ميكنه الحصول عىل وظيفة، وحتى إذا حصل 
عليها، فإنها قد ال تكون الوظيفة التي ميكنه فيها استخدام 

هذه  ويف  إنتاجيته.  لزيادة  املعرفية  وقدراته  مهاراته  كامل 
الحاالت، يُعد رأس ماله البرشي غري ُمستَغل استغالالً كافياً.

األفراد  من  لكل  النمط  هذا  أهمية  إدراك  من  وانطالقاً 
رأس  ملؤرش  بسيطان  تحليليان  متديدان  يأخذ  والسياسات، 
املال  رأس  من  االستفادة  نقص  االعتبار  يف  البرشي  املال 
املال  رأس  ومُيِكن حساب مؤرشي  العمل.  البرشي يف سوق 
لني بحسب االستفادة ألكرث من 160 اقتصادا.  البرشي املُعدَّ
البسيط، وهو مؤرش رأس  الشكل  وللمؤرشين كليهام نفس 
مُيثِّالن  وهام  االستفادة،  معدل  يف  مرضوباً  البرشي  املال 
يتجه  االقتصاد  كان  إذا  الطويل  األمد  يف  الدخل  مكاسب 
نحو الحد األقىص الذي يكون عنده رأس املال البرشي كامالً 
وُمستغالً استغالالً تاماً. وبالنظر إىل اختالف أغراض مؤرشي 
القصد من تصميمهام هو  املَُعدلني، فإن  البرشي  املال  رأس 

تكملة مؤرش رأس املال البرشي وليس الحلول محله.

ي - نهجان ان لرأس المال الب�ش مؤرسش
االستفادة  الن بحسب  املُعدَّ البرشي  املال  رأس  يتخذ مؤرشا 
املؤرش  ففي  االستفادة.  مقدار  قياس  يف  مختلفني  نهجني 
األسايس تقاس االستفادة بنسبة املوظفني من السكان يف سن 
العمل. ومع أن هذا املقياس بسيط وبديهي فإنه ال يرصد أن 
نسبة كبرية من املوظفني يف البلدان النامية يف وظائف قد ال 
يكون العاملون فيها قادرين عىل استخدام رأساملهم البرشي 
الكامل فإنه  ا املؤرش  إنتاجيتهم. وأمَّ لزيادة  كامالً  استخداماً 
الذي  األفضل  التوظيف  بتطبيق مفهوم  النقص  يراعي هذا 
مُيثِّل أنواع الوظائف الشائعة يف االقتصادات عالية اإلنتاجية 
ويعتمد  الزراعة(.  قطاع  خارج  األعامل  وأرباب  )للموظفني 
معدل االستفادة الكاملة عىل نسبة من يعملون يف التوظيف 
األفضل من بني السكان يف سن العمل. وألن املؤرشين كليهام 
فإن  البرشي،  املال  رأس  من  االستفادة  يف  نقصا  يتضمنان 
رأس  مؤرش  عىل  مرتفعة  درجات  تسجل  التي  االقتصادات 
املال البرشي تواجه أيضا تبعاٍت أكرب لالستفادة إذا أظهرت 

انخفاض معدالت التوظيف األفضل لديها.

تعرف عىل المزيد

https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
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ات الوظائف. ات التنمية العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وقاعدة البيانات العالمية لمؤرسش ي، ومؤرسش المصدر: حسابات البنك الدولي استنادا إل تحديث 2020 لمؤرسش رأس المال الب�ش

ي 148 اقتصادا. 
مالحظة: استنادا إل البيانات المتاحة �ض

وعىل الرغم من أن املنهجيات املختلفة تنتج درجات تقييم 
األسايس  املؤرشين  فإن  االقتصادات،  فرادى  لبعض  مختلفة 
استفادة  معدالت  ينتجان  البرشي  املال  لرأس  والكامل 
من  الدخل  مجموعات  مختلف  يف  عام  بوجه  متشابهة 
االستفادة يف  وتبلغ معدالت  عام.  واملناطق وبوجه  البلدان 
الحرف  تتبع منحنيات عىل شكل  0.6 لكنها  املتوسط نحو 
U حينام ترسم مقابل نصيب الفرد من الدخل يف مختلف 
ل أدىن مستوياتها يف مجموعة أوسع من  االقتصادات، وتُسجِّ
الرشيحة الدنيا لالقتصادات متوسطة الدخل. ويشري تحليل 
االنتقال إىل  البرشي إىل أن  املال  لنقص االستفادة من رأس 
وضع رأس املال البرشي الكامل واالستفادة الكاملة من رأس 
األمد  الدخل يف  من  الفرد  نصيب  يزيدان  قد  البرشي  املال 

الطويل إىل ثالثة أمثال تقريبا.

ف ف الجنس�ي فجوات صارخة ب�ي
الن بحسب االستفادة  يكشف مؤرشا رأس املال البرشي املُعدَّ
تلك  عن  صارخاً  اختالفاً  مختلفة  الجنسني  بني  فجوات  عن 
التي احتسبت باستخدام مؤرش رأس املال البرشي. ففي حني 
للفتيان  تقريبا  متساوية  البرشي  املال  رأس  قراءة مؤرش  أن 
والفتيات مع تفوق طفيف للفتيات يف املتوسط، تقل قراءة 
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أ. إناث ب. ذكور

مؤرشي رأس املال البرشي املعدلني بحسب االستفادة لإلناث 
معدالت  انخفاض  جراء  من  وذلك  للذكور  مستواها  عن 
)التوظيف(  األساسية  االستفادة  معدالت  وتقل  االستفادة. 
مبقدار 20 نقطة مئوية لإلناث عن مستواها للذكور بوجه 
عام، وتبلغ الفجوة أكرث من 40 نقطة مئوية يف الرشق األوسط 
توظيف  معدالت  وتتبع  آسيا.  جنوب  ويف  أفريقيا  وشامل 
تُرسم  حينام   U حرف  شكل  عىل  منحنيات  شكل  اإلناث 
مقابل مستويات الدخل يف االقتصادات املختلفة، بينام تبدو 
درجة  ومع  بكثري،  تسطيحا  أكرث  للذكور  التوظيف  معدالت 
أقل من التشتت يف مختلف االقتصادات. وتوجد الفجوة بني 
الجنسني أيضا يف معدل االستفادة الكاملة لكنها أصغر. وتشري 
هذه النتائج إىل أنه عىل الرغم من أن الفجوات بني الجنسني 
يف رأس املال البرشي يف مرحلتي الطفولة واملراهقة ضاقت يف 
العقدين املاضيني )والسيام يف مجال التعليم(، فإن تحديات 

كبرية ال تزال تعوق ترجمة هذه املكاسب إىل فرص للنساء.

ي 2020:  تعرّف عىل المزيد: تحديث مؤرسش رأس المال الب�ش
ي زمن كورونا

ي �ض رأس المال الب�ش

ل بحسب  ي الُمعدَّ  Pennings, S. 2020. "مؤرسش رأس المال الب�ش
 ، االستفادة". ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات رقم 9375، البنك الدولي

واشنطن العاصمة.

ي المعدل بحسب الستفادة الأساسية ونصيب الفرد من الدخل الشكل 1: مؤرسش رأس المال الب�ش

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/630311600204533950/the-utilization-adjusted-human-capital-index-uhci
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/630311600204533950/the-utilization-adjusted-human-capital-index-uhci
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ي ُمصنَّفاً حسب الوضع الجتماعي والقتصادي  الشكل 2: مؤرسش رأس المال الب�ش

D’Souza, Gatti and Kraay 2019.المصدر:

Albania

Armenia

Azerbaijan

Burundi
Benin

Burkina Faso

Brazil

Côte d’Ivoire
Cameroon

Congo, Dem. Rep.

Congo, Rep.
Colombia

Comoros

Dominican Republic
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تحليل مؤرسش رأس المال 
ي الب�ش

مجموع  -وهو  البرشي  املال  رأس  يف  االستثامرات  تُشكِّل 
الصمود  عىل  والقدرة  واملعارف  الصحية  والقدرات  املهارات 
االقتصادي.  للنمو  الوطيد  األساس  السكان-  يكتسبها  التي 
م تحديث مؤرش رأس املال البرشي 2020 الذي يُغطِّي  ويُقدِّ
174 بلداً معياراً دولياً ميكن استخدامه يف قياس التقدم املحرز 

يف املكونات الرئيسية لرأس املال البرشي يف مختلف البلدان. 
بيد أن املتوسطات الوطنية غالباً ما تخفي اختالفات مهمة بني 
البلدان يجب عىل واضعي  الفئات والرشائح داخل  مختلف 
لكامل  العنان  إطالق  يريدون  كانوا  إن  معالجتها  السياسات 
إمكانات مواطنيهم. ويلقي تحليل عىل املستوى دون الوطني 
ملؤرش رأس املال البرشي الضوء عىل التفاوتات يف نواتج الصحة 
والتعليم داخل البلد الواحد، ويساعد الحكومات عىل تحسني 

توجيه السياسات ملساندة أشد الفئات حرمانا.

رأس  نواتج  تتفاوت  قد  البلدان،  داخل 
الجتماعي  الوضع  بحسب  ي  الب�ش المال 

والقتصادي ...
وداخل البلدان، قد تنشأ اختالفات يف نواتج رأس املال البرشي 
لألرس  واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  يف  الختالفاٍت  نتيجًة 
تُعزَى إىل نقص املوارد املالية وحواجز تحول دون االستثامر 
البرشي  املال  رأس  مؤرش  أن  ومع  البرشي.  املال  رأس  يف 
االجتامعية  الفئات  تصنيفه بسهولة حسب  مُيِكن  العاملي ال 
حسب  ُمصنَّفا  البرشي  املال  لرأس  مؤرشاً  فإن  واالقتصادية، 
الرشائح الخميسية للوضع االجتامعي واالقتصادي يف 50 بلداً 
تم احتسابه باستخدام بيانات ميكن مقارنتها فيام بني البلدان 
واالستقصاءات  والصحية،  الدميوغرافية  االستقصاءات  من 
العنقودية متعددة املؤرشات ودرجات االختبار عىل مستوى 
الطالب من قاعدة البيانات العاملية لجودة التعليم. ويكشف 
أن  واالقتصادي  االجتامعي  للوضع  البرشي  املال  رأس  مؤرش 
الفجوات يف نواتج رأس املال البرشي بني الرشائح الخميسية 
تكون  قد  البلدان  داخل  واالقتصادي  االجتامعي  للوضع 
كبرية جدا. ويتبنيَّ من تجميع كل الرشائح الخميسية للوضع 
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ي رومانيا
دة �ف ي درجات الختبار الُموحَّ

 الشكل 3: الفروق المكانية �ف

Lucchetti, Badiani-Magnusson, and Ianovici 2019.المصدر: 
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السنغال

التفاوت  ثلث  أنَّ  البلدان  جميع  يف  واالقتصادي  االجتامعي 
اإلجاميل يف نواتج رأس املال البرشي تقريبا مرجعه التفاوت 
واالقتصادي  االجتامعي  للوضع  الخميسية  الرشائح  بني  فيام 
داخل البلدان )الشكل 2(. عالوًة عىل ذلك، تزداد نواتج رأس 
البلدان  مختلف  يف  الدخل  مستوى  زيادة  مع  البرشي  املال 
بنفس املعدل تقريبا الذي تزداد به داخل البلدان يف مختلف 
الرشائح الخميسية للوضع االجتامعي واالقتصادي. ويشري هذا 
إىل أن املشاركة يف تحمل مخاطر رأس املال البرشي املتصلة 
)ولكن  البلدان  داخل  أفضل  املتوسط،  يف  ليست،  بالدخل 
من حيث املبدأ فإن برامج الحامية االجتامعية الرئيسية قد 
تُخفِّف هذه املخاطر( مام هي عليه بني البلدان يف مختلف 

مستويات الدخل.

والنتماء  ي 
الجغرا�ف الموقع  بحسب  التفاوت 

ي
العر�ت

قد  الفقرية،  واألرس  الغنية  األرس  بني  الفجوات  إىل  باإلضافة 
تشهد البلدان اختالفات يف نواتج رأس املال البرشي من حيث 
املناطق  لنمو  الشائع  االتجاه  تعكس  التي  املكانية  األبعاد 
ففي  الريفية.  املناطق  من  كثريا  أرسع  بوترية  الحرضية 
رومانيا، عىل سبيل املثال، تُعد الفجوة بني الحرض والريف يف 
نواتج التعلم كبرية، حيث ترتفع يف املناطق الحرضية إىل أعىل 
مستوياتها املامثلة ألوكرانيا، ولكنها يف املناطق الريفية متاثل 

مستوياتها يف السنغال )الشكل 3(.

وقد يؤدي وضع األقليات أيضا إىل اختالفات يف نواتج رأس املال 
تصنيف  يأيت  العاملي،  البرشي  املال  رأس  مؤرش  ويف  البرشي. 
فييتنام قريباً من متوسط البلدان مرتفعة الدخل وأعىل بدرجة 
كبرية من املتوسط بني بلدان الرشيحة الدنيا من البلدان متوسطة 
الدخل )رشيحة الدخل التي تنتمي إليها(. بيد أن تحليالً لبيانات 
مسوح استقصائية من عام 2014 وجد أن األقليات العرقية 
 0.75 مقابل  البرشي  املال  رأس  مؤرش  عىل   0.62 ل  تُسجِّ
ألغلبية كينه العرقية. وتزيد معدالت التقزم التي تبلغ 32% يف 
األقليات العرقية مبقدار الضعفني عن مستوياتها يف أغلبية كينه. 
وتقل أيضا معدالت االلتحاق باملدارس يف األقليات العرقية عن 

نظريتها يف أغلبية كينه مبقدار 30 نقطة مئوية.

 ويكشف تحليل مؤرش رأس املال البرشي عىل املستوى دون 
الوطني أن البلدان تتفاوت تفاوتاً كبرياً بالقدر الذي تتوزَّع فيه 
الزيادة يف نواتج رأس املال البرشي بني مختلف فئات السكان. 
ويجب أن تظل معالجة هذه الفجوات أولوية للحكومات ألنه 
البرشي  املال  رأس  يف  االستثامر  عوائد  تبلغ  كثرية  حاالت  يف 
أعىل  األوىل،  العمر  سنوات  يف  والسيام  املحرومة،  للفئات 

املستويات.

تعرّف عىل المزيد: رؤى متب�ة مستمدة من تحليل مؤرسش رأس 
.)worldbank.org( ي المال الب�ش

ي  التصنيف االجتماعي واالقتصادي لمؤرسش البنك الدولي لرأس المال الب�ش

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32490
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نقص ��

ي المنشآت العامة بحسب البلدان
 الشكل 4: تفاصيل مدى توافر الأجهزة الطبية �ف

ات تقديم الخدمات مؤرسش

؟ ف م الأنظمة خدمات للمواطن�ي هل تُقدِّ
يف العام املايض، ترضرت بشدة أنظمة التعليم والرعاية الصحية 
كانت  الجائحة،  قبل  حتى  ولكن  كورونا.  جائحة  جراء  من 
شواهد متزايدة تشري إىل أن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم 
تنطوي عىل مواطن ضعف تتطلب إصالحات. ولتحسني هذه 
بشأن  وأدلة  شواهد  إىل  السياسات  واضعو  يحتاج  األنظمة، 
للمواطنني.  م  تُقدَّ التي  والصحية  التعليمية  الخدمات  جودة 
هذه  توفري  عىل  الخدمات  تقديم  مؤرشات  مسوح  وتساعد 
والعيادات  املدارس  من  البيانات  بتجميع  والدالئل  الشواهد 
يجري  سنوات  عرش  من  أكرث  ومنذ  واملستشفيات.  الصحية 
تنفيذ قرابة 20 مسحا استقصائيا ملؤرشات تقديم الخدمات، 
الوطني  املستوى  عىل  متثيلية  بيانات  املسوح  هذه  وولَّدت 
وأوجه  الفجوات  تحديد  من  واملواطنني  الحكومات  مكَّنت 
مؤرشات  بيانات  وتُستخدم  املحرز.  التقدم  وقياس  النقص 
العامة والتحرك عىل  تقديم الخدمات يف تشكيل املناقشات 

صعيد السياسات يف البلدان يف مختلف أرجاء أفريقيا.

تقديم  بيانات مؤرشات  تقدم  البرشي،  املال  ويف سياق رأس 
األولية  الصحة  أنظمة  لتقوية  مهمة  استنتاجات  الخدمات 

والتعليم وحتى إحداث تحول جوهري فيها.

 نتائج أساسية

الرعاية الصحية

مي الرعاية  تتفاوت قدرات التشخيص والعالج لدى ُمقدِّ  •
مي  ُمقدِّ لكن  البلدان،  بحسب  كبرياً  تفاوتا  الصحية 
لون أداء أسوأ  الخدمات يف املنشآت األقل مستوى يُسجِّ
هذه  ألن  نظراً  بالغاً  قلقاً  هذا  ويثري  ملحوظ.  بشكل 
أول  العادة  يف  فيه  يكون  الذي  املكان  هي  املنشآت 

احتكاك للناس بنظام الرعاية الصحية.

تغيب  معدل  ارتفاع  من  الصحية  الرعاية  مو  ُمقدِّ يعاين   •
بني  فيام  كبريا  اختالفاً  اإلصابة  واختالف معدل  العاملني 
متسع  وجود  إىل  يشري  الذي  األمر  وداخلها،  البلدان 
عىل  العاملني  توزيع  إعادة  وإمكانية  اإلرشاف  لتحسني 

املنشآت املثقلة بأعباء كبرية. 

املدخالت  لتحسني  االستثامر  من  عقود  من  الرغم  عىل   •
الهيكلية يف خدمات الرعاية، فإن كثريا من املنشآت تعاين 
من نقص املستلزمات األساسية، ومنها األدوية األساسية 
والرصف  للمياه  كافية  تحتية  وبنية  التشخيص  وأجهزة 

الصحي. يُبنيِّ الشكل 4 هذه النتائج.

التعليم

يستطيع  ال  إذ  متدنية،  الطالب  تحصيل  تُعد مستويات   • 

أو  بسيطة  جملة  قراءة  الطالب  نصف  من  أقل  سوى 

المصدر:

ي تفتقر إل أك�ش من معدة طبية واحدة.
ي العديد من المعدات إل المنشآت ال�ت

ي المنشآت العامة بحسب البلدان. يش�ي وجود نقص �ض
ض هذا الشكل تفاصيل معدات غ�ي موجودة �ض

ِّ مالحظات: يُب�ي

.Andrews, Avitabile, Chang, Conner, Gatti and Sharma 2021
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ي اللغات والرياضيات، متوسط النتائج لتسعة بلدان
 الشكل 5: أداء الطلب �ف

هذه   5 الشكل  ويُبنيِّ  أساسية.  حسابية  عمليات  إجراء 

التعلم  نواتج  كبرية يف  اختالفات  توجد  أنه  بيد  النتائج. 

داخل البلدان وفيام بينها. وقد يساعد تحديد بعض أرفع 

رؤى  تقديم  عىل  نجحت  كيف  وتحليل  أداء  املدارس 

متبرصة بشأن سبل تحسني التعلم للجميع.

لديها  الطالب  أداء  من حيث  األفضل  املدارس  أن  يبدو   •
عدد أكرب من املعلمني لكل طالب، وعدد أكرب من املعلمني 
متدنية  املعلمني  مهارات  تُعد  ولكن  املعرفة.  واسعي 
بوجه عام أيضا من حيث معرفتهم باملحتوى ومهاراتهم 
الرتبوية وال ترتبط باملستوى التعليمي للُمعلِّم. ومن شأن 
تعيني مزيد من املُعلِّمني، وجعل ذلك التعيني عىل أساس 
املهارات والكفاءات ال عىل أساس املؤهالت وحدها أن 

يساعد عىل تحسني نواتج التعلم.

السبورات  مثل  ُمعيَّنة،  مدرسية  مدخالت  تساعد  وقد   •
البيضاء واملراحيض الصالحة، عىل تحسني الخربة اليومية 
يف  الفرص  تكافؤ  يكون  أن  ومُيِكن  املدرسة.  يف  للطالب 
جيدة  نقطة  األساسية  املدخالت  هذه  عىل  الحصول 
لالنطالق. بيد أن هذه املدخالت وحدها لن تكون عىل 
األرجح كافية، ويجب أن تقرتن بسياسات أخرى تضمن 
املواءمة بني الحوافز، وتعزيز املساءلة وأن تصاغ يف إطار 

إصالح شامل للنظام التعليمي.

يف  التفكري  إعادة  إىل  الحاجة  كورونا  جائحة  أظهرت  ولقد   
طريقة تقديم الخدمات التعليمية والصحية. ومن شأن تعزيز 
د جودة الرعاية الصحية  وتحسني سبل تقييم العوامل التي تُحدِّ
والتعلم أن يساعدا البلدان عىل حامية املكاسب التي تحققت 
الالزمة  األسس  وإرساء  البرشي،  املال  رأس  يف  األنفس  بشق 
م اآلراء واألفكار  لتحقيق منو اقتصادي شامل ومستدام. وتُقدِّ
الخدمات  تقديم  مؤرشات  مسوح  من  املستخلصة  القيمة 
واالبتكار املتواصل يف منصة قياس هذه املؤرشات مساهامت 

مهمة نحو بلوغ هذا الهدف املتصل بالقياس.

المصدر:

ي مجالي اللغات والرياضيات.
مالحظات: يُظِهر هذا الرقم متوسط نسبة الطالب الذين أجابوا إجاباٍت صحيحة عن كل مهمة/سؤال �ض

ي المدارس الحكومية فقط.
ض كل الطالب �ض ات تقديم الخدمات. تُظِهر االأرقام المتوسط البسيط ب�ي ي إطار مؤرسش

تقييمات الطالب �ض

.Andrews, Avitabile, Chang, Conner, Gatti and Sharma 2021

ات تقديم  قاعدة بيانات لمؤرسش
الخدمات تم توحيدها حديثا

التعليم: كينيا )2012(، توغو )2013(،
 نيجرييا )2013(، أوغندا )2013( موزامبيق )2014(،

تنزانيا )2014(، النيجر )2015(، وتنزانيا )2016(،

 مدغشقر )2016(، املغرب )2016(

الرعاية الصحية: كينيا )2012(، توغو )2013(،
نيجرييا )2013(، أوغندا )2013(، موزامبيق )2014(،

 تنزانيا )2014(، النيجر )2015(، تنزانيا )2016(

مدغشقر )2016(، كينيا )2018(، سرياليون )2018(

تعرف عىل المزيد

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/SDI?view=s&ps=&page=1&repo=SDI&repo_ref=SDI&_r=1497784374727&sk=SDI&vk=&search=Search&from=1890&to=2018
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بحوث وبيانات وتحليالت رأس املال البرشي 

وتقديم  التحتية  البنية  بشأن  البحوث 
ي كينيا

الخدمات �ف
الدويل يف كينيا يف اآلونة األخرية  للبنك  تُظِهر مبادرة بحثية 
يف  الخدمات  تقديم  مؤرشات  بيانات  استخدام  ميكن  كيف 
الصحية  الرعاية  خدمات  جودة  لتحسني  متداخلة  مبادرات 

عن طريق النهوض بالبنية التحتية.

وباستخدام بيانات مؤرشات تقديم الخدمات الصحية يف كينيا 
يف اآلونة األخرية، أُجِري تحليل استكشايف للمقارنة والتحقُّق 
من البيانات اإلدارية والجغرافية املكانية بشأن البنية التحتية 
ن مذكرة  للطاقة واالتصاالت والنقل. عالوًة عىل ذلك، تتضمَّ
الخدمات  تقديم  جودة  بني  العالقة  تفاصيل  متعمقة  فنية 
الصحية -بصفة أساسية يف الرعاية الصحية للطفولة املبكرة- 

ورأس املال املادي يف كينيا.

ولنتائج هذا التحليل آثار متشابكة عىل الصحة واالتصاالت 
استخدام  وميكن  والنقل.  والتمويل  والالسلكية  السلكية 
يف  التحتية  للبنية  املُميَّز  الدور  استخالص  يف  البيانات  هذه 
الضوء  إلقاء  يف  واملساعدة  الصحية،  الرعاية  منشآت  أداء 
فعىل  الخدمات.  لجودة  القطاعات  متعددة  العوامل  عىل 
سبيل املثال، تُظِهر النتائج األولية أن الحصول عىل الكهرباء 
مو الخدمات  مرتبط بزيادة دقة التشخيص الذي يجريه ُمقدِّ
الحصول  تيسري  اللقاحات من خالل  إتاحة  الصحية، وزيادة 
هذا  من  تحليل  م  يُقدِّ ذلك،  عىل  عالوًة  عاملة.  ثالجة  عىل 
متوسطة  األخرى  )والبلدان  لكينيا  طريق  خريطة  القبيل 
الخدمات  جودة  تحسني  كيفية  بشأن  الدخل(  ومنخفضة 
الصحية باالستثامر املبارش يف هذا القطاع، ليس هذا فحسب 
وإمنا أيضا باالستفادة من جوانب التكامل يف االستثامرات يف 

البنية التحتية والتكنولوجيا.
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العرض العام 
والنهج

اكة  ال��

استعراض 
وعات  محفظة م��

البنك الدو��

نماذج لتنفيذ 
التكنولوجيا 

ا��ح لية

أداة ل ستخدام 

الداخ�� بالبنك 

الدو��

مخزون بناء القدرات 

للتكنولوجيا ا��ح لية

أحدث المبتكرات 
االإحاللية لتحقيق أهداف 

ي رأس المال الب�ش

من  القطاعات  متعدد  فريق  يقودها  جديدة  مبادرة  تهدف 
خرباء البنك الدويل إىل توسيع نطاق تطبيق وتعميم التكنولوجيا 
اإلحاللية إلعادة تصور تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم 

والحامية االجتامعية، وغريها.

ويسعى الفريق إىل تزويد كبار متخذي القرارات يف الحكومات، 
ومنهم الوزراء، بأولويات واضحة وإرشادات وأمثلة توضيحية 
بشأن كيفية تطبيق وتعميم أحدث التكنولوجيا اإلحاللية عىل 
نطاق أوسع. وسيشمل هذا النشاط طرح أسئلة واإلجابة عنها، 
مثل ما ييل: ما هي األمثلة البارزة يف أنحاء العامل التي أدَّى فيها 
خدمات  تقديم  يف  حقيقية  تحسينات  إىل  التكنولوجي  التغري 
الرعاية الصحية، والتعلم، والتحويالت النقدية، والحصول عىل 
للبلدان اختيار خريطة طريق  الوظائف، وغريها؟ كيف ميكن 
تكنولوجيا عملية ملحاكاة هذه النامذج يف السياق الخاص بها؟ 
التي ينبغي طرحها واإلجابة عنها فيام  ما هي األسئلة املهمة 
يتعلق بحوكمة البيانات وخصوصيتها ويف الوقت نفسه محاولة 

تحقيق تغري تحوييل؟

البرشي  املال  رأس  خدمات  تقديم  تصور  إعادة  تساعد  قد 
تُركِّز  التي  الخدمات  لتقديم  الحالية  باألنظمة  النهوض  عىل 
مي الخدمات وتتسم باالنفصال عن األنظمة األخرى  عىل ُمقدِّ
وكفاءة  تكامال  أكرث  نهج  اتباع  إىل  يؤدي  الذي  األمر  والتجزؤ، 
باستخدام  الخدمات  تقديم  منصات  تحويل  ومُيِكن  وفعالية. 
ديناميكية  بيانات  وتوليد  إسرتاتيجياً،  استخداماً  التكنولوجيا 
الناس"  "يُركِّز عىل  ذات صبغة شخصية، واالستجابة عىل نحٍو 
ويف  البرشي.  املال  رأس  احتياجات  من  متكاملة  ملجموعة 
هذه الثورة القادمة لخدمات رأس املال البرشي، تسنح فرصة 
الجائحة، وكذلك  للتصدي لتحديات جسيمة كانت قامئة قبل 
أجل  من  املستقبل  يف  الخدمات  تقديم  نظام  تصميم  إلعادة 
وللتكنولوجيا  واسع.  نطاق  عىل  واإلنصاف  الكفاءة  تحسني 
تصور  إعادة  يف  رئييس  دور  والبيانات،  والتحويلية،  اإلحاللية 
الرقمي  التحول  عرص  يف  البرشي  املال  رأس  خدمات  تقديم 
هذا  وسيساعد  الصمود.  عىل  أقدر  األنظمة  أصبحت  حيث 
منها  املستقبل،  الصدمات يف  البلدان عىل مجابهة طائفة من 

تغري املناخ والرصاع والهشاشة.

وشكَّلت هذه املبادرة إطاراً قوياً لحوار رفيع املستوى للملتقى 
الوزاري لرأس املال البرشي 2021. وستستمر األعامل التحليلية 
املتبرصة  الرؤى  من  وستستفيد   ،2022 سبتمرب/أيلول  حتى 

التي يتم التعبري عنها يف امللتقى الوزاري.

ي مجموعة أدوات متكاملة للتكنولوجيا الإحللية من أجل رأس المال الب�ش

تعرف عىل المزيد

https://documents1.worldbank.org/curated/en/446861624530245206/pdf/At-a-Glance-Walking-the-Talk-Reimagining-Primary-Health-Care-After-COVID-19.pdf
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ه لرأس  نفاق العام الُموجَّ الإ
والمراجعات  ي  الب�ش المال 

ي دائرة الضوء
المؤسسية �ف

 كينيا

البرشي  املال  لرأس  ه  املُوجَّ العام  اإلنفاق  أداة  تُركِّز 
واملراجعات املؤسسية عىل النواتج الرئيسية لتنمية الطفولة 
خالل  من  أولوية  الكينية  الحكومة  أعطتها  التي  املبكرة 
والتعليم  الصحة  مجاالت  يغطي  القطاعات  متعدد  تحليل 
والنظافة  الصحي  والرصف  واملياه  االجتامعية  والحامية 
العامة والزراعة واملساواة بني الجنسني. وتهدف هذه األداة 
إىل تحليل العوامل الداعمة، واملعوقات، والقيود التي تُؤثِّر 
عىل فعالية وكفاءة تدفقات األموال داخل القطاعات وفيام 
البيانات  فجوات  عىل  الضوء  األداة  ستلقي  وأخريا،  بينها. 
املبكرة  الطفولة  تنمية  أجندة  لدعم  الالزمة  واإلجراءات 
الطفولة  تنمية  نواتج  لتحسني  املؤسسية  الرتتيبات  وتقوية 

املبكرة عىل املستوى الُقطْري.

نفاق العام  االإ
والمراجعات المؤسسية

البرشي  املال  لرأس  ه  املُوجَّ العام  اإلنفاق  أداة  تستخدم 
نحو  هاً  ُموجَّ القطاعات  متعدد  نهجاً  املؤسسية  واملراجعات 
جانب  إىل  البرشي  املال  رأس  نواتج  لتعزيز  النتائج  تحقيق 
منظورا  األداة  هذه  وتُطبِّق  ق.  ُمتعمِّ مؤسيس  تحليل  إجراء 
وإىل  العامة  النفقات  لتقييم  البرشي  املال  لرأس  مشرتكا 
البرشي  املال  رأس  أولويات  مع  النفقات  تتسق  مدى  أي 
حل  عىل  يُركِّز  مؤسيس  تحليل  ويتناول  املرجوة.  ونواتجه 
املشكالت التحديات واملعوقات والفرص يف مختلف الهيئات 
الخدمات.  تقديم  حتى  نزوال  العامة  املالية  تخطيط  من 
وقد برزت أهمية متويل رأس املال البرشي وتحسني أنظمة 
ومؤسسات تقديم الخدمات يف ظل املخاوف من أن تؤدي 
املال  رأس  يف  املكاسب  من  عقد  ضياع  إىل  كورونا  جائحة 
تعاٍف  تحقيق  عىل  تساعد  التي  العوامل  ومن  البرشي. 
أولوية  إعطاء  للجميع  وشامل  الصمود  عىل  وقادر  أخرض 
ه نحو النهوض برأس املال البرشي،  إلطار لإلنفاق العام ُموجَّ

وإعادة تصور أنظمة تقديم الخدمات.
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مراجعات رأس المال 
ي الب�ش

تُعد مراجعات رأس املال البرشي خطوة جديدة تضاف إىل 
عة للبنك الدويل، وهي تتيح إلقاء  التحليالت األساسية املوسَّ
نظرة شاملة عىل حالة رأس املال البرشي يف بلٍد ما، وتقييم 
يف  البرشي  املال  رأس  لتنمية  واملعوقات  البرشية  القدرات 
د نواتج رأس املال البرشي  طائفة واسعة من املجاالت، وتُحدِّ

ذات األولوية التي تتطلب العمل لتحسينها.

ن تعريف املعايري  وال تزال أداة املراجعات مرنة، إذ إنها تتضمَّ
باإلضافة  البرشي  املال  رأس  ملشهد  واسع  لتحليل  العامة 
تنفيذ ويجري  النتائج.  لتحقيق  ه  ُموجَّ ق  ُمتعمِّ تحليل  إىل 

مراجعة لرأس املال البرشي، ومثة خطط إلجراء املزيد.   18 
وقد اتخذت فرق عمل البنك الدويل نُُهجاً مختلفة يف مراجعة 
مؤرش  وتصنيف  الحياة  دورة  بينها  من  البرشي،  املال  رأس 
عوامل  عىل  ُمعنيَّ  نهج  اختيار  ويتوقف  البرشي.  املال  رأس 
تخص كل بلد عىل حدة. ولذلك من املستحب حيثام أمكن 
 - بلد  كل  إىل ظروف  بالنظر  إضافية  تحليلية  مناظري  اتخاذ 
املستخدمة لحل  التفاعلية  والُنُهج  السيايس  االقتصاد  تحليل 
وغالبا  الصدد.  هذا  األمثلة يف  أحد  ليربيا هي  يف  املشكالت 
ل مراجعات رأس املال البرشي والتحليالت القطاعية  ما تُكمِّ

بعضها بعضا بإتاحة نطاق أوسع وعمق أكرب للتحليل.
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دورة  نهج  عىل  ي 
إسواتي�ف وتُركِّز 

يف  البرشي  املال  رأس  لبناء  الحياة 

البالد. ويشتمل هذا النهج عىل: 1( 

الدراسة؛  سن   )2 املبكرة؛  الطفولة 

أن  ويضمن  البلوغ،  مرحلة  إىل  الشباب  انتقال   )3

يحصل جميع األطفال عىل حزمة شاملة من الخدمات 

التي تساعدهم عىل تحقيق كامل إمكاناتهم. وتشمل 

حديثي  وفيات  الرئيسية خفض  التدخلية  اإلجراءات 

التقزم  وتقليص  الرضع  وفيات  وتقليص  الوالدة، 

فرص  الخامسة؛ وتحسني  األطفال دون سن  ووفيات 

اإلملام مببادئ  التعليم األسايس وجودة  الحصول عىل 

الدراسية  الصفوف  يف  والحساب  والكتابة  القراءة 

األوىل، وتحسني نواتج صحة األمهات وإنتاجيتهن.

ازيل، صنَّفت السلطات  يف ال�ب
البرشي  املال  رأس  مؤرش 

االجتامعي  الوضع  حسب 

الجنس،  ونوع  واالقتصادي، 

واالنتامء العرقي عىل مستوى 

سوء  أي  لرصد  البلديات 

تخصيص للمواهب واإلنتاجية. عالوًة عىل ذلك، كان 

عىل  االستفادة  بحسب  البرشي  املال  رأس  يُحتسب 

العمل  سوق  فرص  تأثري  ملناقشة  البلديات  مستوى 

عىل مؤرش رأس املال البرشي. وأخرياً، تنبَّأت مراجعة 

رأس املال البرشي يف الربازيل بالتداعيات طويلة األجل 

لجائحة كورونا عىل تكوين رأس املال البرشي استناداً 

إىل مناذج محاكاة ملختلف السيناريوهات.

تناولت  كازاخستان،  يف  

مراجعة رأس املال البرشي 

التي  الرئيسية  التحديات 

املال  رأس  تنمية  تعوق 

مثل  البالد،  يف  البرشي 

األمراض  مبخاطر  املرتبطة  والعوامل  التعليم،  جودة 

املناطق.  بني  فيام  املتزايدة  والتفاوتات  السارية،  غري 

املهارات  بشأن  التحليل  من  مزيد  تحديد  أيضا  وتم 

إصالحات  أجل  من  توصيات  إلعداد  واإلنتاجية 

السياسات.

يا، استخدمت السلطات  يف  لي�ب
منهجية تفاعلية تهدف إىل حل 

لالقتصاد  وتحليال  املشكالت، 

تنمية  معوقات  لفهم  السيايس 

إسرتاتيجية  ركائز  ثالث  دت  وحدَّ البرشي،  املال  رأس 

لتحقيق األهداف يف األمدين املتوسط والطويل.

التأث�ي

لقد لعبت مراجعات رأس املال البرشي دورا مهام يف تعزيز 
حوار السياسات مع البلدان املتعاملة معنا، والتعاون متعدد 
القطاعات داخل الحكومات وبني وحدات البنك الدويل. وتُعزِّز 
هذه املشاركة املتزايدة للعمالء االلتزام والشعور باملسؤولية، 
مام يؤدي بدوره إىل تعزيز التأثري. عىل سبيل املثال، عززت 

حكومة إسواتيني من خالل وزارة املالية والتخطيط عىل نحو 
بشأن  املتكاملة  والُنُهج  القطاعات  متعدد  التعاون  استباقي 
رأس املال البرشي. وداخل البنك الدويل، تبنيَّ أن أداة مراجعة 
رأس املال البرشي مفيدة يف بيان جدوى رأس املال البرشي يف 

إعداد أطُر الرشاكة القطرية.



حماية الناس واالستثمار فيهم

بحوث وبيانات وتحليالت رأس املال البرشي 

32

البرشي  املال  رأس  مرشوع  ويساند  الجيدة.  املامرسات  وتبادل  األفكار  لتوليد  السبل  أفضل  من  املايض  تجارب  من  التعلُّم 
طائفة متنوعة من دراسات الحاالت التي تبحث السياسات والربامج واملامرسات التي استخدمتها الحكومات لتحقيق أهدافها 

املتصلة برأس املال البرشي، وتحديد الدروس املستفادة لتعمل بها البلدان األخرى.

التي  االقتصادي  اإلصالح  برامج  كانت 

لتحسني  مهمة  أداة  الحكومة  تقودها 

ظروف معيشة املواطنني املرصيني. وتصف 

الربامج  هذه  أحد  هذه  الحالة  دراسة 

الذي خفَّض إعانات دعم منتجات الطاقة 

من  مزيد  توجيه  من  الحكومة  لتمكني 

البرشي  املال  رأس  قطاعات  إىل  االستثامر 

االجتامعية.  والحامية  والتعليم  والصحة 

مصدر  توفري  عىل  الربنامج  هذا  وساعد 

متويل يُعوَّل عليه لبناء رأس املال البرشي 

يف مرص لكنه ساند أيضا االستقرار االقتصادي األطول أجال. 

املال  رأس  لبناء  املتواصلة  مساعيها  ويف 

املرصية  الحكومة  عىل  يجب  البرشي، 

البالد  تواجهها  التي  التحديات  تراعي  أن 

مستويات  ارتفاع  حيث  من  والسيام 

الخصوبة والتفاوتات يف إمكانية الحصول 

ولذلك،  الئقة.  ذات جودة  عىل خدمات 

عمل  خطة  الدراسة  هذه  تتضمن 

مواصلة  املرصية عىل  الحكومة  ملساعدة 

املال  إنتاجية يف رأس  باستثامرات  القيام 

التنمية  أهداف  إىل  والوصول  البرشي، 

الشاملة التي أوردتها إسرتاتيجيتها )رؤية 2030(.

التعلُّم واستخالص الدروس من دراسات الحاالت

فسنغافورةبنغلديش غاناالفلب�ي المغرب

ي من خلل إصلحات دعم الطاقة مرص: تنمية رأس المال الب�ش

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33672
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34206
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34207
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34205
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34208
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
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كة مستفادة من دراسات الحاالت دروس مش�ت

ي.    ام السياسي بتنمية رأس المال الب�ش ف الحفاظ عل الل�ت
إن مواصلة االلتزام بالحامية واالستثامر عىل مدى الحكومات املتعاقبة عامل أسايس للوصول 

قد  الذي  البرشي  املال  رأس  تنمية  عىل  متاما  هذا  ويصدق  األجل.  طويلة  أهداف  أي  إىل 

الحكومات  بني  االلتزام  استمرارية  ويسهل ضامن  أجياال.  حتى  أو  عقودا  تحقيقه  يستغرق 

املتعاقبة إذا كان البلد املعني يتمتع باالستقرار السيايس والوفاق االجتامعي.

تعبئة موارد كافية واستخدامها بكفاءة.   
تتطلب تنمية رأس املال البرشي متويال كافيا ومستداما. وقد يكون هذا تحديا صعبا للبلدان 

النامية مع قلة مواردها، لكن بعض البلدان املشمولة بدراسات الحاالت توصلت إىل طرق 

املوارد  التمويل رضورية لكن استخدام  الالزمة. وتُعد مستويات  السياسات  مبتكرة لتمويل 

بكفاءة ذو أهمية بالغة أيضا.

ي عملية وضع السياسات 
شاد بها �ف  تجميع الشواهد والدلئل للس�ت

وإجراء تصحيحات المسار.  
تجميع البيانات لالسرتشاد بها يف تنفيذ السياسات وتصميمها أسهل يف بعض البلدان من بلدان 

وتحليل  تجميع  البلدان  جميع  عىل  السهل  من  تجعل  الرقمية  التكنولوجيات  لكن  أخرى، 

البيانات، واستخدام ما ينتج من شواهد عند وضع السياسات والقرارات.

قة متعددة القطاعات.    اتيجيات ُمنسَّ ي إس�ت ِّ
تب�ف

استفادت البلدان املشمولة بدراسات الحاالت بدرجات متفاوتة من اتباع نهج متعدد القطاعات 

بني مختلف أجهزة الحكومة يف السياسات واالستثامرات املتصلة برأس املال البرشي. ويعكس 

الكثري من السياسات أن هناك عوامل خارج نطاق القطاعات االجتامعية تُؤثِّر عىل تنمية رأس 

املال البرشي مثل الهواء النظيف، وإمدادات املياه املأمونة، وتقديم خدمات الرصف الصحي.

اك المجتمعات المحلية عند تنفيذ السياسات.     إرسش
املستويات  عىل  الفاعلة  الجهات  مع  بالتنسيق  الحاالت  بدراسات  املشمولة  البلدان  قامت 

الحاالت،  الربامج ومتابعتها وتقييمها. ويف بعض  لتنفيذ  اإلقليمي واملناطقي والحكم املحيل 

ساعدت الجهات الفاعلة عىل املستوى املحيل يف اختيار مرشوعات التنمية.

تعرف عىل المزيد

https://blogs.worldbank.org/voices/five-lessons-successfully-investing-people
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اإلقليمي  املستويني  عىل  التخطيط 
والُقطْري

التقدم المحرز لتحقيق خطط 
قليمية ي االإ رأس المال الب�ش

كانت خطة رأس املال البرشي يف أفريقيا منذ 
إطالقها يف 2019 ُمرِْشدا لتحوُّل كبري وتوسعة يف 

مساندة مجموعة البنك الدويل لرأس املال البرشي. 
وزادت ارتباطات مرشوعات التنمية البرشية 

السنوية يف أفريقيا إىل أكرث من الضعفني منذ ذلك 
الحني، ووصلت إىل 8.9 مليارات دوالر يف السنة 
املالية 2021. ويشارك 32 بلداً يف أفريقيا جنوب 

الصحراء يف مرشوع رأس املال البرشي، وهو ما ُيظِهر 
التزامها القوي بتعزيز نواتج رأس املال البرشي

ي أفريقيا
ي �ف خطة رأس المال الب�ش

وبدافعٍ من أهداف طموحة، وسبعة محاور تركيز جذرية، تقدم 
خطة رأس املال البرشي يف أفريقيا إطاراً وزخامً لجهود مكافحة 
جائحة كورونا وإعادة الهيكلة والتعايف منها من أجل مستقبل 

أكرث استدامة وشموال وقدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات.

زيادة التمويل
يتطلب تنفيذ نهجٍ لتنمية خرضاء وقادرة عىل الصمود وشاملة 
للجميع تعزيز االستثامرات بكل أشكال رأس املال - البرشي 
واملادي والطبيعي واالجتامعي. ففي النيجر، عىل سبيل املثال، 
يستهدف ُمكوِّن النقد مقابل العمل يف مرشوع شبكة األمان 
دخال  ويقدم  عالية،  مناخية  مخاطر  ذات  مناطق  التكيفية 
إضافيا للسكان يف املجتمعات التي تعاين انعدام األمن الغذايئ 

بسبب صدمات دامئة أو متكررة تتصل بالطقس وتغري املناخ.

متعددة  حلول  أجل  من  اكات  رسش إقامة 
القطاعات

ميكن أن تساعد الحلول متعددة القطاعات يف خلق اقتصادات 
أكرث استدامة وشموال وقدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات 
وموزامبيق،  ومدغشقر  القمر،  جزر  ففي  املستقبل.  يف 
يساند البنك الدويل تدابري تخفيف آثار الجائحة، وإصالحات 
هيكلية تحمي الفئات األكرث احتياجا من زيادات أسعار األغذية 
واملنتجات الطبية، وتقدم سيولة للبنوك والرشكات للتغلب عىل 
أنظمة  وتحسني  توسيع  سياسات  وتشجيع  البطالة،  مشكلة 
التحويالت النقدية، والخدمات املالية الرقمية، وفرص الحصول 

عىل الخدمات املرصفية.

مساندة إصلح السياسات
يساند نحو 94% من عمليات البنك الدويل لتمويل سياسات 
التنمية يف أفريقيا يف السنة املالية 2021 إصالحات تتعلق برأس 
املال البرشي صعوداً من 70% يف السنة املالية 2020. وقد 
ساعدت عمليات متويل سياسات التنمية يف حامية الوظائف 
من  االجتامعية  الحامية  تدابري  وزادت  أعاله،  ُمبنيَّ  هو  كام 
خالل توسيع التحويالت النقدية يف تشاد ورواندا والسودان، 
وساعدت يف إنشاء سجالت اجتامعية لتحسني توجيه الربامج 

االجتامعية واملساعدات يف أنغول وكوت ديفوار.
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ي
ة التغ�ي الديموغرا�ف ت�يع وت�ي

تعمل مجموعة البنك الدويل مع الحكومات وأصحاب املصلحة 
طويلة  وأخرى  فورية  حلول  توفري  يف  اآلخرين  الرئيسيني 
األجل تساند النساء والفتيات يف املنزل واملدرسة والعمل من 
والتوظيف  والتعزيز  التمكني  األربع"  "التاءات  برنامج  خالل 
والتعليم. ويعزِّز مرشوع متكني النساء والعائد الدميوغرايف يف 
منطقة الساحل األفريقي حصول النساء والفتيات املراهقات 
وزيادة  األساسية،  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  خدمات  عىل 
بعداً(،  املناطق  أكرث  يف  )حتى  واستمراريتها  الرعاية  تغطية 

وبناء قدرات التأهب ملواجهة الجوائح والتصدي لها.

ي سياقات الهشاشة والرصاع والعنف
العمل �ف

التنمية  لعمليات  الدويل  البنك  ارتباطات  مجموع  بلغ 
ر بنحو 3.9 مليارات دوالر يف 16 بلداً تعاين  البرشية ما يُقدَّ
أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف يف أفريقيا جنوب الصحراء 
ون  والكام�ي فاصو  بوركينا  يف   .2021 املالية  السنة  يف 
برامج  تعديل  تم   ، ومالي الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
الرعاية الصحية املجانية لضامن استمرارية الخدمات الصحية 
يف أوضاع االضطرابات. وتم توسيع نطاق مرشوع دعم إصالح 
ون لتقوية األنشطة واملبادرات الحالية من  التعليم يف الكام�ي
الناجمة عن  التعلم  أجل املساعدة يف تقليل خسائر فقدان 

تداعيات جائحة كورونا.

الستفادة من التكنولوجيا والبتكارات
االبتكارات  نطاق  توسيع  لبنات  كثرية  أفريقية  بلدان  متتلك 
يا  وتطوير النامذج التقليدية لتقديم الخدمات. وقد نفَّذت لي�ب

انيا وزيمبابوي تدابري  ف وموريشيوس وجنوب السودان وت�ف
والتلفزيون،  اإلذاعة  خالل  من  والتعلم  بُعد  من  التدريس 
للتعلم  منصات  يا  نيج�ي يف   EdoBEST مبادرة  وأطلقت 
اإللكرتوين، واختبارات تفاعلية رقمية، والدروس التعليمية عرب 
كينيا وملوي  الصحي، تعمل  القطاع  املحمول. ويف  الهاتف 
املبارشة  الهاتفية  الخطوط  نطاق  لتوسيع  ورواندا  والنيجر 
األوسع  والقضايا  كورونا  بشأن  الصحي  للتثقيف  املجانية 
اليون فتقوم السلطات بتجريب  للصحة والتغذية، أما يف س�ي
استخدام منصة للتكنولوجيا التنبؤية لتقييم استعداد املنشآت 

الصحية من أجل التطعيامت ضد فريوس كورونا أوالً بأول.

توسيع المعارف من أجل النتائج
تم تطوير أدوات للقياس وتقارير وخدمات معرفية وتطبيقها 
ملساعدة البلدان وأوساط العاملني يف مجال التنمية عىل زيادة 
املعلومات املستندة إىل الشواهد والدالئل بشأن تحديات رأس 
املال البرشي، والحلول، والنواتج. فعىل سبيل املثال، جمعت 
عىل  حكوميني  مسؤولني  اليون  س�ي يف  تحليلية  عمل  حلقة 
التحسني يف  تتطلب  التي  املجاالت  لتحديد  املستويات  أعىل 
دراسة  وتجري  املتوسط.  األمد  يف  البرشي  املال  رأس  نواتج 
أوغندا،  يف  والفتيات  النساء  متكني  عىل  تُركِّز  دميوغرافية 
وتساعد مشورة فنية وأعامل تحليلية تشاد عىل قياس املنافع 
االقتصادية ملراعاة املساواة بني الجنسني يف املجتمع. وتساعد 
دراسة تشخيصية للتأهب ملواجهة الجوائح يف غانا عىل ضامن 

توفري متويل كاٍف ومستدام لتحقيق األمن الصحي الشامل.

ي االأفريقي  ي لخطة رأس المال الب�ش
تعرّف عىل المزيد: العام الثا�ض

ية الفرنسية ف نكل�ي تقرير التقدم المحرز. الإ

ي السنة المالية 2021
مستويات قياسية مرتفعة من التمويل واالستثمارات �ض

8.9 مليارات دوالر للتنمية البرشية يف أفريقيا )السنة   •
مرشوعا   74 مع/  دوالر  مليارات   7.8  :2021 املالية 
يف  املستهدف  السنوي  املستوى  هذا  ويفوق  جديدا(. 
خطة رأس املال البرشي يف أفريقيا مبا يقرب من %80.

التصدي  لجهود  التمويل  إجاميل  دوالر  مليار   1.94  •
لجائحة كورونا.

جديدة  ملرشوعات  دوالر  مليارات   6 من  أكرث  تقديم   •
لتمكني النساء منذ 2019.

يف  التنمية  سياسات  متويل  عمليات   10 كل  من   9   •

أفريقيا تساند إصالحات تدعم رأس املال البرشي.
للتنمية  عملية   54 لتمويل  دوالر  مليارات   4.35  •
والرصاع  الهشاشة  تعاين  بلدان  يف  أفريقيا  يف  البرشية 
49% من االرتباطات الجديدة. ومن هذا  والعنف أو 
املؤسسة  من  دوالر  ماليني   609 توجيه  تم  املبلغ، 
للطوارئ  الرسيعة  االستجابة  إطار  للتنمية يف  الدولية 

الصحية لجائحة كورونا.
38% من محفظة عمليات التنمية البرشية يف أفريقيا   •

تجري اآلن يف بلدان تعاين الهشاشة والرصاع والعنف.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/478071629274267684/pdf/Africa-Human-Capital-Plan-Year-Two-Progress-Report-Investing-in-People-for-a-Resilient-and-Inclusive-Recovery.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/155781629273393266/africa-human-capital-plan-year-two-progress-report-investing-in-people-for-a-resilient-and-inclusive-recovery
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تحديث خطة رأس المال 
ق الأوسط  ي ال�ش

ي �ف الب�ش
وشمال أفريقيا 

الخلفية والمعلومات الأساسية
تُركِّز خطة عمل رأس املال البرشي يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا التي أُطلِقت يف 2019 عىل نهج دورة الحياة 

العمل  خطة  إطار  واستهدف  البرشي.  املال  برأس  للنهوض 

د  هذه بناء رأس املال البرشي وحاميته واالستفادة منه، وحدَّ

املحرز  التقدم  وترية  لترسيع  الالزمة  التغيري  عوامل  أيضا 

باستخدام نهج يقوم عىل إرشاك كافة الجهات الحكومية. وال 

يزال هذا اإلطار مالمئا بدرجة كبرية للمنطقة اليوم.

زا  وبعد مرور عامني من التنفيذ، كانت الجائحة العاملية ُمحفِّ

البلدان  أثَّر عىل  القطاعات، وهو ما  العديد من  لالبتكار يف 

ل بالتغريات املتوقعة يف  عىل اختالف مستويات دخلها، وعجَّ

مواطن ضعف يف  عن  كورونا  جائحة  العمل. وكشفت  عامل 

األنظمة الوطنية التي كانت ُمكلَّفة ببناء رأس املال البرشي 

وحاميته واالستفادة منه. وتعرَّضت شبكات األمان لضغوط 

كبرية. وعانت أنظمة الرعاية الصحية من اإلجهاد. وفاقمت 

إغالقات املدارس من أزمة التعلم. وبوجه عام، تباطأت خطى 

التقدم املحرز، ويف بعض السياقات القطرية تبددت مكاسب 

رأس املال البرشي.

ي 
�ف ي  الب�ش المال  رأس  عمل  خطة  تحديث 

ق الأوسط وشمال أفريقيا ال�ش
تم تحديث خطة عمل رأس املال البرشي يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا بقصٍد ذي شقني. ويهدف التحديث 

البرشي  املال  رأس  بناء  يف  املحرز  التقدم  تقييم   )1( إىل: 

وحاميته واالستفادة منه؛ و)2( وضع رؤية جديدة ملشاركة 

رأس  بناء  التقدم يف  وترية  لترسيع  املنطقة  الدويل يف  البنك 

م خطة العمل املحدثة لرأس املال البرشي  املال البرشي. وتُقدِّ

من  مجموعة  د  وتحدِّ إسرتاتيجية،  توجيهات  املنطقة  يف 

القصري  األمدين  تحقيقها يف  ينبغي  التي  والنتائج  األولويات 

واملتوسط.

د التحديث الذي استند إىل عملية تشاور شاملة سبق أن  وحدَّ

استخدمت يف تصميم خطة العمل األصلية املبادئ اإلرشادية 

الجائحة. وتركز هذه  التي خلَّفتها  الستجابة املنطقة لألزمة 

املبادئ عىل: )1( التعايف من الخسائر يف رأس املال البرشي؛ 

 )3( البرشي؛  املال  )2( إعادة تصويب االستثامرات يف رأس 

إعادة تصور رأس املال البرشي بعد زوال الجائحة.

الخطط عل المستوى الُقطْري 
عىل  عمل  خطط  إعداد  سيجري  التحديث،  تنفيذ  لتوجيه 

رأس  لتعزيز  والُنُهج  األولويات  ن  ستتضمَّ الُقطْري  املستوى 

املال البرشي تبعاً لظروف كل بلد. وستُستخَدم خطط العمل 

عىل املستوى القطري كأداة لتقوية الحوار بشأن السياسات 

ورشكاء  البنك  مع  املتعاملة  البلدان  مع  التعاون  وزخم 

التنمية، وتعزيز نهج جامعي يف ترسيع وترية بناء رأس املال 

ربط  تحسني  عىل  الخطط  هذه  تساعد  وسوف  البرشي. 

التنمية البرشية بالتحديات اإلمنائية لكل بلد، ومن ثمَّ إبراز 

تساندها  التي  األخرى  التدخالت  مع  والتكامل  التآزر  أوجه 

الحكومات املعنية.
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ي أنحاء المنطقة
النتائج �ف

يف العديد من بلدان املنطقة، توجد فجوة كبرية بني رأس املال 

البرشي ونواتج سوق العمل، وال تزال مشاركة النساء يف القوى 

م  قا كبريا لالستفادة من رأس املال البرشي. يُقدِّ العاملة ُمعوِّ

عامني  قبل  أُطلِق  الذي  ق  الم�ش ي 
�ف المرأة  ف  تمك�ي برنامج 

مساعدات فنية للعراق واألردن ولبنان لتقوية البيئة املواتية 

للمشاركة االقتصادية للنساء، وتحسني سبل حصول النساء عىل 

الفرص االقتصادية. عىل سبيل املثال، يف ديسمرب/كانون األول 

2020، أصدرت حكومة لبنان قانونا يُجرِّم التحرش الجنيس 

فنية  مساعدات  بعد  العامة  األماكن  ويف  العمل  مكان  يف 

ملموسة من برنامج متكني املرأة يف املرشق يف مراجعة وتنقيح 

قامئة  قوانني  مرشوعات  عدة  وتوحيد  القانونية،  املخرجات 

البنك  الحوار مع  العراق، وعىل أساس  قانون واحد. ويف  يف 

التجارية  املركزي العراقي ورابطة املصارف الخاصة، والبنوك 

الخاصة، ستساعد مبادرة تقديم قروض تصل قيمتها إىل 500 

لها أنشطة تدريب  ألف دوالر بدون ضامنات أو كفاالت وتُكمِّ

ق،  عىل تعزيز الشمول املايل للنساء. ويف مختلف أنحاء الم�ش

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات رشيكة منصات 

التعلم من النظراء لتوظيف النساء يف األردن ولبنان والعراق 

من أجل تعزيز التنوع بني الجنسني ومراعاة ظروف األرسة يف 

أماكن العمل بالقطاع الخاص الجتذاب مزيد من املوظفات 

واستبقائهن، مع الرتكيز عىل معالجة آثار جائحة كورونا.

ويف الأردن، يساند البنك الدويل استجابة التصدي للجائحة 

ل بالكامل  التي تشمل ما ييل: )1( نظاما ملعلومات اإلدارة ُمشغَّ

تشغيالً آلياً ويُغطِّي كل مراحل سلسلة تقديم الخدمات؛ )2( 

إجراء املدفوعات رقميا من خالل حسابات البنوك األساسية 

خالل  من  االستهداف  تحسني   )3( اإللكرتونية؛  واملحافظ 

من  العديد  يربط  الذي  د  املُوحَّ الوطني  السجل  استخدام 

باستخدام  التحقق  عملية  لتيسري  الحكومية  البيانات  قواعد 

البيانات اإلدارية. وبحلول منتصف 2021، كان نحو 500 

ألف أردين قد استفادوا من هذا الربنامج الشامل للمساعدة.

ويف المغرب، يساند برنامج تنمية الطفولة املبكرة باستخدام 

أداة متويل الربامج وفقا للنتائج تيسري الحصول عىل خدمات 

الطفولة  يف  والتعليم  والصحة  للتغذية  جيدة  نوعية  ذات 

املبكرة باملناطق الريفية للبالد. وتُعد هذه العملية جزءا من 

برنامج وطني أكرب )املبادرة الوطنية للتنمية البرشية( يهدف 

إىل تعزيز رأس املال البرشي لألطفال الصغار وأرسهم. ومن 

املتوقع أن تكون للربنامج تداعيات قوية عىل متكني النساء 

من خالل توفري فرص عمل يشغلها يف الغالب نساء )الرعاية 

املبكرة(،  الطفولة  يف  التعليم  مجال  يف  والعاملون  الصحية 

ستسهِّل  الطفل  لرعاية  جيدة  خدمات  بتقديم  وكذلك 

مشاركة اإلناث يف القوى العاملة.

تعرف عىل المزيدتعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://www.albankaldawli.org/ar/programs/mashreq-gender-facility
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/06/05/improving-early-childhood-development-outcomes
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/06/28/us-290-million-in-additional-financing-to-support-vulnerable-households-and-workers-affected-by-covid-19-in-jordan
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ي 
ي �ف وع رأس المال الب�ش م�ش

منطقة جنوب آسيا

د إطار ترسيع  إطار التدابري األربعة 4i4HCA: ُيحدِّ

التحديات  البرشي يف جنوب آسيا  املال  بناء رأس 

م  التي يواجهها رأس املال البرشي يف املنطقة، وُيقدِّ

إطاراً للعمل والتحرك عىل أربعة محاور.

لقد حققت منطقة جنوب آسيا تقدما كبريا يف كثري من أبعاد 
و2019،   1990 عامي  بني  الفرتة  ويف  البرشي.  املال  رأس 
األطفال دون سن  تراجعا رسيعا يف وفيات  املنطقة  شهدت 
للعمر  العام  املتوسط  يف  للزيادة  معدل  وأعىل  الخامسة، 
املتوقع. ويف الفرتة بني عامي 1998 و2016 اقرتبت بلدان 
بالتعليم  االلتحاق  تعميم  هدف  تحقيق  من  آسيا  جنوب 
الذين  السكان  نسبة  انخفضت   ،2015 عام  ويف  االبتدايئ. 

يعيشون عىل أقل من 1.90 دوالر للفرد يف اليوم إىل %12.

يحقق  أال  املتوقع  من  التقدم،  هذا  من  الرغم  عىل  ولكن 
من   %48 سوى  اليوم  يولدون  الذين  آسيا  جنوب  أطفال 
إمكاناتهم اإلنتاجية الكاملة. ومن الرضوري لتحقيق ازدهار 
وتحسني  والعرشين  الحادي  القرن  يف  آسيا  جنوب  منطقة 
ظروف املعيشة لكل املواطنني، متابعة السعي لتحقيق تقدم 
واتباع نهج يقوم عىل إرشاك كافة الجهات الحكومية، ونهج 
يف  والسيام  البرشي،  املال  رأس  تنمية  يف  القطاعات  متعدد 

مجاالت الحامية االجتامعية والصحة والتعليم

التحديات
مثَّة ثالثة عوامل تضعف نواتج رأس املال البرشي يف جنوب 

آسيا:

ِّي الجودة ونقص الخدمات الفعالة تأث�ي 
يُقوِّض تد�ف  •

من  آسيا  جنوب  منطقة  تعاين  العامة:  الستثمارات 
املال  رأس  قطاعات  عىل  العام  اإلنفاق  معدالت  أدىن 

البرشي يف العامل، وتدين تغطية الحامية االجتامعية، كام 
أن ُمعدل جودة الرعاية الصحية والحصول عليها هو ثاين 
االزدحام  يؤدي  ذلك،  عالوًة عىل  العامل.  يف  معدل  أدىن 
وغياب  واملياه،  الهواء  جودة  وتدينِّ  املدن،  يف  الشديد 
مشاركة القطاع الخاص إىل تدين نواتج الصحة والتعليم.

ة  كب�ي ائح  رسش تخلُّف  إل  المتعددة  التفاوتات  تؤدي   •
أعىل  تسجيل  فمع  النمو:  ركب  عن  السكان  من 
طفل  مليون   35 من  وأكرث  العامل،  يف  التقزم  معدالت 
ملشاركة  معدل  وأدىن  الدراسة،  عن  منقطعني  أصبحوا 
الدميوغرايف  العائد  وتعرض  العاملة،  القوى  يف  النساء 
للخطر، ونقص بطاقات الهوية الرسمية، يصعب تحقيق 

تكافؤ الفرص عىل كثري من الجبهات.

الصدمات  من  لطائفة  باطراد  الناس  يتعرض   •
والمخاطر: تواجه منطقة جنوب آسيا باطراد صدمات 
تغري املناخ، ومن املحتمل أن يصبح 40 مليون شخص 
البيئي  التلوث  ويُزهق  املناخ.  تقلبات  بسبب  الجئني 
روح شخص واحد من كل عرشة أشخاص ماعدا يف رسي 
النكا وملديف. واألمراض غري السارية من أشد املخاطر 
املريض  يدفعها  التي  الطبية  النفقات  وتؤدي  الصحية، 
مليون   60 من  أكرث  إفقار  إىل  الشخيص  حسابه  من 

شخص سنويا.

اتيجية س�ت الأولويات الإ
ي  أربعة تداب�ي لت�يع بناء رأس المال الب�ش

اتباع  يتطلب ترسيع بناء رأس املال البرشي يف جنوب آسيا 
نهج ذي أربعة محاور: االستثامر واالحتواء والتأمني واالبتكار.

الستثمار

يتطلَّب ضامن وصول خدمات جيدة النوعية إىل املواطنني يف 
جنوب آسيا تعزيز وتحسني االستثامرات التي يجب أن:

تُركِّز تركيزا مبارشا عىل رفع جودة الخدمات؛  •
املال  رأس  عىل  اإلنفاق  وكفاءة  نسبة  اتساق  تكفل   •

البرشي مع املعايري العاملية؛
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ع عىل تهيئة بيئة تنظيمية قوية يف تقديم خدمات  •  تُشجِّ
القطاعني العام والخاص؛ 

تُسلِّط الضوء عىل املساءلة املؤسسية والحوكمة.  •

الحتواء

الفئات  يف  مستغلة  غري  هائلة  اقتصادية  إمكانات  توجد 
املهمشة واألكرث احتياجا ميكن استغاللها يف تحفيز النمو يف 

جنوب آسيا. ولتحقيق االحتواء، يجب عىل الحكومات أن:

تنهي عبء التقزُّم مدى الحياة؛   •
تُعِطي أولوية لفقر التعلم لبناء أسس قوية؛   •

يبلغ  الاليت  والنساء  املراهقات  الفتيات  لتمكني  تعمل   •
عددهن مليارا يف جنوب آسيا؛ 

تُركِّز عىل مهارات القرن 21 والفرص اإلنتاجية للشباب؛   •
د الفئات الفقرية واألكرث احتياجاً لتوجيه الخدمات إليهم. تُحدِّ  •

ف التأم�ي

مُيِكن أن تساعد حامية البيئة، والتأمني، وأنظمة قوية للصحة 
العامة، واالستثامر يف شبكات أمان قابلة للتوسعة يف حامية 

مكاسب رأس املال البرشي. ولتحقيق هذه الغاية يجب:

إعطاء أولوية للهواء النظيف واملاء النظيف؛  •
خفض الوفيات واعتالل الصحة من األمراض غري السارية   •

األربعة الرئيسية؛
تعزيز تأهب األنظمة والصمود يف مواجهة الصدمات؛  •

الشديدة  التداعيات  مع  للتكيف  املجتمعات  إعداد   •
لتغري املناخ؛ 

حامية رأس املال البرشي للنازحني.  •

البتكار

التقنيات  البرشي من خالل  املال  رأس  تراكم  لترسيع وترية 
الرقمية والناشئة واالبتكارات املؤسسية، يجب:

بناء إطار تكنولوجي لتوليد نواتج رأس املال البرشي؛  •
الخدمات  تقديم  لتحسني  الرقمية  التقنيات  تسخري   •

بصورة آنية؛
تقوية القدرة عىل التعبري عن الرأي والوالية؛   •

وحيثام  حينام  القطاعات  متعددة  إسرتاتيجيات  اتباع   •
تدعو الحاجة.

ي منطقة جنوب آسيا
استجابة مجموعة البنك الدولي للتصدي لجائحة كورونا �ض

تذهب التقديرات إىل أن تعايف اقتصادات جنوب آسيا 
من تداعيات جائحة كورونا قد يستغرق عامني. ففقدان 
الوظائف عىل نطاق واسع، وانحسار مكاسب التعليم 
يف  التفاوتات  اشتداد  إىل  سيؤديان  الصحية  والرعاية 
املجتمعات وما لذلك من تداعيات مدمرة عىل الفئات 

الفقرية واألكرث احتياجاً.

وإذا كنا قد تعلمنا شيئا من الجائحة، فهو أنها أظهرت 
الصالت الوثيقة بني نظام قوي للصحة العامة، ونظام 
ونظام  للتوسعة،  وقابل  فعال  االجتامعية  للحامية 
إبداعي مرن للتعليم. ولألنظمة الثالثة كلها تأثري قوي 

عىل األداء االقتصادي ألي بلد.

ولذلك، كانت استجابة مجموعة البنك الدويل للتصدي 
هذه  حامية  نحو  هة  وُموجَّ رسيعة  كورونا  لجائحة 
جديدة  ملرشوعات  التخطيط  وتم  الثالثة.  املجاالت 
إجاملية  بتكاليف  والتوظيف  االجتامعية  للحامية 
قدرها نحو 1.9 مليار دوالر، منها 1.5 مليار دوالر تم 
رصفها حتى نهاية يونيو/حزيران 2020 يف بنغالديش 
إضافية  موارد  تخصيص  إعادة  مع  وباكستان،  والهند 
الدويل  البنك  ووافق  النكا.  وملديف ورسي  نيبال  يف 
أيضا عىل مرشوعات صحية يف إطار االستجابة الطارئة 
ملكافحة جائحة كورونا يف مثانية بلدان بجنوب آسيا 
2020 بتكلفة تبلغ إجامال  حتى نهاية أبريل/نيسان 

1.57 مليار دوالر.

تعرف عىل المزيد

https://documents1.worldbank.org/curated/en/885781616013381140/pdf/Unleashing-the-South-Asian-Century-Through-Human-Capital-for-All.pdf
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إذ  املنهجية،  التشخيصية  الدراسة  يف  أساسيا  باعتباره 
نحو  السعي  لترسيع  رئيسية  مسارات  ثالثة  ن  يتضمَّ
الفقر  إنهاء  الدويل:  للبنك  املتالزمني"  "الهدفني  بلوغ 
اإلنتاجية  تعزيز   )1( املشرتك:  الرخاء  وتعزيز  املدقع 
من  الفرص  يف  التفاوت  من  الحد   )2( الوظائف؛  وخلق 
خالل النهوض برأس املال البرشي؛ )3( تحسني مستويات 
الحوكمة لتقديم الخدمات. وتشتمل الدراسة التشخيصية 
املنهجية عىل مناقشة غنية ألولويات السياسات يف هذه 

املجاالت املرتابطة.

: خلصت الدراسة التشخيصية  ي
إسواتي�ف

املنهجية إىل أن التفاوت يف الفرص عقبة 
رئيسية يف طريق الحد من الفقر وتعزيز 
الرخاء املشرتك يف إسواتيني. وتقوية رأس 

املال البرشي والتقديم الشامل للجميع للخدمات العامة 
تم  التي  األولوية  ذات  السياسات  مجاالت  بني  من  هو 
تقوية  األولويات  تشمل  التعليم،  مجال  ويف  تحديدها. 
الرعاية والتعليم يف الطفولة املبكرة، والحد من معدالت 
الرسوب والترسب من املدارس يف مرحلة التعليم األسايس، 
األوىل،  الدراسية  الصفوف  يف  التعلم  نواتج  وتحسني 
تنمية  لجهود  والتنسيق  الحوكمة  مستويات  وتعزيز 
املهارات. ويف الرعاية الصحية، ينصب الرتكيز عىل تحسني 
نواتج صحة األطفال واألمهات، وتعزيز الصحة والتغذية 
لدى املراهقات والنساء، والحد من التفاوتات يف الحصول 

عىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

التأهب للتصّدي للجوائح
الدويل  البنك  يف  والسكان  والتغذية  الصحة  فريق  أعد 
إرشادات بشأن دمج تقييم الوقاية من الجائحة والتأهب 
أجل  من  املنهجية  التشخيصية  الدراسة  يف  للمواجهة 
تعزيز وضوح املسألة. وسيساعد هذا أيضا البلدان عىل 
دعام  الدويل  البنك  من  امليرس  التمويل  جدوى  إثبات 
والتأهب  الجائحة  من  الوقاية  مجال  يف  لالستثامرات 

للتصدي لها.

الدراسة التشخيصية 
المنهجية الُقطرية

ترثي الدراسة التشخيصية املنهجية الُقطرية 
كل إطار جديد للرشاكة مع ذلك البلد. وتهدف 
الدراسة التشخيصية املنهجية الُقطرية إىل رصد 

التحديات والفرص األكرث أهمية التي يواجهها بلد 
ما يف السعي نحو الهدفني املتالزمني: إنهاء الفقر 
املدقع وتعزيز الرخاء املشرتك عىل نحو مستدام. 

وينبع هذا من تحليل واٍف يسرتشد مبشاورات 
مع مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة.

تشخيصية  دراسة  أول  اكتملت  غيانا: 
األول  ديسمرب/كانون  يف  لغيانا  منهجية 
منطقة  يف  النفط  اكتشاف  وكان   .2020

بحرية يف غيانا لحظة فارقة، مع احتامل 
لالقتصاد  جوهري  تحول  إىل  تؤدي  أن 
النمو املستدام يف األمد الطويل  وتحقيق 

لكل رشائح املجتمع. وتقدم الدراسة التشخيصية املنهجية 
رؤية للبلد املعني كاقتصاد مرتفع الدخل عىل الطريق نحو 
النمو املستدام الشامل للجميع مع االنسجام االجتامعي 
والصمود البيئي. ويفحص الفصل الخامس اإلسرتاتيجيات 
إىل رأس  غيانا  الطبيعي يف  املال  رأس  تحول يف  إلحداث 
مال برشي، وفرص الحصول عىل كامل تغطية الخدمات 
األساسية والبنية التحتية من خالل االستثامر يف مجاالت 

الرعاية الصحية والتعليم والحامية االجتامعية.

كينيا: ترتكز الدراسة التشخيصية املنهجية 
عىل إسرتاتيجيتني: )1( زيادة اإلنتاج الكيل 
اإلنصاف  تعزيز  و)2(  اإلنتاجية؛  ومنو 
البرشي  املال  رأس  إىل  يُنظَر  والشمول. 

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/691761607528494981/a-pivotal-moment-for-guyana-realizing-the-opportunities-systematic-country-diagnostic
https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/966931608603154612/eswatini-systematic-country-diagnostic-toward-equal-opportunity-accelerating-inclusion-and-poverty-reduction
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34777
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بوتان
المدة: 2024-2021

الهدف: إيجاد أساس اقتصادي 
القطاع  بقيادة  الوظائف  خلق  لجهود  وتنوعا  شموال  أك�ث 

الخاص من أجل تقوية الصمود االقتصادي للبالد.

الرشاكة  إطار  سيساعد  البرشي،  املال  برأس  يتعلق  وفيام 

البرشي  املال  لرأس  الحالية  املكاسب  حامية  عىل  اإلسرتاتيجية 

الدعم  تقديم  خالل  من  وذلك  كورونا  جائحة  أزمة  أعقاب  يف 

للربامج الحكومية القامئة، وعىل األخص بزيادة إمكانية الحصول 

رعاية  يف  والتوسع  واألمهات،  لألطفال  الصحية  الخدمات  عىل 

الطفل يف السنوات األوىل، وتحسني خدمات تغذية ومنو األطفال. 

الرشاكة  إطار  يف  الحياة  دورة  نهج  سيساند  األطول،  األمد  عىل 

البلوغ مع  األوىل إىل مرحلة  السنوات  اإلسرتاتيجية األطفال من 

املبكرة، والرعاية الصحية،  الطفولة  القيام باستثامرات يف تعليم 

والتغذية، والتعليم عايل الجودة، والتعلم مدى الحياة للمساعدة 

عىل اكتساب املعارف واملهارات والوظائف.

يا نيج�ي
المدة: 2025-2021

يا للحد  الهدف:  مساندة جهود نيج�ي
من الفقر وتعزيز نمو متواصل يقوده 

القطاع الخاص.

مجيء  قبل  تحققت  التي  البرشي  املال  رأس  مكاسب  ولحامية 

الجائحة، يشتمل إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية ضمن محاور تركيزه 

األربعة الرئيسية عىل "االستثامر يف رأس املال البرشي". ويشتمل 

أيضا عىل زيادة الرتكيز عىل الربامج والعمليات التي تتسم بأنها 

ذات نطاق وطني، وعىل املشاركات التمهيدية التي تنطوي عىل 

إمكانيات كبرية لالستفادة منها وتوسيع نطاقها. ويف إطار محور 

الرتكيز الخاص برأس املال البرشي، يقرتح إطار الرشاكة نشاطني: 

تحسني مستويات تقديم الخدمات األساسية للتنمية البرشية - التي 

ترتكز حول التعليم والصحة واملساعدات االجتامعية- واالستفادة 

من العائد الدميوغرايف لنيجرييا - الذي يرتكز عىل توظيف الشباب 

ومهاراتهم، وكذلك عىل التمكني االقتصادي للنساء.

اتيجية س�ت اكة الإ إطار ال�ش

مجموعة  منوذج  جعل  إىل  اإلسرتاتيجية  الرشاكة  إطار  يهدف 

البنك الدويل الذي تقوده البلدان املعنية أكرث انتظاما واستنادا 

املتالزمني  الهدفني  وتركيزا عىل  وانتقائية  والدالئل  الشواهد  إىل 

املشرتك  الرخاء  وتعزيز  املدقع  الفقر  إنهاء  وهام  الدويل  للبنك 

عىل نحو مستدام.

ف الفلب�ي
المدة: 2023-2019

الهدف: الحد من المعوقات الرئيسية 
وتقليص  للجميع،  الشامل  للنمو 
والمنافسة  بالناس  يتعلق  فيما  الفقر 

ومواطن الضعف الرئيسية.

الرئيسية  الثالثة  املجاالت  أحد  يتمثل 

االستثامر  اإلسرتاتيجية يف  الرشاكة  إطار  اقرتحها  التي  للمشاركة 

إطار  ويف  البرشي.  املال  رأس  تنمية  لتحسني  الفلبينيني  يف 

الرشاكة  إطار  يقرتح  البرشي،  املال  برأس  الخاص  الرتكيز  مجال 

التعليم؛  خدمات  وإتاحة  جودة  تحسني   )1( أهداف:  ثالثة 

خالل  من  التكلفة  ميسورة  صحية  خدمات  إتاحة  زيادة   )2(

لعام  الشاملة  الصحية  الرعاية  لقانون  والدعم  الصحي  التمويل 

2019؛ )3( مساعدة الحكومة عىل تحقيق هدفها ببناء نظام 

للحامية االجتامعية يتضمن التأمني االجتامعي، وشبكات األمان 

االجتامعي، وتدخالت سوق العمل، واملساعدات االجتامعية.

التخطيط عىل 
المستوى الُقْطري

تعرف عىل المزيدتعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://documents1.worldbank.org/curated/en/891661574699296055/pdf/Philippines-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-July-2019-December-2023.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/526171611619063445/pdf/Nigeria-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY21-FY25.pdf
https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/620541608337280651/bhutan-country-partnership-framework-for-the-period-fy2021-24
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رواندا
المدة: 2026-2021

الهدف: مساعدة رواندا عىل زيادة 
نمو  ومرونة  نتاجية  االإ نمو  معدل 

الفقر من خالل مساٍر للتنمية المستدامة.

التي  املال البرشي" هو أحد األهداف الخمسة  و"تحسني رأس 

إكساب  إىل  يرمي  اإلسرتاتيجية، وهو  الرشاكة  إطار  إليها  يدعو 

الروانديني القدرات واملهارات يف ظل مستويات معيشة جيدة 

تحسينات يف  آمن. وسيتحقَّق هذا من خالل  ومجتمع مستقٍر 

املجاالت الثالثة: التعليم واملهارات، والصحة والتغذية، والحامية 

االجتامعية - مع الرتكيز عىل متكني النساء وزيادة الدعم املقدم 

التنمية  سياسات  ألغراض  الدويل  البنك  عمليات  سلسلة  من 

لرأس املال البرشي لدعم النمو الشامل للجميع، والذي يشتمل 

يف  االجتامعية  والحامية  املبكرة  الطفولة  تنمية  برامج  عىل 

العديد من القطاعات.

اليون س�ي
المدة: 2026-2021

ي 
�ف اليون  س�ي مساندة  الهدف: 

تحقيق نمو اقتصادي قادر عىل 
ف  ف عىل تحس�ي ك�ي الصمود ومستدام وشامل للجميع مع ال�ت

ي، والحوكمة، والتنافسية. رأس المال الب�ث

وفيام يتعلق مبجال الرتكيز الخاص برأس املال البرشي، يقرتح إطار 

الرشاكة اإلسرتاتيجية مساندة التعلم من بُعد والحلول املستندة 

لجائحة  واالحتواء  الوقاية  إسرتاتيجيات  وكذلك  التكنولوجيا  إىل 

كورونا يف األمد القصري. ويف األمد الطويل، سيساعد إطار الرشاكة 

االبتدائية  املرحلتني  يف  التعلم  نواتج  تحسني  عىل  اإلسرتاتيجية 

والثانوية، والسيام بني الفتيات؛ وتحسني أنظمة متابعة املعلمني 

من خالل حلول مبتكرة؛ ودعم جهود منع حمل املراهقات من 

نطاق  توسيع  عىل  واملساعدة  التمكني؛  إىل  تستند  مناذج  خالل 

إىل رفع  باإلضافة  املناطق  ليشمل جميع  األمان  برنامج شبكات 

كفاءة تشغيله ومساءلته.

جمهورية أفريقيا الوسطى
المدة: 2025-2021

جمهورية  مساندة  الهدف: 
متابعة  ي 

�ف الوسطى  أفريقيا 
. ي

سعيها نحو تحقيق االستقرار والتعا�ف

يقرتح إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية القيام باستثامرات كبرية يف رأس 

املال البرشي وتقديم الخدمات الجتذاب مشاركة القطاع الخاص. 

ويهدف أحد محوري الرتكيز "رأس املال البرشي والربط الشبيك 

لتعزيز االستقرار والشمول والصمود" إىل تخفيف اآلثار السلبية 

عىل رأس املال البرشي من جراء الجائحة من خالل استثامرات 

للجائحة وكذلك عن طريق تحويالت نقدية.  التصدي  يف برامج 

ويف األمد الطويل، يقرتح إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية زيادة الرتكيز 

عىل بناء نظام وطني لشبكات األمان لحامية األرس الفقرية واألكرث 

احتياجا، ولتحسني سبل الحصول عىل خدمات تعليم جيدة، مع 

الرتكيز عىل وجه الخصوص عىل النساء والفتيات.

ملوي
المدة: 2025-2021

الهدف: وضع االأسس الالزمة لتحقيق نمو 
رأس  وتنمية  الخاص  القطاع  يقوده  أفضل 
ي الحد من الفقر 

ي لتحقيق هد�ف المال الب�ث
ك. والرخاء المش�ت

ن إطار  وفيام يتعلق مبجال الرتكيز الخاص برأس املال البرشي، يتضمَّ

الرشاكة اإلسرتاتيجية هدفا يف األمد القصري هو مساندة استجابة 

النظام الصحي للتصدي للجائحة من خالل متويل الحصول عىل 

إطار  يقرتح  الطويل،  األمد  ويف  النقدية.  والتحويالت  اللقاحات 

الرشاكة اإلسرتاتيجية تطوير األنظمة الصحية يف مالوي مع الرتكيز 

عىل متكني النساء، وزيادة سنوات الدراسة املعدلة بحسب جودة 

التعلم، السيام يف املرحلة االبتدائية، وكذلك رعاية مهارات ريادة 

أكرث  االجتامعي  األمان  لشبكات  نظام  إنشاء  ومساندة  األعامل، 

ومساندة  الصمود  لتعزيز  استعداداً  وأفضل  وديناميكية،  شموال 

التمكني االقتصادي للمرأة.
تعرف عىل المزيدتعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيدتعرف عىل المزيد

https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/851731590804122431/sierra-leone-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy26
https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/573101618580009934/malawi-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy25
https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/645111594605654868/rwanda-country-partnership-framework-for-the-period-of-fy21-fy26
https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/875161599271252523/central-african-republic-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy25
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القطاعات يف  املساهامت متعددة 
تنمية رأس املال البرشي

تمويل سياسات التنمية 
من أجل تنمية رأس المال 

ض النساء ي وتمك�ي الب�ش

يتيح متويل سياسات التنمية الذي يقدمه البنك الدويل للبلدان 

موارد متويل رسيع الرصف لتلبية احتياجات التمويل الفعلية 

د استخدام هذه األداة يف بلد ما يف سياق  أو املتوقعة. ويتحدَّ

إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية. وتنطوي عمليات متويل سياسات 

التنمية عىل إمكانات قوية لتحقيق األهداف املرتابطة ترابطا 

واملساعدة  النساء،  ومتكني  البرشي  املال  رأس  لتنمية  وثيقا 

القامئة منذ وقت طويل عىل صعيد  عىل معالجة املعوقات 

السياسات واملؤسسات والتي تحول دون تحقيق تقدم. ويف 

اآلونة األخرية، استُخِدمت هذه األداة أيضا استخداما واسعا 

املال  رأس  لحامية  ذلك  يف  مبا  كورونا،  جائحة  آثار  ملعالجة 

الجائحة  احتواء  تدابري  من  ترضرا  األشد  األرس  يف  البرشي 

وفقدان الوظائف.

ة ي الآونة الأخ�ي
أمثلة قليلة �ف

الشمول  وتنمية  العامة  المالية  لضبط  ي 
الثا�ف نامج  ال�ب

 .)P168474( ي جمهورية أفريقيا الوسطى 
الجتماعي �ف

يعد هذا القرض لتمويل سياسات التنمية )بقيمة 50 مليون 

العامة  املالية  أوضاع  ضبط  تساند  سلسلٍة  يف  الثاين  دوالر( 

وتعزيز الشمول االجتامعي. ويَلقى التعايف االقتصادي الشامل 

الحصول عىل  لتحسني فرص  تدابري  للجميع دعام من خالل 

الحامية االجتامعية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم من 

خالل تدشني برنامج ُممكَّن رقمياً للتحويالت النقدية؛ وتطبيق 

برنامج للرعاية الصحية املجانية لألطفال دون سن الخامسة، 

والنساء الحوامل واملرضعات، والاليت تعرضن لحوادث عنف؛ 

وتعيني ونرش معلمي املدارس االبتدائية عىل املستوى املحيل.

ة استجابة الحماية الجتماعية  ي لت�يع وت�ي
وع الثا�ف الم�ش

يتسق   .)P174027( الهند  ي 
�ف كورونا  لجائحة  للتصدي 

إطار  تركيز  مع  التنمية  سياسات  لتمويل  القرض  هذا 

الرشاكة اإلسرتاتيجية للهند عىل بناء أنظمة حديثة للحامية 

إىل  تهدفان  عمليتني  من  سلسلة  يف  الثاين  وهو  االجتامعية. 

تقوية قدرات حكومات الواليات والحكومة الوطنية يف الهند 

قة وكافية للفئات الفقرية األكرث  لتقديم حامية اجتامعية ُمنسَّ

رتها جائحة كورونا. احتياجا املترضرة من الصدمات التي فجَّ

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P168474
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P174027
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غواتيمال  ي 
�ف ي 

والتعا�ف للأزمة  الستجابة  برنامج 
السلسلة  لهذه  الثالث  الركائز  إحدى  تساند   .)P173698(

الفئات  عىل  كورونا  جائحة  آثار  لتخفيف  الحكومة  جهود 

رأس  تراكم  وتعزيز  حامية  وكذلك  احتياجاً،  واألكرث  الفقرية 

املال البرشي. وتشمل اإلجراءات املسبقة يف إطار هذه الركيزة 

البرشي  املال  رأس  لحامية  التكميلية  التدابري  من  مجموعة 

املستقبل  يف  دعم  تقديم  ربط  مع  كورونا،  جائحة  أثناء  يف 

بإصالحات هيكلية من أجل تعزيز تراكم رأس املال البرشي.

ي لسياسات التنمية لتعزيز الشمول المالي 
التمويل الثا�ف

هذه  تساند   .)P174004( المغرب  ي 
�ف الرقمي  ل  والتحوُّ

تدابري  اتخاذ  التنمية  سياسات  متويل  عمليات  من  السلسلة 

عىل صعيد السياسات لتطوير نظام لتحديد الهوية الرقمية، 

برامج  وتوسيع  النقدية،  غري  املالية  التحويالت  واستخدام 

مع  بالتوازي  السلطات  ترعاها  التي  االجتامعية  الحامية 

خطة التعايف من الجائحة. وأتاح إنشاء صندوق تدبري جائحة 

دفع  السلسلة  األوىل يف هذه  العملية  ساندته  الذي  كورونا 

إعانات اجتامعية وإعانات البطالة إىل نحو 5.2 ماليني أرسة، 

منها 950 ألف عامل يف االقتصاد الرسمي، و4.3 ماليني أرسة 

تعتمد عىل االقتصاد غري الرسمي.

ي تونغا 
ي بعد الصدمة المزدوجة �ف

عملية مساندة التعا�ف
)P174683(. يهدف قرض متويل سياسات التنمية هذا إىل: 

)1( مساعدة الرشكات عىل الحفاظ عىل استمرارية عملياتها، 

احتياجا  األكرث  األرس  ومساندة  الرزق،  كسب  سبل  وحامية 

إرساء  و)2(  البرشي؛  املال  رأس  يف  االستثامر  يف  لالستمرار 

وتساند  مستدام.  اقتصادي  تعاٍف  لتحقيق  الالزمة  األسس 

هة  ُموجَّ مدفوعات  تقديم  ن  تتضمَّ تدابري  األوىل  الركيزة 

للحامية االجتامعية يف إطار االستجابة لألزمة، وإعفاء مؤقتا 

من الرسوم لطالب املدارس الثانوية، وبرنامجا لدعم األجور، 

الرسمي  االقتصادين  يف  العاملة  للرشكات  مالية  ومساعدات 

وغري الرسمي. وتساند هذه التدابري أيضا تحسينات مهمة يف 

نظام األمان االجتامعي التكيفي يف تونغا.

وع مساندة تحوُّل اقتصادي شفاف وشامل للجميع  م�ش
الثانية  الركيزة  إطار  يف   .)P171751( أوزباكستان  ي 

�ف
تدابري  هذا  التنمية  سياسات  متويل  قرض  يساند  للمرشوع، 

الداخلية، ووضع إطار  الهجرة  القيود تقريبا عىل  إلنهاء كل 

الفرص  تكافؤ  وضامن  املرأة،  ضد  العنف  ملعالجة  قانوين 

األكرث  لألرس  االجتامعية  املساعدات  نطاق  وتوسيع  للنساء، 

احتياجا، وتقوية فعالية نظام شبكات األمان.
تعرف عىل المزيدتعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P174004
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P171751
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P173698
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P174683
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ي رواندا
وع مساندة الستقرار القتصادي والنمو الشامل للجميع �ف م�ش

الطلب يتعلمون بشكل 
أفضل وينتقلون إل 

الصفوف الأعل بسلسة

الطالب يستفيدون من تحسن معاي�ي 	 
االنتقال إل الصف الدراسي التالي 

. ي
والدعم التعوي�ض

ض يؤدي 	  ن إدارة وتأهيل المعلم�ي تحسُّ
ض بيئة التعلم بشكل فعال. إل تحس�ي

الشباب يصلون إل تحقيق 
ف  كامل إمكاناتهم كبالغ�ي

ي 
سهام �ف وأك�ش قدرة عل الإ

النمو العريض 

تحسن التعلُّم يساعد عىل إعداد 	 
الشباب لالنتقال إل التعليم العالي 

والعمل.
ي الشباب 	 

تسخ�ي عائد االستثمار �ض
ض النمو. لتحف�ي

الأرس أقدر عل الصمود ويمكنها بشكل أفضل مجابهة الصدمات

ض صحي مجتمعي يتسم باالستدامة المالية.	  ض سبل فرص الحصول عىل تأم�ي سهولة وتحس�ي
ة واالأك�ش احتياجا مع استفادتها من شبكات االأمان لمجابهة الصدمات 	  تعزيز صمود مزيد من االأرس الفق�ي

ي. ز عىل رأس المال الب�ش ي تُركِّ
ال�ت

ة د ز الرك�ي
تقوية القدرات الالمركزية والمساءلة

ة ب  ز الرك�ي
ي فرص الحصول عىل 

نصاف �ف تعزيز فعالية التغطية والإ
برامج القطاع الجتماعي الحيوية

ة أ  ز الرك�ي
تعزيز استدامة المالية العامة عىل المدى الطويل

ة ج ز الرك�ي
تعزيز فعالية تعلم الأطفال ونموهم

الحماية الجتماعيةالمعوقات
عدم دقة استهداف المستفيدين	 
انخفاض نطاق تغطية شبكات االأمان	 

التعليم
ِّي مستويات تقدم الطالب وتعلمهم	 

تد�ض
عدم كفاية آليات إعداد االأطفال لاللتحاق بالمدرسة	 
ي	 

ض وتطويرهم المه�ض عدم كفاية إدارة شؤون الُمعلِّم�ي

الصحة والتغذية والسكان
ض الصحي 	  عدم كفاية تغطية التأم�ي
ي 	 

ض �ض عدم كفاية أعداد العامل�ي
المجال الصحي

تفعيل هياكل الحوكمة واالأُُطر المؤسسية عىل المستوى 
الالمركزي من أجل تقديم الخدمات االجتماعية بكفاءة

السجل االجتماعي يساعد عىل رفع كفاءة 
امج االجتماعية لمنفعة الفقراء وتغطية توجيه ال�ب

ي الحفاظ عىل 
تساعد استمرارية القدرة عىل تحمل الدين �ض

قدرة الدولة عىل تقديم الخدمات العامة من أجل نمو شامل 
للجميع وذي قاعدة عريضة

سلسلة عمليات تمويل سياسات التنمية لدعم رأس 

ي رواندا
ي من أجل نمو شامل للجميع �ف المال الب�ش

متت املوافقة عىل املرشوع األول لتمويل سياسات التنمية لدعم 

رأس املال البرشي من أجل منو شامل للجميع يف رواندا )150 

مليون دوالر( يف ديسمرب/كانون األول 2020، وهو األول يف 

إجاميل  يبلغ  عمليات  ثالث  من  القطاعات  متعددة  سلسلة 

مليون دوالر،   400 لها  للتنمية  الدولية  املؤسسة  مخصصات 

واشتمل عىل تعاون جدير باملالحظة بني العديد من الوزارات 

واملؤسسات الحكومية لتحقيق النتائج يف مختلف مراحل دورة 

ن املرشوع التأكيد عىل الحوكمة الجيدة،  حياة اإلنسان. ويتضمَّ

ومتكني النساء، واإلنصاف كمحاور تركيز شاملة. وتربط نظرية 

التغيري املُبيَّنة أدناه بني اإلصالحات والنتائج التي يجب تحقيقها. 

وكان التقدم املُحرز مشجعا يف تدابري الصحة والتغذية والتعليم 

والحامية االجتامعية والحوكمة عىل الرغم من التحديات التي 

أفرزتها جائحة كورونا. ويجري حاليا إعداد العملية الثانية )150 

مليون دوالر( ومن املقرر املوافقة عليها يف السنة املالية 2022.

الأطفال يبدأون بداية جيدة 
وأحسن استعداداً للتعلم

تستفيد االأرس من حزمة دنيا من 	 
ض الطفولة المبكرة.  المساعدات لتحس�ي

خدمات تنمية الطفولة المبكرة
مزيد من االأطفال االأصحاء يلتحقون 	 

ي 
بمرحلة ما قبل التعليم االبتدا�أ

وأفضل استعدادا للنجاح.

النساء يتم تمكينهن 
للعمل والستفادة من                 

ي  رأسمالهن الب�ش

أشد النساء فقرا يتاح لهن الحصول 	 
ي مراكز 

عىل عمل مرن طوال العام �ض
ل. ض ي الم�ض

لتنمية الطفولة المبكرة �ض
النساء االأشد فقرا يحصلن عىل 	 

تحويالت نقدية تراعي احتياجات 
التغذية ويستفدن من رعاية االأمومة 

والوالدة والطفولة المبكرة.
ي الخطوط 	 

تزويد المنشآت الصحية �ض
ض مهرة. االأمامية بمهني�ي

تعرف عىل المزيد

https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/document-detail/P173680?type=projects
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الفرص  عل  الحصول  ي 
�ف ف  الجنس�ي ف  ب�ي المساواة 

ي ألبانيا
القتصادية �ف

عىل الرغم من الجهود املبذولة لتضييق الفجوة بني الجنسني، 

ر بنحو 20% من نصيب الفرد من  فإن ألبانيا فقدت ما يُقدَّ

إجاميل الناتج املحيل ألن عددا قليال جدا من النساء يعملن، 

ومن يعملن يحصلن عىل أجور متدنية. وكان تعزيز املساواة 

بني الجنسني يف الحصول عىل الفرص االقتصادية هدفاً رئيسياً 

من أهداف األجندة االجتامعية واالقتصادية للحكومة.

بني  املساواة  لدعم  التنمية  سياسات  متويل  مرشوع  وبلغ 

ألبانيا  يف  االقتصادية  الفرص  عىل  الحصول  يف  الجنسني 

يف  ذروته  دوالر  ماليني   10 قدرها  بتكلفة   )P160594(

رسعة اعتامد سلسلة من اإلصالحات لجعل اإلطار االقتصادي 

بني  للمساواة  مراعاًة  أكرث  للبالد  واملؤسيس  واالجتامعي 

الركائز  محور  ويتمثل  اإلقليمية.  للمعايري  امتثاال  الجنسني 

سبل  تحسني   )1( يف:  هذا  التنمية  سياسات  لتمويل  الثالث 

حصول النساء عىل املوارد؛ )2( تحقيق تكافؤ الفرص لتعزيز 

الرتتيبات  تقوية   )3( للنساء؛  املتاحة  العمل  سوق  فرص 

املساواة  اعتبارات  مراعاة  مع  السياسات  لوضع  املؤسسية 

بني الجنسني.

 وبعد مرور أكرث من عام عىل املوافقة عىل قرض متويل سياسات 

التنمية هذا )يف نوفمرب/ترشين الثاين 2019(، تحققت نتائج 

عىل  السياسات  تدابري  من  املجموعة  هذه  تنفيذ  يف  جيدة 

الرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا.

التوثيق  موظفي  الجديد  العقاري  الشهر  قانون  يلزم   •

للعقار  املشرتكة  للملكية  التلقايئ  والتسجيل  بالتحقق 

حينام يكون املالكون متزوجني، وهو ما سيزيد الخيارات 

لألنشطة  التمويل  عىل  للحصول  النساء  أمام  املتاحة 

االقتصادية ولبدء مرشوعات األعامل.

ولقد لوحظ تحقيق تقدم كبري من حيث االمتثال بنسبة   •

العطاءات يف  ِقبَل مقدمي  الواجبة من  للقواعد   %100

إقرار  تقديم  عليهم  يتوجب  الذين  العامة  املناقصات 

ذايت فيام يتعلق بعدم التمييز يف مكان العمل. ويف عام 

2020، تبنيَّ أن جهة فاعلة واحدة يف امليدان االقتصادي 

تصحيحيا  إجراء  تتخذ  أن  دون  العمل  قانون  خالفت 

وذلك يف أعقاب عملية فحص وتفتيش.

بالنسبة  تراجعت  بالوظائف  اإللحاق  أنشطة  أن  ومع   •

الوطنية  التوظيف  مصلحة  خالل  من  والرجال  للنساء 

بسبب الجائحة، فإن نسبة النساء الاليت أُلحقن بوظائف 

زادت إىل 59% من 49% يف 2019.

يف  الطالب  إىل  املعلمني  نسبة  يف  انخفاض  تسجيل  وتم   •

بأعىل  تتسم  التي  البلديات  يف  األطفال  رياض  مرحلة 

إيجابية بعد  نتائج  أيضا عن  الحكومة  النسب. وأبلغت 

املعقد يف  الوضع  الرغم من  التمويل، عىل  تغيري صيغة 

السنة الدراسية الحالية.

اعتبارات  املوازنة تراعي اآلن  برامج  أكرث من نصف كل   •

تزايد  2019 مع  33% يف  الجنسني مقابل  املساواة بني 

الحصة من اإلنفاق يف املوازنة.

ساعد نظام معلومات اإلدارة املالية األلباين الجديد عىل   •

إجراء تتبع أكرث انتظاما ملؤرشات األداء الرئيسية املتصلة 

ويظهر  املوازنة،  برنامج  بحسب  الجنسني  بني  باملساواة 

هذا النظام أن نسبة املؤرشات التي تعنى بشكل مبارش 

بالفجوات املوثقة بني الجنسني قد زادت.

"من املهم أن تسري أي سياسة اجتامعية 
وأي سياسة للتوظيف جنباً إىل جنب. 
ويرتبط احتامل أن تدخل امرأة سوق 
العمل وتبقى فيه ارتباطا كبريا مبقدار 

خدمات رعاية الطفل املتاحة".
دينا سورنسن نائبة وزير المالية

ي
والقتصاد الألبا�ف

تعرف عىل المزيد

https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P160594
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مجموعة واسعة من تداب�ي 
الدعم للبلدان

الصحي  والرصف  املياه  قطاع  أن  نيجرييا  حكومة  أعلنت 
والنظافة العامة يف البالد يف حالة طوارئ يف 2018، إذ إن 
ماليني النيجرييني محرومون من الحصول عىل مياه الرشب، 
لغسل  أساسية  ومرافق  الصحي،  للرصف  نة  ُمحسَّ ومرافق 
الحكومة  نفَّذت  الطارئة،  الحالة  هذه  وملعالجة  األيدي. 
عدة مبادرات يف إطار خطة العمل الوطنية لتنشيط قطاع 
إمدادات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة، مبا يف ذلك 
والنظافة  الصحي  والرصف  المياه،  إمدادات  برنامج 
هذا  يؤدي  أن  املتوقع  ومن  والريف.  الحرصف  ي 

�ف العامة 
الربنامج الذي متت املوافقة عليه يف عام 2020 إىل تزويد 
6 ماليني نيجريي بخدمات مياه الرشب األساسية، ومساندة 
نة للرصف  1.4 مليون نيجريي يف الحصول عىل خدمات ُمحسَّ

والرصف  الرشب  ملياه  نة  ُمحسَّ خدمات  وتوفري  الصحي، 
الصحي والنظافة العامة يف 2000 مدرسة ومنشأة للرعاية 
مامرسة  إنهاء  يف  محيل  مجتمع   500 ومساعدة  الصحية، 
قضاء الحاجة يف الهواء الطلق. وتُؤثِّر خدمات املياه والرصف 
الدرايس  التحصيل  سنوات  عىل  العامة  والنظافة  الصحي 

بتوفري الوقت الذي يقضيه األطفال يف جمع املياه للذهاب 
تبعدهم  قد  التي  األمراض  انتشار  من  والحد  املدرسة،  إىل 
عن املدرسة، واإلسهام يف تهيئة بيئة تعلم آمنة وصحية أثناء 

وجودهم يف املدرسة.

ي 
�ف الغذاء  وإمدادات  للزراعة  الطارئ  وع  الم�ش يهدف 

األمن  عىل  للجائحة  السلبية  اآلثار  معالجة  إىل  أفغانستان 
الغذايئ ومستويات الدخل، ويف الوقت نفسه بناء القدرات 
واألنظمة واملوارد اإلنتاجية لإلسهام يف مراحل التعايف والصمود 
إنتاجية  تحسني  إىل  املرشوع  ويهدف  الصدمات.  وجه  يف 
تدابري  خالل  من  العمل  فرص  وخلق  الرئيسية،  املحاصيل 
مختلفة، من بينها شبكات الري، ومامرسات مراعية لظروف 
والتوزيع  الجافة،  واألرايض  املروية  الزراعة  ألنظمة  املناخ 
الطارئ للبذور، وتحسني مرشوعات حدائق صغرية يف أفنية 
املنازل لزراعة الخرضاوات الطازجة لتوفري األغذية ذات القيمة 
الغذائية العالية عىل مستوى األرسة. وقد أعاق تفيش جائحة 
كورونا أوائل عام 2020 التعايف من الجفاف يف 2018/2017 
عىل مستوى األرسة واملستوى الوطني. وملعالجة هذا الوضع، 
أطلق املرشوع الطارئ للزراعة وإمدادات الغذاء يف أفغانستان 
حملة لتوزيع بذور القمح يف كل أنحاء البالد للزراعة يف نوفمرب/
ترشين الثاين 2020، وتلقَّى أكرث من 215 ألف مستفيد حزم 
نة. ومن املتوقع أن تولِّد االستثامرات يف أصول  البذور املُحسَّ
إنتاجية أكرث من 5 ماليني يوم عمل لأليدي العاملة غري املاهرة 

خالل فرتة تنفيذ املرشوع.

وع الستجابة الطارئة لمكافحة  يف رسي لنكا، ساند م�ش
جهود  الصحية  الأنظمة  تأهب  وتعزيز  كورونا  جائحة 
الحكومة الحتواء الجائحة من خالل أنشطة متابعة املخالطني. 
)1( رشاء  للمرشوع يف معظمه يف  املقدم  التمويل  واستُخِدم 
أجهزة اختبار يب يس آر ومعدات املختربات والتجهيزات الطبية 
الحيوية، )2( توفري األشغال واملستلزمات والخدمات الرضورية 
أنحاء  يف  كورونا  بفريوس  املصابني  لعالج  مركزا   70-60 يف 
الثانوية  الرعاية  منشآت  يف  عزل  وحدات  إنشاء   )3( البالد، 
الرسيرية  السعة  زيادة   )4( البالد،  أنحاء  يف  والتخصصية 
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لوحدات الرعاية املركزة/ الوحدات املخصصة للعناية املكثفة، 
)5( توفري دعم وسائل االنتقال للكوادر الطبية للتواصل وتتبع 

دراجات  و805  أجرة  سيارة   26 خالل رشاء  من  املخالطني 
نارية ليستخدمها مفتشو وزارة الصحة/مفتشو الصحة العامة. 
يف  الصحية  الرعاية  نظام  تقوية  إىل  أيضا  املرشوع  ويهدف 
املستقبل.  يف  الصحية  الطوارئ  حاالت  إدارة  لتحسني  البالد 
ورصف املرشوع أيضا تحويالت نقدية اجتامعية لنحو 700 
ألف شخص من املحتاجني األوىل بالرعاية بينهم كبار السن 
وساند  االقتصادية.  الناحية  من  احتياجا  واألكرث  واملعوقون 
املرشوع أيضا حملة التطعيم للوقاية من فريوس كورونا من 

خالل متويل رشاء اللقاحات وتوزيعها.

 ولتشجيع اآلباء عىل االستمرار يف إرسال أطفالهم إىل رياض 
رسي  ي 

�ف المبكرة  الطفولة  تنمية  وع  م�ش م  يُقدِّ األطفال، 
املزارع و3000 روضة  الطفولة يف  لتنمية  لنكا لكل مركز 
أطفال أخرى يف أنحاء الجزيرة معدات الوقاية الشخصية مثل 
املحمولة  الحرارة  قياس  وأجهزة  التعقيم  وأدوات  الكاممات 
باليد وأحواض غسل األيدي من أجل صحة وسالمة األطفال 
واملعلمني. ويسعى املرشوع أيضا إىل التوسع يف دعم اإلعفاء 
من الرسوم الدراسية نظرا لزيادة عدد األرس التي تحتاج إىل 
مساعدة مالية يف أعقاب الجائحة، وتقديم مواد التدريس إىل 
مزيد من مراكز تنمية الطفولة املبكرة للوصول إىل عدد أكرب 
الطفولة  تنمية  وسيزيد مرشوع  الحاجة.  ذوي  األطفال  من 
املبكرة هذا الدعم ليصل إىل 7000 روضة أخرى من رياض 

األطفال يف جميع املقاطعات.

وع المدارس الأك�ش أمنا وشمول واستدامة  سيساند م�ش
لبلوغ هدف  سعيها  يف  الحكومة   )P175308( رومانيا  ي 

�ف
املتدنية  الجودة  ذات  املتقادمة  التحتية  بالبنية  النهوض 
املرشوع  أهداف  وتشمل  املستقبل.  مدارس  إىل  وتحويلها 
تحسني ظروف الرصف الصحي مع الرتكيز عىل إدارة النظافة 
االلتحاق  سبل  وتوسيع  للفتيات،  بالحيض  املتصلة  الصحية 
بالتعليم للطالب من املجتمعات الريفية الفقرية واملحرومة، 
تعدد  نظام  من  والحد  الروما،  غجر  طائفة  أطفال  ومنهم 

من  املدارس  تأمني  عىل  والحرص  الدرايس،  اليوم  يف  الفرتات 
الهواء، وتزويدها مبزيد من  الكوارث والحرائق وتدين جودة 
وتوفري  الرقمية،  والخدمات  الطاقة،  استخدام  كفاءة  وسائل 

استهالك املياه.

مارس/آذار  ي 
�ف ي 

هاي�ت كورونا  جائحة  أصابت  حينام 
وع إمدادات المياه والرصف الصحي  2020، أطلق م�ش

ي 
ة بهاي�ت ي المناطق الريفية والبلدات الصغ�ي

المستدامة �ف
حملة توعية عامة واسعة النطاق متعددة الوسائط واللغات 
العامة،  والنظافة  األيدي،  غسل  سلوكيات  عىل  للتشجيع 
مزيد  إىل  وللوصول  الكاممات.  واستخدام  البدين،  والتباعد 
دراجات  املرشوع  عمل  فريق  استخدم  النائية،  املناطق  من 
التدابري  طريقها  عن  ليذيعوا  صوت  مبكربات  مزودة  نارية 
ر قادة املجتمعات املحلية جهود  الوقائية املوىص بها. وتصدَّ
نرش امللصقات ومقاطع الفيديو. وُعِقدت أكرث من 430 دورة 
تدريبية بشأن كيفية تركيب مرافق لغسل األيدي. وشملت 
والطاقة  والصحة  التعليم  منها:  قطاعات  مشاركة  الحملة 
واملياه. ويجري أيضا تنفيذ برنامج مشرتك مع قطاعات الصحة 
واملياه والطاقة يف البنك الدويل لتجهيز بعض املراكز الصحية 
لعالج املصابني بفريوس كورونا بالطاقة الشمسية ومضخات 

املياه العاملة بالطاقة الشمسية.
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https://www.worldbank.org/en/results/2020/10/05/enhancing-equitable-access-quality-early-childhood-development-sri-lanka
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وساندت الستجابات التعليمية الطارئة لمكافحة جائحة 

لخدمات  طارئ  برنامج  إعداد  يف  الحكومة  و  ب�ي ي 
�ف كورونا 

لضامن  ليام  يف  العامة  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه 

فتح  إلعادة  استعدادا  املجال  هذا  يف  كافية  خدمات  توفري 

املساعدات  حزمة  من  جزءا  العملية  هذه  وكانت  املدارس. 

مها البنك الدويل ملساندة جهود بريو  الفنية الشاملة التي قدَّ

للتصدي للجائحة.

اء والقادرة عىل الصمود والشاملة للجميع التنمية الخ�ض

من الرضوري إعداد إسرتاتيجيات متكاملة أطول أمدا 

للجميع  وشاملة  الصمود  عىل  وقادرة  لتنمية خرضاء 

إلصالح األرضار الهيكلية التي أحدثتها جائحة كورونا 

والتكيف  املناخ  تغري  آثار  تخفيف  جهود  وترسيع 

للحد  السعي  استعادة زخم  نفسه  الوقت  معها، ويف 

املشرتك. ويتطلب تحقيق  الرخاء  الفقر وتحقيق  من 

يف  التدخالت  تنسيق  دواماً  وأكرث  وتريًة  أرسع  تعاٍف 

ثالثة مجاالت: )1( االستثامر يف كل أشكال رأس املال؛ 

الهيكلية  والسياسات  الكيل  االقتصاد  سياسات   )2(

لتسهيل  التكنولوجي  واالبتكار  املؤسسات  وتقوية 

عملية التحوُّل؛ )3( تعبئة رأس املال عىل نطاق واسع، 

والسيام من القطاع الخاص.

املال  رأس  بناء  إعادة  تتطلب  اإلطار،  هذا  وداخل 

البرشي إصالحات وسياسات متكاملة ومتويال مستداما. 

تنمية  االنتكاسة يف  تدابري لعكس مسار  اتخاذ  ويلزم 

رأس املال البرشي، مع معالجة التفاوتات الهيكلية.

تكافح  التي  للبلدان  العاجلة  األولوية  تزال  ال   •

الجائحة هو االحتواء وتوزيع اللقاحات.

الصمود  قادرة عىل  االستثامر يف خدمات شاملة   •

وإمدادات  والتعليم  واإلسكان  الصحية  للرعاية 

قوية  مجتمعات  يبني  الصحي  والرصف  املياه 

وقادرة عىل الصمود يف وجه الصدمات.

يلزم اتباع سياسات تعليمية ملعالجة أزمة التعلم   •

املستقبل، والسيام  املهارات يف  احتياجات  وتلبية 

للشباب والنساء.

القادرة  الخرضاء  التنمية  أجندة  النساء  ر  تتصدَّ  •

للجميع بوصفهن عوامل  الصمود والشاملة  عىل 

تغيري قوية. وتُؤكِّد الحاجة إىل تعاٍف قوي أهمية 

التمكني االقتصادي للنساء.

جوهريا  جزءا  االجتامعية  الحامية  تقوية  وتعد   •

من التنمية حيث إنها تبني الشمول والقدرة عىل 

الصمود يف وجه الصدمات.
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ي للزراعة المراعية لحتياجات  وع التجري�ب ويهدف الم�ش
مقاطعتي  يف  أعوام  ثالثة  يستمر  الذي  المراهقات  تغذية 
موانزا ونتشييس يف مالوي إىل حشد الفتيات من أعامر 19-10 
عاما، ويدعمهن بالتدريبات والتوجيه واملستلزمات لالنطالق 
املاشية عىل  وتربية  الغذائية  القيمة  عالية  لزراعة محاصيل 
الهياكل  داخل  املرشوع  مراعاة  تعميم  وكان  ضيق.  نطاق 
الحكومية عامال أساسيا يف نجاحه. ويلقى املرشوع مساندة 
قوية من مجالس فريوس ومرض اإليدز واملقاطعات يف إدارة 
إسرتاتيجيات  وأصبحت  مالوي.  يف  الزراعة  بوزارة  التغذية 
التنفيذ يف  يتجزأ من خطط  ال  اآلن جزءا  املراهقات  تغذية 
املقاطعتني، وهو ما يبعث األمل يف ترسيخ استدامة املرشوع. 
عىل سبيل املثال، اشتمل املرشوع عىل مزيج من التدخالت 
الرزق،  كسب  وسبل  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  بشأن 
ومهارات القراءة والكتابة، والرتفيه لتلبية احتياجات الفتيات 
يف املقاطعتني. وستؤدي الوجبات الغذائية الصحية والتمكني 

االقتصادي إىل تحسني آفاق املستقبل للفتيات وأرسهن.

أجل  من  الفعال  نفاق  الإ برنامج  سيساعد  باكستان،  ويف 
ي خي�ب بختونخوا حكومة هذا اإلقليم عىل 

التنمية الُمعزَّزة �ف
تقوية إدارتها للموارد العامة، وتخطيط املالية العامة للحفاظ 
عىل استثامرات رأس املال البرشي يف خدمات التعليم والرعاية 
الصحية. وبتنفيذ إصالحات حيوية ومعالجة معوقات رئيسية 
العامة  واملشرتيات  امليزانية  ووضع  التخطيط  مجاالت  يف 
وإدارة سالسل اإلمداد، سيساعد الربنامج اإلقليمي عىل تحسني 
إمكانية التنبؤ باملوارد الالزمة لتوفري الوصول إىل التداوي يف 
منشآت الرعاية الصحية األولية، ومنها عيادات رعاية األمهات 
واملواليد للنساء يف أنحاء اإلقليم، وزيادة إتاحة أطقم التدريس 
الكافية يف 45% عىل األقل من املدارس االبتدائية والثانوية يف 

اإلقليم، وعىل وجه الخصوص ملدارس الفتيات.

وتعالج نُُهج صحة واحدة االرتباط بني صحة اإلنسان والحيوان 
التي  املنشأ  حيوانية  األمراض  من  الوقاية  أجل  من  والبيئة 
حلول  وتتطلب  الجوائح.  ملواجهة  والتأهب  اإلنسان  تُصيب 
"صحة واحدة" نهجا متعدد القطاعات يشمل الصحة والتغذية 

والسكان والزراعة والغذاء واملياه والرصف الصحي والنظافة 
العامة. وقد اتخذ العديد من البلدان بالفعل تدابري نهج صحة 
واحدة. وملنع تفاقم األمراض حيوانية املنشأ التي تنتقل إىل 
ي 

التعا�ف برنامج  يساند  وانتشارها،  كورونا(  )ومنها  اإلنسان 
يا ربط إمدادات  ي نيج�ي

ف القتصادي �ف من كورونا والتحف�ي
التبخري  وخدمات  للتلف،  القابلة  السلع  أسواق  إىل  املياه 
ومعالجة املياه، وتطوير املجازر، وتحسني إدارة النفايات من 
أجل تحسني التشغيل اآلمن لسالسل توريد األغذية. وتطوير 
أسواق السلع القابلة للتلف جزء من استجابة متعددة املحاور 
تحويالت  عىل  الحصول  بني  تجمع  كورونا  لجائحة  للتصدي 
العاجلة  اإلغاثة  أجل  من  الرزق  كسب  سبل  ودعم  نقدية، 
لتعيد  واملتوسطة  والصغرية  الصغرى  للمرشوعات  والتعايف 

إحياء القطاع الخاص.

وع دعم تنمية القطاع الخاص  ويف بنغالديش، سهَّل م�ش
تقديم أكرث من 3.9 مليارات دوالر من االستثامرات الخاصة 
املبارشة وخلق أكرث من 41 ألف وظيفة )24% منها تشغلها 
نساء(. وساند الربنامج عملية إصالح تنظيمي، وساعد يف بناء 
مجمعات  وهيئة  بنغالديش،  يف  االقتصادية  املناطق  هيئة 
التكنولوجيا املتطورة، ويف تطوير 1500 فدان من األرايض، 
و14 كيلومرتا من السدود، و26 كيلومرتا من الطرق، ومثانية 
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https://www.worldbank.org/en/results/2020/10/05/enhancing-equitable-access-quality-early-childhood-development-sri-lanka
https://www.worldbank.org/en/results/2020/10/05/enhancing-equitable-access-quality-early-childhood-development-sri-lanka
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رصبيا عىل الطريق إىل االنضامم لبلدان االتحاد األورويب يف 

تحرك نحو وسائل النقل األنظف.

ي المجتمعات المحلية 
سيؤدي مرشوع الطاقة الشمسية �ف

إىل زيادة تقارب الضعفني يف معدل الحصول عىل الكهرباء يف 

بوروندي من خالل توسيع إمكانية الحصول عىل اإلمدادات 

واملراكز  واملدارس  املحلية  واملرشوعات  الريفية  لألرس 

الصحية يف بعض من أفقر مناطق البالد. وسيتاح ألكرث من 

91 ألف أرسة و4000 منشأة أعامل صغرية و500 مدرسة 

و400 مركز صحي الحصول عىل الكهرباء من خالل شبكات 

 400 وستحصل  بذاتها.  قامئة  شمسية  شبكات  أو  رة  ُمصغَّ

نظيفة  طهي  مواقد  عىل  أرسة  ألف  و300  أخرى  مدرسة 

خدمات  جودة  ن  يحسِّ أن  ذلك  شأن  ومن  كفاءة.  وذات 

الريفية،  املناطق  يف  م  تُقدَّ التي  والتعليم  الصحية  الرعاية 

ويتيح توليد نحو 17 ميجاوات ساعة من سعة توليد الطاقة 

التدريب عىل  املرشوع  م  سيُقدِّ ذلك،  املتجددة. عالوة عىل 

متكني النساء وريادة أعامل اإلناث ويُقوِّي اللوائح التنظيمية 

تقديم  يف  الخاص  القطاع  مشاركة  الجتذاب  والسياسات 

خدمات الطاقة من خارج الشبكة العامة.

من خالل العمل يف مختلف القطاعات، أعدت وحدة النقل 

الشبيك  "الربط  بعنوان  دراسة  الدويل  البنك  يف  أفريقيا  ي 
�ف

من أجل رأس املال البرشي: إدراك الحق يف التعليم والرعاية 

األفريقية".  املدن  العام يف  النقل  الصحية من خالل تحسني 

جنوب  أفريقيا  أنحاء  يف  كبرية  مدن   10 عىل  وبالرتكيز 

الصحراء، وتطبيق أدوات منذجة مكانية وتحليالت السياسات 

واملسوح االستقصائية، والرؤى واألفكار القيمة من املقابالت 

مع املامرسني يف مجاالت حقوق اإلنسان والتنمية يف املنطقة، 

بها  ميكن  التي  الدرجة  عىل  جديدة  شواهد  الدراسة  تقدم 

باستخدام  فعليا  والتعليمية  الصحية  الفرص  إىل  الوصول 

شبكات النقل العام ذات املسارات الثابتة القامئة حاليا. وهي 

الحيز  يف  - سواء  الركب  عن  يتخلف  من  أيضا  د  تحدِّ بذلك 

أو  الفقر  مثل  التهميش،  أبعاد  مختلف  وكذلك يف  الحرضي 

للمياه.  وخزانني  للكهرباء،  فرعية  محطات  وثالث  جسور، 

وسيجري اآلن تعزيز هذا الربنامج مبرشوع االستثامر الخاص 

500 مليون دوالر  بتكلفة قدرها  الرقمية  األعامل  وريادة 

د عىل الخدمات املستدامة القادرة عىل الصمود  الذي سيُشدِّ

الخرضاء. والتنمية 

إىل  العريض  النطاق  باتصاالت  الناس  ربط  يؤدي  وقد 

إحداث تغري جوهري حينام يتصل األمر بالتصدي للكوارث، 

االجتامعي. ومن خالل  األمان  والتعليم، والصحة، وشبكات 

وع  م�ش الدويل  البنك  ن  دشَّ هايتي،  حكومة  مع  رشاكة 

عىل  الحصول  لتيسري  ي 
هاي�ت ي 

�ف الرقمي  التحول  ت�يع 
 2.7 وربط  هايتي،  يف  العريض  النطاق  اتصاالت  خدمات 

مليون شخص آخرين بشبكة اإلنرتنت، وجعل البنية التحتية 

الكهرباء يف  انقطاعات  لتفادي  الصمود  قادرة عىل  الرقمية 

أثناء الكوارث. وسريبط املرشوع أيضا قرابة 1300 مؤسسة 

يف القطاع العام بفتح أبوابها للمساءلة املعززة، والشفافية، 

وتقديم الخدمات عىل نحو أكرث كفاءة.

بتعزيز  التحتية  البنية  تنمية  عىل  تركيزها  رصبيا  وتكثف 

اإلقليمي  والربط  البيئية  واالستدامة  والكفاءة  السالمة 

من  كيلومرتا   3735 تطوير  خالل  من  الحديدية  لسككها 

امجي متعدد المراحل  هذه الشبكة. ومن خالل النهج ال�ب

ي رصبيا يساند 
وع تحديث قطاع السكك الحديدية �ف لم�ش

تحول  إلحداث  سعيها  يف  رصبيا  جمهورية  الدويل  البنك 

تخفيض  نفسه  الوقت  ويف  الحديدية،  للسكك  قطاعها  يف 

هذا  ويشمل  القطاع.  هذا  يف  الكربون  لبصمة  متزامن 

الحديدية،  السكك  ألصول  قوية  إلدارة  أنظمة  بناء  التحول 

الرقمية  التكنولوجيا  مثل  ذكية  أنظمة  يف  والبناء  والصيانة 

لتحسني السالمة وزيادة الكفاءة. ووفقا لتقديرات أولية، من 

املتوقع أن يفوق الجزء من املرشوع الذي سيؤدي إىل منافع 

-املعروفة  املرشوع  من  للمستفيدين  التكيف  أو  التخفيف 

مليون   111.28 يعادل  ما  أو   %89 املشرتكة-  باملنافع  أيضا 

الكربون  انبعاثات  لخفض  املرشوع  هذا  ويجعل  دوالر. 

تعرف عىل المزيد
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https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/247351583204580950/burundi-solar-energy-in-local-communities-project
https://blogs.worldbank.org/transport/modernizing-railways-and-linking-serbia-world
https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/05/special-economic-zones-in-bangladesh-mobilizing-private-investment-and-creating-better-jobs
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P171976


الثالث للعام  املرحيل  التقرير 

53حماية الناس واالستثمار فيهم

العجز أو نوع الجنس، أو عند تقاطع هذه األبعاد. واألمل 

معقوٌد عىل أن تستخدم هذه املعارف يف إعداد استثامرات 

زيادة  تكفل  وسياسات  التوجيه  جيدة  الحرضي  النقل  يف 

الصحية وتوجه حوار  التعليم والرعاية  الحصول عىل  فرص 

السياسات األوسع مع حكومات البلدان بشأن دور التواصل 

البدين بوصفه حاجزا يحول دون تراكم رأس املال البرشي.

اللوجستية  الخدمات  ف  وع تحس�ي م�ش يساعد  تركيا،  ويف 

للسكك الحديدية وزارة النقل والبنية التحتية عىل تحقيق 
نقل  الحديدية يف  السكك  زيادة حصة  املعلن:  تركيا  هدف 

البضائع مبقدار ثالثة أمثال. وسيستثمر املرشوع يف املراحل 

العريض  النطاق  لشبكات  الالزمة  التحتية  للبنية  األخرية 

بشبكة  الصناعية  واملناطق  البحرية  املوانئ  لربط  للنقل 

السكك الحديدية الوطنية. وسيُسهِّل هذا التحوُّل من منوذج 

تكاليف  خفض  ثم  ومن  الحديدية،  السكك  إىل  الشاحنات 

الخدمات اللوجستية وانبعاثات غازات الدفيئة يف بلٍد يجري 

ُخْمس  ويأيت  بالشاحنات،  البضائع  كل  من   %75 نقل  فيه 

االنبعاثات املتصلة بالطاقة من قطاع النقل. عالوًة عىل ذلك، 

سيعالج املرشوع القوالب النمطية ألدوار الجنسني واملفاهيم 

بشأن دور املرأة بوصفها حاجزا يحول دون توظيف النساء يف 

قطاع الخدمات اللوجستية.

لتمويل  الدولي  البنك  برنامج  يهدف  األردن،  ويف 

الستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً 
األردن  يف  والخاصة  العامة  االستثامرات  تحفيز  إىل  للنتائج 
جائحة  من  للجميع  وشامل  أخرض  تعاٍف  تحقيق  أجل  من 

قد  كانت  إصالحات حيوية  تنفيذ  الربنامج  ويساند  كورونا. 

بدأت يف إطار مصفوفة اإلصالح لتقوية االستثامرات العامة 

السانحة  الفرص  اغتنام  عىل  األردن  ويساعد  والخاصة، 

للتعايف بعد الجائحة مبا يف ذلك بشأن النمو األخرض، وتنمية 

خالل  ومن  العاملة.  القوى  يف  اإلناث  ومشاركة  السياحة، 

سيساعد  عليها،  الحصول  وتيسري  البيانات  شفافية  تقوية 

أجل  من  للمساءلة  آلياته  تعزيز  عىل  األردن  أيضا  الربنامج 

تنفيذ سياسات واستثامرات جديدة وفعالة وتحسني النتائج.

للخدمات  الطارئ  وع  الم�ش الدويل  البنك  ويُساند 

استعادة  عىل  للمساعدة  اليمن  ي 
�ف المتكاملة  ية  الحرصف

يف  مختارة  مدن  قدرة  وتقوية  الحيوية  الحرضية  الخدمات 

اليمن عىل الصمود يف وجه الصدمات الخارجية. وقد ترضرت 

مدن اليمن بشدة من جراء ستة أعوام من الرصاع مع تدمري 

تأثري  وكان  الحرضية.  التحتية  البنية  ملرافق  النطاق  واسع 

جاهدة  البالد  وتسعى  راً،  ُمدمِّ الحيوية  املنشآت  عىل  ذلك 

ملواجهة جائحة كورونا ألن كثريا من مستشفياتها وعياداتها 

تعاين  مفتوحة  ظلت  التي  وتلك  الرصاع  جراء  من  ترضرت 

املرشوع  للكهرباء. ومتت من خالل  متكررة  انقطاعات  من 

الحرضية  الطرق  من  كيلومرتا   234 تأهيل  إعادة  بالفعل 

الخدمات  عىل  الحصول  إمكانية  واستعادة  مدن،  مثاين  يف 

وبالعمل  املستفيدين.  من  ماليني  ثالثة  من  ألكرث  الحيوية 

للمرشوع  اإلضايف  التمويل  يهدف  القطاعات،  مختلف  يف 

للمياه  تأهيلها  أعيد  مبرافق  ميني  ألف   600 تزويد  إىل 

الطرق  من  كيلومرتا   60 تأهيل  وإعادة  الصحي،  والرصف 

قدرات  من  ساعة  ميجاوات  ألف   39 واستعادة  الحرضية، 

توليد الكهرباء.

تعرف عىل المزيد
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35185
https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/323421623636055502/jordan-inclusive-transparent-and-climate-responsive-investments-program-for-results-project
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/30/turkeys-rail-connectivity-and-logistics-will-improve-with-world-bank-financing
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/06/07/world-bank-approves-50-million-to-continue-improving-critical-urban-services-in-yemen
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تسعى مؤسسة التمويل الدولية -وهي عضو مجموعة البنك 

الدويل- إىل تعزيز التنمية االقتصادية وتحسني معيشة الناس 

بالتشجيع عىل منو القطاع الخاص يف البلدان النامية.

كورونا  لجائحة  للتصدي  العاملي  االقتصاد  سعي  ومع 

القطاع الخاص بدور مهم يف  وتداعياتها، ينبغي أن يضطلع 

البناء عىل نحو أفضل  التعايف وإعادة  البلدان عىل  مساعدة 

من أجل مستقبل أخرض وقادر عىل الصمود وشامل للجميع. 

وعىل مدار العام املنرصم، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 

الناس  حامية  عىل  البلدان  ملساعدة  مرشوعات  عدة  يف 

للصمود  األساس  إرساء  نفسه  الوقت  ويف  فيهم  واالستثامر 

ومجابهة الصدمات يف املستقبل.

الستجابة الطارئة من أجل الوظائف

حتى يونيو/حزيران 2021، قدمت مؤسسة التمويل الدولية 

47 مليار دوالر ملساندة املتعاملني الحاليني يف قطاعات مترضرة 

منها البنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة والخدمات، 

ولتقديم سيولة للمؤسسات املالية حتى ميكنها تقديم متويل 

ائتامن  وتقديم  السلع،  وتصدر  تستورد  التي  للبلدان  تجاري 

ملساعدة منشآت األعامل عىل تعزيز رأساملها العامل.

منصة الصحة العالمية

مليون   800 بتقديم  الدولية  التمويل  مؤسسة  ساهمت 

قيد  ولديها  كورونا،  بدء جائحة  منذ  الصحية  للرعاية  دوالر 

يونيو/ )حتى  دوالر  مليار   1.3 بقيمة  مرشوعات  اإلعداد 

حزيران 2021( من خالل منصة الصحة العاملية التي تهدف 

إىل زيادة إمكانية الحصول عىل مستلزمات الرعاية الصحية، 

وأخريا  االختبار،  وأدوات  التنفس،  وأجهزة  الكاممات  ومنها 

واملورِّدين  للُمصنِّعني  متويال  املؤسسة  وستقدم  اللقاحات. 

قدرات  لتوسيع  الخدمات  ومقدمي  الحيوية،  الخام  للمواد 

تقديم املنتجات والخدمات للبلدان النامية.

الدولية  التمويل  وباإلضافة إىل استثامراتها، ستقدم مؤسسة 

املحلية  الصناعة  ملساندة  للُمصنِّعني  االستشارية  خدماتها 

ملنتجات ُمعيَّنة للرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام املوارد 

يف قطاعات املعدات الدوائية والطبية. وستقدم املؤسسة أيضا 

قدرتها  لتقوية  الصحية  الرعاية  ملنشآت  استشارية  خدمات 

عىل تقديم خدمات رسيرية آمنة وعالية الجودة.

مساندة الرعاية الصحية 

التمويل  مؤسسة  تقوم  التمهيدي،  العمل  برنامج  خالل  من 

املحيل  اإلنتاج  لتعزيز  أفريقيا  يف  مرشوعات  بإعداد  الدولية 

األمد  يف  الصمود  عىل  القدرة  اكتساب  أجل  من  للقاحات 

مؤسسة التمويل الدولية 
ي ورأس المال الب�ش

تعّرف عىل المزيد: مؤسسة التمويل الدولية ومستلزمات 
التصدي لجائحة كورونا

الرعاية الصحية العالمية

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/ifc+hospital+quality+tool
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الطويل. عالوًة عىل ذلك، من خالل برنامج التجهيزات الطبية 

يف أفريقيا، وتدخل مؤسسة التمويل يف رشاكة مع مؤسسات 

العامل  أنحاء  يف  الطبية  األجهزة  وُمصنِّعي  أفريقيا  يف  مالية 

ملساعدة ُمنشآت تقديم الرعاية الصحية الصغرية واملتوسطة 

بالعملة  قروض  عىل  الحصول  يف  وغربها  أفريقيا  رشق  يف 

املحلية لرشاء األجهزة الطبية الالزمة أو تأجريها.

ف  اكات ب�ي تقديم النصح للحكومات بشأن ال�ش
ف العام والخاص وإجراء التعاقدات القطاع�ي

بشأن  للحكومات  املشورة  الدولية  التمويل  مؤسسة  م  تُقدِّ

الرعاية  خدمات  بشأن  ال  فعَّ نحو  عىل  التعاقد  طريقة 

الصحية مع القطاع الخاص. ومن خالل خدماتها االستشارية 

بشأن معامالت الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، تساند 

واجتذاب  الرشاكات،  تنفيذ  يف  الحكومات  أيضا  املؤسسة 

طائفة  النامية يف  البلدان  الخاصة يف  والخربات  االستثامرات 

البرشي.  املال  رأس  بأجندة  املتصلة  القطاعات  من  متنوعة 

وتساعد املشورة التي تقدمها املؤسسة بشأن الرشاكات بني 

بناء رشاكات  عىل  والبلديات  الوطنية  الحكومات  القطاعني 

الخاص  القطاع  مع  األداء  أساس  عىل  تقوم  األجل  طويلة 

والرعاية  التعليم  خدمات  عىل  الحصول  فرص  لتحسني 

الصحية والرصف الصحي.

الُقطرية  المنهجية  التشخيصية  الدراسة 
للقطاع الخاص

الخاص  للقطاع  الُقطرية  املنهجية  التشخصية  لدراسة  تُقيِّم 

الخاص.  القطاع  يقوده  لنمٍو  املعوقة  والقيود  املتاحة  الفرص 

ويف 2020-2021، نفَّذت مؤسسة التمويل الدولية دراسات 

قرغيز،  جمهورية  يف  الخاص  للقطاع  قُطرية  تشخيصية 

وباكستان، وأوكرانيا، وغينيا، ونيجرييا، وكوت ديفوار، والسنغال، 

وتحديد  بلد،  كل  يف  الخاص  القطاع  أوضاع  لتقييم  وميامنار 

الخاص،  القطاع  ملشاركة  القريب  األمد  يف  السانحة  الفرص 

والتوصية باإلصالحات واإلجراءات عىل صعيد السياسات لتعبئة 

االستثامرات الخاصة وتحفيز الحلول للتحديات اإلمنائية املهمة.

الدويل  البنك  مع  الدولية  التمويل  مؤسسة  عملت 

إلعداد جلسة "إعادة تصور تقديم الخدمات" للمنتدى 

مارس/آذار   2-1( البرشي  املال  رأس  العاملي ملرشوع 

القطاعني  تقديم تصورات  الجلسة  وأتاحت   .)2021

الخدمات  أجل  من  التعاقد  بشأن  والخاص  العام 

خبري  وهو  مايبورو،  أندرو  أوضح  وكام  الصحية. 

اقتصادي أول يف مؤسسة التمويل الدولية، فإن بعض 

التحديات التي تواجهها األنظمة الصحية ميكن التغلب 

التعاقد. ومع مشاركة متحدثني من  عليها من خالل 

القطاعني العام والخاص، متخَّضت الجلسة عن بضعة 

دروس واستنتاجات مهمة:

بينها  من  كثرية،  منافع  العام  القطاع  مع  للعمل   •

زيادة إتاحة الحصول عىل الرعاية الصحية، وتحسني 

الجودة وسالمة املرىض، وزيادة الكفاءة.

مثة فرص متزايدة لعمل القطاعني العام والخاص معا.  •

مُيِكن التغلب عىل التحديات املتصلة باملوارد يف كثريٍ   •

العامة  الوحدات  جهود  تضافرت  إذا  البلدان  من 

الفجوات  وتحديد  والقياس  للتخطيط  والخاصة 

والعمل اإلسرتاتيجي املشرتك لسد هذه الفجوات.

الثقة،  وبناء  نشطا،  حواراً  معاً  العمل  يتطلب   •

واالستعداد لتجربة يشء مختلف.

تعّرف عىل المزيد: دليل إرشادي للتعاقد عىل الخدمات 
الصحية أثناء جائحة كورونا.

ض  ض القطاع�ي اكات ب�ي ي ال�ش
أعمال مؤسسة التمويل الدولية �ض
ي مجال الصحة

العام والخاص �ض
تعرف عىل المزيد

تعرف عىل المزيد

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP/Priorities/Health/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP/Priorities/Health/
https://www.worldbank.org/en/publication/trust-fund-annual-report-2020/ifc-creating-markets
https://olc.worldbank.org/content/hcp-global-forum-africa-day-1
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شبكة مرشوع رأس املال البرشي: 
والعاملية الُقطرية  املشاركة 

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

مشاركة البلدان

نبذة عن سلسلة تبادل المعارف: هذه السلسلة من الحلقات الدراسية عرب اإلنرتنت التي تبلغ مدتها 90 دقيقة 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.

تعرف عىل المزيد

https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
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"التعوييض"  التعلم  سويشييك  وإغنايس  آراك  بيوتر  ناقش 

للطالب الذين انقطعوا عن الدراسة، وكيفية معالجة التفاوت 

لتتيح  املناهج  تعديل  ورضورة  التعليم،  عىل  الحصول  يف 

اكتساب مزيد من املهارات العملية والرقمية لتلبية متطلبات 

سوق العمل، وآثار البطالة املرتبطة بالجائحة عىل الشباب، 

وكيف يعمل معهد االقتصاد البولندي يف مختلف القطاعات 

دة. والوزارات ملعالجة قضايا السياسات املُعقَّ

يونيو/حزيران 2021

ي أوروغواي
ي نظام التعليم �ف

ل �ف اتيجية التعلم من بُعد تُحِدث تحوُّ إس�ت

مايو/أيار 2021

ي بولندا
ف عن الدراسة �ف ي للطلب المنقطع�ي

التعلم التعوي�ف

الجهات  كافة  إرشاك  عىل  يقوم  نهجاً  أوروغواي  اعتمدت 

وناقش  كورونا.  جائحة  تفيش  خالل  التعليم  يف  الحكومية 

االً ورشح أيضا كيف  الدكتور سيلفا كيف كان هذا النهج فعَّ

نظَّمت املدارس وخطة سيبال إسرتاتيجيات التعلم من بُعد 

والتعلم الهجني إلحداث تحول يف قطاع التعليم يف أوروغواي.

"كانت هناك دامئا تجاذبات بني أوساط العاملني يف 

قطاع التعليم واألرس. وكان هناك دعم تكنولوجي 

متداخل. وعملنا بأنظمة معلومات والخطة سيبال، 

وهي خطة تكنولوجية إلصالح التعليم".

"يجب أن نُفكِّر ملياً يف تقديم حوافز للطالب حتى 

ال يترسبوا من املدارس مثل املنح الدراسية أو 

التحويالت النقدية املرشوطة".

الدكتور روبرت سيلفا جارسيا رئيس مجلس التوجيه المركزي 
دارة الوطنية للتعليم العام، أوروغواي لالإ

إغناسي سويشيكي رئيس فريق االقتصاد الرقمي،
 معهد االقتصاد البولندي

"يجب أن تكون لدينا آلية لتوفري فرص متكافئة 

لألطفال الذين تأثروا بالتفاوتات املتزايدة الناجمة 

عن إغالق املدارس بسبب الجائحة".
ق شؤون  بيوتر آراك، مدير معهد االقتصاد البولندي وُمنسِّ

ي، بولندا وع رأس المال الب�ش م�ش

Recording Link: ENGLISH  |  FRENCH  |  SPANISH

Recording Link: ENGLISH  |  FRENCH |  SPANISH

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/intercambio-de-conocimientos-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-poland
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-pologne
https://olc.worldbank.org/content/intercambio-de-conocimientos-polonia
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ي 2021
يناير/كانون الثا�ض

ي استجابتها لمكافحة جائحة كورونا
ي القتصاد غ�ي الرسمي �ف

كيف ساندت جيبو�ت

ي 2020
ين الثا�ض /ت�ش نوفم�ب

كيف تقوم سنغافورة بتطوير قوة عاملة قابلة للتكيف

Recording Link: ENGLISH  |  FRENCH

Recording Link: ENGLISH  |  FRENCH

"الركيزتان الرئيسيتان لهذه اإلسرتاتيجية هام أوال 

تغطية الحامية االجتامعية التي تنفع الجميع وثانيا 

االنتقال من املساعدة إىل الشمول االجتامعي".

"السبيل الوحيد هو تطوير قوة عاملة ماهرة 
لديها استعداد لتحقيق أكرب استفادة من الفرص 

االقتصادية الجديدة".

"رسالة حركة مستقبل املهارات هي متكني األفراد 
من التعلم من أجل الحياة، والسعي إلتقان 

املهارات، واكتساب وظائف مستوفية املعايري لجعل 
سنغافورة جاهزة لتلبية متطلبات املستقبل". 

السيدة إفراح عل أحمد االأمينة العامة لوزارة الشؤون 
االجتماعية والتضامن

بروس بوه، المدير التنفيذي، 
ITE Education Services، سنغافورة

جيبويت  استجابة  جوانب  إفراح  العامة  األمينة  رشحت 

ملكافحة الجائحة لحامية ومساندة العاملني يف االقتصاد غري 

وعلم  األخرى.  احتياجا  األكرث  والفئات  والالجئني  الرسمي 

قوس  سبب  هام  املهني  والتطوير  املهارات  عىل  التدريب 

الفني  والتدريب  التعليم  ويشكل  سنغافورة.  يف  التنمية 

من  لسنغافورة  االقتصادي  للنمو  املُحرِّكة  القوة  واملهني 

هذه  وتناولت  العاملة.  لقوتها  املتواصل  التطوير  خالل 

الجلسة تطور التعليم والتدريب الفني واملهني يف سنغافورة، 

عاملة  قوة  لرعاية  املهارات  مستقبل  حركة  تصميم  وتم 

استمرارية  سنغافورة  حقَّقت  وكيف  للتكيف،  وقابلة  مرنة 

التدريب املهني يف خضم جائحة كورونا.

املشاركون باألدوات وأساليب تحديد األولويات، والتكنولوجيا 

املستخدمة يف التدابري الحكومية.

الدكتور مايكل فونغ، نائب المدير التنفيذي، 
ية، ورئيس مسؤولي  )الصناعة(، رئيس مسؤولي الموارد الب�ش

البيانات، حركة مستقبل المهارات، سنغافورة

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-singapore-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-singapour-0
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Recording Link: ENGLISH  |  RUSSIAN

ين االأولي 2020 أكتوبر/ت�ش
ي استجابتها لمكافحة جائحة كورونا

ي القتصاد غ�ي الرسمي �ف
كيف ساندت جيبو�ت

يوليو/تموز 2020
ف غ�ي ي جمهورية ق�ي

حماية التعليم والوظائف �ف

Recording Link: ENGLISH  |  FRENCH  |  RUSSIAN

تدابري صحية وتعليمية ملكافحة جائحة كورونا يف 

أوزبكستان

"أُنشئ خط هاتفي وطني مبارش ومؤقت 

وميكن ألي شخص يحتاج إىل مساعدة غذائية 

االتصال عن طريقه...."

جون قربانوف، النائب االأول لمدير وكالة ال�ف الصحي  بوت�ي
والسالمة الوبائية، وزارة الصحة، جمهورية أوزبكستان

عانات الحكومية، وزارة  جميليا إسماعيلوفا، رئيسة وحدة االإ
ض غ�ي العمل والتنمية االجتماعية، جمهورية ق�ي

أوزبكستان  بدأت حكومة   ،2020 األول  أكتوبر/ترشين  يف 
واتخذت  الجائحة،  ملكافحة  قاسية  طوارئ  تدابري  تفعيل 
العاملي  الطبي  املجتمع  معارف  من  لالستفادة  خطوات 
الصحية.  للرعاية  التحتية  والبنية  املحلية  بالخربات  لالرتقاء 
ويف مجال التعليم، يجري التواصل مع الطالب من املستوى 
االبتدايئ إىل املستوى الجامعي من خالل اإلذاعة والتلفزيون 
الحكومة ربط  للدراسة. وتعتزم  الرئييس  األسلوب  بوصفهام 
املؤسسات الصحية واملدارس والقرى والنجوع بشبكة إنرتنت 

عالية الرسعة بحلول عام 2022.

للتصدي  طارئة  إغالق  تدابري  قريغيز  حكومة  نفَّذت  حينام 
األغذية،  أسعار  وارتفعت  البطالة،  زادت  كورونا  لجائحة 
واضطر املهاجرون إىل العودة من الخارج. وكان عىل حكومة 
والسيام  املترضرة،  للفئات  االجتامعي  الدعم  زيادة  قريغيز 
إىل  املنصف  الوصول  تيسري  إىل  وسارعت  احتياجاً،  األكرث 

خدمات التعليم، ووْضع نهج للتعلم من بُعد.

"بحلول 2020-2022 ستكون جميع مؤسسات 

الرعاية الصحية واملدارس ورياض األطفال والقرى 

والنجوع مرتبطة بشبكة إنرتنت عالية الرسعة".

أيوبخون راضييف، المدير، معهد إعادة التدريب والتدريب 
ي نظام التعليم العام.

ض �ض المتقدم للمديرين واالأخصائي�ي

ي
ى عىل اسم أ. أفلو�ض  ُمسمَّ

"أقمنا مسابقة للرتبية الرقمية ملساندة أرسنا وأطفالنا، 

وشهدنا مهرجانا للقراءة عرب اإلنرتنت ... وأدرك اآلباء 

مدى أهمية تقدير ُمعلِّمينا ومساندتهم".

نادرة جوسيب بيكوفا، نائبة وزيرة التعليم والعلوم، 
ض غ�ي جمهورية ق�ي

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-kyrgyz-republic
https://olc.worldbank.org/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-uzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-ouzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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ي للمعارف 
التبادل الثنا�أ

ورواندا،  إندونيسيا  من  كٍل  خربات  من  االستفادة  سبيل  يف 

التي عقدت يف  اإلنرتنت  النقاشية عرب  الحلقة  أتاحت هذه 

ومنهم  للمتحدثني،  الفرصة   2020 الثاين  نوفمرب/ترشين 

املحرز  التقدم  بشأن  الخربات  لتبادل  والصحة،  املالية  وزراء 

املؤسيس  التمويل  تقوية  يف  اآلن  حتى  املكتسبة  والخربات 

القطاعات.  متعددة  بيئة  يف  العامة  املالية  وإدارة  للتغذية 

النتائج   )1( النقاشية:  الحلقة  مت  قدَّ التحديد،  وجه  وعىل 

واملراجعة  التغذية  عىل  اإلنفاق  مرشوع  من  املستخلصة 

عملية  توصيات  تضمنت  التي   2020 رواندا  يف  املؤسسية 

بشأن إصالحات متويل التغذية لتحسني اإلرشاف عىل برامج 

إندونيسيا  الخربات من   )2( القطاعات؛  التغذية يف مختلف 

بشأن تنفيذ ووضع إطار مؤسيس لإلنفاق متعدد القطاعات 

املساءلة عن  تقوية  أجل  وتقييمه من  وتتبعه  التغذية  عىل 

النتائج. وميكن أن تكون الدروس املكتسبة مفيدة يف تقوية 

املساءلة عن النتائج يف برامج أخرى متعددة القطاعات.

وع  ي م�ش
اثنان من البلدان المشاركة �ف

ات  ي يتبادلن الخ�ب رأس المال الب�ش
ي التغذية

متعددة القطاعات �ف

https://documents1.worldbank.org/curated/en/588131604469825169/pdf/Rwanda-Nutrition-Expenditure-and-Institutional-Review-2020.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/588131604469825169/pdf/Rwanda-Nutrition-Expenditure-and-Institutional-Review-2020.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/588131604469825169/pdf/Rwanda-Nutrition-Expenditure-and-Institutional-Review-2020.pdf
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ي الشامل لرأس 
الصندوق الستئما�ف

ي المال الب�ش

من  دوالر  ماليني   7.1 بقيمة  أساسية  مساهمة  أعقاب  يف 

الصندوق  أُنشئ   ،2019 يف  غيتس  وميليندا  بيل  مؤسسة 

البرشي  املال  رأس  نواتج  لتعزيز  املانحني  متعدد  االستئامين 

 2021 يف  البرشي(  املال  لرأس  الشامل  )الصندوق  عامليا 

لتعزيز املعارف والشواهد والدالئل والسياسات واملامرسات 

لحامية ودعم التقدم املحرز يف نواتج رأس املال البرشي عامليا 

من خالل نهج "الحكومة بأكملها".

مرنة  متويل  آلية  البرشي  املال  لرأس  الشامل  والصندوق 

مة ملساندة املبادرات التحفيزية التي تُركِّز عىل ترسيع  ُمصمَّ

األهداف  مع  تتسق  وهي  البرشي،  املال  رأس  نواتج  وترية 

اإلمنائية متعددة القطاعات ملرشوع رأس املال البرشي.

ذ البنك  ومن خالل مزيٍج من الصناديق االستئامنية التي يُنفِّ

من  لالقرتاض  املؤهلة  البلدان  كل  لحساب  معظمها  الدويل 

للتنمية،  الدولية  واملؤسسة  والتعمري  لإلنشاء  الدويل  البنك 

الجهات  تنفذها  إسرتاتيجية  استئامنية  صناديق  وبضعة 

الدخل  ومتوسطة  منخفضة  البلدان  لحساب  املستفيدة 

الصندوق  سيساعد  البرشي،  املال  رأس  املشاركة يف مرشوع 

من  أكرث  أو  واحدة  دعم  يف  البرشي  املال  لرأس  الشامل 

أولويات رأس املال البرشي املشرتكة.

 - الشامل  االستئامين  للصندوق  الثالث  الركائز  خالل  ومن 

الُقطرية،  واملشاركة  والقياس،  والدالئل  والشواهد  املعارف 

واملشاركة العاملية - ستسهم البلدان املتعاملة مع مجموعة 

البنك الدويل وتستفيد من تبادل املعارف والخربات، ومشورة 

السياسات، والخدمات التحليلية التي تقدم بيانات وشواهد 

لعملية وْضع السياسات، وأمواال لتجريب نُُهج مبتكرة، وفرصا 

للتعلم، والتوعية واالتصاالت العامة.

االستئامين  الصندوق  ميولها  التي  األنشطة  وستساعد 

التغيري،  أجل  من  جديدة  تحالفات  تشكيل  يف  املستفيدين 

املؤسسية،  واألطر  للسياسات  إصالحات  وتنفيذ  تصميم  ويف 

ويف  والخاصة،  العامة  والنفقات  االستثامرات  تعديل  ويف 

التشجيع عىل االبتكار. وسيكون الصندوق االستئامين الشامل 

أيضا مبثابة منصة للبلدان مرتفعة الدخل واملنظامت العاملية 

املال  برأس  املتصلة  الجيدة  واملامرسات  الخربات  لتبادل 

البرشي، ومتابعة السعي من أجل إجراء تغري تحوييل يف بناء 

رأس املال البرشي وحاميته واستخدامه.

االستئامين  الصندوق  املُموَّلة من خالل  األنشطة  وستسرتشد 

واإلقليمي،  الُقطْري  بالطلب  البرشي  املال  لرأس  الشامل 

وستدعمها األدوات املعرفية الجديدة يف إطار تفعيل مرشوع 

رأس املال البرشي. وستكون التدخالت الُقطرية: )1( متسقًة 

الرشاكة  وأُطُر  املنهجية  التشخيصية  الدراسات  مع  متاماً 

هة نحو مساندة األولويات اإلمنائية التي  القطرية؛ )2( ُموجَّ

يتم تحديدها من خالل خطط رأس املال البرشي اإلقليمية 

مًة بحيث تسهم يف تحقيق  والقطرية حيثام توجد؛ )3( ُمصمَّ

أجندتها  وأهداف  الدويل  البنك  املتالزمني ملجموعة  الهدفني 

للبلدان  أولوية  أمكن، ستُعطى  البرشي. وحيثام  املال  لرأس 

الدولية  املؤسسة  من  لالقرتاض  املؤهلة  الدخل  منخفضة 

والرصاع  الهشاشة  أوضاع  تعاين  التي  واالقتصادات  للتنمية 

والعنف وتشهد رصاعا أو خارجة من رصاع، عالوًة عىل ذلك 

أساس  عىل  الربنامج  مدار  عىل  أيضا  األولويات  تتحول  قد 

يف  اإلدارة  وجهاز  الحاكم،  الرشاكة  مجلس  مع  املناقشات 

مناطق عمل مجموعة البنك الدويل.
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وع رأس  المنتدى العالمي الأول لم�ش
وع رأس المال  ي ويوم م�ش المال الب�ش

ي أفريقيا
ي �ف الب�ش

1 – 3 مارس/آذار 2021

أُقيم املنتدى العاملي ملرشوع رأس املال البرشي من خالل 

رشاكة مع مناطق عمل البنك الدويل يف أفريقيا، وجنوب 

التمويل  ومؤسسة  الهادئ،  واملحيط  آسيا  ورشق  آسيا، 

يف  "االستثامر  املنتدى  تركيز  محور  ويكتيس  الدولية. 

بالغة  أهمية  التعايف"  أجل  من  الصمود  وبناء  الناس 

للبلدان يف وقٍت تتعرض فيه مكاسب رأس املال البرشي 

 288 من  أكرث  والتقى  كورونا.  جائحة  بسبب  للخطر 

الواحد  البرشي  املال  رأس  مرشوع  بلدان  من  مشاركا 

ورشكاء  ووزراء،  كبار،  حكوميون  مسؤولون   - والثامنني 

 - املدين  واملجتمع  الخاص  القطاع  من  وخرباء  تنمية، 

ليتعلموا من بعضهم بعضاً، ولحث خطى أجندة التغيري، 

وتبادل الخربات واالبتكارات يف مجال تقديم الخدمات، 

البرشي  املال  استثامرات رأس  الناجحة يف  الُنُهج  وعرض 

يف أنحاء العامل.

الدويل  للبنك  املنتدبة  املديرة  بانغيستو  ماري  ورأست 

حامية  ملناقشة  األجواء  وهيَّأت  االفتتاحية،  الجلسة 

العام  القطاعني  واستجابات  العاملية  الجائحة  آثار  بشأن 

ووزير  األول  الوزير  شامنوغاراتنام  ثارمان  مع  والخاص، 

تنسيق السياسات االجتامعية يف سنغافورة، وزينب أحمد 

نيجرييا،  يف  الوطني  والتخطيط  وامليزانية  املالية  وزيرة 

 ،NITI Aayog وأميتاب كانت الرئيس التنفيذي ملؤسسة

الهند، وسيلفيا فارغاس ونستانيل وزيرة التنمية والشمول 

مؤسسة  قادتها  جلسة  وتناولت  بريو.  يف  االجتامعي 

المشاركة العالمية
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ي أفريقيا
ي �ف يوم خطة رأس المال الب�ش

3 مارس/آذار 2021

النساء  يف  االستثامر  بات  "ملاذا  مسألة  عىل  بالرتكيز 

ر  والفتيات أكرث أهمية اآلن منه يف أي وقت مىض" تصدَّ

تناول  يف  املشاركني  املستوى  رفيعي  متحدثني  عدة 

التحديات وطرح الحلول لبناء استجابة ملواجهة أزمة 

كورونا تركزت عىل االستثامرات املتواصلة واملستدامة يف 

النساء والفتيات الاليئ هن محركات التعايف االجتامعي 

من  مبارشة  شهادات  الفعالية  وأبرزت  واالقتصادي. 

السبب  بشأن  وخربات  مبارشة  تجارب  ذات  أصوات 

التمكني االجتامعي واالقتصادي  يف أن حامية وتعزيز 

أكرث  والطويل  القريب  األمدين  يف  والفتيات  للنساء 

إلحاحاً اآلن من أي وقت مىض.

الخدمات"  تقديم  تصور  "إعادة  بشأن  الدولية  التمويل 

وغري  والخاصة  العامة  للقطاعات  ميكن  كيف  بحث 

وتحسني  االبتكار  واعتامد  لتحقيق  معا  العمل  الربحية 

العام  املدير  نائب  شيشيدو  كينيتيش  ه  ووجَّ الخدمات. 

عن  الفيديو  عرب  رسالة  الدويل  للتعاون  اليابانية  للوكالة 

االبتكار يف تقديم الخدمات لرأس املال البرشي مستخدما 

الشيخوخة كمثال. وركَّزت جلسة مناقشات متعمقة عىل 

الجهود املنسقة التي تبذلها إندونيسيا ملعالجة التقزم من 

خالل نهج متعدد القطاعات يف كل مستويات الحكومة. 

منسقو  مها  قدَّ النظر  لوجهات  بعروض  املنتدى  واختتم 

مرشوع رأس املال البرشي ورشحوا كيف ساعدت بلدانهم 

يف تطوير مبادرات رأس املال البرشي.

تعرف عىل المزيد

https://live.worldbank.org/africa-human-capital-plan-why-investing-women-girls-matters-now-more-ever
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الحكومات  يف  املالية  وزارة  تعمل 

من  للجميع  املوارد  توفري  لتسهيل 

أجل تنمية رأس املال البرشي ولتمويل التدخالت 

املال  تنمية رأس  التي سترسع وترية  التكميلية 

البرشي... ونهج التنسيق الذي نتبعه لضامن أننا 

ق النتائج يستند إىل نهج تقديم الخدمات  نحقِّ

اإلنسانية الذي يتسم بقدر هائل من االلتزام من 

خالل أمانة تنمية رأس املال البرشي".

الدكتورة ياكاما جونز
مديرة البحوث وتقديم الخدمات،

اليون وزارة المالية، س�ي

"لقد أدركنا أن أهم سلعة تصديرية لدى لبنان 

هي رأس ماله البرشي الذي كان عامد اقتصاده 

... سواء كان مركزا للخدمات التعليمية والصحية 

التي يرسلها مواطنو  التحويالت  أو كان  واملالية 

الشتات. ولكن قبل عام ونصف العام دخل لبنان 

لكساد  البالد  عرَّضت  حادة  اقتصادية  أزمة  يف 

جائحة  بسبب  األزمة  تفاقمت  وقد  اقتصادي. 

كورونا وعواقب االنفجار املشؤوم يف مرفأ بريوت 

تداعيات  إىل  باإلضافة   2020 أغسطس/آب  يف 

األزمة السورية... ولذلك مل يكن لدى لبنان الكثري 

ليعرضه عىل الرغم من التزامه املبكر بتنمية رأس 

املال البرشي. بيد أن الحكومة حاولت معالجة 

القطاعات  يف  والسيام  استطاعتها،  قدر  األزمة 

نبذل  إننا  والتعليمية...  والصحية  االجتامعية 

قصارى جهدنا للتغلب عىل وضع بالغ الصعوبة".

نيللي حبيب
رئيسة تنسيق المساعدات، 

وزارة المالية، لبنان

االستماع من
وع  قي م�ش ُمنسِّ

ي رأس المال الب�ش
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زوال  بعد  األولوية  ذو  تركيزنا  مجال  هو  "ما 

متتعاً  البلدان  أكرث  من  أوروغواي  الجائحة؟ 

بلد  أول  وهي  املنطقة.  يف  واإلنصاف  بالعدالة 

املدارس  لطالب  اللوحي مجاناً  الحاسوب  م  يُقدِّ

التفاوت  الجائحة  أظهرت  وقد  الحكومية. 

الكبري يف النتائج عىل أساس التوزيع االجتامعي 

واالقتصادي، فهي 18% فقط يف إحدى املناطق 

و81% يف منطقة أخرى. والتحدي الذي نواجهه 

هو اإلنصاف. وقد وضعت السلطات التعليمية 

مؤرشا لتحديد الطالب املعرضني ملخاطر تعليمية. 

وتبنيَّ أنهم يرتكزون يف أشد األرس فقرا. وبالنسبة 

للطالب املعرضني لخطر أكرب ]فإن الحاجة هي[ 

يف  واملساندة  الرقمية  بالتكنولوجيا  املساندة 

تعلم اللغة والرياضيات. وتهدف الخطة سيفال 

)Plan Seyval( إىل تحقيق مجتمع 

ينعم مبزيد من اإلنصاف يف املستقبل.

فكتوريا نوفاس 
المكتب الستشاري للقتصاد الكلي والمالية،

وزير القتصاد والمالية، أوروغواي

"بدأنا مبرحلتني. توصلنا إىل إسرتاتيجية وطنية 

الثانية  املرحلة  يف  وحاولنا  األوىل،  املرحلة  يف 

إحداث تحول جوهري يف الحكومة عىل املستوى 

كلها  نيجرييا  أن واليات  الوطني مدركني  دون 

مختلفة كثريا. ومن أهم األشياء التي تعلَّمتُها 

عىل  امللحة  بالحاجة  اإلحساس  عىل  التشديد 

كل مستويات الحكومة لتنفيذ تدخالت تنمية 

التدخالت.  تأثري  ومتابعة  البرشي  املال  رأس 

ن اإلبالغ عن األداء يف  وهناك 16 تدخال تتضمَّ

ضوء النواتج املرجوة... ونضع أيضاً آليًة للتعلم 

من  التعلم  يف  الواليات  ملساعدة  النظراء  من 

بعضها بعضاً والوصول إىل املجتمعات املحلية".

ي  يوسول أكين�ب
قة فريق العمل الرئيسي لتنمية رأس المال  ُمنسِّ

يا ي، نيج�ي الب�ش
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اجتماعات الربيع: 
الستجابة الطارئة من أجل الوظائف

5 أبريل/نيسان 2021

شارك وزراء املالية والتخطيط مع مسؤولني حكوميني رفيعي 

الوزاري  امللتقى  يف  بلدا   81 من  التنمية  ورشكاء  املستوى 

يف  االستثامر  أهمية  ملناقشة  البرشي  املال  رأس  ملرشوع 

رأس املال البرشي من أجل تحقيق تعاف أخرض وقادر عىل 

ورقة  وشكَّلت  كورونا.  أزمة  من  للجميع  وشامل  الصمود 

قادٍر  تعاٍف  لتحقيق  البرشي  املال  رأس  يف  االستثامر  النهج 

عىل الصمود:">/22761 دور التمويل العام"، إطار للملتقى 

محاور  ثالثة  حول  غنية  مناقشات  عىل  وحفزت  الوزاري 

تركيز مهمة.

ي استعادة رأس المال الب�ش
استعادة  يف  للجميع  الشاملة  االستثامرات  تسهم  أن  ميكن 

والتمكني  والتعلم،  املبكرة،  الطفولة  وتنمية  الصحة، 

وقادر  للجميع  شامل  تعاٍف  تحقيق  يف  للنساء  االقتصادي 

التدخالت  متثل  نفسه  الوقت  ويف  ومستدام،  الصمود  عىل 

متعددة القطاعات رضورة لتحسني نواتج رأس املال البرشي 

يف مختلف مراحل دورة الحياة.

بناء أنظمة قادرة عل الصمود لتقديم الخدمات
االبتكار، مبا يف ذلك ترسيع وترية استخدام التكنولوجيا، ميهد 

السبيل إىل إعادة البناء عىل نحو أفضل.

البيئية  الفرص القتصادية مع ضمان الستدامة  تعزيز 
والمالية العامة

يلزم توفري الحوكمة الرشيدة لرتجمة سياسات املالية العامة إىل 

نواتج لرأس املال البرشي مع توفري املوارد الالزمة ألولويات رأس 

املال البرشي خالل عمليات ضبط أوضاع املالية العامة.

وخالل امللتقى الوزاري سلَّطت البلدان الضوء عىل اإلصالحات 

الحيوية التي ساعدت يف التأهب ملواجهة األزمات وكذلك عىل 

التصميم عىل االستفادة من األزمة كفرصة ملواصلة اإلصالحات 

الجارية وترسيع وتريتها.

االجتماعات السنوية: 
رأس  وع  لم�ش الثالث  للعام  المرحلي  التقرير 

ي الملتقى الوزاري المال الب�ش
ين الأول 2020 8 أكتوبر/ت�ش

شارك وزراء ورشكاء التنمية من أكرث من 60 بلدا يف امللتقى 

الخربات،  لتبادل  البرشي  املال  رأس  ملرشوع  الثالث  الوزاري 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
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الشاملة  اآلثار  ملكافحة  واإلسرتاتيجيات  السياسات،  ونُُهج 

لجائحة كورونا. وحينام تحدث املشاركون يف امللتقى اتضح أن 

الحكومات اعتمدت عىل ثالثة نهج رئيسية لحامية سكانها من 

آثار الجائحة وتداعياتها.

ي والستثمار  تعبئة التمويل لحماية رأس المال الب�ش  •
ي إطار التصدي للجائحة: أشار عدد من الوزراء 

فيه �ف
ورشكاء التنمية إىل أهمية اإلنفاق االستثنايئ، وتعبئة املوارد 

املحلية، وتعليق أعباء خدمة الديون، واملساندة الدولية.

ف  ي نطاق ح�ي
ترتيب أولوية النفقات وتحقيق الكفاءة �ف  •

ي إطار المالية العامة: تحدث الوزراء 
نفاق �ف محدود للإ

عن التحدي املزدوج املتمثل يف تناقص اإليرادات وتزايد 

طلبات املساندة يف ظل أزمة كورونا.

المال  رأس  نواتج  لحماية  مبتكرة  حلول  استخدام   •
نصاف: ساعدت االستفادة من  ي وسد فجوات الإ الب�ش
املرشوعات القامئة واستخدام التقنيات الرقمية عدة بلدان 

عىل تطبيق استجابات مبتكرة ودامئة للتصدي للجائحة.

واتضح من األمثلة التي طرحها املتحدثون أن حكومات البلدان 

إيجاد  والرباعة يف  واالبتكار  اإلبداع  هائلة عىل  قدرة  أظهرت 

سبل مستدامة لتمويل رأس املال البرشي.

"لقد جعلنا متويل رأس املال البرشي محور تركيز امللتقى 

الوزاري بسبب التأثري االقتصادي الهائل الذي خلَّفته 

الجائحة عىل موارد الحكومات وعىل موارد األرس".

غ أكسيل فان تروتسنب�ي

المدير المنتدب، البنك الدولي

فعاليات أخرى: 
ي: تشكيل مستقبل شباب  بناء رأس المال الب�ش

ي
جيبو�ت

يف  أُقيمت  التي  البرشي  املال  لرأس  االفرتاضية  القمة  تركزت 

إسرتاتيجية  تحديد  2020 عىل  األول  ديسمرب/كانون  و3   2

متكاملة ملساعدة جيبويت عىل االستثامر يف سكانها. وقد جعل 

هذا البلد رأس املال البرشي يف صميم سياساته اإلمنائية لضامن 

النمو االقتصادي، وتحقيق خفض دائم ملعدالت الفقر وتحسني 

معيشة كل سكانه. وناقش املشاركون سبل إدارة األزمة يف التعليم 

التي أحدثتها جائحة كورونا. ومن خالل التقنيات الجديدة التي 

أحدثت تحوال رسيعا يف طبيعة العمل: تستكشف جيبويت سبل 

العنان  وإطالق  الرقمي  االقتصاد  مع  للتكيف  سكانها  إعداد 

إلمكانات الشباب بوصفهم ُمحرِّك النمو.

ي تايلند
تقوية الأسس اللزمة لنجاح التعليم �ف

م رونالد أُبينيو موتاسا   ويف 9 ديسمرب/كانون األول 2020 قدَّ

رئيس مامرسات التنمية البرشية يف فعالية رفيعة املستوى عن 

"مؤرش رأس املال البرشي: 2020 النتائج والسبل للميض قدما 

يف تايلند". ورشح العرض اإليضاحي نواتج رأس املال البرشي 

يف تايلند مقارنة بالبلدان األخرى يف رابطة أمم جنوب رشق 

آسيا ويف منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ، وسلط الضوء عىل 

مخاطر جائحة كورونا عىل مكاسب رأس املال البرشي.
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20162018 2017

العمل التأييد إىل  من أنشطة استقطاب 

مجموعة البنك الدويل • 

تستضيف: قمة رأس 

املال البرشي: االستثامر يف 

السنوات األوىل من الطفولة 

من أجل تعزيز النمو 

واإلنتاجية"

مجموعة البنك الدويل • 

تستضيف: قمة رأس املال 

البرشي الثانية:

اإلعالن عن تصميم مؤرش • 

رأس املال البرشي

انطالق مؤرش رأس • 

البرشي ُمولِّدا زخامً عاملياً

عقد امللتقى الوزاري األول • 

يف بايل إىل جانب قمة 

رأس املال البرشي الثالثة

مجموعة البنك الدويل • 

تنشئ فريقا عامليا  

مختصا مبرشوع رأس املال 

البرشي 
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20192021 2020
قني الُقطْريني •  اجتامع املُنسِّ

ملرشوع رأس املال البرشي 

بدء سلسلة تبادل املعارف • 

للتعلم من النظراء

وْضع الخطط اإلقليمية • 

ودراسات الحاالت الُقطْرية 

ملرشوع رأس املال البرشي

إنشاء الصندوق االستئامين • 

متعدد املانحني بالتعاون مع 

مؤسسة بيل ومليندا غيتس 

يف 6 بلدان

رأس املال البرشي محور الرتكيز • 

يف العملية العرشين لتجديد 

موارد املؤسسة الدولية للتنمية

املنتدى العاملي ملرشوع رأس • 

املال البرشي مع مجموعة رشق 

أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا يف 

مؤسسة التمويل الدولية

اليوم اإلقليمي ألفريقيا يف مرشوع • 

رأس املال البرشي

إنشاء الصندوق االستئامين • 

الشامل لرأس املال البرشي 

"متويل رأس املال البرشي" هو • 

محور تركيز ملتقى اجتامعات 

الربيع

إيقاف خسائر رأس املال البرشي • 

الناجمة عن جائحة كورونا: إعادة 

تصور تقديم الخدمات يف زمن 

التحول الرقمي - محور تركيز 

االجتامعات السنوية 2021

تحديث مؤرش رأس املال • 

البرشي بوثيقة من صفحتني 

بحسب املناطق

امللتقى الوزاري االفرتايض• 

الدراسات التحليلية ملرشوع • 

رأس املال البرشي تبتكر 

أدوات جديدة - اإلنفاق العام 

ه لرأس املال البرشي  املُوجَّ

واملراجعات املؤسسية 

نرش تقرير )حامية الناس • 

واالقتصادات( استجابة 

السياسات ملكافحة الجائحة

انطالق زخم عمليات سياسات • 

التنمية لرأس املال البرشي
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ي:  وع رأس المال الب�ش م�ش
www.worldbank.org/humancapital

طرحها:  يتكرر  أسئلة 
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/

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

ي 2020 :  مؤرسش رأس المال الب�ش
 https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index

ي أفريقيا: خطة رأس المال الب�ش
 www.worldbank.org/ahcp

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

ي: أخبار وموضوعات رئيسية حول رأس المال الب�ش
www.worldbank.org/humancapitalnews

 : ي
ا�ف 360 صورة/تجربة الواقع الف�ت

141803/www.youvisit.com/tour/wbg-vc

يوتيوب:  الفيديوهات عل  قائمة 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8w

SSNRrw8r2dQ5sR

: ي
و�ف لك�ت يد الإ راسلونا عل ال�ب

humancapital@worldbank.org

دليل رسيع ملوارد مرشوع 
رأس املال البرشي

http://www.worldbank.org/humancapital
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index
http://www.worldbank.org/ahcp
https://blogs.worldbank.org/tags/human-capital
http://www.worldbank.org/humancapitalnews
http://www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803
http://www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
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