
بناء رأس المال البشري من منظور البنك 

الدولي 

االهمية واالسباب

وفاء جعفر المهداوي. د.أ

الجامعة المستنصرية

خبير في وزارة التخطيط



لماذا االهتمام ببناء راس المال البشري

المعرفةاقتصادالىوالتحولالتغييرقيادةفياساسمحور.

الشعوبلثروةاالساسيةالمقاييسمن.

النموديمومةفيقوةوذاتوالمتنوعةالمتجددةالطاقاتمن.

المتمثلو،المعلوماتتكنولوجيالثورةوالمواكبةالمستجيبةالعناصرمن

.(المعرفة)بعنصر

ياالقتصاداالداءمستوىعلىالتأثيرفيالمهمةالمصادراحديمثل

.التنافسيةالميزةوتحقيق

التنويعيحققبمااالنتاجيةمستوىورفعاالصولكفاءةزيادةعلىيساعد

.واالزدهارواالستقراراالقتصادي



الهدف واالثر: ماذا سيحقق بناء راس المال البشري 

محركالباعتبارهاالنسانفياالستثمارعلىالسياساتواضعيتشجيع
.المستداماالقتصاديللنموالرئيسي

ةالحساسالموازنة)االنسانيالوجهذاتللدولةالعامةالموازنةالىالتحول
.(لالنسنة

العاماالنفاقكفاءةمستوىرفع.

االقتصادفياالنتاجيةمستوىرفع.

االقتصاديالتنويع.

لرقميااالقتصادالىوالتحولالرابعةالتكنولوجيةالثورةمعطياتمحاكاة.

الطفولةتنميةالقتصادسليمةاسسوارساءالطفولةتنمية.

الفقرمعدالتمنالحد.

البطالةمنالحد.



لماذا ؟؟: اعادة بناء راس المال البشير 

 هل االستثمار في البشر كماً وكيفاً ضرورة ؟؟
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(البنك الدولي)مشروع بناء راس المال البشري 

ن اجل تعزيز هو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة الزيادة في االستثمارات في البشر كما وكيفاً م

.االنصاف والنمو االقتصادي 

 2017بدايات المشروع عام.

 تم اطالق مؤشر جديد لراس المال البشري خالل اجتماعات 2018تشرين االول عام / من اكتوبر

.اندونوسيا / بالي 

 ازداد عدد الدول المنّظمة للمشروع.

( .في اجتماع بالي)دولة 30= 2018

دولة 40= 2019

دولة 82= 2020
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مبررات اطالق المشروع

.ريالبشالمالراسبتنميةالخاصةاالجراءاتاتخاذعدمكلفةارتفاع1.

ميةالتناهدافانجازمتطلباتمعالمشروعهذااهدافتكاملالىالسعي2.

.2030-2015المستدامة

رفعلخالمنوالتغيرالتحولسريععالمفياالقتصاديالنمواستدامة3.

.االنتاجيةمستوى

عملاللعناصرمستجيبةمتوازنةشاملةمرنةعملاسواقالىالوصول4.

.الالئق



انواع مؤشرات راس المال البشري 

لي–بارومؤشر1.

:عناصرهUNDPالـمنظورمنالبشريالمالراسمؤشر2.

.التعليم•

.الصحة•

.(االجماليالمحليالناتجمنالفردنصيب)الدخل•

:منهاللقياسمتعددةنماذج.3

ً والبشريالمستدامةالمالراستنمية)شولترنموذج- .(معا

.(التدريبفياالستثمار)بيكرنموذج-

(التكنولوجيوالتقدمالمعرفةاهمية)رومرنموذج-



البنك الدولي/ عناصر مؤشر راس المال البشري 

العراقداللتهاالعناصر

ياة حتى اجمالية او توقع بقاء الطفل على قيد الحالبقاء1.

سنوات( 5)عمر 

( 100)من ( 97)حصد 

.(مؤشر ايجابي)

في ءناعدد االعوام المتوقعة التي سيقضيها ابناااللتحاق بالمدرسة. 2

المراحل الدراسية

سنة فقط ( 6.9)الحصاد هو 

(مؤشر سلبي)

نقاط فقط ( 4)الحصاد هو لتعليمويهتم بسنوات التكييف الدراسي ونوع اجودة التعليم.3

( مؤشر سلبي)

نقطة 78الحصاد بنمو االطفال دون عوائقويهتمالنمو الصحي.4

(مؤشر ايجابي)

اعمارهم ويهتم بمعدالت بقاء البالغين الذين تقعبقاء البالغين. 5

سنة60-15بين 

100من مجموع 84الحصاد 

(مؤشر ايجابي)

.انتاجية الفرد العراقي % 40: الحصيلة الكلية 
.من االمكانات المتاحة % 60= الهدر العام 

دولة شاركة في تقديم معلوماتها ( 157)من مجموع 129= تسلسل العراق 



البنك الدولي/ ايجابيات المؤشر 

ري ذو نظرة استشرافية حيث يعتمد في حساباته راس المال البش1.

.للجيل القادم 

التمدرس يعتمد في مؤشره على متغيرات مستقبلية كمتوسط سنوات2.

.المتوقعة 

.ي اعتبر الصحة للطفل عامل حاكم في تقييم راس المال البشر3.

اس المال اعتبر االطفال جيل المستقبل هم العامل االساسي في بناء ر4.

.البشري 

من قوة ربط المؤشر ومكوناته بمدى مساهمته في انتاجية الجيل القادم5.

.العمل 

عليمي الظروف الصحية الحالية والنظام الت: يعبر عن استنتاج منهم 6.

.يحددان صحة وقدرة الجيل المولود اليوم على االنتاج مستقبالً 



سبع محركات لبناء راس المال البشري في : خارطة طريق 

العراق 

اهات االيمان المطلق بان بناء راس المال البشري ال يعني اعادة هندسة اتج

ناعة اعادة ص)االنفاق العام ليكون مناصراً للصحة والتعليم فقط بل هو 

.(الحياة والمستقبل واستدامة الثروة والموارد من اجل االجيال القادمة 

محركات التغيير 

.نظام حماية اجتماعي يعمل على اذكاء بناء راس المال االجتماعي 1.

.االستثمار في اقتصاد رعاية الطفولة 2.

.الموازنة العامة للدولة ذات الوجه االنساني 3.

.تمكين ومشاركة ... المراة 4.

.ة سوق عمل مرن ومستجيب لمتطلبات انفتاح النافذة الديموغرافي5.

.الثورة في البيانات 6.

.التحول الرقمي 7.



ما هو المطلوب 

.اعادة تشكيل التفكير والطريقة 1.

.التخطيط المستمر 2.

.صياغة الخبرات 3.

.تغيير نماذج العمل 4.

.تنمية المهارات الرقمية 5.

.االيداع 6.

.التدريب المستدام 7.

.تكامل االدوار والوظائف بين اصحاب المصلحة 8.

.االرادة 9.

هاالنسان بنيان هللا وملعون من يهدم



شكراً ألصغائكم 


