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  :امللخص

 حيثاملال البشري في ظل أزمة كورونا، حماية رأس تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على 

لجائحة  العامة للتصديالاستجابات املتكاملة على مستوى السياسات  يتطلب حماية رأس املال البشري 

الاعتبار أثناء  عينعلى الحكومات النظر فيها ب ،أولويات معا على مستوى السياسات العامة الثكورونا ث

املرض،  احتواءو  .العمل على مساندة ألاسر املعيشية والشركات ملواجهة أزمة بهذا الحجم التاريخي

ألاوبئة  للوقاية من ، وتطوير أنظمة قادرة على الصمود واملجابهةالصحية الثانويةوالحماية من آلاثار 

وتعزيز  العيش وفرص العمل وسبل كسب البشري  املالرأس  حماية .والتخفيف من حدتها في املستقبل

لتحديد  الاقتصاديةالسياسات  مستوى  على املتينة الاستجابة قيادة جهود .الاجتماعي والتماسكالثقة 

، وربط العاملية املساندةمن  والاستفادة، الاستقرار علىالحفاظ  أدلة وشواهد بهدف علىبناء  املفاضالت

 .الاقتصادي التعافيبجهود  إلاغاثةتدابري 

  .كورونا أزمةالحماية، رأس املال البشري،   :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This research paper aims to shed light on the protection of human capital in light of the 

Corona crisis, as the protection of human capital requires integrated responses at the level of 

public policies to address the Corona pandemic, three priorities together at the level of public 

policies, which governments should consider while working to support Households and 

businesses to face a crisis of this historic magnitude. disease containment, protection from 

secondary health effects, and development of resilient systems to prevent and mitigate future 

epidemics. Protect human capital, livelihoods and employment opportunities, enhance trust 

and social cohesion, and strengthen service delivery systems for the future. Leading robust 

response efforts at the level of economic policies to identify trade-offs based on evidence with 

the aim of maintaining stability, benefiting from global support, and linking relief measures to 

economic recovery efforts. 
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 : مقدمة

إن جائحة فيروس كورونا تلحق أضرارا كبيرة ببلدان العالم النامية، ويتفاوت تأثيرها تفاوتا واضحا 

روفهم، قد أثرت الجائحة على الفئات ألاشد فقرا في العالم على نحو ال يتناسب مع ظو . من بلد إلى آخر

والسيما النساء وألاطفال، وتراوح ذلك من انخفاض التحويالت املالية إلى انهيار أسواق العمل الرسمية 

مليون شخص في براثن الفقر املدقع، وتفاقم أوجه  011وتهدد الجائحة بسقوط أكثر من  .وغير الرسمية

 01فهناك  ،الصحة والتعليم لعقود السلبي علىوقد يستمر التأثير . عدم املساواة في جميع أنحاء العالم

 .مليون طفل لم يحصلوا على التطعيمات ألاساسية وأكثر من مليار طفل خارج املدرسة

بتبديد املكاسب التي تحققت في نواتج رأس املال البشري بكشفها ( 01-كوفيد)تهدد جائحة فيروس كورونا و 

 .ماعيةعن جوانب الضعف في أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجت

نسمع من الكوادر الصحية في الخطوط ألامامية وكذلك من الشباب من جميع أنحاء العالم عن 

التحديات التي يواجهونها في التصدي للجائحة، والتدابير التي يتخذونها للتكيف مع هذا الوضع، وأفكارهم 

النساء والفتيات أكثر  تتأثر  على مسألة املساواة بين الجنسين،وبالتركيز  .لبناء تعاف قادر على الصمود

  ."البقاء في الظل"من غيرهن، حيث يعانين من جائحة 

تتمثل ألاولويات ألاساسية في استعادة الرعاية الصحية، وحماية ألاطفال من سوء التغذية والضرر، 

 .وإعادة التالميذ إلى مقاعد الدراسة وتعويض الخسائر في التعلم، ومساندة فرص العمل

ارات الشاملة للجميع في قطاعات الرعاية الصحية وتنمية الطفولة املبكرة ال شك أن بإمكان الاستثم

والتعلم والتمكين الاقتصادي للمرأة أن تسهم في تحقيق التعافي املستدام والشامل للجميع والقادر على 

   .الصمود

لقد أدى إغالق املدارس بسبب جائحة كورونا وازدياد احتمال التسرب من التعليم إلى تقويض 

ومن املتوقع . معارف ومهارات الجيل الحالي من تالميذ املدارس، السيما أبناء ألاسر الفقيرة وألاولى بالرعاية

فعلى مستوى . في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل% 35إلى % 35أن يزداد معدل فقر التعلم من 

التعليم العالي، قد ال يعودون مليون طفل، من التعليم قبل الابتدائي إلى  42العالم، هناك ما ال يقل عن 

 .إلى صفوف الدراسة

ومن املرجح أن يؤدي ذلك، عند اقترانه بفقدان املهارات نتيجة لطول أمد البطالة والبطالة 

عالوة على ذلك، أدت الجائحة إلى تفاقم أوجه عدم . الجزئية، إلى انخفاض إلانتاجية والدخل في املستقبل
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على نحو أكثر من غيرهن من البطالة وأعباء الرعاية املنزلية والعنف القائم املساواة، حيث تعاني النساء 

 عن حاالت الحمل غير املقصود ووفيات ألامهات
ً
 .على نوع الجنس، فضال

 : إلاشكالية

يعد العنصر البشري من أهم العناصر إلانتاجية التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية، فلن 

تعليم حيث يسهم ألاخير في تراكم رأس املال البشري، ومن هنا فإن تراكم  يؤدي هذا العنصر دوره بدون 

لذا يتطلب ذلك  من مصادر النمو املستدام في التقدم التكنولوجي ويعد مصدرااملال البشري يساعد  رأس

 .حمايته خاصة في هذه الظروف  وانتشار جائحة كورونا

 :ورقة البحثيةتتمحور حولها الفي ضوء ما تقدم يمكن طرح إشكالية جوهرية التي 

 ؟كيف يمكن حماية رأس املال البشري في ظل جائحة كورونا

 :يندرج تحت هذه إلاشكالية التساؤالت التالية

 ما إلاطار النظري واملفاهيمي لرأس املال البشري؟ -

 ؟في زمن كورونا ما هو التصور املمكن لحماية رأس املال البشري  -

 :الفرضيات

مفهوم ديناميكي متعدد ألابعاد، يتسم بعالقات تشابكية قوية مع العديد من رأس املال البشري يعتبر  -

 ؛املعرفة واملهارات والكفاءاتك  ألاخرى املفاهيم الهامة 

حماية الفئات ، وكذا ةيلصحة والتعليم والحماية الاجتماعاالاهتمام برأس املال البشري حماية تتطلب  -

 .وضعفا وألاولى بالرعايةالفقيرة وألاكثر احتياجا 

 :أهمية الدراسة

في تنمية وتطوير  يحقق مكاسب من الاستثمار في رأس املال البشري لدور الذي لتنبع أهمية الدراسة 

هداف محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية وبناء مجتمعات الرفاه وتحقيق أمن يمكن بحيث  ،الكفاءات

 .التنمية الشاملة واملستدامة

 :الدراسةأهداف 

 تأطير النظري واملفاهيمي لرأس املال البشري؛ال تسليط الضوء على -

 أهمية حماية رأس املال البشري في زمن كورونا؛إبراز   -

فيه  الستثمار والسعي بشري القرار ألهمية تنمية رأس املال ال ومتخذيمحاولة لفت انتباه املسئولين  -

 .طويلة ألامدتحقيق مكاسب مستقبلية باعتباره عنصر فاعل في 
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 : تقسيمات الدراسة

 وتحقيق جوانبه بمختلف وإلاحاطة املقدم الطرح على لإلجابة وكمحاولة املوضوع طبيعة إلى بالنظر

 من التحليلي واملنهج املوضوع، حول  نظرية خلفية لبناء الوصفي املنهج اعتمدنا املنتظرة منه، ألاهداف

 الاستثمار في رأس املال البشري وإبراز دور  جائجة كوروناو  رأس املال البشري املصطلحين  تحليل خالل

 : حيث تم تقسيم املوضوع إلى محاور رئيسية .وحمايته في زمن كورنا

 لرأس املال البشري؛ فاهميامللتأطير النظري و ا -

 ؛أولوية إعادة بناء رأس املال البشري تحديات  -

 .حماية رأس املال البشري في زمن كورونا -

 النظري واملفاهيمي لرأس املال البشري التأطير  :أوال

تدفع متطلبات التحول نحو الاقتصاد و  تتعدد تعاريف رأس املال البشري وتتطور حسب ألازمنة،

املعرفي املنظمات القائمة على املعرفة إلى زيادة الاهتمام برأس املال البشري وأبعاد املعرفة الكامنة فيه 

ظل التطور الذي يعرفه وتزايد أهميته ودوره، لذلك أصبح إدراك  باعتباره الثروة الجديدة لها خاصة في

 .هذا املفهوم ضرورة ملحة على جميع املنظمات

 إطار نظري : رأس املال البشري  .1

 :البشرى مفهوم رأس املال  1.1

 ىاملال البشري إلى الكتابات ألاولبقضية رأس  الاقتصادأرجعت أدبيات التنمية اهتمام علم 

منذ بداية  ما شديداقد اكتسب زخ الاهتمامهذا  أنفي نهاية القرن الثامن عشر، إال " آلدم سميث"

من النمو % 11أن ما يقرب من " كوزنتس" أوضحعقد الستينيات من القرن العشرين، حيث 

تحسين  إلى ألاساسالاقتصادي الذي حققته الدول الصناعية خالل عقد الخمسينات يرجع في 

التمييز بين الجانبين الكمي والكيفي للبشر  إلى، واملعرفة والتنظيم، ألامر الذي أدى نسانإلاقدرات 

 (4، صفحة 1001علي، ) .والحديث عن رأس املال البشري والاستثمار في البشر

ال يتجزأ من استراتيجيات النمو الاقتصادي،  املال البشري باعتباره جزءا رأسوهكذا ظهر مفهوم 

 رأسربما يكون الشخص ألاكثر شهرة من أنصار نظرية ( شولتز)وفي هذا الصدد فان إلاقتصادى 

مفتاح النمو الاقتصادي يعتمد على نوعية السكان، ويعتقد أن  أن" شولتز"املال البشري، وقد ذكر

ن رأس املال البشري يختلف عن نوعين أوقع، و يمثلون الازدهار الاقتصادي املت أنفسهمالبشر 

 املال البشري طبقا املال آلالي، حيث يمثل رأس ورأساملال الطبيعي  رأساملال وهما  رأسمن  آخرين
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للتجديد وليس هناك أية  ، كما انه مصدرا قابالالاقتصاديةلشولتز القدرة واملعلومات ذات القيمة 

 ىانته، و (4-2، الصفحات 1002أحمد، ) لرأس املال خرى ألا بخالف ألانواع  حدود نظرية ملخزونه

املال، بمعنى  رأساملال البشري قادته إلى فكرة الاستثمار في  رأسفكرته ألاساسية عن "  أنشولتز إلى 

  (1991العربى، ) الاستثمار في تعليمهم وصحتهم وفي تدريبهم وفي تنمية مهاراتهم التنظيمية وإلادارية

املال البشري،  رأسحد بعيد في انتشار فكرة الاستثمار في  إلي" بيكر"ولقد ساهم الاقتصادي 

التدريب : من التدريب أساسيينخالل أوائل الخمسينات ونهاية الستينات، حيث فرق بين نوعين 

، ففي حين يستفيد العامل Specific Trainingوالتدريب املتخصص  General Trainingالعام 

أو  فان املنشأة (املال البشري  رأسالاستثمار في )كبر من النوع ألاول من التدريبأواملتدرب بدرجة 

 (Becker, 1975, p. 15)  .من النوع الثاني ألاكبرصاحب العمل هو املستفيد 

املال في عدد من الكتابات الاقتصادية والاجتماعية  رأسالرغم من شيوع استخدام مصطلح ى وعل

هذا ال ينفي وجود  أنغير . نه ال يوجد حتى آلان تعريف موحد ومستقر لهأخالل القرن املاض ي،  إال 

 باعتبارهدرجة عالية من التشابه في التعريفات املستخدمة، والتي تنظر معظمها لرأس املال البشري 

مجموعة املهارات والقدرات وإلامكانات والخبرات التي يكتسبها الفرد، وتمكنه من املشاركة في الحياة 

واكتساب الدخل، والتي يمكن تحسينها من خالل الاستثمار في التعليم والرعاية  صاديةالاقت

   (Adolf Stroom Bergen, 2002) .الصحية والتدريب وغيرها من أشكال رأس املال البشري ألاخرى 

املال البشري ذلك التعريف الذي تتبناه منظمة  رأسملصطلح  الانتشارومن التعريفات واسعة 

 ألاكفاءاملتعلمين  ألاصحاءأنه املخزون الذي تمتلكه الدولة من السكان " اليونيسيف ، والذي يرى 

من حيث النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية  إمكانياتهافي تقدير  نتجين، والذي يعد عامال رئيسياوامل

 (99، صفحة 1001العربي، )  ."البشرية 

املال البشري هو مفهوم ديناميكي متعدد ألابعاد،  رأسومما تقدم يمكن القول بأن مفهوم 

، ورأس املعرفياملال  رأسمثل  ألاخرى يتسم بعالقات تشابكية قوية مع العديد من املفاهيم الهامة 

 باعتبارهنه يتمايز عنهم في كونه يركز علي العنصر البشري أ إالاملال الاجتماعي والتنمية البشرية، 

ظل شيوع مظاهر العوملة  فيفقط أحد املحددات الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي، خاصة 

 فيوالانفتاح، وما نتج عنها من تزايد حدة املنافسة وتعاظم دور العلم واملعرفة وإلابداع البشري 

 . دات املختلفةتحديد القدرة التنافسية لإلقتصا
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 :تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  -

رأس املال البشري  يعرف. واملنظمات واملؤسسات الدوليةأهم تعريف يتبناهم عظم الباحثين 

املعرفة واملهارات "على أنه  ،2001لسنة  ،(OECD)حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

". املتجسدة في ألافراد التي تسهل خلق الرفاه الشخص ي والاجتماعي والاقتصاديوالكفاءات والسمات 

وتتجه كل التعاريف الحديثة إلى استخدام هذا التعريف بصيغ لغوية مختلفة تركز على نفس املفردات 

رأس املال البشري يتألف من املعارف "أحدث هذه التعريفات للبنك الدولي الذي يعتبر أن . الرئيسة

هارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى ألاشخاص على مدار حياتهم بما يمكنهم من استغالل وامل

حاسم في مراحل  كعنصرالعتباره  ألنظرا ن .4103البنك الدولي، " إمكاناتهم كأفراد منتجين في املجتمع

مساهمته الاقتصادية والاجتماعية في تنمية  الالتنمية الاقتصادية، يتعين تقييم ألهمية رأس امل

فمن خالل الاستثمار في رأس املال البشري وتنميته، يمكن محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية . املجتمعات

ولتقييم تأثير رأس املال البشري على   .وبناء مجتمعات الرفاه وتحقيق أهداف التنمية الشاملة واملستدامة

. إيجاد قياس دقيق وموحد لهذا املؤشر بهدف تخصيص الاستثمارات الالزمة له يجبو النمو والتنمية، 

هو   تعاريف، أن ما يجعل ألامر مفتوحاغير لالجتهاد وتعدد القياسات، كما هو الحال بالنسبة لتعدد ال

والقدرات رجع ذلك باألساس إلى أن املعرفة ي هو القياس نفس  ألند نظرا س موحياصعوبة تبني ق

ستخدم في تقنيات إلانتاج لخلق الرفاه الشخص ي واملجتمعي ت التي تتجسد في ألاشخاص والتي تراواملها

يمكن فصلها عن ألاشخاص مقارنة باألصول  الة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما جاء في تعريف منظم

 .املالية واملادية التي يمكن فصلها وبالتالي وضوح قياسها

  :تعريف البنك الدولي   -

 والقدرات الصحية التي تتراكم لدىيعرف البنك الدولي رأس املال البشري من املعارف واملهارات 

ويمكننا إنهاء . نهم من استغالل إمكاناتهم كأفراد منتجين في املجتمعشخاص على مدار حياتهم بما يمكألا

يتطلب ذلك الاستثمار في و . الفقر املدقع وبناء مجتمعات أكثر شموال من خالل تنمية رأس املال البشري 

وبدون . البشر عن طريق توفير التغذية، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والوظائف، وبناء املهارات

رأس املال البشري، لن يتسنى للبلدان مواصلة النمو الاقتصادي، ولن تكون لديها قوة عاملة مؤهلة للعمل 

يحدد مؤشر رأس  . تتنافس بفاعلية في الاقتصاد العالمي في وظائف تتطلب مهارات أعلى في املستقبل، ولن

 املال البشري كميا مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى إلانتاجية املتوقع أن يحققه الجيل القادم 

 (1010الدولي، ) .من ألايدي العاملة
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 : مكونات رأس املال البشري   2.1

 (112-114، الصفحات 1014العبادي، ) :أهم مكونات رأس املال البشري فيما يليديد حيمكن ت

تعرف املعرفــة بأنهــا كــل شــيء ضــمني أو ظــاهري یستحــضره ألافــراد ألداء أعمالهم بإتقان أو  :املعرفة -1

مــن مــورد رأس املــال وقــوة  ةأهميقـوة وثـروة فـي آن واحــد قــوة بوصــفها أكثــر  أنأي  ،التخاذ قرارات صـائبة

العمــل، وأنهــا ألاداة الفاعلـة فـي إیجـاد أو تكـوین القیمـة املـضافة وأنهـا املـورد الوحیـد الـذي ال یخــضع 

ــدرة باعتبارهــا املــورد الوحیــد الــذي یبنــى بالتراكم وال لقــانون تنــاقض الغلــة، أنهــا ال تعــاني مــن مــشكلة الن

 قل أو بدون أيتناقض باالستخدام بــل بــالعكس یمكــن اســتخدامها فــي تولیــد وتطــویر أفكــار جدیــدة بكلفة 

 .تكلفة إضافية

ن املتوقـع أن یـشغل مـدراء املـوارد يقصد بها القـدرات التـي یتمتـع بهـا املـورد البـشري والـتي مـ :القدرة -1

ــد مـــن هـــذه املنظمـــات ســـتحتاج إلـــى  البـشریة دور قیـــادي فـــي إســـتراتیجیة املنظمـــة العامـــة، فـــأن العدیـ

 براعة التغير ،براعة املوارد البشرية, مـــدراء یمتـــازون بمجموعة من القدرات ومنها أجادة ألاعمال

 .املصداقية الشخصيةو 

كبر أيقصد باملهارات أن الـــشركات العریقـــة بكبرهـــا وتقـــدمها وتطویرهـــا ألاصـــیل علـــى یـــد  :املهارات -9 

 العقول تبقى في حاجة ماسة ودائمة إلى استقطاب دائـم لألفـراد املوهـوبين الـذین یملكـوا مـا یمكـن أن یطلــق

باملهــارات فــوق العــادة، ألهمیــة تكلــیفهم بمهمــات خاصــة علــى مــستوى ألانــشطة التــصنیعیة علــيهم 

 .وإلاداریة والتسویقیة واملالیة

إذن أن النظر إلى العنصر البشري كأحد عناصر إلانتاج ليست بالجديدة، فهي من ألافكار 

ا لكن الجديد نسبي(. ارشال وغيرهماميث وألفريد مكآدم س)الكالسيكية القتصاديين كالسيكيين بدورهم 

هو النظر إلى التعليم كأحد العوامل التي تشكل شخصيات ألافراد املهنية وتحدد بناء عليها مدى 

ب النظر إلى التعليم بمناظير الكلفة وازدهار الاقتصاد، وبالتالي توج مساهمتهم في العملية إلانتاجية

ه في ة أن النمو الاقتصادي ال يمكن ردضت نظرية رأس املال البشري في البدايوالعائد والاستثمار، إذ افتر 

العاملين، رد إلى تراكم املهارة واملعرفة لدى ألافراد ية في العملية إلانتاجية وإنما ياملجمل إلى املدخالت املاد

يقت نظرية رأس املال ر النمو الاقتصادي الناجم عن غير املوارد املادية، وبذلك سوهذا ألامر ألاخير يفس

البشري إلى الافتراض بأن التعليم شكل من الاستثمار الذي يتخلى فيه الفرد أو املجتمع عن عوائد حاضرة 

ألجل عوائد محتملة بحيث تكون العوائد املحتملة في املستقبل أكبر من العوائد التي تم التخلي عنها في 

الكثير من الدراسات  رفضتهفي رأس املال البشري، قد أن افتراض بأن التعليم استثمار  ،الوقت الراهن
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روة العلمية التي انصبت على قياس عوائد التعليم على ألافراد واملجتمعات، وبالتأمل البسيط يبدو أن الث

قته وماله قد في أي وقت وال يتبقى للفرد سوى مهاراته التي أنفق عليها من و تف والسلطة والجاه واملكانة قد

، صفحة 1011الجنهي، ) ،ى بها ألجل الاستثمار في ذاته عن طريق التعليم والتعلمألاخرى التي ضحوالفرص 

964)  ، 

إن ضمان . وقد ازداد الاهتمام الدولي بالتعليم لضرورات عدة توجد على مستوى الوطن والفرد

يتطلب منها استخدام أرفع املستويات التكنولوجية والاستفادة من املحافظة على املركز التنافس ألي دولة 

وال يتسنى ألي مجتمع الاستفادة من هذه . جميع الاكتشافات والاختراعات التي تم التوصل إليها في العالم

الاكتشافات والاختراعات إذا لم يتم تطوير نظامه التعليمي والتدريبي ويجعله قادرا على استيعاب 

ومن الناحية ألاخرى، فإن مساهمة ، الكبيرة في أنظمة املعلومات والاتصاالت وعلوم املوادالتطورات 

التعليم في رأس املال البشري تنعكس إيجابا في زيادة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة إمكانية 

ول على فرص العمل التعامل والتعاون بين الدول وعلى مستوى الفرد يساهم التعليم في تحسين الحص

ناهيك عن الصدى الاجتماعي . ومستوى الدخل، مما يخفف من أعباء الفقر ويحد من انتشار ألامراض

إن هذا الاهتمام ال يعني بأي حال من ألاحوال عدم  ،والحركية واملرونة التي يوفرها التعليم للقوة العام

رة التعليم على التأثير في توفر تلك العوامل وجود عوامل أخرى تؤثر على تنمية القدرات البشرية، بل لقد

وتفاعلها مع بعضها البعض أو مع البيئة املحيطة من خالل زيادة قدرات إلانسان على العيش املشترك، 

يوفر ، التعلم على تطبيق املعرفة في الحياة، والتعلم على ما ينبغي أن يكون  ،التعلم على اكتساب املعرفة

ارية في اكتساب املعرفة على املستويين الشخص ي والبيئي خاصة في عالم يشهد التعليم نوعا من الاستمر 

إن رفع كفاءة العامل في تنفيذ املهمات املوكلة . تطورات سريعة في أنماط التكنولوجيا وأنظمة املعلومات

لفهم إليه تتطلب إعادة هيكلة أساليب العمل وأدوات تنظيمه وأنظمته لتكون أكثر دعما لنمو املعرفة وا

الخطيب، ) ،ويجب تطوير عملية التعليم وأنظمته لتوفير تلك املعرفة املتحركة. الشخص ي والجماعي

 (11-8، الصفحات 1002

 :ة رأس املال البشري أهمي  3.1

يساعد الاستثمار في البشر، من خالل توفير التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد والوظائف 

 .املدقع وبناء مجتمعات أكثر شموالواملهارات، على تنمية رأس املال البشري، وهو أمر أساس ي إلنهاء الفقر 

زيادة أهمية رأس املال  أسهمت بعض العوامل التي تعزو إلى فترة النصف الثاني من القرن العشرين في

 :البشري 
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 theإلى الافتراضات التي يعتمد عليها نموذج النمو النيوکالسيکي استنادا :النظري  إلاخفاق  -

neoclassical growth model  فانه من املفترض أن تصل الدول املتقدمة إلى حالة التوازن، steady state 

ذلک بالقياس إلى الدول النامية التي سوف يتاح لها أن أن يصل الدخل إلى حده ألاقص ى بصورة مبکرة، و 

 
ً
أن .تنمو بمعدالت أکبر حتى يحدث التقارب بين مستويات الدخول في الدول املتقدمة والدول ألاقل تقدما

تجارب النمو، التي شهدتها الدول حديثة الاستقالل في فترة ما بعد الحرب العاملية الثانية ال تؤيد صدق 

، صارت الفجوة ما بين الدول كالنقيض من ذل ىعل . the hypothesis of convergence  بفرضية التقار 

ساهمت نظرية التنمية  كکذل. سع من دون تفسير نظري مقبول املتقدمة وألاقل تقدما تزداد وتت

م ، أي استحالة قياذج رأسمالي في الدول ألاقل تقدماالنيومارکسية، بدعوى إنه ال يمکن إعادة إنتاج نمو 

في تعميق حالة الفراغ النظري، الذي عادة ما يسبق ظهور  ة صناعية ناجحة تحت نظام رأسمالينهض

 ؛نظرية جديدة

أن تجارب الدول الصناعية املتقدمة تنهض کدليل على أهمية التطور النوعي لرأس  :الخبرة التاريخية    -

 كالاقتصادي وإلانتاجي فيها، يضاف إلى ذلاملال البشري، والذي کان العامل الحاسم وألاسبق للتطور 

الدول مثل أملانيا، والتي تعد دليال على أهمية نوعية العنصر البشري وکفاءته في تخطي ما  تجارب بعض

اليابان، والتي تفتقر إلى املوارد الطبيعية مثال آخر، فقد . خلفته الحرب من دمار واملض ي قدما من جديد

من موارد بشرية، من تحقيق الرقي والتطور  كثمار رائع فيما تمتلتمکنت بفضل ما حققته من است

وهو  أخير لطبيعية وفي مقدمتها النفط دليالالدول العربية الغنية بمواردها ا. والتقدم في کافة املجاالت

فيها خصوصا بالتزامن مع تدني " البنى إلانتاجية" أنها تتسم بضعف، وتخلخل، وترکب كدليل بالنفي، ذل

إن أبداء رأي مسبق عن درجة تطور رأس املال )درجة تطور ما بحوذتها من موارد بشرية بشکل أعم 

تنوء بالفشل في تحقيق ما  فإنها، ك، بسبب ذل(املصادرة على املطلوب البشري العربي ليس من باب

     ؛شعوبها من أمال وطموحات إليهمه مجتمعاتها وتشرف تتوس

يتطلب التقدم التقني مهارات خاصة للتعامل معه يتم توفيرها من خالل التعليم  :التقدم التکنولوجي    -

والتدريب، الذي ييسر تطبيق التقدم التقني في املجاالت العلمية ويساعد على تطبيق التکنولوجيا 

 ؛إلانتاجالحديثة في مجال 

بالقياس إلى عوامل  ك، وذلباالستقراريتميز رأس املال البشري  وأخيرا  :طبيعة رأس املال البشري     -

ال رأس املال البشري، على خالف رأس امل مثل ألارض أو رأس املال أو العمل، کما يتميز ألاخرى إلانتاج 

 .عن طريق التعليم والتدريب والرعاية الصحية كاملادي بقابليته للتجديد، وذل
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 (1011برونش ي، ):  أولوية إعادة بناء رأس املال البشري تحديات :  ثانيا

تج رأس املال البشري لقد أصبح ضمان كفاية إلانفاق العام وكفاءته واستدامته بغية تحقيق نوا

ويتمثل التحدي في كيفية تحديد ألاولويات، بمعنى ترجمة ألاموال إلى نواتج  .من أي وقت مض ى أكثر إلحاحا

 . أفضل على صعيد رأس املال البشري وتأمين املوارد الكافية

 :على رأس املال البشري ( 19 -كوفيد)جائحة فيروس كورونا املستجد  أثير ت   .2

سنوات، ومن تبعات ذلك تخلف  عدةد جائحة كورونا بتبديد املكاسب التي تحققت على مدى دهت

الحتواء هذا الفيروس، وإنقاذ  وقت الذي تسعى فيه البلدان جاهدةجيل بالكامل عن الركب، وذلك في ال

 .ألارواح، وإعادة بناء اقتصاداتها

  ؛ب إلى املدرسة بسبب جائحة كوروناعن الذها توقف معظم ألاطفال أكثر من مليار 

 تريليونات دوالر من مستوى الدخل مدى الحياة لهذه الفئة  01  يععلى الصعيد العالمي، يمكن أن تض

 ؛ارس، أو مخاطر التسرب من التعليممن الطالب، بسبب انخفاض مستويات التعلم، وإغالق املد

  تشير التقارير الصادرة عن البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل إلى حدوث اضطرابات كبيرة في

 ؛روتينية والرعاية الصحية لألطفالالتطعيمات ال الخدمات الصحية ألاساسية، مثل

  ،تزيد هذه الجائحة من مخاطر العنف ضد املرأة بسبب نوع الجنس وزواج ألاطفال وحمل املراهقات

 .وكلها عوامل تقلل من فرص التعلم وتمكين النساء والفتيات من أسباب القوة

ة وتهيئة رأس املال البشري من أجل وهناك حاجة إلى استثمارات فورية للحد من الخسائر الدائم

تتمثل ألاولويات ألاساسية في استعادة الرعاية الصحية، وحماية ألاطفال الصغار من و . تعافي الاقتصاد

سة والتعويض عن ة وغيره من ألاضرار، وإعادة ألاطفال من جميع ألاعمار إلى مقاعد الدراسوء التغذي

   :ل، من خالل ما يليومساندة فرص تحقيق الدخل من العمم، الخسائر في التعل

 :وارد وأولويات رأس املال البشري امل تأمين   2.2

املوازنة إلعطاء ألاولوية لإلنفاق الذي ينبغي وضع نواتج رأس املال البشري في صميم عملية إعداد 

ويمكن أن ينطوي تأمين املوارد الالزمة ألولويات رأس . يسهم في تراكم رأس املال البشري والاستفادة منه

املال البشري على إيجاد حيز متاح لإلنفاق داخل املوازنات، والسعي لتنفيذ إصالحات فعالة من حيث 

عندما تدعو الحاجة إلى إجراء تصحيحات مالية، تستطيع البلدان تحديد بنود املوازنة املعينة و  .التكلفة

ذات ألاهمية الحاسمة الستمرار الخدمات وحمايتها، مع ما لذلك من آثار طويلة ألاجل على النمو والتنمية 

  .ونواتج رأس املال البشري 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%84%D9%82%D8%AF+%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%88%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC+%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D9%86+%D8%A3%D9%8A+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%85%D8%B6%D9%89.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alastthmarat-fy-ras-almal-albshry-tttlb-ajraat-tmwylyt-jryyt-mn-ajl-tafin-qadr-ly-alsmwd/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%84%D9%82%D8%AF+%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%88%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC+%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D9%86+%D8%A3%D9%8A+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%85%D8%B6%D9%89.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alastthmarat-fy-ras-almal-albshry-tttlb-ajraat-tmwylyt-jryyt-mn-ajl-tafin-qadr-ly-alsmwd/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
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 في تحقيق هذا الهدفويمكن أن تسهم تعبئة إلا 
ً
وهناك ست سياسات عامة يمكنها . يرادات املحلية أيضا

مساعدة البلدان على زيادة إلايرادات املحلية وإيجاد حيز متاح لإلنفاق في املالية العامة، بما في ذلك على 

  :رأس املال البشري 

 توسيع القاعدة الضريبية؛  -0

 ذوي الدخل املرتفع وألاغنياء؛زيادة العبء الضريبي على دافعي الضرائب   -4

 تخصيص بعض تدفقات التمويل لرأس املال البشري وحمايتها؛  -5

 استحداث ضرائب صحية على الاستهالك الضار؛  -2

 تقديم حوافز لدافعي الضرائب لالستثمار في رأس املال البشري؛  -3

 .واستخدام الضرائب البيئية لتحقيق املنافع الصحية واملناخية املشتركة  -3

على ذلك، فإن التوسع في نقل سلطة إلانفاق على التعليم والرعاية الصحية إلى الحكومات  عالوة

وفي املرحلة املقبلة، . املحلية يسلط الضوء على أهمية املوارد التمويلية املحلية، السيما الضرائب العقارية

السيادية، والتمويل يمكن الاستفادة من إعادة هيكلة الديون، وسندات الاستدامة، وصناديق الثروات 

 .الخاص، ملساندة الاستثمارات الخضراء وإكساب القوى العاملة ما يلزم من مهارات جديدة

 :زيادة الفعالية والابتكار  3.2

يمكن لتحسين الحوكمة والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا املساعدة على ترجمة سياسات 

وتظهر الدراسات أن مجرد زيادة إلانفاق في قطاعي . البشري  املالية العامة إلى نواتج على صعيد رأس املال

لواضح ألولويات واملطلوب هو التحديد ا. التعليم أو الرعاية الصحية ال يترجم بالضرورة إلى نواتج أفضل

إلى الشواهد، والتركيز على النواتج واملساءلة عن النتائج باالستعانة بالتكنولوجيات  السياسات استنادا

 .والتنسيق القوي فيما بين الوزارات والهيئات والبلدان الرقمية،

، هناك ما ال يقل عن عشرة أنظمة 4141ويمكن أن نتعلم الكثير من ألامثلة الحديثة، فمنذ نهاية 

ويقوم هذا البرنامج، . ة الحد من فقر التعلملتسريع وتير " عاتبرنامج املسر "حول العالم تشارك في تعليمية 

والتركيز الدؤوب على أن الالتزام السياس ي واملالي القوي والتصميم السليم للسياسات عد إليضاح الذي أ

م ألاساس ي، بتنسيق الجهود ذي تحرزه البلدان في تحسين التعلم يمكنها تسريع التقدم النواتج التعل

ات ألاساسية املبذولة فيما بين الشركاء لضمان أن تظهر البلدان املشاركة في البرنامج تحسينات في املهار 

 .لسنوات الثالث إلى الخمس القادمةعلى نطاق واسع على مدى ا
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وتشمل املجاالت . ويجب أن تتضمن الاستثمارات بناء أنظمة قادرة على الصمود لتقديم الخدمات

الرئيسية تدعيم نظم الرعاية الصحية للتأهب ملواجهة الجائحة من خالل أنظمة رعاية صحية أولية تركز 

وتحسين تقديم خدمات التعليم لضمان عدم تأخر ألاطفال املحرومين عن الركب، والتأكد  على الناس،

 .من قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل على التكيف بسالسة مع الاحتياجات املتغيرة

هناك حكومات كثيرة تعمل بالفعل على تسريع رقمنة أنظمتها الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية و 

 والحماية الاجتماعية وإعادة تصور أنظمة تقديم الخدمات في عالم رقمي، وذلك بالشراكة مع القطاع

، ومن خالل إقامة البنية التحتية الرقمية وتدعيم املؤسسات من أجل تحسين تقديم الخدمات،  الخاص

تستطيع البلدان الحد من آثار ألازمات على رأس املال البشري، وتسهيل كفاءة الاستجابة على صعيد 

 .املالية العامة لألزمات، ودفع عجلة التعافي القوي 

 في زمن كورونا البشري حماية رأس املال  : ثالثا

 (1011العاملية، )  :(19-كوفيد)مرض فيروس كورونا   1.1.3

وتظهر أعراض ، 4-سارس -يسببه فيروس كورونا هو مرض معد( 01-كوفيد)وس كورونا مرض فير

تنفسية تتراوح بين الخفيفة واملتوسطة على معظم من يصابون بعدوى الفيروس ويتعافون دون الحاجة 

غير أن بعض من يصابون بالعدوى تظهر عليهم أعراض شديدة ويحتاجون إلى . إلى تدخل عالجي خاص

املصابون بأمراض  وألاشخاص ألاكثر عرضة لإلصابة باألعراض الوخيمة للمرض هم. العناية الطبية

كامنة، مثل أمراض القلب وألاوعية الدموية وداء السكري وألامراض التنفسية املزمنة والسرطان وغير 

كان  ، أيا01-وخيم والوفاة بسبب كوفيدغير أن أي شخص معّرض لإلصابة بمرض . ذلك من ألامراض

طاء وتيرة انتقالها هي إلاملام وإب 01-وتظل الوسيلة ألافضل للوقاية من انتقال عدوى كوفيد  .عمره

وتشمل التدابير الاحتياطية لحماية نفسك وآلاخرين من . بخصائص املرض وطريقة انتشار الفيروس

، واملواظبة على ألاقل، وارتداء كمامة مثبتة جيداالتباعد عن آلاخرين مسافة متر واحد على : العدوى 

اللقاح عندما يحين دورك واتبع تعليمات السلطات وكذلك، خذ . غسل اليدين أو فركهما بمطهر كحولي

وينتشر الفيروس من الجسيمات السائلة الصغيرة التي تنطلق من فم الشخص املصاب بالعدوى   .املحلية

ويتراوح حجم هذه الجسيمات من . أو من أنفه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم أو يغني أو يتنفس

لذلك من املهم ممارسة آلاداب التنفسية عن طريق . ذ املتناهي الصغرالقطيرات التنفسية الكبيرة إلى الرذا

 إلى أن تتعافى بالكامل
ً
، والبقاء في املنزل والعزل الذاتي عندما تكون متوعكا

ً
  .السعال في ثنية املرفق مثال
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 : 1-سارس -للقلق لفيروس كورونا مثيرا متحورا( B.1.1.529)تصنيف متحور أوميكرون   2.1.3

يرصد  هو فريق خبراء مستقل 4-سارس-ق الاستشاري التقني املعني بتطور فيروس كوروناالفري

ك طفرات أو توليفة طفرات لتقدير ما إذا كانت هنا 4-سارس-م بشكل دوري تطور فيروس كوروناويقي

 4140نوفمبر  43يوم  د عقد الفريق الاستشاري اجتماعاوق. في سلوك الفيروس معينة تحدث تغييرا

من جنوب أفريقيا يوم  B.1.1.529بلغت املنظمة ألول مرة بمتحور وأ .B.1.1.529لتقييم املتحور الفيروس ي 

فريقيا بثالث ذروات واضحة في عدد الحاالت املبلغ إوقد اتسم الوضع الوبائي في جنوب  ،4140نوفمبر  42

ي ألاسابيع ألاخيرة، طرأت زيادة حادة على عدد وف. عنها، حيث سيطر على الذروة ألاخيرة منها متحور دلتا

شفت العدوى ألاولى املعروفة بمتحور واكت. B.1.1.529حاالت العدوى تزامنت مع اكتشاف املتحور 

B.1.1.529 (1011الصحة، )  .4140نوفمبر  1خذت يوم في عينة أ 

لية إلى زيادة ألاو  تاناالبيوتشير  ،ات بعضها مثير للقلقويتميز هذا املتحور بعدد كبير من الطفر 

ويبدو أن عدد حاالت . بغيره من املتحورات املثيرة للقلق ملتحور مقارنةبالعدوى بهذا ا خطر إلاصابة مجددا

وال تزال أدوات تشخيص فيروس . فريقياإفي جميع مقاطعات جنوب  لعدوى بهذا املتحور تشهد ازدياداا

وقد . على كشف هذا املتحور  قادرة( PCR)بواسطة اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي  4-سارس -كورونا

ن م التسلسلي الشائعة ال يكتشف واحداأشارت عدة مختبرات إلى أن أحد اختبارات تفاعل البوليميراز 

يمكن ي وبالتال ،(Sأو فشل استهداف الجين  Sعرف بإسقاط الجين وهو ما ي)ثالثة جينات مستهدفة 

وباستخدام هذا النهج، . لجينيبتأكيد التسلسل ا استخدام هذا الاختبار مؤشرا لهذا املتحور، رهنا

سم بميزة تسارع السابقة، مما يشير إلى أنه قد يتشف هذا املتحور بمعدالت أسرع من طفرات العدوى اكت

 .النمو

، وسيواصل الفريق الاستشاري تقييم هذا املتحور  ك عدد من الدراسات الجارية حالياوهنا

وستعمم منظمة الصحة العاملية الاستنتاجات الجديدة على الدول ألاعضاء وعامة الجمهور حسب 

، 01-نات املقدمة التي تشير إلى حدوث تغيير سلبي في وبائيات مرض كوفيداواستنادا إلى البي .الاقتضاء

للقلق، وأعلنت منظمة الصحة العاملية  املتحور متحورا مثيرا تشاري بتسمية هذاأوص ى الفريق الاس

طلب إلى البلدان القيام بما وبناء على ذلك، ي .للقلق تحت اسم أوميكرون متحورا مثيرا B.1.1.529 املتحور 

 :يلي

 4-سارس -د وتحليل املتواليات للتوصل إلى فهم أفضل ملتحورات فيروس كوروناتعزيز جهود الترص 

 الدائرة؛
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  تقديم املتواليات الجينومية الكاملة والبيانات الوصفية املرتبطة بها إلى قواعد البيانات املتاحة

 ؛(GISAID) ا  ألانفلونز للعموم، مثل املبادرة العاملية لتبادل جميع بيانات 

 آليات  مجموعات الحاالت ألاولى املرتبطة بالعدوى باملتحور املثير للقلق عبرأو  إبالغ املنظمة بالحاالت

 اللوائح الصحية الدولية؛

  عند توافر القدرات وبالتنسيق مع املجتمع الدولي، إجراء تحريات ميدانية وتقييمات مختبرية لتحسين

وفعالية تدابير الصحة العامة  01-فهم آلاثار املحتملة للمتحور املثير للقلق على وبائيات مرض كوفيد

تشخيص والاستجابات املناعية وتحييد ألاجسام املضادة أو غير والتدابير الاجتماعية املطبقة وأساليب ال

 .ذلك من الخصائص ذات الصلة

، بما في 01-من مخاطر إصابتهم بعدوى كوفيد بضرورة اتخاذ التدابير التي تحد ر ألافراديذككما 

ذلك تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية املثبتة، مثل ارتداء الكمامات املثبتة بإحكام ونظافة 

 .اليدين والتباعد الجسدي وتحسين التهوية في ألاماكن املغلقة وتجنب ألاماكن املكتظة وأخذ اللقاح

-من متحورات فيروس كورونا لكل تعاريف أولية ظمة الصحة العامليةولألغراض املرجعية، أصدرت من

 .املثيرة لالهتمام واملثيرة للقلق 4-سارس

 (1010مورثي، ) :التصدي لجائحة كورونا وتقديم الدعم  2.3

بتقديم أسرع وأكبر استجابة لألزمات في تاريخها  ومن بينها البنك الدوليعدة منظمات دولية بادرت 

وذلك ملساعدة البلدان النامية على تقوية تدابيرها للتصدي لهذه الجائحة وتقوية أنظمة الرعاية الصحية 

 .لديها

البلدان النامية، تعمل مجموعة البنك الدولي جاهدة لتقديم  ومع التفش ي السريع للجائحة في

وتتيح مجموعة البنك الدولي . الدعم واملساندة إلى البلدان املتعاملة معها بمستويات قياسية غير مسبوقة

مة بما مها مصمقديواملساندة التي . 4140 من املوارد التمويلية حتى يونيو مليار دوالر 031ما يصل إلى 

مع احتياجات البلدان ملجابهة الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، حيث يتالءم 

مليار دوالر من موارد املؤسسة الدولية للتنمية على هيئة منح وشروط ميسرة  31تشتمل على أكثر من 

 .للغاية

ان النامية في إنقاذ ألارواح من البلد 011وتساعد عمليات املساندة الطارئة ملجموعة البنك الدولي أكثر من 

نساعد البلدان على  ونحن أيضا. منها والاستجابة لها واكتشاف الحاالت املصابة بالجائحة والوقاية

https://www.who.int/ar/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/tracking-SARS-CoV-2-variants
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الحصول على املستلزمات الطبية التي تحتاجها بشكل عاجل وذلك بالتواصل مع املوردين لحساب 

 .الحكومات

فإن العمليات تشدد على الحماية الاجتماعية ال سيما من  وباإلضافة إلى املساندة الجارية لقطاع الصحة،

كما يعمل البنك . خالل التحويالت النقدية والتخفيف من حدة الفقر والتمويل املستند إلى السياسات

 .الدولي على إعادة هيكلة املوارد القائمة في املشروعات التي يمولها وإعادة توزيعها وإعادة تخصيصها

تخفيف ألاعباء، وإعادة الهيكلة، : موعة البنك الدولي لهذه ألازمة على ثالث مراحلوتشتمل استجابة مج

 :وتتركز على وجه الخصوص على املجاالت الرئيسية التالية. والتعافي القادر على الصمود

البلدان على وقف انتقال العدوى، وتقديم الخدمات الصحية، وضمان  ةساعدم: إنقاذ ألارواح  -1

 والالتزام. حصول ألاسر ألاكثر احتياجا على الرعاية الطبية، والاستعداد للتصدي للجوائح في املستقبل

بالتأكد من أن البلدان ألافقر ستتمكن من الحصول على اللقاحات بشكل عادل ومنصف وذلك حال 

 .توفرها

م توفير الدخل وإلامدادات يدعت :لفئات الفقيرة وألاكثر احتياجا وضعفا وألاولى بالرعايةحماية ا  -1

توفير فرص العمل لألسر ألاكثر فقرا، وكذلك مؤسسات ألاعمال  ية للفئات ألاكثر احتياجا، وأيضاالغذائ

كم املحلي على املجتمعات املحلية وأجهزة الح ةساعدمو . غير الرسمية، ومنشآت ألاعمال متناهية الصغر

التعامل مع آلاثار املترتبة على هذه ألازمة، وتحسين الخدمات وتوسيعها، وبناء املرونة والقدرة على 

على سبيل املثال، يساعد البنك الهند على التوسع في تقديم  .الصمود أمام الصدمات في املستقبل

نصات والبرامج الوطنية القائمة، التحويالت النقدية واملساعدات الغذائية، باستخدام مجموعة من امل

لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين ألاساسيين املشاركين في جهود إلاغاثة املتعلقة بمكافحة فيروس 

، والسيما املهاجرين والعمال غير الرسميين، . كورونا
ً
ويعود ذلك بالنفع على الفئات ألاكثر احتياجا

 .املعرضين بشدة لخطر إلاقصاء

م املشورة فيما يخص السياسات يقدت :دامة نمو ألاعمال وإيجاد فرص العملضمان است  -9

واملساعدات املالية ملنشآت ألاعمال واملؤسسات املالية بغرض املساعدة في الحفاظ على الوظائف وضمان 

 .قدرة الشركات، وخاصة املنشآت الصغيرة واملتوسطة، على تجاوز هذه ألازمة والعودة إلى مسار النمو

بالتركيز على الحوكمة واملؤسسات، فإننا نساعد  :تدعيم السياسات واملؤسسات والاستثمارات   -4

ومن خالل العمل الوثيق مع صندوق النقد . البلدان على الاستعداد لتحقيق تعاف قادر على الصمود

في إلادارة الدولي، فإننا نساعد البلدان على إدارة الدين العام بطريقة أفضل، وإدخال إصالحات رئيسية 
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املالية، وتحديد فرص النمو ألاخضر والتنمية منخفضة الكربون وذلك أثناء مرحلة إعادة البناء بعد 

 (1010مورثي، )  .انحسار الجائحة

 :الابتكار من أجل املستقبل   -2

البنك الدولي بمساندة البلدان لالستفادة من الاستثمارات الحالية  يتمثل الجانب ألاهم في قيام

تتسم بالقدرة على مجابهة ألاخطار، وإلانصاف، والجودة  كنقطة انطالق لبناء أنظمة تقديم الخدمات التي

  .النوعية من أجل املستقبل

 على سبيل املثال، تقوم ألاردن وتركيا بتطوير ، تحويل هذه الجائحة إلى فرصة لتحديث أنظمة التعليم

منصات تعلم ومحتويات رقمية جديدة ألغراض التعليم الهجين، مما يتيح فرصا جديدة لألطفال من 

 .ألاسر املعيشية الفقيرة والالجئين للحصول على تعليم ذي جودة في أي مكان وفي أي وقت

  في كوت ديفوار، يعمل نظام الحماية الاجتماعية على تحسين أساليب الاستهداف من خالل السجل

ئحة الاجتماعي املقترح لتحديد ألاسر املعيشية الفقيرة واملستضعفة وألاولى بالرعاية املتضررة من جا

 .كورونا والصدمات ألاخرى في املستقبل على نحو أكثر سرعة وكفاءة

 :الاستجابة الفورية للتداعيات الصحية  -6

مليار دوالر في  3.3التي بلغت قيمتها )تركز استجابة البنك الدولي لحاالت الطوارئ الصحية 

 بلدا 50منها )بلدا  000غطي مشروعات البنك آلان وت. بشكل مباشر على حماية الناس( منتصف سبتمبر

، وتساعد هذه املشروعات البلدان على احتواء جائحة كورونا (من الصراعات والهشاشة والعنف متضررا

وضمان حصول ألاسر املستضعفة وألاولى بالرعاية على خدمات الصحة الوقائية وألاساسية واملياه 

 .إلى املستفيدين على أرض الواقع وقد وصل ما يقرب من نصف موارد هذه املشروعات. والصرف الصحي

  يعمل مشروع الطوارئ الصحية في الهند الذي تبلغ قيمته مليار دوالر على تحسين نظام مراقبة

 ؛ألامراض، وتعزيز التأهب ملواجهة تفش ي ألامراض، وتجديد مستشفيات ألامراض املعدية

 ة الكونغو الديمقراطية تحصل البلدان التي تعاني من أوضاع هشاشة، مثل أفغانستان وجمهوري

 ؛وهاييتي واليمن، على معدات طبية غاية في ألاهمية

  يجري حاليا دعم كوت ديفوار ومصر إلطالق منصات وأدوات للرسائل بهدف زيادة وعي الجماهير

 ؛.بالوقاية من جائحة كورونا
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د الرامية إلى إيجاد وفي العديد من البلدان، تساند مشروعات الاستجابة في حاالت الطوارئ الصحية الجهو 

من ( كمامة)مليون قناع  04ألف حقيبة معدات حماية شخصية وتوريدها و 55حلول مبتكرة، مثل إنتاج 

 .خالل مشروعات متناهية الصغر في بنغالديش

  :حماية الناس والاستثمار فيهم بعد هذه الجائحة  3.3

جهودها الرامية إلى التصدي لجائحة في املستقبل، ينبغي للبلدان أن تسعى جاهدة إلى مواءمة 

وعلى الحكومات واملجتمع املدني واملؤسسات املالية . كورونا مع أهداف رأس املال البشري ألاطول أجال

الدولية والقطاع الخاص أن تعمل في إطار من التعاون وتضافر الجهود لتعميم الاستثمارات الطموحة 

 .عداد كل فرد على نحو يساعده على إطالق طاقاته الكامنةالتي تستند إلى أدلة وشواهد راسخة بهدف إ

  زيادة إلانفاق الاجتماعي وحماية حيز املالية العامة بعد تأجيل مدفوعات الديون لضمان وصول

 ؛ألاكثر احتياجا وألاولى بالرعايةالخدمات ألاساسية واملساندة املالية إلى الشرائح الفقيرة واملستضعفة 

 ؛الخدمات ألاساسية تثمار في تقديمالاس 

 ؛تعزيز شبكات ألامان الاجتماعي للحماية من الصدمات وتسهيل إلاصالحات 

  زيادة التركيز على الرعاية الصحية ألاولية والتأهب ملواجهة ألاوبئة والجوائح ونقص التغذية والعمل

التكنولوجيا  باستخدام خدمات ألاساسية في جميع القطاعاتعلى تنمية الطفولة املبكرة والتعلم وال

 .وتحسين الحوكمة

ويمكن للتدابير الطموحة على مستوى السياسات التي تستند إلى أدلة وشواهد في مجاالت الصحة 

قد من تقدم وأن تمهد الطريق أمام أطفال اليوم لتحقيق 
ُ
والتعليم والحماية الاجتماعية أن تستعيد ما ف

ولم تكن هناك أي . تتجاوز ما حققته ألاجيال السابقةطفرات في إنجازات رأس املال البشري وجودة الحياة 

 .أهمية في أي وقت إلطالق الطاقات إلابداعية الكامنة في كل طفل على نحو تام
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 :الخاتمة

من إن قضية استثمار الطاقات البشرية والعلمية والاهتمام بها أصبح من الضروريات امللحة في كل 

وبإدراك الجميع أن الثروات الطبيعية وحدها ال تكفي لبناء نهضة على أسس  والصحي،تعليمي النظام ال

علمية متينة تمكنها من اللحاق بمستوى الدول املتقدمة في مجال الاعتناء بالطاقات الفكرية والعلمية 

ح واستثمارها، لتمكنها من الحصول على مكانة مهمة والتخلص من التبعية العلمية واملعرفية وذلك عبر فت

 .جسور التعاون مع الدول املتقدمة وتوطيد آفاق الشراكة العلمية

فيما يخص حماية رأس املال البشري توصلنا إلى عدة نتائج، وفي محاولة لتغطية الجوانب السابقة 

 :نذكر منها ما يلي

كما أنه يعمل ، وله تأثيرات خارجية إيجابية كبيرة يعتبر  رأس املال البشري محرك أساس ي لعجلة النمو    -

 على بناء أسس علمية منطقية إلعادة النظر في دور املالية العامة في استثمار رأس املال البشري،

رأس املال البشري هو القيمة إلابداعية ألاساسية التي تحقق الديناميكية، وهذا يركز على البعد يعتبر   -

فالقدرات الفكرية العالية أصبحت من أهم عوامل  ،نلقبه في وقتنا الحاضر بعصر املعرفة العقلي الذي

 ؛تصاد العالمي املبني على املعرفةالتفوق والتميز التنافس ي في الاق

على مدار  ألاشخاصوالقدرات الصحية التي تتراكم لدى رأس املال البشري من املعرفة واملهارة، ألف يت  -

لتنمية ألافراد ، وهو في غاية ألاهمية حياتهم والتي تمكنهم من استغالل إمكاناتهم كأفراد منتجين في املجتمع

 واملجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي للبلدان؛

أدت جائحة كورونا إلى إيجاد حالة طوارئ صحية عاملية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد  كان لهذا    -

 الاجتماعيةجبهات متعددة من الصحة والتعليم والتغذية واملساواة بين الجنسين واملساواة  أثار على

والاقتصادية وقد أدت هذه آلاثار إلى تفاقم العجز القائم بالفعل إلى رأس مال بشري، فضال عن تقويض 

 ثمار التقدم املحرز  على مدى عقد من الزمن في تراكم رأس املال البشري؛

لتركيز على الرعاية الصحية ألاولية والتأهب ملواجهة ألاوبئة والجوائح ونقص التغذية والعمل ا يتطلب   -

خدام التكنولوجيا على تنمية الطفولة املبكرة والتعلم والخدمات ألاساسية في جميع القطاعات است

 ؛وتحسين الحوكمة

البشري وهي عمليات ذات جدوى التعليم والتدريب هما آليتين فعالتين لالستثمار في رأس املال  -

 .اقتصادية
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في ظل تداعيات جائحة كورونا، خرجنا ببعض التوصيات  لحماية رأس املال البشري ونظرا لألهمية البالغة 

 :نلخصها فيما يلي

 التوصيات

ظل تداعيات جائحة كورونا، خرجنا ببعض  رأس املال البشري لحماية ونظرا لألهمية البالغة 

 :التوصيات نلخصها فيما يلي

ك بناء واستثمار الثروة العمل على إدارة رأس املال البشري بمنهج جديد يتضمن إبراز دور التمييز وكذل   -

 املعرفية؛

س من تحققت بشق ألانف يجب على البلدان الاستثمار في رأس املال البشري وحماية املكاسب التي  -

 التآكل؛

 السعي إلى سد الفجوة الهائلة في رأس املال البشري في العالم خال تفش ي جائحة كورونا وما بعدها؛   -

 وتمكينها مندعم إدارة الاستجابة للطوارئ الصحية وتقوية ألانظمة الصحية، وحماية عملية التعلم   -

 .التعافي وحماية الفئات الهشة والفقيرة والفئات ألاشد ضعفا
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