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خالصات أساسیّة
ائحة، ویتوقف قبل تفشي الجاكبیرمال البشريالالعجز في رأسبقي، وأھمیّتھتقدم كّل الرغم •

دمات تعزیز أنظمة تقدیم الخعلى والبشري مال الرأسإعادة تكوینعلى منھا دائم ي التعافال
لبنائھ وحمایتھ واستخدامھاللالزمة 

تثمارات سالنتاجیة المستقبلیة مال البشري واالالرأسآثار صدمة كورونا علىتحتاج معالجة •
ت إلى آثار دائمةلتحوّ وإالّ كبیرة، 

ترات مال البشري خالل الفالرأسعلى وكفاءة واستدامة اإلنفاق العام مالءمة ھذا یقتضي ضمان • 
ميأنظمة تقدیم الخدمات في عالم رقتشكیلالمالي وإعادة التصحیحالتي تسودھا إجراءات 

ال البشري مالنفاق على رأسنتیجة إیجابیّة لإلسیكون تدعیم الحوكمة غایة في األھمیة لضمان•
ستعادة ثقة المواطنینالو

في اق علیھالنتائج المتوّخاة من اإلنفمال البشري وضع الرأسلتأمین الموارد الالزمة یتطلّب•
لبشري مال االعملیة إعداد الموازنة وتحدید أولویات اإلنفاق التي تساھم في تراكم رأسصلب

واالستفادة منھ

طیط ، وإعادة ھیكلة الدیون وتخفیف أعبائھا، والتخالداخلیّةزیادة اإلیرادات : نقاط مختلفة•
لألزمات المستقبلیةلمواجھة 
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مال البشري الالزم لتحقیق التعافيالرأس
القادرة على الّصمود والشاملة والتنمیة 

للجمیع
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خالصات أساسیّة

األسس المنطقیة بناءیحفّز علىتأثیرات خارجیة إیجابیة كبیرة، كما معلنمو لاأساسیامال البشري محركالیعتبر رأس
.مال البشريأس الفي دور المالیة العامة في استثمارات رالتفكیرإلعادة 

تغذیة على الصحة والتعلیم والترثّ أجائحة كورونا حالة طوارئ صحیة عالمیة وأزمة اقتصادیة غیر مسبوقة، وجدتأ
وضاعت، يمال البشرالالوظائف والمساواة بین الجنسین والمساواة االجتماعیة واالقتصادیة، وقد تفاقم العجز في رأسو

.على مدى عقد من الزمنالذي تحققھالتقدم في تراكمنتائج
اسیة، فإن مال البشري وتحسین كفاءة أنظمة ومؤسسات تقدیم الخدمات األسالرأسفي ستثمار المن خالل إعطاء األولویة ل

ا، بل تعمل والقادر على الصمود والشامل للجمیع من جائحة كوروناألخضر المالیة العامة ال تساعد فقط في دفع التعافي 
.أیضا على وضع أسس تعزیز معدالت اإلنتاجیة والنمو في المستقبل
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یلیھاي وما تمویالً عاماً في مرحلة التعافیحتاجلتحقیق النمو، لكنھ ي مال البشري ضرورالرأس

نھم موالعافیةمال البشري من المعارف والمھارات الیتألف رأس• تحقیقن الصحیة التي تتراكم لدى األشخاص على مدار حیاتھم وتمّكِ
. للبلدانغایة األھمیة لتنمیة األفراد والمجتمعات وتحقیق النمو االقتصاديبالتالي في منتجین في المجتمع، وھو عضاءإمكاناتھم كأ

الدولي، البنك(اندماجامال البشري ثلثي إجمالي الثروة على مستوى العالم، وھو المحرك الرئیسي للنمو في عالم یزداد الیمثل رأس•
).2018الثروة المتغیرة لألمم، 

ي المتوقع أن مقدار رأس المال البشرفالسؤال ھو عن: المستقبلیة لألطفالالفرصمنإنطالقایقیس مؤشر رأس المال البشري اإلنتاجیة •
،ھدة في البلد الذي یعیش فیئعاًما، وذلك في ضوء ظروف الرعایة الصحیة والتعلیم السا18یحّصلھ طفل مولود الیوم عند بلوغھ 

اص وبإمكان المالیة العامة أن تخلق البیئة المالئمة لالستفادة من القطاع الخ.كبیرینثر مضاعفأومردودستثمارات رأس المال البشري ال•
.صادي والتنمیةفي تحقیق التعافي االقتعمالھواستھیفیفي توسیع رأس المال البشري وتك) وكذلك المساعدات اإلنمائیة والتحویالت(

آثار قوخلكورونا ودعم التعافي القادر على الصمود ةلمعالجة آثار أزمبالغة تمویل رأس المال البشري من المالیة العامة أھمیة یرتدي•
.خارجیة إیجابیة



6

ن الزمن، مع جائحة كورونا المكاسب التي تحققت في رأس المال البشري على مدى عقد میُتوقع أن تقوض
اإلقتصاديوالنموالعدالة اإلجتماعیة ما لذلك من تبعات طویلة المدى على 

الحمایة االجتماعیة والوظائف

وظیفة في الربع األخیرملیون340فقدان 
یھا ال سیما في القطاعات التي تزید ف، 2020من 

)منظمة العمل الدولیة(نسبة اإلناث 

یواجھون نظامیةغیر المن العمالة ملیار1.6
ما یقرب من -مخاطر فقدان سبل كسب العیش

نصف القوى العاملة على مستوى العالم

في تحویالت %20بنسبةانخفاضتوقع
ن شراكة المعرفة العالمیة بشأ(العمالة المھاجرة 

)الھجرة والتنمیة، البنك الدولي

ن إضافي سیعانون مشخص ملیون 143-163
2021مدقع بنھایة الفقر ال

الصحة والتغذیة

د ملیون شخص یعانون من سوء التغذیة الحا130
)برنامج األغذیة العالمي(2022في عام 

لدى % 45ترتفع بنسبةفي الشھرت وفیاالمعدالت

ألمھات،لدى %39واألطفال دون سن الخامسة 
مجلة (في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

)النسیت

ض اإلیدز والسل امرأمعدالت الوفیات بسبب 
%  20و% 10ترتفع بنسب والمالریا 

)كلیة لندن الملكیة(على التوالي %36و

معدالت االنقطاع في اإلمدادات الطبیة لألمھات 
بلدا شملھا 36في%75في تزید واألطفال الرضع 

).صندوق التمویل العالمي(المسح 

ي یتسربون من التعلیم فملیار طالب 1.6
2020نیسان /أبریل

من إیراداتتریلیونات دوالر 10فقدان 
علماالقتصاد العالمي بسبب انخفاض مستوى الت

علم في معدالت فقر التنقاط مئویة 10زیادة 
سنة دراسة0.6وفقدان %) 63إلى % 53من (

إضافیة معدَّلة بحسب الجودة

طفل من المحتمل أن یتسربوا منمالیین 10
التعلیم األساسي

التعلیم

في إضافیةحالة زواج أطفال ملیون 1.3
)صندوق األمم المتحدة للسكان(2020-2030

امرأة ال یحصلن على وسائل ملیون 47
حالة مالیین 7إلى یؤدي منع الحمل، مما 

صندوق األمم المتحدة (مرغوبةغیر حمل
)للسكان

بط المرتحالة إضافیة من العنف ملیون 31
مم صندوق األ(العنف ضد المرأة /نوع الجنسب

)المتحدة للسكان

الوقت الذيثالثة أضعاف تقضي النساء 
ون ل في أعمال الرعاية بدايقضیه الرج

).2018منظمة العمل الدولیة،(أجر

المساواة بین الجنسین

ع یعانون من فقر مدقإضافي شخص ملیون 18
في البلدان الھشة والمتأثرة بالصراعات
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تعتبر آثار جائحة كورونا على المالیة العامة شدیدة للغایة

).اللوحة ب(2021إلى قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي الخاصة بتدابیر المالیة العامة، و) اللوحة أ(2021موظفو البنك الدولي، استنادا إلى تقریر اآلفاق االقتصادیة العالمیة، :المصدر
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)خط(وحّصة قطاع الصّحة ) أعمدة(اإلنفاق لمواجھة كورونا 

دعم لموازنة قطاع الصّحة دعم لموازنة القطاعات األخرى دعم بالسیولة حّصة قطاع الصّحة
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مستداموشامل للجمیعلتحقیق تعاٍف قادر على الصمودياالستثمار في رأس المال البشري ضرور

ركز على ت) التنمیة(جعل التنمیة الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجمیع ان تجندة رأس المال البشري یمكن أل•
ساتوالمؤسلسیاسات اإصالحفي دعم التكامل من خالل الناس، وھذه التنمیة بدورھا تساعد أجندة رأس المال البشري

.بناء رأس المال البشري وحمایتھ واالستفادة منھبھدف 
: عن طریقومن الممكن أن تساھم أجندة رأس المال البشري في تحقیق ھذه التنمیة•

التعافي األخضر:
تجزئة األراضيوالحّد منعلى استخدام الموارد، وخفض األضرار البیئیة، اثر إیجابأن یؤیمكن لتنظیم األسرة •
التي تستخدم الوقود األحفوري دعم النفط أو الكربون أو المرافق العامةاإلجتماعي فرص نجاح مبادرات خفض شبكات األمان تعزز•

االنتقال إلى الطاقة النظیفةوترفع من حظوظ 
صادي الشمول االقتبرامج وتنمیة المھارات الالزمة لشغل الوظائف منخفضة الكربون في مجال الطاقة واألشغال العامة ودعم تطویری•

سبل التكیف مع تغیر المناخ وتخفیف آثاره
التعافي القادر على الصمود في مواجھة الصدمات واألزمات:

ادر مالئم، ومدخرات، ومصمناسب ویتمتعون بصحة وتغذیة جیدین، وتعلیم ھم من من یمكنھم التكیف مع أي صدمة مناخیة أو جائحة •
ألحداث السلبیة غیر المتوقعةاجتماعي تحمي من ابدیلة لكسب الرزق، فضالً عن شبكة أمان 

المدخالتوالكمیة الضروریّة منمن الموظفین العدد الالزم فیھاأنظمة تقدیم الخدمات التي الصمود في وجھ األزمة المقبلةمن تتمكن•
درة على التكیف واالستجابة للصدماتاوالق

التعافي الشامل للجمیع:
، بمن ضعفات األفقراً وأن تلبي احتیاجات الفئكثربرامج التعلیم والرعایة الصحیة وشبكات األمان ذات الجودة الفئات األتطالیجب أن •

شخاص من ذوي االحتیاجات الخاّصةفیھم األ
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ھ اإلنفاق العام لبناء رأس المال البشري وحمایت
واالستفادة منھ

������ı �����



10

خالصات أساسیّة

تھدف من برامج اإلنفاق التي تسمتماسكةتحدید مجموعة إلىالحصیلةإطار اإلنفاق الموجھ نحو ھدفی
.البلد المعنيوحالة معطیاتالفقراء وتحقق أثرا كبیرا في مختلف القطاعات استنادا إلى 

 خدمات الإعادة تفعیلأزمة كورونا في الناتجة عنرأس المال البشري الدائمة أولویات خفض خسائرتكمن
س، راإلى المدوالد، وإعادة األاألخرىاألذىمسبباتالصحیة، وحمایة األطفال الصغار من سوء التغذیة و

. ن العملفرص تحقیق الدخل مدعماآلثار السلبیة على الشباب، ووتفاديوالتعافي من خسائر التعلم، 
والتعلم، والحمایة یمكن أن تسھم التحسینات اإلضافیة في التغطیة الصحیة الشاملة، وتنمیة الطفولة المبكرة ،

.وداالجتماعیة، وتمكین المرأة اقتصادیا في تحقیق تعاف مستدام وشامل للجمیع وقادر على الصم
یمكن لالبتكارات والتكنولوجیا الحدیثة أن تساعد على تعزیز أنظمة تقدیم الخدمات.
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موّجھ نحو الحصیلةرأس المال البشريلفاق عام إنإطار 

ناووجود فجوة تمویلیة كبیرة حتى قبل كور•
على البلدان المنخفضة الدخل مضاعفة اإلنفاق على التعلیم لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة•

أفضلحصیلةزیادة اإلنفاق ال تُترجم دائما إلى •

ئالحصاتستھدفبإمكان نظریة تغییر متعددة القطاعات •
توجھ أولویات اإلنفاقأن رأس المال البشري محددة ل

:  على سبیل المثال(استنادا إلى األدلة العالمیة •
أفضل نعالھیئة االستشاریة العالمیة للتعلیم معلومات 

)التي یتوّجب اعتمادھااإلجراءات
ب البلد المعني لتحدید المزیج المناسحالةمع مراعاة •

البرامج/من النفقات
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إعادة بناء رأس المال البشري

طویلة األجل/األجندة متوسطةاألولویات قصیرة األجل

الرعایة 
الصحیة

مكافحة جائحة كورونا من خالل تعزیز مراقبة انتشار األمراض 
اللقاحاتوتوزیع

راعي من خالل الخدمات الصحیة األساسیة التي تاستعادة صحة الناس 
الصحة/تغذیة الطفل؛ وصحة األم/لقیحمثل الت(ظروف الفقراء 

المالیة وتحسین الحمایة) اإلنجابیة؛ مكافحة األمراض غیر المعدیة، إلخ
ن إلغاء الرسوم التي یتم تحصیلھا م/على سبیل المثال، خفض(

)المستفیدین من الخدمة

لمثال، على سبیل ا(استئناف التقدم نحو التغطیة الصحیة الشاملة 
ملیون في عام 55.6ملیون إلى  31.1زیادة التغطیة من : المكسیك
)بعد األزمة المالیة العالمیة2013

على (توسیع التغطیة للوصول إلى العاطلین عن العمل منذ أمد طویل
ین والمھاجرین غیر الشرعی) سبیل المثال، في البوسنة والھرسك

)السوید(وطالبي اللجوء 

، وإعادة تھاوإدارالتعلماستمراریةتأمینتقلیل خسائر التعلّم من خاللالتعلیم
د ألوالمالئمةتدابیر اتخاذ ، ومخّطط ومدروسفتح المدارس بشكل 

:  یل المثالعلى سب(في التعلیم ھمبقاء/ھملتحاقالفقراء لتیسیر إعادة ا
لى البقاء في التعلیم في مدغشقر مع التركیز ع/لتحاقحمالت اإل

ي في الوطنالتدریسالطالب المعرضین للمخاطر، وبرنامج /الفتیات
)المملكة المتحدة

)  في كینیاTusomeبرنامج : على سبیل المثال(م تسریع وتیرة التعلّ 
اب ستكا/تطویر المھارات(وتلبیة احتیاجات المھارات المستقبلیة 

)لوظائف الخضراءمالئمة لمھارات جدیدة 
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إعادة بناء رأس المال البشري

طویلة األجل/األجندة متوسطةاألولویات قصیرة األجل

ة تنمیة الطفول
المبكرة

إلجھاد سوء التغذیة الحاد، وا: مثالً (منع أشكال الحرمان الشدید 
كملة تووضمان استمراریة الرعایة الصحیة األساسیة، ) الضار

ایةمقدمي الرع/ولیاء األمورألذلك بتحویالت نقدیة ومساندة 

على (القطاعات لتنمیة الطفولة المبكرة ةمتعددمقاربةوضع 
مبكرة في الخطة االستراتیجیة لتنمیة الطفولة ال: سبیل المثال

)قةمنسّ خدمات تكمیلیةورواندا مع تحویالت نقدیة مشروطة 

الوظائف 
وتوفیر فرص

العمل

لعمالة، لدعم المؤقتالمن خالل الدائمضرر منع ال
یر المسنین، وتداب/عایة األطفالرتوسیع خدمات /واستئناف

یفسماح للطالب بالبقاء في المدارس فترة أطول، وتخفلل
: مثالعلى سبیل ال(النقدیة للشركات الضغط على السیولة 

في إرجاء سداد القروض في باكستان، وإرجاء سداد الضرائب
، وتوسیع المساعدات االجتماعیة ألسر العمال غیر)روسیا

دیة مقابل النقتقدیم السیولة الرسمیین منخفضي الدخل وبرامج 
العمل  

ائف ال سیما فیما یخص برامج الوظ(تعزیز برامج التدریب 
نین إلغاء القوا: على سبیل المثال(وتمكین المرأة ) الخضراء
اح باكستان التي تنطوي على تمییز بین الجنسین، كسمواألنظمة

)كالرجالمؤسساتھنللنساء بتسجیل 
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إدارة المالیة العامة لتحقیق النتائج المرجوة

:تسخیر التكنولوجیا من أجل•
القطاعاتبین العدید منتعظیم االستفادة من إجراءات تكاملیة •
على الناسأكثر ز یتركللالخدمات أو تغییر طریقة تقدیم ) مثل العالجات الرقمیة للصحة العقلیة(تقدیم خدمات جدیدة •

تحقیق استثمارات كبیرة في البنیة التحتیة الرقمیة•
لقطاع الخاص؛لمع دور كبیر •
؛ و)معاییر أمن الفضاء اإللكتروني وخصوصیة البیانات وحمایتھا: مثالً (ظمة صارمة أنفي ظل •
تحقیق الكفاءة والمساءلةلمؤسسات قویة •

:الرعایة الصحیة•
البشریة لالستجابة للصدمات/الرعایة الصحیة األولیة للغرض المنشود مع تعزیز القدرات في الموارد المالیةمةءمال•

:التعلیم•
ن؛منصات تعلم رقمیة للسماح بالتعلم في أي مكان مع نظام معلومات لتتبع الطالب المعرضین للمخاطر وإشراك المواطنیتوفیر •
)Ceara: على سبیل المثال برنامج(التعلم بحصائلآلیات تمویل ومساءلة مرتبطة •

الحمایة االجتماعیة والوظائف•
التمكین االقتصادي للمرأة/اإلدماجللحمایة االجتماعیة مع برامج متكیّف نظام •

قدرة سوق العمل على الصمودلرفعللوظائف الرقمیة الالزمة ظمة نتعزیز المھارات واألواعتماد التكنولوجیا الرقمیة •
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رأسفي تطّورالحوكمة لترجمة سیاسات المالیة العامة إلى 
بشريالمال ال
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خالصات أساسیّة

 ین الوزارات رأس المال البشري تحدید األولویات على صعید السیاسات، والتنسیق فیما بتطویریتطلب
اله ت األمور المذكورة أعوقد تجل. األدلةترتكز علىسیاسات وصناعة، السلطات المعنیةوالھیئات و

.لعب أیضاً دوراً رئیسیاً في التعافيتبوضوح، ال سیما خالل جائحة كورونا، وس
 مع الحصیلةمن الممكن أن تستفید إدارة الموازنات الحكومیة والموارد البشریة من النھج الموجھ نحو ،

.ید على المساءلة عن النتائج، واالستعانة في ذلك بالتكنولوجیات الرقمیةشدالت
لمواطنین من بإمكان الحكومات تجدید العقد االجتماعي استناداً إلى رأس المال البشري، حیث تستعید ثقة ا

.في وضع السیاسات وتخصیص المواردتھم خالل زیادة الشفافیة والفرص لمشارك
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وبناء الثقةالشامليالحكومنھجال

:رأس المال البشري ما یليتطویریتطلب •
، أي من خالل وحدات تقدیم الخدمات(ومعلومات تند إلى قرارات مدعومة بأدلة ضروریة على أن تسةنتقائیاال: تحدید أولویات-

)وأنظمة متابعة األداء، ومؤشرات تطبیق السیاسات
نبا على مستوى السیاسات والموازنات بین الوزارات تجتفادي التناقض:والسلطات المعنیّةفیما بین الوزارات والھیئات المتینالتنسیق -

.لالزدواجیة وتحقیقا لألھداف المشتركة فیما بینھا

سلسلة تقدیم الخدماتعلى كامل الحوافز والقدراتتنمیة -

جمھوریة كوریا : ةمثلأ(أساسي في التعافي دورلھابوضوح خالل جائحة كورونا، وسیكون ت أھمیّة العناصرأعالهتجل•
).وسنغافورة ومقاطعة تایوان الصینیة

ة الشفافیة بإمكان الحكومات تجدید العقد االجتماعي استناداً إلى رأس المال البشري، حیث تستعید ثقة المواطنین من خالل زیاد•
.في وضع السیاسات وتخصیص المواردتھموالفرص لمشارك
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تحقیق النتائجبھدف إدارة المالیة العامة 

غایة فيمن جھة أخرى على األرضمقدمي الخدمات ات وواحتیاجات القطاعمن جھة بین الموازنة المواءمةعتبر ت•
.األھمیة

من وارد المتاحةوبین الممن جھة بین تكلفة تحقیق أھداف السیاساتاقیتوففعالیةبتطلب تحدید أولویات اإلنفاق ی•
.جھة أخرى

ھا نحو لكن بناء الموازنة إنطالقا من النتائج المرجوة یسمح بتوجیھ، باألساسسیاسیةتبقىقرارات الموازنة •
.رأس المال البشريتحقیق أھداف تطویر 

األھداف المرجوة في بیروإنطالقا من إعداد الموازنات المالیة مثال عن -
قواعد المالیة العامة التي تحكم إعداد الموازنات واإلطار متوسط المدى-
لنفقات الجاریة والرأسمالیةة التي تتحكم بتصنیف ام الحالییھاإعادة النظر في المف-

ي فإدارة المالیة العامة یبدأ دور نظامالمال البشري، وأھداف تطویر رأس الموازنة المواءمة بینبمجرد تحقیق •
.  موارد للمستخدمین النھائیینتأمین ال

دة، معقأنظمة شراء عام ، المالیّةاألرصدة ئةصرف األموال المطلوبة، تجزفي تأخیر أو ال/عدم اإلنتظام و: تشمل التحدیات-
إعداد التقاریرفي والتأخیر الضعف و

استخدام األنظمة الرقمیة لتحسین تنفیذ الموازنة-
)م في موزامبیقالتعلوحصیلةالمنح : مثل(بن مختلف مستویات السلطة المركزیّة والمحلیّةة مالیّ التي تنظم العالقات الطراأل-

إطار المساءلة والمتابعة والتقییم لرصد التقدم المحرز في رأس المال البشري•
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یق النتائج المرجوةفي القطاع العام لتحقإدارة القوى العاملة 

.لبشريرأس المال ادورا حاسما في تحدید حصائلحوافز ومعدالت إنتاجیة القوى العاملة في مجال تقدیم الخدمات تلعب•
ــ جودة اإلدارة

فضةبكلفة منختحسین معدالت إنتاجیة مقدمي الخدمات وخضوعھم للمساءلةةتتیح التكنولوجیات الرقمیة إمكانی•
لعاملین المتغیبین في نیجیریالمستحقات الحل مشكلة صرف لنظام الھویة الرقمیةإستعمال -
ستخدام المراقبة بالھواتف الذكیة لمتابعة العاملین الصحیین في باكستانإ-

.رأس المال البشريطویر غایة في األھمیة لتتعتبر التكنولوجیات الرقمیة-
أجھزة إداریة قادرة على الصمود في وجھ الصدماتضرورة بناء سلطت جائحة كورونا الضوء على -

جودتھایمكن لمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب التنظیم والرقابة الحكومیین، تحسین إمكانیة الحصول على الخدمات و•
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تأمین الموارد الالزمة ألولویات رأس المال 
البشري

������ı �����



21

خالصات أساسیّة

ات رأس تتطلب الضغوط المالیة المباشرة التي فرضتھا أزمة كورونا حمایة الموارد الالزمة ألولوی
مالیة؛قیودالمال البشري، ال سیما في البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من 

الستثمار في لدفع اساسياألمصدر الالمحلیة اإلیرادات الداخلیّةتمثل تعبئة ، على المدى المتوسط
رأس المال البشري وتحقیق تعاٍف قادر على الصمود؛

 قطاعكلبین مختلف القطاعات وداخلعاّمةالةالموازنتوّزع من المھم أن تقوم الحكومات بمراجعة
.ة على الصمودلخفض النفقات غیر المنتجة وتدعیم قدرة المالیة العامّ 
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حمایة الموارد الالزمة لرأس المال البشري في أوقات األزمات

المالرأسیدعمالذياإلنفاقحمایةیفرضمماالعامة،مالیةالفيتصحیحإلىكوروناأزمةعنالناجمةختالالتاالستؤدي•
؛األجلالطویلةوالتنمیةالبشري

ً كثیرة،قطاعاتفي• ترتبیو،الخدماتالستمرارالضروریةتلكھيبسھولةتخفیضھاالممكنالموازنةبنودأننجدماغالبا
البشري؛المالرأستطویرعلىاألجلوطویلةكمافوریةسلبیّةآثاراعتماداتھاتقلیصعلى

معیّنقطاعفيفاءةالكتحقیقفيمحددةنفاقإفئاتودورحصیلةعلىیركزالعامةالمالیةتصحیحفيمفصلنھجاتباعینبغي•
؛أخرىجھةمناألجلطویلةالومتوسطةالةاالجتماعیّ عوائدهعلىالتأثیروجھةمن

یتخطىبمالقطاعیّةاالنتائجعلىاإلنفاقتغیراتوقعفھمتحسینفيالموازنةضمنبوضوحالبرامجوتصنیفالتخطیطیسمح•
.الحالیةالمالیّةالسنةأفق
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الالزمة لرأس المال البشرياإلیرادات الداخلیّةتعبئة 

ً مصدراً الداخلیّةاإلیراداتتشّكل• الصمود؛ىعلوالقادرللجمیعالشاملاألخضرالتعافيلدفعالمتوسطالمدىعلىأولیا
تعزیزھذهإلىتحتاجالمحليناتجھاإجماليمن%15بنسبةأدنىحدبالداخلیّةاإلیراداتتعبئةبقاعدةتفيالالتيالبلدان•

البشري؛المالرأسعلىاإلنفاقمنتتمكنلكياإلیرادات
:یليماالمتاحةالخیاراتتشمل•

الضریبیة؛القاعدةتوسیعخاللمنعامبشكلاإلیراداتتحصیلزیادة-
ثروتھ؛أوالضرائبدافعدخلبارتفاعالضریبيالعبءیرتفعبحیثالضریبياإلنصافتحسین-
البشري؛المالرأسفيتثمارالسلمضمونوإضافيمباشرتمویلتوفیربھدفاإلیراداتلبعضمرنیصخصت-
؛النقدیّةكلفتھازیادةخاللمنالضاراالستھالكأنماطلضبطصحیّةضرائبفرض-
البشري؛المالرأسفيلالستثماریةبیضرحوافزتقدیم-
.ومناخیةصحیةمنافعتحققالتيالبیئیةالضرائبفرض-

المحليالحكمھزةأجإلىالصحیة،والرعایةالتعلیموتحدیداً البشري،المالبرأسالمرتبطاإلنفاقسلطةنقلفيالتوسعیسلط•
.العقاریةالضرائبعبرسیماالالمحلیة،المواردتعبئةأھمیةعلىالضوء
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مخصصات الموازنةمن ضمنلإلنفاق ھامش حركة إیجاد 
للوقودءالكفغیراالستخدامیشجعالذيالرجعياألثرذياإلنفاقتوجیھإعادةیمكنكیفیوضحمثاالً الطاقةدعمیعتبر•

:الناسخدمةأجلمنسواء،حدعلىوالصحةالبیئةعلىسلبیةعواقبمنذلكعلىیترتبمامعاألحفوري،
؛2016/2017في%2.7إلى2013/2014فيالمحليالناتجإجماليمن%7مناألحفوريالوقوددعمخفضفيمصرنجحت-
درسیة،المالتغذیةبرامجوالنقدیة،التحویالتبرامجعلىلإلنفاقمصراستخدمتھالعامةالیةالمفيحركةھامشاإلصالحھذاخلق-
والتعلیم؛الصحةقطاعيو
؛2015المالیةالسنةفيالطاقةدعمعلىاإلنفاقمستوىالتعلیمعلىاإلنفاقتخطى-
.2015في%1إلى2014فيالمحليالناتجإجماليمن%3.2منالطاقةدعمانخفضإندونیسیا،في-
بلغفیمادوالر،ملیار7.3إلىاإلنفاقھذاتراجع،2017وفي.الطاقةدعمعلىدوالرملیار28.9إندونیسیاأنفقت،2014في-

.دوالرملیار30.1التحتیةالبنیةوعلىدوالر،ملیارات8الصحیةالرعایةعلىاإلنفاق

المناخیة؛المخاطرمنالحدذلكفيبماكبیرة،منافعالطاقةدعمخفضیحقق•
األساسیةالخدماتحمایةبالقطاعاتداخلالموازنةمخصصاتتوزیعإعادةتسمح•
ً وكماالبشريالمالرأسلتمویلمصدراً یكونأنالخاصلقطاعلیمكن• .ھبالمتصلةللخدماتمقدما
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الدولي ألولویات رأس المال البشريعماالقتراض وإدارة الدیون والد

تؤديأنوتجنبيالبشرالمالرأسنفقاتلحمایةوتخفیفھاالدیونھیكلةإعادةفيالمشاركةوالتجاریینالرسمیینالثنائیینلدائنیناعلى•
البشري؛المالرأستآكلإلىالماليالتقشففترات

المدخراتتعبئةلالمستقبلیةاآلفاقزیعزبتالبشريالمالرأستراكمفياألجلطویلةاستثماراتكاإلنفاقعناصرمنقسمتصنیفیسمح•
البشري؛المالرأساستثماراتلصالحواألجنبیةالمحلیة

:بینھاةھشاشواألشدالدخلمنخفضةالبلدانفيسیماالوبعدھا،كوروناأزمةأثناء،ةً أساسیالبشريالماللرأسالدولیةالمساندةتظل•
ومتوسط2018فيدوالراً 796المحليالناتجإجماليمنالفردنصیبمتوسطبلغ،)نسمةملیون651(الدخلمنخفضةالبلدانفي-

دوالرا؛40الصحةعلىاإلنفاقمننصیبھ
الصحیة؛الرعایةعلىاإلنفاقمنأدنىحدمقابلالمحليالناتجإجماليمن%5یعادلوحدهھذا-
؛الداخلیّةاإلیراداتمنالتحصیالتنصفذلكیفوقالبلدان،ھذهمنلكثیربالنسبةإنما-
.واسعنطاقوعلىاألمدطویلدولیةمساندةإلىالبلدانھذهتحتاج،علیھبناء-

فياقاإلنفھذاحمایةبذلك،أمكنإنالسیادیة،الثروةلصنادیقالحاكمةالقواعدصلبفيالبشريالمالرأسعلىاإلنفاقراجإدیساھم•
.المتوسطالمدىفيھتخطیطعلىنفسھالوقتفيویساعدكماوالمالي،اإلقتصاديالترديفترات
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الحد من مخاطر األزمات المستقبلیة وآثارھا: التطلع إلى المستقبل

المخاطریصتقلفيستثماراتاالمستقبلیةاألزماتوجھفيالصمودعلىالبلدانقدرةتعزیزطلبسیت•
سواء؛حدعلىوطأتھاوتخفیف

مات؛األزھذهشدةمنالحدعلىوتعملمستقبلیةأزماتحدوثاحتمالمنتقللإصالحاتتطبیقیمكن•

منلھا،صديوالتلألزماتاالستجابةنظمفياالستثمارالمستقبلیةاألزماتوطأةلتخفیفالتأھبیشمل•
قتصادیة؛اوصدماتطبیعیةكوارثووبئةأوجوائح

رد بمجلھا تجنب أسوأ آثار األزمات وصیاغة استجابات سریعة بتدعیم أنظمة تقدیم الخدمات یسمح•
؛عھاوقو

مالیةتأدواإعدادیتوجبالمستقبلیة،الصدماتوجھفيالصمودعلىالقدرةبناءإلىالبلدانسعيمع•
.ةأزمأيوقوعبمجردسرعةباستخدامھایمكن
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الخطوات التالیة وأسئلة للمناقشة

الخطوات التالیة
الخارجیة/المشاركة الداخلیة/خطة التواصل•
ى مالحظات على كیفیة ترجمة الرسائل الواردة في ھذه الوثیقة إل•

إجراءات عملیة

أسئلة للمناقشة
ى الفرص المتاحة الستخدام ھذا اإلطار في تعزیز الحوار علھي ما •

مستوى البلد المعني؟



#INVESTinPeople

شكراً جزیالً 
www.worldbank.org/humancapital

humancapital@worldbank.org
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