
 كيف ترعى البلدان 
رأس المال البشري

التنسيق على مستوى 
القطاعات الحكومية

من شأن زيادة التنسيق على مستوى القطاعات 
الحكومية وفيما بين شركاء التنمية، فضًل عن 

االستثمارات في القطاعات التكميلية أن تسهم إسهاًما 
كبيرًا في النهوض بأجندة رأس المال البشري.
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نبــذة عــن هــذه السلســلة

تتناول هذه السلسلة المكونة من أربعة أقسام 
اإلستراتيجيات التي أطلقتها الحكومات للتغلب على 
العقبات العديدة التي تحول دون االستثمار بفاعلية 

في رأس المال البشري. وهي تركز على نهج الحكومة 
بأكملها الذي )1( يواصل الجهود عبر مختلف الدورات 
السياسية؛ )2( ينسق على مستوى القطاعات الحكومية؛ 
و)3( يصمم سياسات وبرامج تستفيد من قاعدة الشواهد 

وتضيف إليها.
وعلى الرغم من إمكانية اإلسهام في بناء رأس 

المال البشري من خلل اعتماد أي واحدة من هذه 
اإلستراتيجيات، فإن البلدان التي نفذت ثلثتها جميًعا 

في الوقت نفسه كانت في مصاف البلدان التي خطت 
خطوات كبيرة في تحسين نواتج رأس المال البشري. 

وسنبحث في هذه السلسلة األبعاد المختلفة لهذا النهج، 
باالستعانة بأمثلة ُقطرية، ونختمها بإلقاء نظرة على 

كيف أدى النجاح في تنفيذ اإلستراتيجيات الثلث جميًعا 
إلى تحقيق مكاسب مجدية ومنافع دائمة.

تشيلي: ربط البرامج القطاعية مًعا
استطاع برنامج “تشيلي تنمو بكم” أن يربط البرامج بطريقة مبتكرة 

وفعالة باالحتياجات اإلنمائية لألطفال، وأن يوائم الشبكات البلدية أو 
المحلية مع السياسات والبرامج الوطنية. و”تشيلي تنمو بكم” ليس 

برنامًجا منفرًدا، ولكنه باألحرى منظومة من البرامج والخدمات المنسقة 
المشتركة بين القطاعات تستهدف االستثمار في األطفال دون سن 
التاسعة وأسرهم. وكان نحو 70% من البرامج التي يتضمنها قائما 

من قبل إنشائه.

وتقوي طبيعة البرنامج متعددة األبعاد العمل الذي تضطلع به 
القطاعات المختلفة، وتتشارك في إدارته ثلث وزارات رئيسية: 

الصحة، والتعليم، والتنمية االجتماعية. وقد أعد البرنامج بغرض 
االستفادة من المؤسسات القائمة، من خلل التركيز على إقامة هياكل 
تنسيق جديدة، مع اإلبقاء على الكثير من ترتيبات تقديم الخدمات التي 
كانت قائمة من قبل. وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، امتدت مظلة 

برنامج “شيلي تنمو” بكم لتغطي جميع أنحاء البلد ووصلت إلى 
أكثرية األسر الشيلية.

إثيوبيا: المواءمة بين شركاء التنمية
يعد برنامج شبكة األمان اإلنتاجية في إثيوبيا مثااًل لكيفية تسخير 

أوجه التآزر فيما بين القطاعات الحكومية وشركاء التنمية. فقد عمل 
11 من شركاء التنمية مًعا على وضع ترتيبات تنفيذية فاعلة تشمل 
عدة وزارات، وتوفر رافًدا موحًدا لتقديم المشورة الفنية لدعم البرامج 

التي تديرها الحكومة.1
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وبفضل هذا البرنامج، شهدت الفترة بين عامي 2006 و 2014 
تحسًنا كبيًرا في األمن الغذائي، وانعكس ذلك في انخفاض متوسط 

الفجوة الغذائية )عدد األشهر التي سجلت فيها األسر المعيشية 
عجًزا في الغذاء( بأكثر من شهر. وتحقق القدر األكبر من هذا 
التحسن في األسر المعيشية التي تعاني في األصل من انعدام 

األمن الغذائي. وبفضل هذا المشروع تحديًدا، نجحت إثيوبيا عام 
2011 في تقليص معدل الفقر الوطني بواقع 1.6 نقطة مئوية 
مقدرة – ما يعني إخراج ما يقارب من 1.4 مليون شخص من 
دائرة الفقر.2  وتشير أبحاث أجريت مؤخًرا إلى أن البرنامج كان 

أكثر فاعلية من إعادة توزيع ضريبة الدخل في الحد من الفقر.3 

باكستان: تنفيذ استثمارات مكملة 
في مجال التكنولوجيا

في باكستان، استعانت الحكومة بالتكنولوجيا لتحسين نوعية 
الخدمات المقدمة بصورة فاعلة، حيث صمم مجلس تكنولوجيا 
المعلومات بالبنجاب تطبيًقا خاًصا على الهواتف الذكية يسمح 
للعاملين الصحيين الذين يعطون التطعيمات بالمناطق الريفية 

بتسجيل بيانات الموقع بضغطة زر كلما قاموا بحقن طفل بالُطعم. 
وقد استغرق تدريب جميع العاملين الصحيين على استخدام 

التطبيق بصورة مّتسقة بضعة أشهر، تسنى بعدها تجميع مئات 
اآلالف من نقاط البيانات. وعند ربط هذه البيانات بخرائط األقمار 
الصناعية، يكون بمقدور خبراء التخطيط تبيان القرى التي قدمت 

فيها الخدمة من تلك التي لم تشهد خدمة مشابهة. وقد كشفت 
الفجوات في التغطية وجود عيوب في خطط التطعيم. ففي بعض 
الحاالت، لم يرسل الموظفون إلى األماكن الصحيحة، وكان هناك 

التباس في بعضها اآلخر بشأن الفرق المسؤولة عن كل موقع. كما 
أظهرت البيانات األماكن التي لم يقم الموظفون بعملهم فيها، وتلك 
التي لم يحقق فيها العاملون الصحيون أهدافهم نظًرا لعدم حصولهم 

على بدالت انتقالهم من حكومة اإلقليم.4

إندونيسيا: االستفادة من قوة المجتمعات المحلية
كثيًرا ما تستخدم برامج التحويالت النقدية المشروطة في الربط 
بين التدخالت القطاعية على مستوى األسر المعيشية أو على 

مستوى المجتمع المحلي. ويعد برنامج كيلوارغا هارابان في 
إندونيسيا أحد برامج التحويلت النقدية المشروطة، حيث تقّدم 

اإلعانات النقدية بناء على مشاركة األسر المعيشية في الخدمات 
الصحية والتعليمية المقدمة محلًيا. كما يشترط أيًضا على األسر 
حضور جلسات تنمية األسرة التي تشتمل على وحدات تدريبية 

عن الصحة والتغذية تهدف إلى إحداث تغييرات سلوكية. ويعود 
هذا البرنامج، الذي بدأ عام 2007، بالنفع على ما يقرب من 10 

مليين أسرة معيشية فقيرة، مما يؤدي إلى رفع مستويات التغذية 
لدى األسر، وضمان بقاء األطفال بالدراسة مدة أطول.5 

وعلى الرغم من أن هذه الجهود ساعدت على خفض معدل التقزم 
الكلي بمقدار 7 نقاط مئوية منذ عام 2013، ال يزال معدل التقزم 

مرتفًعا حيث تبلغ نسبته 30.8%. ولمكافحة هذا األمر، بدأت 
إندونيسيا في تنفيذ إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات لتسريع 

وتيرة الوقاية من التقزم والتي تضمن حصول جميع األسر المعيشية 
التي توجد بها نساء حوامل أو أطفال دون سن العامين على 

حزمة كاملة من الخدمات الضرورية للوقاية من التقزم. وتتضمن 
اإلستراتيجية الوطنية التنسيق فيما بين 23 وزارة تعمل على 

ضمان حصول كل قرية وكل أسرة معيشية على حزمة أساسية من 
الخدمات التي ثبت نجاحها في تخفيض معدالت اإلصابة بالتقزم. 

ومن بين هذه الوزارات وزارات الصحة، واألشغال العامة )للمياه 
والصرف الصحي(، والتعليم )تنمية الطفولة المبكرة(، والشؤون 

االجتماعية )برامج الحماية االجتماعية(، والزراعة )المواد الغذائية(، 
واالتصاالت )التغيير السلوكي(، باإلضافة إلى وزارة الشؤون 

الداخلية، ووزارة القرى )تقديم الخدمات ال مركزًيا على مستوى 
المناطق والقرى(. وتتضمن اإلستراتيجية المواءمة فيما بين العديد 
من المستويات الحكومية لضمان تقديم خدمات الحد من اإلصابة 
بالتقزم في الخطوط األمامية، حيث تعد إندونيسيا بلًدا يتسم بدرجة 

عالية من اللمركزية ويضم 81 ألف قرية.6

نساء يستخدمن مركًزا للرعاية النهارية يتم تمويله في إطار برنامج 
 الشبكات االجتماعية اإلنتاجية في آرسي، إثيوبيا.

بعدسة: بينيام تيشوم/البنك الدولي



مصر: توفير موارد مالية في الموازنة 
من خلل إصلح نظام الدعم

قامت العديد من الدول بتقليص دعم الطاقة باهظ التكلفة، 
ووجهت الوفورات إلى االستثمار في رأس المال البشري. وفي 

عام 2014، شرعت مصر في إجراء إصلحات في دعم الوقود 
والكهرباء، وفي غضون ثلثة أعوام قّلصت الدعم بأكثر من 
النصف. وأدى هذا الخفض في دعم الطاقة إلى توفير موارد 

مالية بالموازنة العامة للدولة قدره 14 مليار دوالر أمريكي سنوًيا، 
استخدمته الحكومة في إطلق برامج للتحويلت النقدية، تصل 

حالًيا إلى 9.5 مليون من الفئات الفقيرة واألولى بالرعاية، وزيادة 
دعم المواد الغذائية بمقدار 300%، وتوسيع نطاق برنامج التغذية 
المدرسية ليشمل 12 مليون طفل. وقد توصل تحليل أجري مؤخًرا 
إلى أن النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي على األمد الطويل 

في مصر سيزيد بمقدار نقطة مئوية واحدة تقريًبا نتيجة لهذه 
اإلصلحات.7

أفغانستان: التنمية المجتمعية
تعد مشاريع التنمية المجتمعية أداة فاعلة في تحسين 

نتائج رأس المال البشري على وجه الخصوص في الدول 
المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، التي تتسم 

فيها المؤسسات والخدمات الحكومية بالضعف أو تعاني من 
الضغوط. وفي أفغانستان، يهدف مشروع “أفغانستان لميثاق 

المواطنين” إلى تحسين توفير البنية التحتية األساسية، والدعم 
الطارئ، والخدمات االجتماعية للمجتمعات المشاركة، عن طريق 

تدعيم مجالس التنمية المجتمعية. وينفذ المشروع مبادرة كبيرة 
لبطاقات استقصاء آراء المواطنين في جميع أقاليم البلد البالغ 

عددها 34 إقليًما لتحسين تقديم خدمات البنية التحتية، والصحة، 
والتعليم. وكانت النتائج المبدئية بشأن مشاركة المواطنين مذهلة؛ 

فمنذ إطلق المبادرة عام 2016، شارك 77% من المواطنين 
في انتخابات مجلس التنمية المحلية، وبلغت نسبة مشاركة 
المرأة 70%. ويقوم المشروع على أكتاف برنامج التضامن 

الوطني، وهو برنامج حكومي للتنمية المجتمعية، نجح في تعبئة 
ما يقرب من 2.5 مليار دوالر أمريكي، وعمل من خلل أكثر 
من 35 ألف مركز للتنمية المجتمعية منتخب من المجتمعات 
المحلية، على مساندة أكثر من 88 ألف مشروع للبنية التحتية 

على مستوى المجتمعات المحلية، في مجاالت النقل، والصحة، 
والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

ثيوبيا وكينيا وأوغندا:  جيبوتي واإ
نهج متعددة القطاعات

من الُنهج الواعدة في هذا الصدد، َنهج متعدد القطاعات يرمي 
إلى تحسين الحصول على الخدمات األساسية، وتوسيع 

نطاق الفرص االقتصادية، وتعزيز اإلدارة البيئية للمجتمعات 
ثيوبيا وكينيا وأوغندا.  المستضيفة لالجئين في كل من جيبوتي واإ
وسيجري تنفيذ مشروع االستجابة اإلنمائية لتأثيرات النزوح، الذي 
أطلق عام 2016، في نهاية المطاف في 11 منطقة مستضيفة 

للجئين على مستوى منطقة القرن األفريقي على مدى خمس 
سنوات. ويهدف المشروع إلى الوصول إلى 2.5 مليون شخص 

في المجتمعات المحلية المضيفة و 110 آالف الجئ لتزويد 
75 ألف أسرة معيشية بوسائل كسب الرزق. ويتألف المشروع 
من خمسة مكونات رئيسية: الخدمات االجتماعية واالقتصادية 

دارة البيئة والموارد الطبيعية؛ وسبل كسب الرزق؛  والبنية التحتية؛ واإ
دارة المشروعات بما يشمل الرصد والتقييم باإلضافة إلى تبادل  واإ

خفض العديد من الدول دعم 
الطاقة باهظ التكلفة ووجه 

الوفورات إلى االستثمارات في 
رأس المال البشري.

مصر:
أعادت توجيه 14 مليار دوالر 
لتغطي 9.5 مليون من الفئات 

الفقيرة واألولى بالرعاية

زادت دعم المواد الغذائية بنسبة %300

وسعت نطاق برنامج التغذية 
المدرسية ليغطي 12 مليون طفل

زادت نمو إجمالي الناتج المحلي على 
األجل الطويل بمقدار نقطة مئوية واحدة



المعارف؛ وتقديم المساندة إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتوسيع نطاق 
السكرتارية اإلقليمية للنزوح القسري والهجرة المختلطة.8 وقد عاد المشروع بالنفع فعلًيا 

على أكثر من 218 ألف شخص في إثيوبيا، نصفهم تقريًبا من النساء. ومن بين 
هذا العدد اإلجمالي، تحسنت فرص حصول أكثر من 12 ألف طفل على التعليم 

االبتدائي، وأكثر من 20 ألف شخص من الوصول إلى المراكز الصحية، كما حصل 
76 ألف شخص على مصادر محسنة للمياه.9
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للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيارة:

مشروع رأس المال البشري هو عبارة عن جهد 
عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة االستثمارات 

في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز العدالة 
والنمو االقتصادي، ويساعد المشروع حاليا 

في توفير المجال السياسي لقادة الدول لتحديد 
أولويات االستثمارات التي من شأنها إحداث 

تغييرات جوهرية في مجاالت الصحة والتعليم 
والحماية االجتماعية. ويتمثل الهدف في إحراز 
تقدُّم سريع نحو عالم يتمتع فيه جميع األطفال 

بتغذية جيدة وعلى استعداد لتلقي العلم، ويمكنهم 
الحصول على تعلُّم حقيقي داخل الفصول، 

ودخول سوق العمل كبالغين يتمتعون بالصحة 
والمهارة والقدرة على اإلنتاج.
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