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ي  وع رأس المال الب�ش م�ش
 يكتسب الزخم: 
ديكسون آنيت 

ي، فإن إنتاجية حوالي 60% من االأطفال المولودين  وفقا لمؤ�ش رأس المال الب�ش

ون مقابل نسبة إنتاجية  ي أحسن االأحوال 50% فقط عندما يك�ب
اليوم ستبلغ �ف

تب عليه  كاملة إذا تمتعوا بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة. وهذا أمر ت�ت

آثار بالغة ليس فقط بالنسبة لمستقبل دخلهم ورفاهتهم، ولكن أيضا للنمو 

االقتصادي لبلدانهم وقدرتها عىل المنافسة والحد من الفقر بشكل عام. ويمثل 

ي استجابة عالمية لذلك.  وع رأس المال الب�ش م�ش

ي أبداها العديد من البلدان 
رادة السياسية ال�ت تستند خطتنا للمستقبل إل االإ

ي الب�ش كما وكيفا من أجل تحقيق المزيد من 
ة زيادة االستثمارات �ف لت�يع وت�ي

العدالة وتعزيز النمو االقتصادي. وقد انضم أك�ش من 60 بلدا ح�ت االآن إل 

ي.    وع رأس المال الب�ش م�ش

كاء  يعرض التقرير جانبا مما تقوم به تلك البلدان، وكذلك جهودنا وجهود ال�ش

االآخرين لدعمها. واالأهم أنه بات بمقدورنا االرتقاء بمستوى الحوار العالمي 

ات  ي، ونعمل حاليا عىل تسهيل تبادل الخ�ب ي بشأن رأس المال الب�ش
والوط�ف

ف البلدان. وقد تب�ف العديد من البلدان نهجا  واالأفكار والممارسات الجيدة فيما ب�ي

ض  ي تع�ت
ي، بتحديد أهم العقبات ال�ت ي بناء رأس المال الب�ش

أك�ش شمولية �ف

اتيجيات رفيعة المستوى للتغلب عليها.  جهودها، والعمل عىل إعداد إس�ت

ي 
ات �ف وع البلدان المشاركة عىل إجراء تغي�ي ي العام المقبل، سيساعد الم�ش

�ف

امج،  ف تنفيذ ال�ب مجال السياسات، وتقوية المؤسسات، ونظم الحوكمة، وتحس�ي

ي 
ي المناطق االأك�ش تأثرا بالفجوات القائمة �ف

كما سيضاعف الجهود المبذولة �ف

ي. وينبغي أن ندرك أيضا أن أمامنا جدول أعمال بحثيا قويا،  رأس المال الب�ش

ي 2020. 
ي �ف ويشمل ذلك تحديث مؤ�ش رأس المال الب�ش

 آنيت ديكسون 

ية  نائب الرئيس لشؤون التنمية الب�ش

 مجموعة البنك الدولي
يونيو/حزيران 2019  

الرؤية

ي 
ي الجهود ال�ت

ي عن�ا محوريا �ف يشكل رأس المال الب�ش

نهاء الفقر المدقع بحلول  تبذلها مجموعة البنك الدولي الإ

ي 
عام 2030 ورفع مستوى الدخل الأفقر 40% من السكان �ف

كل بلد. 

ي بناء عالم يمكن 
ي �ف وع رأس المال الب�ش تتمثل رؤية م�ش

أن يحقق فيه جميع االأطفال كامل إمكاناتهم وطاقاتهم، 

ويتمتعون أثناء نموهم بالصحة والتغذية الجيدة وهم 

مستعدون للتعلم، وأن يحصلوا عىل تعلُّم حقيقي داخل 

ف يتمتعون  ، ويدخلوا سوق العمل كبالغ�ي الفصل الدراسي

نتاج.  بالصحة والمهارة والقدرة عىل االإ
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 إحداث فارق: 
لمحة رسيعة عن أثر 

ي وع رأس المال الب�ش م�ش

3/1
مشاركة البلدان

انضم   ،2019 يونيو/حزيران   بنهاية 
ي - أي  وع رأس المال الب�ش بلدا إل م�ش  63

نحو ثلث البلدان االأعضاء بمجموعة البنك 
 . الدولي
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ف رأس  ي عام 2018 اهتمام العالم بالروابط ب�ي
ي �ف وع رأس المال الب�ش ف م�ش عى تدش�ي اس�ت

ي 
ي ستعا�ف

ي خسائر الدخل ال�ت نتاجية. ويقيس مؤ�ش رأس المال الب�ش ي ومستوى االإ المال الب�ش

ي تحققت 
نجازات ال�ت ي االإ

ي يغطيها التقرير وعددها 157 بلدا بسبب الفجوات �ف
منها البلدان ال�ت

ي مجالي الصحة والتعليم. 
 �ف

ي 
فعالميا، يش�ي المؤ�ش إل أن إنتاجية حوالي 60% من االأطفال المولودين اليوم ستبلغ �ف

ون مقابل نسبة إنتاجية كاملة إذا تمتعوا بقدر كامل من  أحسن االأحوال 50% عندما يك�ب

نتاجية  ة بالنسبة لمستويات االإ تب عليه آثار خط�ي التعليم والصحة الجيدة. وهذا أمر ت�ت

ومعدالت النمو االقتصادي الشامل، وجهود الحد من الفقر.  

ي مختلف المجاالت: وضع سياسات 
وع تقدما �ف ي الم�ش

وقد حقق الكث�ي من البلدان المشاركة �ف

ف  ف أجهزة الحكومة، واالبتكار، وتحس�ي رفيعة المستوى، وزيادة مستوى الوعي والتنسيق فيما ب�ي

البيانات وأساليب التحليل. 

تعزيز رأس 
ي:  المال الب�ش
العمل اُلقطري

نهج الحكومة 
بأكملها

ي جاهدا، من خالل العمل ع�ب  وع رأس المال الب�ش ي م�ش
يسعى العديد من البلدان المشاركة �ف

ض طريق تنمية  ي تع�ت
ة ال�ت مختلف القطاعات الحكومية، للتصدي عىل نحو شمولي للحواجز الكث�ي

 : ي. وتشمل السمات االأساسية لهذا الجهد ما يىلي  رأس المال الب�ش
 )1( مواصلة الجهود ع�ب مختلف الدورات السياسية؛ 

 )2( التنسيق عىل مستوى القطاعات الحكومية؛  
ي تستفيد من قاعدة الشواهد والعمل عىل توسيعها.  

امج ال�ت )3( تصميم السياسات وال�ب

وقد أدى هذا النهج إل تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية دائمة للعديد من البلدان، منها 
ي 

و�ف لك�ت ح أك�ش تفصيال عىل الموقع االإ سنغافورة وجمهورية كوريا واليابان وأيرلندا وفنلندا. يرد �ش
.)www.worldbank.org/humancapital( :ي وع رأس المال الب�ش لم�ش

ربيعات الدخل

ياالأعىل
ال تتوفر بياناتاالأد�فالثالثالثا�ف

ا عن حد الكمال لمؤ�ش رأس  ف تبعد جميع مناطق العالم كث�ي ي ح�ي
�ف

اض من  ي البلدان المؤهلة لالق�ت
ي، فإن قيم المؤ�ش �ف المال الب�ش

نشاء والتعم�ي تسجل أد�ف  المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لالإ
ق االأوسط وشمال  ي مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، وال�ش

مستوى لها �ف
أفريقيا، وجنوب آسيا. 

مؤ�ش رأس المال 
ي 2018 الب�ش

.53.46.49

.40

.63

.55
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ي 
ترتيب االأولويات والتخطيط �ف
مختلف القطاعات الحكومية

ي 	 
و، تشتمل الخطة الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية ال�ت ي ب�ي

�ف

ي باعتبارها أحد  صاغتها الحكومة عىل تنمية رأس المال الب�ش

ي 
أهدافها الرئيسية، كما تبنت العمل بنهج الحكومة بأكملها �ف

ي جودة 
ة لالستثمار �ف هذا الجهد. وتولي الحكومة أولوية كب�ي

التعليم وتنمية الطفولة المبكرة.  

ي أحد المجاالت 	  ي إندونيسيا، يشكل رأس المال الب�ش
�ف

ي واليته 
الرئيسية ذات االأولوية لرؤية الرئيس ويدودو �ف

الثانية، وقد أصبح إحدى الركائز االأساسية لخطة التنمية 

الجديدة متوسطة االأمد للسنوات 2020 - 2024، وكذلك 

ي إطار المالية العامة 
كة �ف أحد الموضوعات الرئيسية المش�ت

ي الطموح 
نامج الوط�ف لعام 2020. ويقود الرئيس ونائبه ال�ب

ندونيسيا للحد من التقزم الذي يُلزم 23 وزارة بالعمل معا  الإ

لتحقيق نتائج أفضل.  

بناًء عىل طلب من الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد 	 

وع،  ، كانت تونس أول البلدان المنضمة إل الم�ش السبسي

ي تحقيق نواتج 
وقد طورت رؤية لت�يع التقدم المحرز �ف

ي. ولتحقيق هذه الغاية، تبنت الحكومة  رأس المال الب�ش

اتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة وسنت قانون “آمن”  إس�ت

ف تغطية نطاق نظام المساعدات االجتماعية.  لتحس�ي

ف خطة 	  اليون تدش�ي اير/شباط 2019، شهدت س�ي ي ف�ب
�ف

ي من أجل  التنمية الوطنية، تحت اسم “رأس المال الب�ش

فم الحكومة مواءمة موازناتها السنوية بشكل  التنمية”. وتع�ت

تام مع هذه الخطة. وتشمل أهداف هذه الخطة: تعزيز 

ي ذلك 
ي، وحماية الفئات االأول بالرعاية بما �ف رأس المال الب�ش

النساء واالأطفال والمعاقون.  

ام بتنمية رأس المال 	  ف يا عىل ترسيخ االل�ت  تعمل نيج�ي

ي عىل كافة المستويات - من المستوى االتحادي إل  الب�ش

مستوى الواليات واالأقاليم، وصادق حكام الواليات والوزراء 

ي الجديدة. وقد وافق  الرئيسيون عىل خطة رأس المال الب�ش

كاء عىل مواءمة برامجهم مع الرؤية الجديدة للحكومة.   ال�ش

ي عام 2018، دشن جاللة الملك محمد السادس، ملك 	 
�ف

ية  المغرب، المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية الب�ش

ة خمس سنوات.  باستثمارات قدرها 1.8 مليار دوالر عىل ف�ت

ف دعمت المرحلتان االأول والثانية مرافق البنية التحتية  ي ح�ي
و�ف

ي 
االأساسية، فإن المرحلة الثالثة تمثل تحّوال نحو االستثمار �ف

ي نهج دورة الحياة.  
الطفولة المبكرة وتب�ف

ي 	 
ي أبريل/نيسان 2019، دشن رئيس الوزراء الباكستا�ن

�ف

امج الرئيسية،  عمران خان برنامج “إحساس”، وهو أحد ال�ب

، والحد من أوجه عدم  ي الب�ش
ه عىل: االستثمار �ف ف ينصب ترك�ي

ي لم تحظ بنصيب 
المساواة، واالرتقاء بمستوى االأقاليم ال�ت

نامج بيانات وتكنولوجيا حديثة  من التنمية. ويستخدم هذا ال�ب

ي من أجل  ف عىل الدور المحوري لتكوين رأس المال الب�ش ك�ي لل�ت

القضاء عىل الفقر، وتعزيز النمو االقتصادي، وتحقيق التنمية 

المستدامة.  

ي النظام الصحي 	 
أعلنت ماىلي تطبيق إصالحات واسعة �ف

ي عام 2022 ستوفر الخدمات الصحية دون 
ف النفاذ �ف تدخل ح�ي

يد  ف مقابل لالأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، وس�ت

كاء، بما فيهم مجموعة  مخصصات موازنة الصحة. ويعمل ال�ش

، عىل مواءمة جهودهم دعما لهذه المبادرة.   البنك الدولي

ي 	 
نامج نافا، وهو برنامج وط�ف ة ل�ب تولي غامبيا أولوية كب�ي

ف االأ� االأشد فقرا من تلبية  جديد للتحويالت النقدية، لتمك�ي

ي النهوض 
ي الوقت نفسه االستثمار �ف

احتياجاتها االأساسية و�ف

ي الأطفالها.  بمقدرات رأس المال الب�ش

دي إل أن تصبح مركزا لخدمات تكنولوجيا 	  تهدف كابو ف�ي

وعات نموذجية مبتكرة  المعلومات، حيث دشنت مؤخرا م�ش

ويد جميع الطالب بالمهارات الرقمية، وشمل ذلك إنشاء  ف ل�ت

نت” تعمل بالطاقة الشمسية لتعليم طالب  ن�ت “معامل لالإ

ي ربوع 
ي المدارس الثانوية �ف

ف �ف م�ي لي وال�ت
االأطفال عن التشغيل االآ

االأرخبيل. 

مارات العربية المتحدة عىل إعداد دراسة حالة 	  تعكف الإ

جمة مواد تعّلم رقمية ذات  ف ب�ت لواضعي السياسات المهتم�ي

 . ف جودة عالية باالستعانة بمتطوع�ي

بدء االإصالحات واالستفادة 
من االبتكار

ي رفع مستوى أجندة 
ي �ف وع رأس المال الب�ش يتمثل أحد االأهداف االأساسية لم�ش

 . ي
ي، ومنحها أولوية أك�ب وتعزيز التنسيق عىل الصعيد الوط�ف رأس المال الب�ش

وع حاليا: ي الم�ش
وفيما يىلي بعض االأمثلة لما تقوم به البلدان المشاركة �ف

ف نواتج رأس المال  لن يؤدي تطبيق “أسلوب العمل المعتاد” إل تحس�ي
ي حاليا عىل  وع رأس المال الب�ش ي م�ش

ي. وتعمل البلدان المشاركة �ف الب�ش
وضع برامج جديدة جريئة واستخدام التكنولوجيا كي تتمكن من خدمة 

شعوبها بصورة أفضل.
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وع رأس  ي م�ش
تعمل البلدان المشاركة �ف

ي عىل رفع مستوى الوعي  المال الب�ش
ة وبعيدة المدى لتنمية  بالمنافع الكب�ي

ي. رأس المال الب�ش

ي توافر بيانات جيدة.   يتطلب قياس رأس المال الب�ش
ي  وع رأس المال الب�ش ي م�ش

وتعمل البلدان المشاركة �ف
ف القياسات الوطنية ودون الوطنية.  عىل تحس�ي

اجتمع وزراء المالية من مختلف أنحاء بلدان منطقة المحيط 	 

ي  ي فيجي لحضور أول قمة لرأس المال الب�ش
الهادئ �ف

ي مايو/أيار 2019 بغرض حفز الدعم لزيادة 
ي المنطقة �ف

�ن

امهم بت�يع  ف ي. وأبدى الوزراء ال�ت ي رأس المال الب�ش
االستثمارات �ف

ي، وتعهدت  ة التقدم المحرز عىل صعيد رأس المال الب�ش وت�ي

مجموعة البنك الدولي بزيادة دعمها.  

ي مارس/آذار 2019 	 
ي باكستان �ف

ي �ن خالل قمة رأس المال الب�ش

ف باكستان للتقرير  امن مع تدش�ي ف ي إسالم آباد بال�ت
ي ُعقدت �ف

ال�ت

عالم وقادة البالد رسائل  المعنون “باكستان@100”، بثت وسائل االإ

ي عىل مستوى البالد.  إعالمية عن أهمية رأس المال الب�ش

نسان من أجل 	  ي الإ
وركزت فعالية بعنوان “الستثمار �ن

ق الأوسط وشمال أفريقيا”  ي منطقة ال�ش
مستقبل أفضل �ن

ي مدينة تونس عىل كيف يمكن لبلدان المنطقة مواجهة 
ُعقدت �ف

هذا التحدي بإعداد القوى العاملة لديها للمستقبل، وإطالق 

يحة الشباب  مكانات المحتملة والطاقات الكامنة ل�ش العنان لالإ

ة باعتبارهم عن�ا دافعا للنمو.  الكب�ي

 	 / ي ديسم�ب
ي أذربيجان �ف

ي �ن ُعقد منتدى رأس المال الب�ش

اء  ف وخ�ب كانون االأول 2018، وشارك فيه لفيف من كبار المسؤول�ي

ي لمناقشة السبل المتاحة 
كاء من المجتمع المد�ف التنمية وال�ش

ي وطرح أفكارهم  ي رأس المال الب�ش
ة االستثمار �ف لت�يع وت�ي

لمان.    عىل ال�ب

ي يونيو/حزيران 	 
ي كاتماندو �ف

ف بوتان ونيبال �ف ك ب�ي ُعقد منتدى مش�ت

ي مع القادة  2019 بغرض رفع مستوى أجندة رأس المال الب�ش

ف من مختلف الوزارات، ووسائل  ف الحكومي�ي ف والمسؤول�ي السياسي�ي

. وسعى المنتدى إل بلورة رؤية عن  ي
عالم، والمجتمع المد�ف االإ

ي لكال البلدين.   تنمية رأس المال الب�ش

وت تنظيم فعالية بعنوان 	  شهدت العاصمة اللبنانية ب�ي

“الستعداد للمستقبل: الشباب والتعليم والوظائف 

ي 2018.
ين الثا�ف /ت�ش ي نوفم�ب

” �ف ي ق العر�ب ي الم�ش
والتكنولوجيا �ن

ي عدة 	 
ي محورا أساسيا �ف ضافة إل ذلك، شكل رأس المال الب�ش باالإ

ن  منتديات عل المستوى الوزاري أو فعاليات لمسؤول�ي

ي كل من أنغوال وأرمينيا وبتسوانا 
ن رفيعي المستوى �ف حكومي�ي

ي وجورجيا وكينيا وليسوتو وبابوا غينيا الجديدة 
وإسواتي�ف

ي 
ين الثا�ف /ت�ش ف نوفم�ب ة ب�ي انيا وتركيا خالل الف�ت ف وطاجيكستان وت�ف

2018 ويونيو/حزيران 2019. 

أعلنت أوزباكستان أنها ستنضم إل برنامج التقييم الدولي 	 

للطالب )PISA(، مما سيمكنها من إنتاج بيانات عن تعلم الطالب 

ي.  وإدراجها عىل مؤ�ش رأس المال الب�ش

تقوم عدة بلدان )مثال جمهورية أفريقيا الوسطى وكوت 	 

يا( حاليا بتطبيق تقييمات  ديفوار وغينيا والنيجر ونيج�ي

ي القراءة والحساب. 
للصفوف االأول لماد�ت

تُبذل جهود االآن لدعم تطبيق أول برنامج للتقييم الدولي 	 

للطالب عىل االإطالق لمنغوليا. 

ي لقياس 	  يهدف المغرب إل استخدام مؤ�ش رأس المال الب�ش

ية،  ي إطار مبادرته الوطنية للتنمية الب�ش
التقدم المحرز �ف

ف قابلية القياس بجمع البيانات عن نوعية  وسيعمل عىل تحس�ي

خدمات تنمية الطفولة المبكرة وأثرها عىل التطور االجتماعي 

ي لالأطفال. 
والوجدا�ف

ي دراستها 	 
أدخلت إندونيسيا مقياسا سنويا لمستوى التقزم �ف

ي 
االستقصائية الوطنية بدءا من 2019 لقياس التقدم الُمحرز �ف

معالجة تغذية االأطفال. 

تعمل فييتنام عىل تدعيم البيانات بغرض فهم التباينات 	 

، وعىل  ي
ي النواتج عىل المستوى دون الوط�ف

الموجودة �ف

لة  وضع منهجية لتقدير سنوات الدراسة المتوقعة المعدَّ

. وتدعم مجموعة البنك  ي
بحسب الجودة وفقا لالأصل العر�ت

الدولي هذه االأجندة، وتعكف عىل إعداد دراسة بعنوان 

ي مجتمعات االأقليات العرقية داخل 
“سوء التغذية المزمن �ف

فييتنام: القضايا والخيارات المتعلقة بالسياسات واالإجراءات 

التدخلية”. 

و للتو وحدة جديدة ضمن الدراسة 	  دشنت حكومة ب�ي

ي ستقيس 
االستقصائية السكانية والصحية السنوية ال�ت

نواتج تنمية الطفولة المبكرة عىل مستوى البالد، االأمر 

الذي سيكمل التداب�ي المعتادة االأخرى، كمعدالت 

صابة بالتقزم.  االإ

ي دراسة التوجهات الدولية 	 
ن �ف ي عام 2019، شاركت الفلب�ي

�ف

ي العلوم والرياضيات )TIMSS( الأول مرة منذ عام 2003. 
�ف

بناء الوعي 

ي
الوط�ف

تدعيم البيانات

ي فيجي 
اجتمع وزراء المالية من مختلف أنحاء المنطقة �ف

ي 
ي منطقة المحيط الهادئ �ف

ي �ف لحضور قمة لرأس المال الب�ش
ي فيجي.  

 مايو/أيار 2019 �ف

 . صورة: باتريك روز/ البنك الدولي
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أوزبكستان: االنضمام إل برنامج التقييم 
الدولي للطالب لعام 2021. 

ي نظام الرعاية الصحية ت�ي 
: إجراء إصالحات �ف ماىلي

اعتبارا من عام 2022، منها توف�ي الرعاية الصحية 
المجانية لالأمهات واالأطفال دون سن الخامسة. 

ة لالستثمار  و: إعطاء أولوية كب�ي ب�ي
ف جودة التعليم وتنمية  ي تحس�ي

�ف
ي خطتها الوطنية 

الطفولة المبكرة �ف
لتعزيز القدرة التنافسية. 

المغرب: استثمار 1.8 مليار دوالر 
عىل مدى 5 سنوات من خالل المبادرة 
ية، ويشمل ذلك  الوطنية للتنمية الب�ش

تنمية الطفولة المبكرة. 

اتيجية  اوردانيتا تونس: تبنت إس�ت
وطنية لتنمية الطفولة المبكرة وسنت 

ف تغطية نطاق نظام  ف لتحس�ي قوان�ي
المساعدات االجتماعية

أوكرانيا: إنشاء مجلس رفيع 
ي  المستوى لرأس المال الب�ش

لتنسيق الجهود. 

صابة بالتقزم  إندونيسيا: قياس معدل االإ
ي 

ي إطار الدراسة االستقصائية الوطنية ال�ت
�ف

تجريها بدءا من عام 2019. 

ي دراسة التوجهات 
: المشاركة �ف ن الفلب�ي

ي العلوم والرياضيات للمرة 
الدولية �ف

االأول منذ عام 2003.

نيبال: إعالن تحقيق زيادة 
ي القطاعات 

قدرها 22% �ف
االجتماعية العام المقبل. 

ي جديد 
غامبيا: تنفيذ برنامج وط�ف

للتحويالت النقدية لصالح االأ� 
االأشد فقرا لتلبية احتياجاتها 

ي أطفالها.
االأساسية واالستثمار �ف

يا: صادق حكام الواليات  نيج�ي
والوزراء الرئيسيون عىل خطة رأس 

ي “الحكومة بأكملها”. المال الب�ش

كز برنامج “إحساس” الرئيسي  باكستان: س�ي
، والحد من أوجه  ي الب�ش

عىل االستثمار �ف
عدم المساواة، واالرتقاء بمستوى االأقاليم 

ي لم تحظ بنصيب من التنمية.
اليون: التعهد بإجراء مراجعة ال�ت س�ي

نفاق العام تركز عىل التنمية  لالإ
ية.  الب�ش

بلدان تدرس تنفيذ نهج “الحكومة بأكملها”

ي الزخم من خالل فعاليات لتعزيز 
بلدان تب�ف

ي رأس المال الب�ش

ي 
ي �ف بلدان تعمم بناء رأس المال الب�ش

خططها الوطنية

مفتاح الجدول

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

وع رأس  ي م�ش
ماذا تفعل البلدان المشاركة �ن

ي حاليا  المال الب�ش
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ة ن الخ�ب  الربط ب�ي
والمعرفة: 

ي 
شبكة البلدان المشاركة �ن

ي  وع رأس المال الب�ش م�ش
ي منصة تستطيع تلك البلدان  وع رأس المال الب�ش ي م�ش

تتيح شبكة البلدان المشاركة �ف
كة  اتها، ومناقشة االإصالحات نحو بلورة رؤية مش�ت من خاللها تبادل تجاربها وخ�ب

ي. ف نواتج رأس المال الب�ش لتحس�ي

وع رأس المال 	  ي م�ش
يسمى كل بلد من البلدان المشاركة �ف

ي إطار 
ي تتخذها �ف

ي مسؤول اتصال لقيادة التداب�ي ال�ت الب�ش

ي اجتماعات الربيع 2019، التقى مسؤولو 
هذه المبادرة. و�ف

يكا آخر من  اتصال يمثلون 41 بلدا، جنبا إل جنب مع 25 �ش
منظمات ش�ت خالل منتدى لمسؤولي االتصال عىل مدى يوم 

ونصف اليوم. 

اعتمد هذا المنتدى عىل دراسات حالت لبعض البلدان 	 

و  ف وشيىلي وإثيوبيا وب�ي لتوجيه المناقشات، منها: االأرجنت�ي

وبولندا والسنغال وسنغافورة وفييتنام. واشتملت محاور 

ف الرئيسية عىل: قضايا التقزم، واالأداء االقتصادي،  ك�ي ال�ت

وتنمية الطفولة المبكرة، ونواتج التعلم، والقيادة بتطبيق 

ف  نهج الحكومة بأكملها، والتغطية الصحية الشاملة، والعامل�ي

ي المجتمعات المحلية، وشبكات االأمان، 
ي المجال الصحي �ف

�ف

وطة.  والتحويالت النقدية الم�ش

اجتماع مسؤولي االتصال ومشاركتهم

دكتور تا نغوك تري، نائب المدير العام، إدارة التعليم 

، وزارة التعليم والتدريب، فييتنام.  ي
االبتدا�أ

، الهيئة االتحادية للتنافسية  ف ة الباحث�ي ، كب�ي مهرة العىلي

مارات العربية المتحدة.  واالإحصاء، االإ

ونية لمسؤولي االتصال، وهي  ف منصة إلك�ت شهد المنتدى تدش�ي

عبارة عن مساحة مخصصة للمدعوين إليها فقط تتيح لمسؤولي 

ف التواصل فيما بينهم، واالطالع عىل الفعاليات  االتصال الحكومي�ي

 الخاصة المقبلة، والدخول عىل مكتبة المعرفة.  

نت ن�ت االلتقاء عىل شبكة االإ

ي مرحلة تجريبية نشطة، وهناك خطط 
وتعد هذه المنصة االآن �ف

ويج لفعاليات تعّلم ذات  لعقد جلسات لتبادل المعرفة، وال�ت

كاء، وجمع المرئيات والمعلومات التقييمية  ف ال�ش الصلة فيما ب�ي

مع مرور الوقت.  

ي لالجتماعات يعرض النتائج الرئيسية من المنتدى. 
مقرر ف�ف
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إعداد دراسات حاالت

ي عدة 
ي مختلف أنحاء العالم تحسينات مطردة �ف

شهدت بلدان �ف

نصاف  صابة بالتقزم، ونواتج التعلم، واالإ مجاالت منها: معدل االإ

ي النواتج. ومن شأن توضيح كيفية تحقيق البلدان تلك النتائج أن 
�ف

ي تعمل عىل تحديد االإصالحات 
يوفر شواهد مفيدة للحكومات ال�ت

ي بلدانها.  
الالزمة لتحقيق تقدم مشابه �ف

وع رأس المال  ي م�ش
ولتلبية احتياجات شبكة البلدان المشاركة �ف

ي النصف االأول من عام 2019 بتعمق 
ي، تناول الباحثون �ف الب�ش

ف  ك�ي ف بغرض ال�ت تجارب كل من سنغافورة والمغرب وغانا والفلب�ي

عىل: نهج “الحكومة بأكملها”، والتعليم والبقاء عىل قيد الحياة 

تيب  ي باعتبارها عىل ال�ت ، والتقزم، ورأس المال الب�ش ف للبالغ�ي

منافع يمكن تبادلها. 

كز دراسة حالة عن أيرلندا عىل كيف  ي أواخر عام 2019، س�ت
و�ف

ي 
ي عىل إحداث نقلة نوعية �ف ف البالد عىل رأس المال الب�ش ساعد ترك�ي

ي وجه االأزمة المالية لعام 2008. 
اقتصادها وعىل الصمود �ف

  

ي وع رأس المال الب�ش  م�ش
الروابط القطرية 

ي،  وع رأس المال الب�ش ي م�ش
ة صحفية عن البلدان المشاركة �ف ي يناير/كانون االأول 2019، تلقى مسؤولو االتصال وزمالؤهم أول ن�ش

�ف

ي”. وع رأس المال الب�ش ة “الروابط القطرية لم�ش وهي ن�ش

ي وع رأس المال الب�ش ي م�ش
ة صحفية عن البلدان المشاركة �ف ن�ش

يد  ي، يرجى االتصال بنا عىل ال�ب وع رأس المال الب�ش ي التسجيل لتلقي الرسالة االإخبارية الخاصة بم�ش
إذا كنت ترغب �ف

: ي التالي
و�ف لك�ت  االإ

 humancapital@worldbank.org

وع  م�ش
رأس المال 

ي         الب�ش
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ن�ش المعلومات

ي  ح عن مؤ�ش رأس المال الب�ش فيديو �ش

 يصّور آنا 

ي سبع لغات 
450 ألف مشاهدة �ف

ي العالم 2019 - أك�ش من 1.3 مليون 
تقرير عن التنمية �ف

يل   ف عملية ت�ف

T H E 
CHANGING NATURE 

OF WORK

A World Bank Group Flagship Report

WORLD DEVELOPMENT REPORT
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ي  وع رأس المال الب�ش  كتيب م�ش

يل ف أك�ش من 41 ألف عملية ت�ف

SKU 33252

PROJECT

The
Human
Capital

#INVESTinPeople

ي  مجموعات البيانات الخاصة بمؤ�ش رأس المال الب�ش
 عىل الصعيدين العالمي والقطري 

يل ف أك�ش من 31 مليون عملية ت�ف

ي لما  ي يغطيها مؤ�ش رأس المال الب�ش
مواجز البلدان ال�ت

 يبلغ 157 بلداً 
يل ف أك�ش من 28 ألف عملية ت�ف

October 2018

Costa Rica
Human Capital Index Rank 57 out of 157

THE HUMAN CAPITAL INDEX (HCI) AND ITS COMPO-
NENTS

The HCI measures the amount of human capital that a child born
today can expect to attain by age 18. It conveys the productivity of
the next generation of workers compared to a benchmark of com-
plete education and full health. It is constructed for 157 countries.

It is made up of five indicators: the probability of survival to age
five, a child’s expected years of schooling, harmonized test scores
as a measure of quality of learning, adult survival rate (fraction
of 15-year olds that will survive to age 60), and the proportion of
children who are not stunted.

Globally, 56 percent of all children born today will grow up to be,
at best, half as productive as they could be; and 92 percent will
grow up to be, at best, 75 percent as productive as they could be.

WHAT IS THE STATE OF HUMAN CAPITAL IN COSTA RICA?

• Human Capital Index. A child born in Costa Rica today will
be 62 percent as productive when she grows up as she could
be if she enjoyed complete education and full health.

• Probability of Survival to Age 5. 99 out of 100 children
born in Costa Rica survive to age 5.

• Expected Years of School. In Costa Rica, a child who starts
school at age 4 can expect to complete 12.5 years of school
by her 18th birthday.

• Harmonized Test Scores. Students in Costa Rica score 430
on a scale where 625 represents advanced attainment and
300 represents minimum attainment.

• Learning-adjusted Years of School. Factoring in what chil-
dren actually learn, expected years of school is only 8.6
years.

• Adult Survival Rate. Across Costa Rica, 92 percent of 15-
year olds will survive until age 60. This statistic is a proxy
for the range of fatal and non-fatal health outcomes that a
child born todaywould experience as an adult under current
conditions.

• Healthy Growth (Not Stunted Rate). 94 out of 100 children
are not stunted. 6 out of 100 children are stunted, and so
at risk of cognitive and physical limitations that can last a
lifetime.

ARE THERE GENDER DIFFERENCES IN HCI?

In Costa Rica, the HCI for girls is higher than for boys. Table 1
shows gender disaggregation for each of the HCI components.

.2 .4 .6 .8 1

Human Capital Index

.85 .9 .95 1

Probability of Survival to Age 5

4 6 8 10 12 14

Expected Years of School

300 400 500 625

Harmonized Test Scores

2 4 6 8 10 12 14

Learning-adjusted Years of School

.5 .6 .7 .8 .9 1

Adult Survival Rate

.4 .6 .8 1

Fraction of Children Under 5 Not Stunted

Note:
- Large circle represents Costa Rica
- Small circles represent other countries
- Thick, vertical lines and color of circles reflect 
  quartiles of the distribution

 Figure 1. HCI and Components

Table 1. HCI by Gender

Component Boys Girls Overall

HCI 0.6 0.62 0.62
Survival to Age 5 0.99 0.99 0.99
Expected Years of School 12.3 12.6 12.5
Harmonized Test Scores 433 426 430
Learning-adjusted Years of School 8.5 8.6 8.6
Adult Survival Rate 0.89 0.94 0.92
Not Stunted Rate - - 0.94

Note:
- When shown, hyphen denotes data are unavailable
- All values are rounded
- The gender-disaggregated HCI is calculated using only adult sur-
vival rates if gender-disaggregated stunting data is not available

#INVESTinPeople

والقطرية 	  قليمية  االإ االقتصادي  الرصد  تقارير  وقد شددت 

المال  لرأس  الحرجة  الطبيعة  المستجدات عىل  آخر  وتقارير 

االأجل والمستدام،  النمو طويل  ي من أجل تحقيق  الب�ش

النواتج.  ف  لتحس�ي السياسات  أولويات  وحددت 

MALAYSIA 
ECONOMIC 
MONITOR

DECEMBER 2018

Realizing Human Potential

يا  ن  مال�ي
/كانون االأول 2018(  )ديسم�ب

MYANMAR
ECONOMIC
MONITOR

MYANMAR ECONOMIC MONITOR | December 2018

December 2018

Navigating Risks
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 ميانمار 
/كانون االأول 2018(  )ديسم�ب

SELECTED ISSUE
Investing in Cambodia’s Future: 
Early Childhood Health and Nutrition

MAY 2019

CAMBODIA ECONOMIC UPDATE

RECENT ECONOMIC DEVELOPMENTS 
AND OUTLOOK

SALT
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 لوس  
ي 2019(

)يناير/كانون الثا�ف
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1 THE POWER OF INVESTING IN GIRLS:

Educating Girls and Ending Child Marriage in Tanzania
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انيا  ن  ت�ن
ي 2019(

)يناير/كانون الثا�ف

تحليل رأس 
ي المال الب�ش

ي، ركز العديد من  وع رأس المال الب�ش ف م�ش منذ تدش�ي

الدولي عىل  البنك  تصدرها مجموعة  ي 
ال�ت القطرية  المطبوعات 

ي أو أطلقت رسائل فاعلة حوله.  رأس المال الب�ش

يرى التقرير المعنون “باكستان@100: رسم مالمح 	 

المستقبل” )مارس/آذار 2019( أن شعب باكستان البالغ 
ف نسمة والذي يتسم بارتفاع نسبة الشباب  تعداده 208 مالي�ي

وري  والنمو ال�يع هو أعظم ثرواتها عىل االإطالق، وأن من ال�ف

االستفادة من المزايا الديموغرافية لمضاعفة إنتاجية البالد.  

ي المستقبل 	 
يرى التقرير المعنون  “العوامل الدافعة للنمو �ن

ي 2018( أن العمل الشاق لتحقيق 
ين الثا�ف /ت�ش ي رواندا” )نوفم�ب

�ن
ي الحجرة الدراسية برواندا، وأن البالد 

النمو االقتصادي سيبدأ �ف

ي – أي  بحاجة إل جهد هائل كي تتمكن من بناء رأس مالها الب�ش

 “خطة مارشال” تركز عىل التعليم بها - وتحقيق أهدافها الطموحة. 

SKU 33257

A strong and widely acknowledged record of economic success—including a three-and-a- 

half-fold increase in per capita income since 1994—places Rwanda among the world’s 

fastest-growing economies. Traumatic memories of the 1994 genocide are gradually fading, 

as associations begin to take a more positive form—of a nation on the rise, powered by 

human resilience, a sense of common purpose, and a purposeful government. 

Past successes and a sense of frailty have fueled aspirations for a secure, prosperous, and 

modern future. Sustaining high rates of economic growth is at the heart of these ambitions. 

Recent formulations of the nation’s Vision 2050 set a target of achieving upper-middle-

income status by 2035 and high-income status by 2050. 

Future Drivers of Growth in Rwanda: Innovation, Integration, Agglomeration, and 

Competition, a joint undertaking by experts from Rwanda and the World Bank Group, 

evaluates the country’s possibilities and options in this endeavor. The report identifies four 

essential drivers of growth—innovation, integration, agglomeration, and competition—and 

reforms in six priority areas: human capital development, export dynamism and regional 

integration, well-managed urbanization, competitive domestic enterprises, agricultural 

modernization, and capable and accountable public institutions.

Government of Rwanda

Government of Rwanda

 Innovation, Integration, 
Agglomeration, and 
Competition
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A World Bank Group Publication for the Gulf Cooperation Council Economies 

Gulf Economic Monitor 

Building the foundations for       
economic sustainability  
Human capital and growth in the GCC 
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مجلس التعاون الخليجي 
)أبريل/نيسان 2019(

 تايلند 
ي 2019( 

)يناير/كانون الثا�ف
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AND HUMAN CAPITAL
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بناء الزخم



 مشاركة أصحاب المصلحة
والشخصيات المؤثرة

دعمهم  ف  العالمي�ي القادة  من  ومتنوعة  عريضة  مجموعة  أظهرت 
ي. الأجندة رأس المال الب�ش

ي: ُدعيت مجموعة 	  تحالف أنصار رأس المال الب�ش

ية والمجتمع  ي المؤسسات الخ�ي
متنوعة من قادة العالم �ف

ي والقطاع الخاص والمؤسسات متعددة االأطراف 
المد�ف

والحكومات لالنضمام إل تحالف غ�ي رسمي من أنصار رأس 

ي، والمطالبة بزيادة االستثمارات كما وكيفا  المال الب�ش

ي تمسهم. 
ي مناقشة القضايا ال�ت

ي االأفراد، والمشاركة �ف
�ف

ي مجموعة متنوعة من 
واستخدم هؤالء المنارصون نفوذهم �ف

الوسائل، ومن ذلك: التوقيع عىل خطاب مفتوح إل العالم 

ي الصفحة 
ي نُ�ش �ف ورة االهتمام برأس المال الب�ش بشأن رصف

مهرجان “المواطن العالمي: مانديال 100”، 
غ  جوهانس�ب

/كانون االأول 2018، قدم  ي ديسم�ب
ي أُجريت �ف

ي هذه الفعالية ال�ت
�ف

هيو إيفانز، المدير التنفيذي لمؤسسة المواطن العالمي وأحد 

ي، رئيس مجموعة البنك الدولي حينئذ  أنصار رأس المال الب�ش

ف  ف إل مطالبة قادتهم بتحس�ي جيم يونغ كيم الذي دعا المواطن�ي

امات  ف اليون ورواندا مستعرضا االل�ت أوضاعهم، وقدم رئيسا س�ي

ي، وأعلن  ي قطعاها عىل أنفسهما بشأن رأس المال الب�ش
ال�ت

وعات الصحة  أن مجموعة البنك ستقدم مليار دوالر آخر لم�ش

ي أفريقيا. 
والتعليم �ف

الجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدوىلي 
لعام 2018، إندونيسيا

ي بتغطية إعالمية عالمية غ�ي  ف مؤ�ش رأس المال الب�ش حظي تدش�ي

مسبوقة سلطت الضوء عليه باعتباره منفعة عامة قيمة ومبتكرة 

ة العمل. تهدف إل تعزيز التفاهم وت�يع وت�ي

ي أعمالها 	  افتتحت القمة السنوية الثالثة لرأس المال الب�ش

ف  ف رئيس وزراء سنغافورة لي هسي�ي بحوار رفيع المستوى ب�ي

لونغ ورئيس مجموعة البنك الدولي حينئذ جيم يونغ كيم، 

ورة  ة للعمل وما ينجم عن ذلك من رصف حول الطبيعة المتغ�ي

ف  ك�ي ، وأهمية تغي�ي محور ال�ت ي الب�ش
إيالء االأولوية لالستثمارات �ف

بعيدا عن جانب العرض إل جانب النواتج والطلب، ولماذا 

ي يغطيها المؤ�ش بذل المزيد من 
ف عىل جميع البلدان ال�ت يتع�ي

ي.  الجهد بشأن تنمية رأس المال الب�ش

ي االجتماع الوزاري للمائدة المستديرة للبلدان 	 
وقد شارك �ف

ي، الذي افتتحته المديرة  وع رأس المال الب�ش ي م�ش
المشاركة �ف

دارية العامة لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجييفا،  االإ

أك�ش من 20 وزيرا من وزراء المالية أو التخطيط تحدثوا خالله 

ي لبلدانهم.   عن الفرص المتاحة لتقوية رأس المال الب�ش

ي معرض االبتكار لعرض 	 
احتلت التكنولوجيا الثورية مكانة بارزة �ف

ي تكوين 
عمل المبتكرين من القطاع الخاص الذين يسهمون �ف

ي.    رأس المال الب�ش

اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدوىلي لعام 
2019، واشنطن العاصمة 

التقى رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مع أنصار 	 

ي العالم ووزراء المالية من 
ي �ف وع رأس المال الب�ش م�ش

ي لمناقشة  وع رأس المال الب�ش ي م�ش
البلدان المشاركة �ف

التقدم المحرز واالأفكار المطروحة للمرحلة المقبلة. 

وأتاح ملتقى وزراء البلدان المشاركة الوقت لعرض آخر 	 

، حيث ازداد  المستجدات عن التقدم المحرز منذ اجتماع بالي

ي بالي واجتماعات 
خالل االجتماعات السنوية لعام 2018 �ف

ي واشنطن العاصمة، ُعقدت عدة فعاليات 
الربيع لعام 2019 �ف

ي  ف عن الحكومات ومؤسسات العمل الخ�ي ومناقشات مع ممثل�ي

ي والقطاع الخاص والمؤسسات الثنائية ومتعددة 
والمجتمع المد�ف

ي 
االأطراف، تركزت عىل المعوقات القائمة أمام تعزيز االستثمار �ف

 الب�ش والحلول الممكنة.

الفعاليات العالمية

عالم  وسائل الإ

ي بتغطية إعالمية عالمية غ�ي  ف مؤ�ش رأس المال الب�ش حظي تدش�ي

مسبوقة سلطت الضوء عليه باعتباره منفعة عامة قيمة ومبتكرة 

ة العمل.  تهدف إل تعزيز التفاهم وت�يع وت�ي

ت صحيفة فاينانشال تايمز ملحًقا 	  فاينانشال تايمز: ن�ش

ف مؤ�ش رأس  ي يوم تدش�ي
ي �ف خاًصا عن رأس المال الب�ش

ي. المال الب�ش

وع،  ف الم�ش عدد البلدان المشاركة بأك�ش من الضعف منذ تدش�ي

حيب بالعديد من االأعضاء الجدد.  كما أتاح مساحة لل�ت

ي أفريقيا: 	 
ي �ف ي فعالية بعنوان “بناء رأس المال الب�ش

شارك �ف

، وجاللة الملك  ف مستقبل جيل” بعض قادة الشباب الملهم�ي

ليتسي الثالث ملك ليسوتو، وواضعو السياسات من رواندا 

ي لمناقشة التحديات، 
ومالي والنيجر وكينيا، والمجتمع المد�ف

ي ينبغي اتخاذها 
والتطلعات والطموحات، والتداب�ي ال�ت

ي للجيل القادم.  ي بناء رأس المال الب�ش
للمساعدة �ف

ي ملحق بصحيفة فاينانشال تايمز، والمشاركة بمقاالت 
االأول �ف

ي إطار مجموعة 
ي لقاءات إعالمية �ف

رأي ومدونات، والحديث �ف

دالء  متنوعة من فعاليات استقطاب الرأي العام، واالإ

ي رأس المال 
بت�يحات مرئية حول أهمية تعزيز االستثمار �ف

ي 
ي كما وكيفا، ون�ش هذه الرسائل بصورة استباقية �ف الب�ش

مختلف قنوات وسائل التواصل االجتماعي للوصول إل نحو 

17.5 مليون شخص.  

المشاركة العالمية

ة، كان هناك  ي ع�ش االأخ�ي
ي االأشهر االث�ف

�ف
ف قوي عىل ن�ش رسائل تتصدر  ترك�ي

المال  الرئيسية من مؤ�ش رأس  العناوين 
البلدان وأصحاب  اك  ي، بغرض إ�ش الب�ش

ي  الب�ش المال  بناء رأس  المصلحة، ووضع 
العالمية.  التنمية  أجندة  ي صميم 

�ف
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 زيادة
 مساندتنا: 

 خطة رأس المال
ي أفريقيا

ي �ن الب�ش
دشنت مجموعة البنك الدولي خطة رأس 
ي أبريل/نيسان 

ي أفريقيا �ف
ي �ف المال الب�ش

امها بالتصدي للتحديات  ف 2019 لتأكيد ال�ت
ة المتعلقة بتنمية رأس المال  والفرص الكب�ي
ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 

ي �ف الب�ش

ف تحقيقها 
َّ ي المنطقة يتع�ي

تحدد هذه الخطة أهدافا طموحة �ف

بحلول عام 2023، من بينها خفض معدل وفيات االأطفال بصورة 

ف 11 مليون  ف طفل، ومنع التقزم ب�ي نقاذ حياة 4 مالي�ي ة الإ كب�ي

طفل، وزيادة نواتج التعلُّم للفتيات واالأوالد بالمدارس بنسبة 

20%. ومن شأن هذه النواتج أن ترفع درجة أفريقيا عىل مؤ�ش 

ي وزيادة إنتاجية عمال المستقبل بحوالي %13.   رأس المال الب�ش

ي تقدمها 
ي المساندة ال�ت

وتحدد الخطة بعض التداب�ي الجوهرية �ف

. مجموعة البنك الدولي

ي 	 
ي �ف وعات رأس المال الب�ش زيادة تمويل البنك الدولي لم�ش

ي 
ية �ف وعات التنمية الب�ش أفريقيا لتصل إل 15 مليار دوالر لم�ش

السنوات 2021 - 2023. 

دعم إصالحات السياسات للتصدي للعقبات المنهجية أمام 	 

ي. رأس المال الب�ش

ي من خالل سلسلة جديدة من 	 
ة التحول الديمغرا�ف ت�يع وت�ي

ي مختلف أنحاء المنطقة. 
ي تمكن النساء �ف

وعات ال�ت الم�ش

ي البيئات المتأثرة 	 
ي �ف ر رأس المال الب�ش الحيلولة دون ت�ف

بأوضاع الهشاشة وال�اع والعنف، وعكس مساره. 

وعات مجموعة 	  ي م�ش
االستفادة من التكنولوجيا والمبتكرات �ف

ي. البنك الدولي لتعزيز رأس المال الب�ش

النهوض بأنشطة البحث والدعوة لتقوية قاعدة المعارف   	 

ي. وجانب الطلب لرأس المال الب�ش

كاء 	  حشد الفرق القطرية التابعة لمجموعة البنك الدولي وال�ش

ي للتمكن من إيجاد حلول شاملة  حول أجندة رأس المال الب�ش

ف القطاعات وتطبيقها عىل نطاق واسع.  كة ب�ي ومش�ت

 الصورة: فنسنت تريمو/البنك الدولي
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 التطلع إىل المستقبل: 

ي
ي عامه الثا�ن

ي �ن وع رأس المال الب�ش م�ش

، جهوده  ي
ي عامه الثا�ف

ي، �ف وع رأس المال الب�ش سيواصل م�ش

ي عىل مستوى العالم.  ة نواتج رأس المال الب�ش لت�يع وت�ي

ي  وع رأس المال الب�ش ي م�ش
كز اهتمام البلدان المشاركة �ف وي�ت

ة لرأس المال  ي تولي أولوية كب�ي
عىل تحقيق خططها الوطنية ال�ت

ي 
ي تم التوصل إليها �ف

ي، والعمل عىل تنفيذ االتفاقيات ال�ت الب�ش

امج الحديثة. المنتديات الوطنية والدولية، وتنفيذ ال�ب

ي  وع رأس المال الب�ش ي م�ش
وستكثف شبكة البلدان المشاركة �ف

ف هذه البلدان، وستتيح مجاال لهم لتبادل  جهودها للربط ب�ي

ي ومنصة 
و�ف المعارف. ستشمل االأنشطة المحددة إنشاء موقع إلك�ت

وع رأس المال  ي عن م�ش
ا�ف ة صحفية وبرامج تعلم اف�ت ون�ش

ة عىل تدعيم العالقات  ي. وستساعد الفعاليات المبا�ش الب�ش

ف هذه البلدان، ومجموعة البنك الدولي مستعدة لتقديم  فيما ب�ي

مساعدات فنية مُتعّمقة لبلدان محددة حول موضوعات ذات 

ي نطاق الشبكة. 
ك �ف اهتمام مش�ت

وع رأس  ي م�ش
وستساند مجموعة البنك الدولي البلدان المشاركة �ف

امجي. وتشتمل  ي من خالل العمل التحليىلي وال�ب المال الب�ش

ي أفريقيا عىل عمليات مبتكرة الأغراض 
ي �ف خطة رأس المال الب�ش

ي للتشجيع عىل تغي�ي السياسات،  سياسات تنمية رأس المال الب�ش

ف المرأة وتغ�ي السمات الديموغرافية،  وعات جديدة لتمك�ي وم�ش

ي أفريقيا. ويجري حاليا 
ي �ف وحشد شبكة أنصار رأس المال الب�ش

ق االأوسط وشمال أفريقيا وكذلك  وضع رؤى مماثلة لمنطقة ال�ش

لمنطقة جنوب آسيا.  

ي  ومن المتوخى أن تساعد التقارير التشخيصية لرأس المال الب�ش

ف نواتج رأس  البلدان عىل تحليل الفرص المتاحة والقيود لتحس�ي

ي. المال الب�ش

وتهدف أداة تتبع التقدم المحرز إل مساعدة البلدان باستخدام 

ات لقياس التقدم المرحىلي نحو تحقيق النواتج طويلة االأجل  مؤ�ش

ي.   ي مؤ�ش رأس المال الب�ش
�ف

يالبناء عىل الزخم تحديث مؤ�ش رأس المال الب�ش

سيسلط “تاريخ” البيانات المنسقة عىل المؤ�ش ومكوناته . 2

ين الضوء عىل االتجاهات  عىل مدى العقدين االأخ�ي

ي السيناريوهات المستقبلية. 
شاد بها �ف الماضية لالس�ت

ات تقديم الخدمات . 3 أنجزت دراسات استقصائية لمؤ�ش

ي 
ي قطاعي الصحة والتعليم( أو يجري تنفيذها حاليا �ف

)�ف

ي أفريقيا و3 بلدان خارجها )بوتان وغواتيماال 
19 بلدا �ف

ي 
وإندونيسيا(. ويخطط العراق لتنفيذ دراسة استقصائية �ف

عام 2020. وتزود هذه الدراسات االستقصائية الممثلة 

ي الحكومات بمعلومات قيمة حول 
عىل الصعيد الوط�ف

جودة الخدمات المقدمة، وخاصة بشأن ما يتمتع به 

ي الخطوط االأمامية 
المعلمون والعاملون الصحيون �ف

ي 
من معرفة ودوافع. وقد تكون هذه البيانات مفيدة �ف

تصميم نماذج أك�ش مالءمة عىل الصعيد المحىلي لتقديم 

الخدمات. 

ي المقرر  يجري حاليا العمل عىل تحديث مؤ�ش رأس المال الب�ش

ي أبريل/نيسان 2020 الذي سيتضمن المزيد من البلدان. 
ه �ف ن�ش

وسيشتمل أيضا عىل بيانات محدثة، تتعلق بشكل رئيسي بتعلم 

الطالب. إال أنه من غ�ي المتوقع أن يؤدي هذا التحديث إل تغي�ي 

الصورة بشكل كب�ي لمعظم البلدان، حيث ينعكس التقدم 

ة أطول. المحرز بشكل عام خالل ف�ت

توف�ي المزيد من البيانات لتوجيه 
االإجراءات المتصلة بالسياسات

ي، كما هو مقصود، أداة  ف شكل مؤ�ش رأس المال الب�ش ي ح�ي
�ف

شد االإجراءات  عالم، يجب أن تس�ت قوية تصدرت عناوين وسائل االإ

المتصلة بالسياسات بأك�ش من مقياس تجميعي واحد.  

ي يبلغ . 1
ي الحاالت ال�ت

سيتيح تصنيف البيانات رؤية متعمقة �ف

ي الحاالت 
ي أقصاه، و�ف ي رأس المال الب�ش

فيها العجز �ف

ي يحتمل أن يبلغ العائد عىل تدخالت السياسات أعىل 
ال�ت

ي عىل المستوى دون 
مستوى له. وقد أُجري تصنيف جغرا�ف

ي لعدة بلدان، منها:  ي لمؤ�ش رأس المال الب�ش
الوط�ف

و  أنغوال وتشاد وإندونيسيا ومالي والنيجر وباكستان وب�ي

اليون و�ي النكا وتركيا. ويجري  ف ورومانيا وس�ي والفلب�ي

حاليا عمل تصنيف حسب الوضع االجتماعي واالقتصادي 

ة من البلدان.  لمجموعة كب�ي

جدول أعمال 
عجاب  ي مث�ي لالإ

 بح�ش
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الموارد

worldbank.org/humancapital :ي وع رأس المال الب�ش م�ش

 worldbank.org/humancapitalevents :فعاليات اجتماعات الربيع

worldbank.org/humancapital360 : ي
ا�ن Photos 360/تجربة الواقع الف�ت

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

worldbank.org/humancapitalblogs :ي مدونات عن رأس المال الب�ش

ي قائمة الفيديوهات عل يوتيوب: بناء رأس المال الب�ش
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وع  م�ش
رأس المال 

ي الب�ش

مجموعة البنك الدوىلي

http://worldbank.org/humancapital


