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Oliver Cann, Associate Director, Media, Tel.: +41 (0)79 799 3405 oliver.cann@weforum.org 

 دولة حول العالم 211اقتصاد  شمل
قدرة الدول على تطوير وتعزيز رأس  لقياس ا  جديد ا  مؤشر منتدى االقتصاد العالمي ُيطلق 

 المال البشري
  عالميًا.سويسرا وفنلندا وسنغافورة أفضل الدول التي نجحت في تحرير اإلمكانيات االقتصادية لرأس المال البشري 
 ( 6نتائج متباينة ألكبر اقتصادات العالم باحتالل ألمانيا المركز )( و 26( والواليات المتحدة )21تلتها اليابان ) الصين

(34.) 
 .يهدف المؤشر إلى مساعدة الدول على اتخاذ القرارات السليمة في استثمار اإلمكانيات االقتصادية لشعوبها 
 والرسوم  ومقاطع الفيديو المرتبطةاقتصادًا حول العالم وترتيبها  211الذي يغطي النسخة الكاملة من لتقرير  لتنزيل

 . الضغط هناوالمزيد، يرجى  البيانية
 

كشفت التقرير األول لمؤشر رأس المال البشري الصادر اليوم عن : 3112أكتوبر  1، األمريكية نيويورك، الواليات المتحدة
الفّعال طويل  يمنتدى االقتصاد العالمي عن قائمة أبرز االقتصادات العالمية األكثر نجاحًا من حيث التوظيف االقتصاد

تطوير وتوزيع  دولة حول العلم من حيث 211ووفقًا لنتائج المؤشر الذي يقيس قدرات اقتصادات المدى للقوى العاملة. 
وتمكين  ،القوة العاملةوتوظيف التعليم، والصحة والرعاية، وفق أربع معايير رئيسية تشمل،  العمالة المدربة والسليمة والقادرة

 بينما ضمت الثالثة، وسنغافورة الثانية، ألولى عالميًا في المؤشر العام، تلتها فنلندااسويسرا  المرتبة فقد احتلت البيئة، 
 ألمانيا في المركز السادس، منها شمال أوروبامن  ست دولمجموعة الدول المكملة لقائمة أفضل عشر دول بالمؤشر 

 . المركز الثامن في والمملكة المتحدة
 

قوي على صعيد تطوير رأس المال أداء ، عن جوانب شّكل األساس لتقرير رأس المال البشريي  وأظهرت نتائج المؤشر الذي 
في  اليابانحلت ، بينما عالمياً  كندا المرتبة العاشرة، حيث احتلت كا الشمالية وآسيا والشرق األوسطدول أمريالبشري في 

 عالمياً  اقتصاداً  12أفضل  ليضمنا تعزيز مكانتهما ضمن 26األمريكية في المركز  الواليات المتحدةتلتها  21المركز 
 . تصنيفًا في المؤشر منطقة الشرق األوسط وأفريقيا اقتصادات أفضللتكون  21قطر في المركز حلت بالمؤشر. و 

 
 

mailto:oliver.cann@weforum.org
http://wef.ch/hci13


2 
 

أعلى اقتصادات  لتكون 34في المرتبة  جاءت الصين، "بريكس"الكبرى الناشئة  الدول الخمس تاقتصادامجموعة وضمن 
 في المرتبة ، والهند15 في المرتبة البرازيلثم ، 12التي جاءت في المركز  ، تلتها روسياتصنيفًا في المؤشر دول "بريكس"

 ريكاجاءت كل من كوستافريقية األ تينية وجنوب الصحراءمنطقة أمريكا الالوفي . 16 أخيرًا في المركز ، وجنوب افريقيا51
تلك المنطقة. وشملت قائمة الدول التي تذيلت  على قمة الترتيب في 35صاحبة المركز  وموريشيوس، 41 صاحبة المركز

، ونيجيريا التي حلت في 221عالميًا، وباكستان صاحبة المركز  222نتائج المؤشر كل من مصر التي احتلت المركز 
  .211اللها المركز األخير ، وأخيرًا اليمن التي تذيلت التقرير باحت223المركز 

 ها البشرية، حيث إمكانياتاستغالل برز التقسيم الجغرافي الواضح من حيث قدرة الدول على على صعيد القارة األوروبية و 
عالميًا  12اسبانيا في المركز  وحلتفي الشمال والغرب. بجيرانها  سجلت دول جنوب وشرق أوروبا أدنى المستويات مقارنةً 

، ما (52)سجلت مستوى أقل من حيث القوة العاملة والتوظيف لكنها  (21) الصحة والرعاية في معيار اً تقييممسجلة أعلى 
. 11صاحبة المركز وصربيا ، 11التي حلت في المركز  ، واليونان45 صاحبة المركز يطالياوضعها في مرتبة متقدمة عن ا

التعليم معيار  أداًء قويَا في ، حيث سجلت12في المركز وجاءت فرنسا 
والقدرة القوة العاملة والتوظيف  معايير تراجعها في عّوضوالصحة والرعاية 

 على تمكين البيئة. 
 

 وفي منطقة أمريكا الشمالية، تقدمت كندا في الترتيب على الواليات المتحدة
ة تسجيلها تقييما ممتازًا بشكل أساسي في مجال التعليم الذي يجنت األمريكية

المرتبة  نالت الواليات المتحدةو جعلها تحتل المرتبة الثانية في هذا المجال. 
في المؤشر بسبب القوة العاملة الديناميكية لديها وقدرتها على جذب  26

مرحلة  قدرتها على االبتكار والمستويات المرتفعة فيالمواهب، فضاًل عن 
في  ارتفاع المستوى النسبي وتضمنت عوامل الضعفالتعليم الجامعي. 

مستويات تسجيل و  ،األمراض غير المعدية في المراحل األولى من سن العمل
 . الشاملة العقلية القدراتمنخفضة نسبيًا في 

 
 عالمياً  21المركز  اليابان فيه ففي الوقت الذي حققتآسيا، أما في قارة 

، كما كليات اإلدارةال سيما في في القارة  تظل جودة التعليم قضية ملّحةالصحة والرعاية والتعليم،  في معاييرقويًا  أداءً  مسجلةً 
بعد  11في المركز  ماليزيا وأتتبعد سن الستين" عائقًا أيضًا.  تشكل المستويات المنخفضة من حيث تكامل "القوة العاملة

الصين التي  واستفادت. بالمؤشر 14 التي حلت في المرتبة كورياتلتهم سنغافورة واليابان صاحبتا أعلى تصنيف في القارة، 
مستويات المهارات، لكنها تراجعت في النظرة لألعمال على من انخفاض معدل البطالة لديها وارتفاع  34جاءت في المركز 

الهند  واحتلت. يم الجامعي في سوق القوة العاملة الحاليطار التشريعي وانخفاض االلتحاق بالتعلوجودة اإلمجال الصحة 

Top 20 Selected 

Countries 

Switzerland 1 France 21 

Finland 2 Korea 23 

Singapore 3 UAE 24 

Netherlands 4 Spain 29 

Sweden 5 Chile 36 

Germany 6 Saudi Arabia 39 

Norway 7 China 43 

United Kingdom 8 Russian 

Federation 

51 

Denmark 9 Greece 55 

Canada 10 Brazil 57 

Belgium 11 Mexico 58 

New Zealand 12 Turkey 60 

Austria 13 Tunisia 67 

Iceland 14 India 78 

Japan 15 South Africa 86 

United States 16 Iran 94 

Luxembourg 17 Egypt 111 

Qatar 18 Pakistan 112 

Australia 19 Nigeria 114 

Ireland 20 Yemen 122 
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في لكنها سجلت أداًء ضعيفًا ، القوة العاملة والتوظيففي معيار  32سجلت المركز حيث في المؤشر العام،  51 المرتبة
 (. 221مجال الصحة والرعاية )

 
على قائمة أفضل أفضل تصنيف عالميًا  21صاحبة المركز  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حققت قطر وعلى صعيد
في تمكين البيئة. وعلى الرغم من  21في القوة العاملة والتوظيف، و 5التعليم، ومعيار في  16المرتبة سجلت و  ،دول المنطقة

بسبب ارتفاع مستويات األمراض غير  33بتسجيل المرتبة رعاية الصحة والمعيار سجلت قطر أداًء ضعيفًا في فقد ذلك، 
وجاءت دولة اإلمارات في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة بشكل عام. وضعف الرعاية الصحية السمنة معدالت و  المعدية

 في المركز البحرينثم ، 42المملكة العربية السعودية في المرتبة ، و 11اسرائيل في المركز  عالميًا، تلتها 13باحتالل المركز 
 ،53 في المركز ولبنان ،65في المركز  تونسوحققت باقي دول المنطقة مراتب متأخرة في المؤشر العالمي ضمت . 32

 . في المؤشر ةالمرتبة األخير  حّلت اليمن فيعالميًا، في حين  222التي احتلت المرتبة  ومصر 11 في المركز والمغرب
 

، دول القارة األمريكية الجنوبية، في حين 46، وتشيلي صاحبة المركز 41المركز  وتصدرت كل من كوستاريكا صاحبة
. كما تصدرت باربادوس التي حلت في المرتبة بسبب األداء الضعيف نسبيًا في مجال التعليم  15سجلت البرازيل المركز 

 ، دول منطقة الكاريبي. 16
 

، في المنطقة رأس القائمة المؤشر العام على في 35صاحبة المركز  جاءت موريشيوسوفي منطقة جنوب الصحراء األفريقية 
ريا، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة ينيج. أما 12 في المرتبة ، وكينيا52صاحبة المرتبة وانا تلتها بوتس

 ، وبوركينا فاسو221المركز  صاحبة كل من مالي المراكز األخيرة في القارة شغلت، بينما 223االفريقية، فقد احتلت المركز 
 .212المركز  ، وغينيا222 المركز

 
 يلقي التقرير بالضوء على إمكانيات: "العالمي االقتصاد لمنتدىكالوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي قال  التقريروحول 

مد في ترسيخ النجاح االقتصادي طويل األ كبيرة ذات أهمية والتي باتتمن المهارات والقدرات اإلنتاجية،  رأس المال البشري
 يكمن مفتاح تطوير مستقبل أي دولة أو مؤسسة في تطوير مهارات ومواهب شعوبها".، حيث بشكل أكبر من أية موارد أخرى

 
البشر ال يقتصر  قدرات وامكانات المال. فاالستثمار في أهم أنواع رأس البشري في المستقبلوأضاف: "سيشكل رأس المال 

 . في جميع جوانبه"تنميته وتحقيق التقدم واالزدهار  يجب العمل المستمر علىمار فحسب، بل ى امتالك هذا االستثعل
 
تقدم أعمار العالمي: "تواجه بعض الدول مشكلة  االقتصاد منتدىقالت سعدية زهيدي رئيسة مشروع رأس المال البشري في و 

وتتطلع بعض الدول لذلك . ن معاً عدد قليل من الدول المشكلتي مشكلة ارتفاع عدد السكان الشباب، ويواجه وأخرى، سكانها
ح لها تتيتطوير آليات ل لدول أخرى ضرورة العملأنها تواجه أزمة رئيسية مقبلة، بينما تعني بالنسبة من منظور  الواقع
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الصادر من المنتدى يعتبر مؤشر رأس المال البشري و االستفادة من إمكانيات سكانها بداًل من تركها تتفاقم حتى تصبح عبئًا. 
 وقطاع األعمال من االشتراك في تخطيط القوة العاملة من أجل المستقبل".  الحكومات لتمكيناليوم  الدولوضعية  أداة لتفهم

 
 -انتهى  -

 للمحررين:مالحظات 
% من عدد سكان العالم من خالل قياس عوامل 22دولة تشّكل أكثر من  211العالمي  االقتصاد منتدىيقّيم مؤشر رأس المال البشري الصادر عن 

 هي: معايير 3المساهمة والتحفيز للتنمية وتوزيع القوة العاملة المدربة والسليمة والقادرة. يتكّون المؤشر من 
 

 تعلم األساسي والثانوي والجامعي في يرصد عناصر االلتحاق بالتعليم وجودته والتخرج على امتداد مستويات الالذي  :التعليم
 مختلف الفئات العمرية.

  .الصحة والرعاية: الذي يقّيم جوانب الصحة الجسدية والعقلية، منذ الطفولة حتى البلوغ 
  حيث الخبرات والمواهب والتدريب والمهارات بين سكان دولة ما في سن  تقييم عدم التكافؤ منالقوة العاملة والتوظيف: يهدف إلى

 العمل. 
  .تمكين البيئة: يرصد اإلطار التشريعي والبنية التحتية وغيرها من العوامل التي تمّكن من تحقيق العوائد على رأس المال البشري 

 
ضمن  على أنها المسافة من المتوسط لجميع الدول Z-scores بـ  في المؤشر المكتوبة متغيرًا. ويمكن تفسير الدرجات 13ن ويتألف المؤشر م

حصول الدولة على درجة إيجابية أنها حققت أداًء قويًا، وحصولها على درجة سلبية يعني أداًء ضعيفًا، أما الرقم القريب من الصفر ويعني المؤشر. 
وتم الحصول على نصف المتغيرات تقريبًا من بيانات معلنة لدى منظمات دولية مثل منظمة العمل سواء إيجابيًا أو سلبيًا، يعني أداًء متوسطًا. 

دى الدولية واليونسكو وبرنامج األمم المتحدة للتنمية ومنظمة الصحة العالمية، بينما جاء النصف اآلخر من استقصاء رأي تنفيذي سنوي للمنت
 خرى. االقتصادي العالمي وغيرها من مصادر المسح األ

 
العالمي ومؤسسة ميرسر لالستشارات وجامعة هارفرد والتشاور مع مجموعة واسعة من  لعمل في منتدى االقتصاد ويعتبر التقرير ثمرة تعاون بين فرق

 حكوميين ومنظمات المجتمع المدني. المسؤولين الاألكاديميين ورجال األعمال و 
  

 http://wef.ch/hci13full لقراءة تقرير رأس المال البشري: -
  http://wef.ch/twitterعبر   Twitterتابع المنتدى على موقع  -
  http://wef.ch/facebookعبر  Facebookانضم للمنتدى على موقع   -
   http://wef.ch/blogاقرأ مدونة المنتدى عبر   -
  http://wef.ch/newsاشترك في النشرات اإلخبارية للمنتدى عبر  -

 

 نبذة عن منتدى االقتصاد العالمي:

تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة، والقطاع األكاديمي، يعد منتدى االقتصاد العالمي منظمة دولية مستقلة 
، ويقع 2252والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية في عام 

 ال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية محددة.مقره الرئيس في مدينة جينيف السويسرية. و 
 www.weforum.orgللمزيد من المعلومات حول منتدى االقتصاد العالمي، الرجاء زيارة: 

 

http://wef.ch/hci13full
http://wef.ch/twitter
http://wef.ch/facebook
http://wef.ch/blog
http://wef.ch/news
http://www.weforum.org/
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 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:
 العالمي االقتصاد منتدىعالمي، اإل المدير، يريم الحبيب

 11 31 531 79 41+، الهاتف المتحرك:  Rim.Elhabibi@weforum.org: يالبريد اإللكترون
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