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 الخالصة

تهدف  إلى إبراز أهمية رأس المال البشري كمورد اقتصادي يتم استتممار  ليوتوا المكترل الترليط لالتن التوميتة ع شتاري   

االستممار التي تهدف إلى الوهوض بالبلد، عذلك  ن خالل نوعية قوة العمل التي ترتبن بعالقة طرديتة  ت  الومتو االقتصتادي   

س  الهتتا البشتتري ليفتتهم يتتي توميتهتتا االقتصتتادية لتت ا تبوتتم العديتتد  تتن الفياستتاة لتت ا ادركتتم اا تتاراة أهميتتة استتتممار رأ

عاالستراتيجياة  ال ي تمملم أعال  بإصالح الوظام التعليمي  لغرض تويير قوى عا لة  واكبة للتلور العلمي ع دربة بمهتارة 

ال نهتا ادركتم بتبا ب تاق ال لتاا الاتا   لتفي بكاجاة األهداف التوموية للبلد  ، ع ن ثتم عملتم علتى تتوطين ال لتاا الاتا 

 رهوا بيد قوة العمل الوايدة سوف يؤدي إلى زيادة يي األ وال التي تهدر خارج البلتد بتدالم  تن استتغاللها يتي توستي   فتيرة 

  عاظهتتر البكتتة عتدة نتتتالم  تتن أهمهتا إا االستتتممار يتتي رأس المتال البشتتري  تتن ختالل التعلتتيم ل يتتراد يريتت الومتو عالتوميتتة 

 فتوى الوفاقة المعريية عالعلمية التي تك ق نمو اقتصتادي  فتتدام  يتدي  بالتوميتة االقتصتادية إلتى  فتتوياة  ت د تة  تا اثبتم 

نموذج نتاج  ايعاليتها يتي اا تاراة التتي ت  تم ن لتة اقتصتادية أاتاد بهتا العتالم، عأعصتى الباتتة باالستتفادة  تن اا تاراة كت

ر برا جها يتي  جتال االستتممار يتي رأس المتال البشتري اذا اا الوجتاح عتك يتق التوميتة  شترعط بالوفبة للبلداا الوا ية عتلوي

ببواق ال دراة البشرية لتموين األنفاا  تن المفتاهمة الفعالتة  عاايجابيتة يتي تك يتق التوميتة البشترية للوهتوض عتك يتق التوميتة 

 االقتصادية  

 

 االقتصادي ، التومية االقتصادية ، توطين ال لاا الاا رأس المال البشري، الومو الكلمات المفتاحية: 

 

Policies and Strategies of the United Arab Emirates in Investing its Capital Human 

Being to Contribute to its Economic Development 

Maha Kareem Ali 1 

Abstract 

 The study aims to highlight the importance of human capital as an economic resource that is 

invested to be the main driver of development plans and investment projects that aim to 

advance the country, through the quality of the labor force that is directly related to economic 

growth. Therefore, the UAE realized the importance of investing its human capital to 

contribute to its economic development, so it adopted many policies and strategies, which 

were first represented by reforming the educational system for the purpose of providing a 

workforce that keeps pace with scientific development and is skillfully trained to meet the 

needs of the country’s development goals, and then it worked to localize the private sector 

because it realized that The survival of the private sector dependent on the hand of the 

expatriate labor force will lead to an increase in the money that is wasted outside the country 

instead of being used to expand the process of growth and development. The research showed 

several results, the most important of which is that investing in human capital through 

education for individuals raises the level of cognitive and scientific competence that achieves 

sustainable economic growth that pushes economic development to advanced levels, which 

has proven its effectiveness in the Emirates, which achieved an economic shift praised by the 

world, and the researcher recommended taking advantage of the Emirates As a successful 

model for developing countries and the development of their programs in the field of 

investment in human capital, if success and development are conditional on building human 

capacities to enable people to contribute effectively and positively to achieving human 

development for advancement and achieving economic development  
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  : المقدمة

االستتتممار يتتي راس  هيلعبتتاا هتت ا الموعتتوا يوعتت  التتدعر التت ي 

 ،ا يتي تك يتق التوميتة االقتصتادية ا استراتيجي م دعرم  ن المال البشري 

اكف اعتدريبي م  اتعليمي م  اععملية إعداد  تتللب نظا م   تن أجتل  عيعاال وقم

 تن  ،تكضير الدخول إلى سوق العمل عالمفاهمة يتي خلتق المترعة 

ه ا الموللق ي اس استتممار رأس المتال البشتري بمتدى قدرتته علتى 

علتى تزعيد سوق العمل ببيدي عا لة  دربة ع  ؤهلتة ع  تاصصتة 

 عتدة ة إلى ستبل عأستاليبد  ة الع  عد  أ  عيق  تللباة ه   الفوق ل لك 

 تتن التعلتتيم ع تتن ثتتم  الريتت  كفتتاقة العوصتتر البشتتري عاستتتممار  بتتدقم 

لتلوير راس المال البشتري عالتتي  اا اراةم التدريب  ل لك اتجه

هديم يي األساس  ن إصالح الوظام التعليمي هو تويير قوى عا لة 

عتعزيتتز  ، دربتتة  تتاهرة تفتتي بكاجتتاة األهتتداف التومويتتة لشتتعبها

 فتتيرة الومتتو عالتوميتتة  تتن ختتالل اطتتالق إ وانتتاة المتتواطوين التت ي 

فتاا توايفتية سوف ي ود عجلتة التلتوير االقتصتادي عتن طريتق ارت

  الدعلة  ن خالل نمو ال لاا الاا  

 

 مشكلة البحث:

 تن تيتتة ةلبتتة   اا تتاراةمتاز بتته ستوق العمتتل لدعلتة وتمملتم بمتتا ي

ال تتوى العا لتتة الوايتتدة علتتى المكليتتة عتمركتتز اةلتتب المتتوظفين يتتي 

يجعتتتل التوميتتتة االقتصتتتادية  رهونتتتة ب تتتوى   تتتاال لتتتاا الكوتتتو ي 

لت ا هتل يموتن ل توة العمتل المكليتة  تن أا  تفتهم  فتاهمة ،خارجيه 

ياعلة ت ي ية يي التومية االقتصادية التي تفعى إلى  واصتلتها دعلتة 

 ع دى تمووها  ن ذلك؟ اا اراة

 

 :فرضيات الدراسة

علإلجابتتة علتتى إاتتوالية الدراستتة تتتم ععتت  يرعتتيتين رليفتتتين:  

رأس المال البشري الركيزة األساستية لمترعة األ تم التتي  يعد  األعلى 

 ،بتوميتهتتا تمووهتتا  تتن تك يتتق  راكتتز  ت د تتة يتتي التوميتتة االقتصتتادية

عالفرعية المانية إا االستتممار يتي رأس المتال البشتري هتو الايتار 

 االستراتيجي لتلوير الوفاقاة البشرية المكلية  

 

 : أهمية البحث

لمرعتهتتا الك ي يتتة   اا تتاراةادرال  جتتاقة أهميتتة البكتتة لتتتعوط

المفتتت بلية التتتي تفتتهم يتتي توميتهتتا االقتصتتادية عتتن طريتتق استتتممار 

طاقاتها التتي تموتوهم  تن  التميتز عالموايفتة بعتد تزعيتدهم بالمعريتة 

عالتتتتتعلم عالتتتتتدريب  تتتتن ختتتتالل اطتتتتالق تز تتتتة  تتتتن األستتتتاليب 

يتميتز بهتا  عاالستراتيجياة التي تمووهم  ن سد الفجوة الهيولية التتي

  اا اراةسوق العمل لدعلة 

  أهداف الدراسة: 

 ،ياا تتاراتي تتد ستتعى البكتتة إلتتى إبتتراز اهتتم ستتماة ستتوق العمتتل 

يتة يتي ستوق اا اراتعالتغيراة التي طرأة على أارال قوة العمل 

ع دراستة  ،لترأس  الهتا البشتري  اا تاراةعكيفية استممار  ،العمل 

بترأس  الهتا البشتري المكلتي   اا تاراةاستراتيجياة عاستمماراة 

عذلك لتك يق تكفيواة سريعة يي تبهيل رأس  الها البشتري ليفتهم 

يتتي توميتهتتا االقتصتتادية الكاليتتة عالمفتتت بلية عت ليتتل االعتمتتاد علتتى 

 األيدي الوايدة 

 

 :منهجية الدراسة 

لتك يق الغرض المرجو  ن الدراسة قفموا ه   الورقة البكمية إلتى  

يي  ،تممل المللب األعل راس المال البشري اطار  فاهيمي  للبين

تين كاا المللب الماني  األساليب عاالستراتيجياة المتبعة  ن قبتل 

العربيتتة المتكتتدة يتتي استتتممار رأس المتتال البشتتري  اا تتاراةدعلتتة 

 المكلي 

 

 المطلب األول : رأس المال البشري اطار مفاهيمي

 مفهوم راس المال البشري  -أوال:

 ،هو  ازعا المهاراة اانتاجية عالمواهب عخبرة قوة العمل        

عهتو الرصتيد  تن  ،عالتي  تفتممر  ن خالل تولفتة الفرصتة البديلتة 

 ، [1] ال دراة التي يجفتدها األيتراد عالت ي يكتدد  فتتوى إنتاجيتته

األيتراد كتل  تا  عه ا يشتير إلتى المتدى الت ي يموتن أا  يفتتادم ييته

يتعلمونه  ع ا يمتلوونه استادا ام  وتجام  رتبلا بالوشتاط االقتصتادي 

  [2الم بصتتورة  بااتترة أع ةيتتر  بااتترة ]التت ي يك تتق ثتترعة أع دختت

بتبا رأس المتال البشتري يتممتل يتي  ( Kendrickاعتبر كبودريك )

رأس المتتال الفوتتري ةيتتر المتتادي عةيتتر الملمتتوس، عالتت ي يتتتراكم 

باالستتتممار يتتي التعلتتيم عالبكتتوي بهتتدف زيتتادة كفتتاقة المتتوارد يتتي 

يبا توظيم هت ا المفتت بل الوتا ن يتي الت كاق اانفتاني [  3]المفت بل 

ية االقتصتادية عت دم المعرية؛ يووا له الدعر الفاعل يي تك يق التوم

ع ردعداتهتتا المفتتت بلية  ع تتن التعريفتتاة عاستتعة  إنتاجيتهتتاعتلتتور 

االنتشتتتتار لمصتتتتلل  رأس المتتتتال البشتتتتري التتتت ي تتبوتتتتا   وظمتتتتة  

اليونيفيف عهو المازعا ال ي تمتلوه الدعلة  تن الفتواا األصتكاق 

تت ،المتعلمتتين األكفتتاق عالموتجتتين ا يتتي ت ريتتر التت ي يعتتد عا تتل رليفم

 د  تن تيتة الومتو االقتصتادي عتعزيتز التوميتة البشتريةإ وانياة البل

عيعرف برنا م األ م المتكدة اانمالي رأس المال البشري ببنه [ 4]

كتتل  تتا يزيتتد  تتن إنتاجيتتة العمتتال عالمتتوظفين  تتن ختتالل المهتتاراة 

 [ 5]المعريية عالت وية التي يوتفبونها أي  ن خالل العلم عالابرة 
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 -في رأس المال البشري وأهميته:مفهوم االستثمار  -ثانياً:

الكديمة تتجته نكتو الموجتوداة  اادارةأا االتجاهاة المعاصرة يي 

تممتتل الوفتتبة  أصتتبكمالبشتترية أكمتتر  تتن الموجتتوداة الماديتتة  إذ 

عالتعظتيم يتي الموجتوداة الماديتة  ااعاية ن أصولها، الا  األكبر

يتتبتي بفعتتل تتتواير الموجتتوداة البشتترية، عهتت ا الموعتتوا بببعتتاد  

ألنه أتـد أهـم العواصـر يــتـي ،[ 6]الجديدة هو رأس المال البشري 

العمليتتة اانتاجيتتة، عيفتتاعد علــتتـى االبتوــتتـار عاابــتتـداا عتك يتتق 

لت ــتتـدم التووولتتوجي، التت ي الميتتزة التوايــتتـفية لهــتتـا  يفــتتـي ظــتتـل ا

ي لتتم  تتـن الوظتتـالف التتتـي تكتتتـاج التتـى  عريتتـة عتتممتتـل بمتتـزيم  

الابـرة عاادرال عالمهـارة عال ـيم عالمعلو اة إلى أا أهمية  رأس 

  :[7] المـال البـشري تتجفد  ن خالل االتي

يفهم بشول  باار يي ري   عدالة الومو المفتديم عن طريق  -1

الملموستة  األصتولعاالستتمماراة يتي  اانتاجيتةزيادة اللاقتة 

 عةير الملموسة  مل االبتوار عالتعليم عالتدريب 

يؤثر علتى اتركاق، ع تالوين  األيوتار الجديتدة ، عتوليتد المتال  -2

 الالزم لبدق  شاري  جديدة  

يفهم بشول  بااتر يتي الت تدم الت وتي تيتة يعتد  صتدرام  همتام  -3

  ن  صادر الومو المفتدام 

لن يؤدي ه ا العوصر دعر  دعا تعليم، تية يفهم التعليم يتي  -4

 تراكم رأس المال البشري  

،  األهتتتدافلتك يتتتق  األستتتاسعيعتتتد راس المتتتال البشتتتري المفتتتتاح 

يي العمتل  عتك يتق الميتزة التوايفتية، تيتة اقتترح  األيوارعتلوير 

Barney  ببا الميزة التوايفية المفتمرة توجز  تن ختالل 1990عام

المال البشري ال ي يفاهم يي خلتق ال يمتة، عأليموتن استتبداله رأس 

أع ت ليد  لما يمتلوه  ن المهاراة عالمعارف المميوتة عالتتي  عظمهتا 

أال عوتتد ا ي و تتوا بتكويتتل  عتتاريهم [ 8]عتتموية ال يموتتن ت ليتتدها 

جتتاة جديتتدة، عالتت ي و وت عإنتتتاجعخبتتراتهم ع هتتارتهم يتتي العمتتل 

 ضاية لإلنتتاج  تن  ختالل زبتالن جتدد، بدعر  يفاهم يي خلق قيمة 

  [ 9] عصورة أيضل، عنجاح أكبر

ع شرعا استممار رأس المال البشتري هتو عبتارة عتن جهتد عتالمي 

يفتهدف تفري  عتيرة زيادة االستمماراة يتي البشتر كمتا عكيفتا  تن 

هو قيد التوفيت  تاليمتا، تيتة أجل تعزيز العدالة عالومو االقتصادي، ع

بلدا على كل  فتوياة التدخل  ت   جموعتة البوتك التدعلي  63 يعمل

ل المللتوب يتي نتواتم  على تكديد الو هم االستراتيجية لتك يق التكتول

عتلتتزم  جموعتة البوتك التدعلي بمفتاعدة  ،رأس المال البشري لديها

 اتلتتف البلتتداا يتتي إعلتتاق األعلويتتة لتترأس المتتال البشتتري بلري تتة 

با الوظتالف عالعمتال المهترة هتم المفتتاح  فتدا ة لتوا ي اادرال بت

للت دم الوطوي يي بلتداا العتالم علتى جميت   فتتوياة التدخل، عكتاا 

 :[10]هدف البوك الدعلي  ن ذلك  هو 

 بواق الللب على استمماراة أكبر عأيضل يي البشر • 

 فتتتاعدة بلتتتداا العتتتالم علتتتى تعزيتتتز استتتتراتيجيتها عاستتتتمماراتها • 

البشتتري عذلتتك لتك يتتق تكفتتيواة ستتريعة يتتي المتعل تتة بتترأس المتتال 

    تكفين كيفية قياس رأس المال البشري  ،الوتالم

عبتتت لك يموتتتن ال تتتول أا االستتتتممار يتتتي رأس المتتتال البشتتتري هتتتو 

تاصتتيم تصتتة  تتن  تتدخراة الدعلتتة أع األيتتراد لتعلتتيم األيتتراد أع 

 تدريبهم بهدف الكصول على أيدي عا لة  ؤهلة عذاة كفاقة عالية 

ا اةلتتب التتدعل الوا يتتة أةفلتتم استتتممار هتت ا العوصتتر الكيتتوي أال ا

  تتاعركتزة ي تتن علتتى األربتاح الريعيتتة يتتي تلتوير ناتجهتتا المكلتتي 

علغتتترض تك يتتتق  ،أعجتتتد تشتتتو  يتتتي البويتتتة الهيوليتتتة القتصتتتاداتها 

عخلتتن  ةاالستتتممار يتتي العوصتتر البشتتري البتتد  تتن أنظمتته سياستتي

 ا  تتا تبوتتته دعلتتة استتتراتيجية للوهتتوض بهتت ا المتتورد الكيتتوي عهتت

التتتي ادركتتم  تتدى أهميتتته يتتي ظتتل  ،العربيتتة المتكتتدة  اا تتاراة

التلتتور الهالتتل  تتن المعريتتة للوصتتول إلتتى األبتتداا عاالبتوتتار التت ي 

يووا  ن خالل تلور رأس المال البشتري الت ي يعتد  فتتاح التوميتة  

كمتتا اكتتد ذلتتك  اراتتال اذ اعتبتتر اا اثمتتن عتترعب االستتتممار هتتو 

االستتتتممار يتتتي البشتتتر ألا  وكوتتتى إنتاجتتته يتصتتتاعد بتتتوفط  وكوتتتى 

 وانيتتته ع هارتتته عاا عمتتر  المعوتتوي يتجتتدد  تت  تغيتتراة العصتتر إ

علتتن يوتتدثر أال بتوقتتف عمتتر  الز وتتي عبتت لك يهتتو ال ياضتت  ل تتانوا 

 [ 11] الموفعة المتواقصة

 

 العالقة بين راس المال البشري والنمو والتنمية االقتصادية  -ثالثاً 

خلي  ت  يعرف الومو االقتصادي ببنه الزيادة يي أجمالي التدخل التدا

كل  ا يك  ه  ن زيادة يي نصيب الفرد  ن التدخل الك ي تي عاعتبتر 

راس المتتتتال المتتتتادي عالبشتتتتري همتتتتا المصتتتتدر األساستتتتي للومتتتتو 

يرأس  ،االقتصادي يضالم عن الت دم الت وي عكفاقة الوظم االقتصادية

المال البشري هو تومية ال توى العا لتة  تن تيتة التتدريب عالتبهيتل 

د  تتن نفتتبة ال تتوى الفاعلتتة اقتصتتاديام  يتتالومو إلتتى الكتتد التت ي يزيتت

عإنمتا هتو نتيجتة لفياستاة  ةاالقتصادي المفتدام  لتيط عمليتة تل اليت

يتتالومو يممتتل تكفتتن كمتتي  ،ةععلميتت ةع ؤسفتتاة عتغيتتراة هيوليتت

لمجمتتل االقتصتتاد علغتترض عتتماا استتتمرار  علتتى المتتدى اللويتتل 

يتللب سلفلة  ن التغيراة يي الهيول االقتصادي ه   الفلفتلة هتي 

 [12]التوميتتتة االقتصتتتادية التتتتي بتتتدعنها يتوقتتتف الومتتتو االقتصتتتادي 

أال ببتيتتاق  ،عأليموتتن تك يتتق المزيتتد  تتن الت تتدم يتتي التوميتتة البشتترية

متتو االقتصتتادي المفتتتدام عالتعجيتتل بتتالتكول الهيولتتي يتتي تغيتتر الو

تركيبة الواتم عالعمالة باالتجا  نكو ال لاعاة عاألنشلة االقتصادية 
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يتتبظهرة الدراستتاة [ 13]ذاة اانتاجيتتة عال يمتتة المضتتاية األعلتتى 

الومو االقتصادي طبيعة العالقتة بتين  بانموذجاةالتلبي ية المرتبلة 

لبشرية عالومو االقتصادي يي االقتصتادياة المت د تة تومية الموارد ا

%  تتن الومتتو يتتي التتدعل الصتتواعية 90لتتدعل العتتالم، عتبتتين أا نكتتو 

كاا  رجعه تكفتين قتدراة اانفتاا ع هاراتته عالمعريتة عاادارة  

عأاتتار اتتولتز يتتي دراستتته علتتى االقتصتتاد األ ريوتتي إلتتى  عتتدالة 

ليمتتي عتتتزداد الم تتدرة التتدخل التتوطوي تومتتو بارتفتتاا المفتتتوى التع

اانتاجيتتة أليتتراد  المجتمتت  ع تتن ثتتم تتك تتق التوميتتة االقتصتتادية  عال 

تتللب التومية  جرد ن ل المعرية ع التووولوجيا  ن  وتاا خختر بتل 

تتعتتدا  إلتتى خلتتق الع تتل التت ي يبتتدعها عيفتتيرها عيعتوتتي بهتتا  علتتى 

   واجهتتتة عاستتتتيعاب  تللبتتتاة التوميتتتة االجتماعيتتتة عاالقتصتتتادية 

ال يموتن   ،يالعالقة تبادليه بين الومتو االقتصتادي عالعوصتر البشتري

تومية العوصر البشري بدعا تك يق نمتو اقتصتادي  عال يموتن للومتو 

 أا يفتدام  عيك ق التومية بدعا تبهيل العوصر البشري  

يالعوصر البشري  ن أهتم العواصتر اانتاجيتة التتي يموتن أا تفتاهم 

لتن يتؤدي هت ا العوصتر دعر  دعا تعلتيم، ، يي تك يق التوميتة، لوتن 

 ن هوا يإا تراكم رأس المال البشري يفاعد يي الت دم الت وتي عيعتد 

الومتو  يتيعيتؤثر التعلتيم [  14] صدرا  ن  صادر الومتو المفتتدام 

العديتد  تن المتغيتراة االقتصتادية الوليتة  متل  يتي تن ختالل تتبثير  

 تق االرتبتاط  تن ختالل عيتك ،اانتاجية، عنصيب الفرد  تن التدخل 

تتتبثير رأس المتتال البشتتري علتتى قتتدرة الدعلتتة علتتى تلبيتتق عتلتتوير 

التووولوجيا الجديدة، عيمون التدليل علتى دعر العوصتر البشتري يتي 

ال يتتتتام بالوشتتتتاطاة االقتصتتتتادية عمو تتتتا عالوشتتتتاطاة االقتصتتتتادية 

خصوصا عبال اة عود ا تتلور نوعيتته خاصتة بتتويير المعلو تاة 

المهاراة الالز ة له عن طريق  االستممار ييته تعليميتا عالمعارف ع

اذا أا االستتتممار بتتراس المتتال البشتتري  تتن ختتالل [  15]عتتتدريبيام  

تعليمه عتدريبه سوف يالق جهاز بشتري كفتؤ عستليم بمتا يفتهم يتي 

تك يق التومية االقتصادية عيتللب ذلك عجود   و اة االستممار يي 

يفية استممارها  كما يتللتب عجتود ه   الموارد ع عرية  برراة عك

اي اا هوال عالقتة  تبادلتة  ،خلة  فب ة تكدد الهدف  ن االستممار

أا عوالد العوصر  ،بين راس المال البشري عبين التومية االقتصادية

البشتتري ستتوف تكتتدي ن لتتة نوعيتتة  ميتتزة يتتي الومتتو االقتصتتادي 

 [:16]عالتومية المفتدا ة  ن خالل  

ع ن ثم  ارتفاا ال درة  ،رد عالمجتم  على االدخارارتفاا قدرة الف -

 على االستممار 

تكفن الومو االقتصتادي عال تدرة التوايفتية ع تن ثتم تكفتن ال تدرة  -

 على االبتوار 

 تكفن يي نوعية الاد اة الصكية عاالجتماعية  -

أ ا إتداي ن لة نوعية يي خصالم رأس المال البشتري يتؤدي إلتى 

تكفتن يتي ظترعف األسترة  ،عدختل األسترة )ارتفاا الدخل الفتردي

قتدرة  ،قتدرة عاستعة علتى الكترال عالمشتاركة ،الصكية عالتعليميتة 

ة تتوير يتر  أيضتل لتك يتق التوميت ،عالية علتى العلتاق عاانتاجيتة

  (هجرة   ووة ،الشا لة المفتدا ة

 

 مؤشرات االستثمار في رأس المال البشري:-رابعاً 

  :[17] المال البشرى  ن خالل تتكدد كفاقة االستممار يي راس

نفبه  ا تاصصه الدعلة ل نفاق على التعليم   ن تجتم  وازنتهتا  -أ

يؤدي  يي الكصــــــــول على قوة عا لة  ؤهلة تتمت  بدرجة   ا

 عالية   ن المعارف 

جتتتودة التعلتتتيم: اذ تفتتتهم جتتتودة التعلتتتيم  يتتتي الكصتتتول علتتتى  -ب

بفاعليتتة يتتي ت تتديم  الاتتد اة  ارجتتاة جيتتدة يمووهتتا  المشتتاركة 

 عتل المشوالة عاألز اة الماتلفة 

التدريب الفعال عاالناراط يتي ال لتاا الاتا  الت ي يفتهم يتي  -ة

   اكتفاب المهاراة

 

 في رأس مالها البشري  اإلماراتاستثمار  -المطلب الثاني:

 العربية اإلماراتأوال: الهيكل السكاني والقوة العاملة لدولة 

ب لتتة عتتدد ستتوانه عبالتتتالي قلتتة األيتتدي العا لتتة  اا تتاراةمتتازة نا

ععيق أستواقها المكليتة التتي تتؤثر علتى نهضتتها التومويتة المكليتة 

ال ي ال يتي  توس  المشاري  اانتاجية عالاد يتة  بشتول كبيتر تيتة 

إلى است دام العمالتة الوايتدة   اا اراةدي  ب  اال يومو الللب المكلي 

إلتتى  1975التف نفتتمه لعتام  558واا الولتي  تتن ليتوتا ى أعتداد الفتت

الف نفتمة لعتام  3،108عليصل إلى  1985الف نفمة لعام  1،382

بمتتتا ييهتتتا الفتتتواا الوايتتتدين لغتتترض تفتتتيير عجلتتتة التوميتتتة  2000

االقتصتتتتادية ع اتلتتتتف المشتتتتاري  اانماليتتتتة عاستتتتتيراد التوولوجيتتتتا 

عبالتتالي اتولم ال تتوى العا لتة المكليتتة  ،الستتومال عواصتر اانتتتاج

عاتتتتهدة دعلتتتتة  ،[ 18]%  تتتتن  جمتتتتوا ال تتتتوة العا لتتتتة 10ي تتتتن 

زيتتتادة كبيتتترة يتتتي عتتتدد الفتتتواا ختتتالل الفتتتوواة ال ليلتتتة  اا تتاراة

  تاالماعية بفبب الومو الوبير يتي  اتلتف ال لاعتاة االقتصتادية، 

 ،2010-2005 تن  المتدةعيتي  ،أدى إلى تتديق العمالتة بشتول كبيتر

 ليوا نفمة، عبلغم  3 8 ليوا إلى  1 4نما عدد سواا الدعلة   ن 

 [19](  947،947 ليتوا نفتمة ) 1نفبة  المواطوين  وها  أقل  ن 

 (  1عكما  وع  يي الجدعل )
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 2018 ،2017العربية المتحدة لعامي  اإلماراتالقوى العاملة والمشتغلين والمتعطلين بدولة ( : يبين 1جدول )

   2019،الهيئة االتكادية للتوايفية عااتصاق  ،العربية المتكدة  اا اراةدعلة  المصدر:

 

( نالتتتم  تتدى تعتتاظم ال تتوى العا لتتة لدعلتتة 1 تتن ختتالل الجتتدعل )

 عدعرها يي سوق العمل اا ارتيتة يتي الفتوواة األخيترة  اا اراة

ت ريبتا عوتد نفتط  2018ااجمالية يي عام است ر عدد ال وة العا لة ع

بيومتتا بلتت   ، ليتتوا عا تتل 7,4عالبتتال   2017 فتتتوا  المفتتجل لعتتام 

 ليوا عا ل  عتراجت  عتدد العتاطلين عتن  7,2عدد المشتغلين  وهم 

 2018التف  تعلتل يتي عتام  165% ليبلت  ت ريبتام 10العمل بوفتبة 

يتي عتام % 2,5%   ابتل 2,2عب لك انافض  عدل البلالة ليصتب  

2017  

تفتتتعى توو تتتة إلتتتى تك يتتتق التتتتوازا يتتتي المتتتزيم الفتتتواني بتتتين 

العديتتد  تتن  اا تتاراةالمتتواطوين عالوايتتدين  لتت لك ععتتعم توو تتة 

البرا م لمواجهة آثار العولمة الفلبية، عخلتل التركيبتة الفتوانية يتي 

المرتلتة الم بلتة،  عبتتدق األنشتلة الرستتمية التتي تهتتدف إلتى الكفتتاظ 

عذلك الا زيادة ال وى العا لة الوايتدة ،[ 20]ية ا اراتاعلى الهوية 

ستتوف يتتؤدي إلتتى زيتتادة األنفتتاق العتتام بشتت يه الجتتاري عااللتمتتاني 

إعتتتاية إلتتتى زيتتتادة التتتتدي اة الو ديتتتة الاارجيتتتة يتتتازداد  أجمتتتالي 

تكتتويالة العمتتال إلتتى الاتتارج   يتتي األاتتهر التفتتعة األعلتتى  لعتتام 

 ن التكويالة  75,3تي بوفبة  ليار درهم أ ارا 121,1إلى  2017

عيي الرب  األعل  تن  ،[ 21]الم درة يي  يزانية الدعلة للمديوعاة 

٪أع  تا  0 4بلغم التكويالة الشاصتية للاتارج بوفتبة  2021عام 

 ليوا درهم إ اراتي على أساس سووي  كما كاا هوتال  200يعادل 

يتار  ل 5 6زيتادة يتي التكتويالة للاتارج  تن ختالل البوتول بم تدار 

يوتوا لهتا   تايعوي خرعج العملة الصتعبة  تن البلتد   ا[ 22]درهم، 

 أثار  الفلبية على البلد 

دخولهتتتا يتتتي دالتتترة الهبتتتة  2005 وتتت  عتتام  اا تتتاراةكمتتا اتتتهدة 

الديموةرايية عذلك نتيجة انافاض  عدالة األنجتاب بكيتة يتكتول 

 المجتمتت  التت ي ةالبيتتته  تتن األطفتتال عصتتغار الفتتن ع عتتالين إلتتى

 جتمت  يشتول ييته الفتواا يتي ستن العمتل المجموعتة األكبتتر أي أا 

( ستتوة 64 -15 عتتدل نمتتو الفتتواا الوشتتلين اقتصتتاديا يتتي الفئتتة )

يتجتتاعز  عتتدل الومتتو للفئتتاة الفتتوانية األختترى  تتن الفئتتاة المعالتتة 

ستتتوة  65ستتتوة ( ) عكبتتتار الفتتتن   15)عهتتتم صتتتغار الفتتتن  دعا 

ة ظتاهرة  ؤقتته تفتتمر لمتد  ياكمر( ع تعد ظاهرة الهبة الديموةرايي

إلتى عتدم التفترين  اا تاراةل لك سعم  ، اعا م  40-30تتراعح بين 

بها عتفويتها باي تتال  تن األتتوال  تن ختالل استتممارها بمتا ياتدم 

 فيرتها التوموية باعتبارها  شرعا توموي يك ق أهدايها اانماليتة  

ارتفتاا  % يصتاتبه1أي أا تزايد نمو الفواا يي سن العمل بوفتبة 

ت ريبام  ت  ارتفتاا نمتو الفتواا يتي  5,1يي  عدل دخل الفرد بمعدل 

سن العمل تت لم الفجوة بتين نمتو تصتة الفترد  تن التدخل عتصتة 

إلتتى استتتممار هتت   ال تتوى  اا تتاراةالعا تتل  تتن الوتتاتم لتت لك ستتعم 

العا لتتتة الوشتتتلة  تتتن ختتتالل التبهيتتتل عالتتتتدريب عتلتتتوير عستتتالل 

نتتاج عإيجتاد يتر  عمتل للتداخلين الجتدد  التوولوجيا  المفتتاد ة ال

أدة إلى اتدثا طفر  اقتصادية جعلتته يك تق أهدايته   الفوق العمل 

 [ 16] التوموية

 

 في استثمار راس المال البشري  اإلماراتسياسات دولة -ثانياً :

أا االستتتممار يتتي رأس المتتال البشتتري عتتمن األبعتتاد االقتصتتادية 

  اا اراةاألساسية يي الفياساة عاالستراتيجياة التي تضعها دعلة 

يي  شرععها التوموي الشا ل يله ا البعد أهميتة خاصتة يتي تاعتر 

ي ع فت بله؛ عيعود ذلك إلى ثالثة عوا تل أساستية اا اراتاالقتصاد 

 [:23]هي كاالتي 

ي للعمالتتة الوايتتدة، يزيتتد  تتن اا تتاراتأا جاذبيتتة ستتوق العمتتل  -1

الموايفة ال المة يي ه ا الفوق؛  ا يتللب المزيد  ن االرت تاق 

بتوايفية الووادر الوطوية بالتوازي    تلبيق توظيماة داعمتة 

 لتوطين األنشلة االقتصادية الماتلفة 

 تن أا أنشلة قلاا التعليم عالتدريب تكوز على تصة  همة  -2

اانفتتاق العتتام بالموازنتتة االتكاديتتة، عتجتت ب إليهتتا استتتمماراة 

ال لاا الاا  المكلي عاألجوبتي  عإزاق ذلتك، تتعتين  راعتاة 

 الوفاقة عالفاعلية يي ه ا اانفاق 

طبيعتتتتتة المعتتتتتارف عالمهتتتتتاراة التتتتتتي يكتاجهتتتتتا المفتتتتتت بل   -3

العربيتتتة المتكتتتدة عيتتتق  بتتتاد   اا تتتاراةاالقتصتتتادي لدعلتتتة 

ومويتتتة   يالوهضتتتة الصتتتواعية، التتتتي هتتتي أستتتاس نهضتتتتها الت

 نسبة التغير 2018عام  2017عام  البيانات

 %0,5- 7,384 7,424 العاملة/مليونعدد القوى 

 %0,3- 7,219 7,241 عدد المشتغلين /مليون

 %10,0- 164,655 183,000 عدد المتعطلين/ الف

 ------ 2,2 2,5 نسبة البطالة
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الوهضتتتة االقتصتتتادية، ال ت تتتوم إال بتتتتواير المهتتتاراة عتتتتراكم 

الابراة الوطوية  عيكتاج ذلك إلتى دعتم رأس المتال البشتري 

 ت وتي، عليواكتب باستتتمرار  تا تتللبتتةليتفتم بتالتلور الفوتتي عال

 الوهضة الصواعية  

 

  : السياسات -أ

 العام التعليماالستثمار في  -1

بتكفتتين رأس المتتال البشتتري   تتن ختتالل تركيزهتتا  اا تتاراةبتتدأة 

باألستتاس علتتى االستتتممار يتتي التعلتتيم   تتن ختتالل االهتمتتام بتتالبوى 

المعلمتتين عتتتبهيلهم  بشتتول  تلتتور ع ت تتدم يواكتتب  عأعتتدادالتكتيتتة 

%  تتن 20,5تلتتور العصتتر تتتتى بلتت  إجمتتالي إنفاقهتتا علتتى التعلتتيم 

 ليار درهم  48,7لكوو ي على التعليم عكاا بوفبة إجمالي اانفاق ا

 ليتتتار درهتتتم   تتتن 10,2 تتتن  اصصتتتاة الموازنتتتة االتكاديتتتة ع

 اا تتتاراة ععملتتتم دعلتتة [24] اصصتتاة التعلتتيم العتتتام عالعتتالي

استمماراة عامة علتى  تدار الفتوواة الماعتية  تن ختالل ععت  

االستتتتتراتيجياة لتكفتتتتين جتتتتودة التعلتتتتيم  تتتتـن انتشتتتتـار للمتتتتدارس 

لجا عـاة عالمعاهد ع ؤسفـاة التعلتيم المهوتي عالت وتـي عهت ا  تا عا

 تتتدارس لعتتتام  7يعوفتتته زيتتتادة عتتتدد  تتتدارس التعلتتتيم الفوتتتي  تتتن 

عإلتتتى اطتتتالق [ 24] 2017 درستتتة لعتتتام  32إلتتتى  2012/2013

التتتي عبتترة عتتن توميتتة اتتا لة  2017يتتي عتتام  اا تتاراة ئويتتة 

ي ، عابتعمتـم راتاا تاع توا لة ركزة على االستممار يي األنفتاا 

ا إلـى أيضتـل الجا عتـاة العالميتة كالتوة تبسيفتـية لبوتـاق ااا ارت

دعلتة تتصتتدر عالميتتا  انلالقتتا  تتـن أدالهتتا عيتتق  ؤاتتـراة التوايفتتـية 

العالمية، عالتومية البشتـرية، عالرختاق العتالمي، عجتـودة أداق الوظتام 

عجتتتاق  ،األعمتتتالالتعليمتتتـي، عالتتتتـوازا بيتتتـن الجوفتتتـين، عريتتتـادة 

التكول الوا تل  يتـي أنظمتـة التعلتـم عالتعليتـم ع مارستـاتهما بكيتـة 

توتتتـوا جميتتتـ  المتتتـدارس عالجا عتتتـاة  جهتتتزة، عجميتتت  اللتتتالب 

ال كيتتتتة التتتتتي تفتتتتـتادم الموتتتتاهم  عاألنظمتتتتة تتتتزعدين  بتتتتاألجهزة 

المواستتتتـبة، ع ضتتتتاعفة االستتتتتممار ختتتتالل  عاألبكتتتتايعالمشتتتتـاري  

، ثتتـم ععتتـ  األطفتتاللتكتتاق بريتتاض الفتتـوواة ال اد تتة؛ لتعزيتتز اال

الللبتتة األ تتارتين عمتتـن أيضتتل طلبتتـة العتتالم يتتي اختبتتـاراة ت يتتيم 

المعرية عالمهـاراة يي ال ـراقة عالرياعياة عالعلوم، عريـ  نفـبة 

التاتتتـرج  تتتـن المرتلتتتـة المانويتتتـة بمتتتـا يتواستتتـب  تتتـ  المعتتتدالة 

دارس ب يتتـاداة العالميتـة، عذلتـك كلتتـه  تن ختالل تعزيتتـز جميت  المتـ

عختتتالل  ،ع علميتتتـن جميعهتتتـم  رخصيتتتـن عي تتتـا للمعاييتتتـر الدعليتتتة

 ااجتتتراقاةاتاتتتـ ة الكوو تتتـة  جموعتتتـة  تتتـن  األخيتتترة األعتتتوام

عال ـراراة المتعل ـة بالوظـام التعليمـي يي الدعلتة كالتـوة أساستـية 

للتكتتتتول  تتتتـن االقتصتتتتاد التتتت ي يعتمتتتتـد علتتتتى الوفتتتتـن عصتتتتواعاته 

ليديتتة إلتتـى اقتصتتـاد المعريتتـة التتـ ي يعتمتتـد علتتـى عال لاعتتـاة الت 

توليتتـد المعريتتة عن لهتتـا، عتوظيفهتتـا، عاالبتوتتار عريتتـادة األعمتتال، 

 [:25] يبتعكما ي

د تتـم عزارتتتـي التربيتتـة عالتعليتتـم العالتتـي يتتـي عزارة عاتتتدة، •    

عبإدارة ثتالي عزراق يتولتوا  هتـام التالتين للتعليتـم عإدارتتـه 

اللفولتتـة تتتتـى إتمتتـام كايتتـة  فتتـتوياة التعليتتـم  تتـن  رتلتتـة 

العالتتتـي؛ لتوتيتتتـد الجهتتتـود عالفياستتتـاة، عتراتتتـيد المتتتـوارد 

الماليتتـة عالبشتتـرية، عتجفتتـير الفجتتـوة بيتتـن  ارجتتـاة التعليتتـم 

 العـام عالعالـي ع تللباة سـوق العمل 

عطوتـي اتـا ل للمدرستـة، يتفتـم بمواصفتتـاة  انمتوذجتلويتـر •     

 اا ارتيتتةـية عالميتتـة المفتتـتوى أطلتتـق عليتتـه المدرستتـة قياستت

يهـدف ألتداي تكتـول جتـ ري يتـي اتـول التعليتـم يتـي الدعلتـة 

عةيتتتتر  األكاديميتتتةع ارجاتتتتـه بوايتتتـة  ووناتتتتـه ععواصتتتـر  

عخللتـه الدراستـية ع واهجتـه ع فتـاراته التعليميتـة   األكاديمية

اراة المتاتتـة أ تتـام )عتـام،  ت تـدم، نابتـة( تيتـة تتوتـوا الايتـ

يضمتـن االنت تال الفتـلط عالمتـرا عالمفتتـوح بيتـن   االلالـب؛ 

 المفـاراة 

قـرار توتيـد الوظـام التعليمي على  فـتوى الدعلتـة ييمتا يتعلتق •    

بتتالوظم عالفياستتـاة عالمفتتـاراة التعليميتتة عالموتتاهم عالت ييتتـم 

ـتوى الدعلتة  المدرسـة على  ف انموذجعاال تكاناة، ثـم تعميم 

كتتاا التعلتتيم المكتتور المتتاني  تتن أربعتتة  كتتاعر استتتودة عليهتتا 

االستممار يي التعلتيم التـ ي يركتز علتى  ،2071اا اراة ئوية 

العلتتتتـوم عالتووولوجيتتتتتا المت د تتتتة، عيرستتتتت  ال تتتتيم االخالقيتتتتتة 

عاالتتراييتتتة عالمهويتتتـة يتتتـي المؤسفتتتـاة التعليميتتتـة، عياتتتـرج 

ل  وفتكـة علـى تجتـار ب التـدعل المت د تـة، عيركتـز علتـى ع ـوم

التووولوجيـا المت د ـة، عبوتـاق  وظو تة قيتـم اخالقيتة يتي أجيتال 

المفتتـت بل، عريتتـ   فتتـتوى االنتاجيتتة يتتـي االقتصتتاد الوطوتتـي، 

  اا تتتتاراةعتعزيتتتتـز التماستتتتـك المجتمعتتتتي  بلغتتتتم  يزانيتتتتة 

 ليتتار درهتتم دعا عجتتز،  ( 61 354)  ، 2020االتكاديتتة لعتتام 

خصصم  ثلمها ل لتاا التوميتة االجتماعيتة التتي يوضتوي تكتته 

قلاا التعليم، عربعها ل لاا البوية التكتية عالموارد االقتصادية 

%للموتاي  االجتماعيتة    6 5، عثلة آخر للشتؤعا الكوو يتة، ع

صوف  عدل دخل الفرد  وه ييهتا يتي المرتبتة الفادستة يتي بتين 

التتف  75واتتتدة  تتن اةوتتى التتدعل إذ يبلتت  قرابتتة دعل العتتالم ك

ـتـا انموذجإلـتـى أا توـتـوا  اا تاراةدعالر يي الفوه عتفــعى 

لدعلــة نجكــم يـتـي تكويـتـل اقتصادهـتـا  ـتـن االعتمتاد علتـى 
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المـوارد اللبيعيـة إلـى الصواعـاة المت د ـة عالبكـة العلمتـي، 

  [ 26]بفضـل  هــاراة عع ــول أبوالهـا 

 

 :Career Educationاالستثمار في التعليم الوظيفي  -2

تفتتعى الكوو تتاة عالمؤسفتتاة الماتلفتتة إلتتى تلتتوير رأس المتتال 

البشتتري، عذلتتك عتتن طريتتق االهتمتتام بتتالتعليم التتوظيفي إلتتى جانتتب 

التعليم الت ليدي  يومير  ن الشتباب بكاجتة إلتى التبهيتل علتى  عريتة 

اتتياجتتاة ستتوق العمتتل، خاصتتةم أا  عظتتم الللبتتة يتتبتوا  تتن أستتر 

ك يهتم ال يعريتوا كميترام عتن المهتن يعمل أيرادها بال لاا العام، ل ل

على تلوير  اا اراةالمتاتة خارج نلاق ه ا ال لاا  ل لك عملم 

نظام تعليمي عالي الجودة يي المفاراة المهوية عاألكاديمية عيك تق 

 ارجاة بكمية  ؤثرة تفاهم يي ريد عجلة اقتصاد المعريتة عي توم 

 :[27]على أرب  ركالز رليفة هي 

م  ؤسفاة التعليم العالي للتوتايط عالميتا  تن ختالل الجودة  لدع•   

 تلبيق  عايير اعتماد عالية الجودة 

عالوفاقة للوصول إلتى  ؤسفتاة تعلتيم عتال ذاة إنتاجيتة عاليتة •   

 عبرا م أكاديمية  توا لة  دعو ة بآلياة تمويل يعالة  

االبتوار  بتلوير البيئة المكفزة للبكة العلمتي لتؤهتل عتفتت لب •  

ضتتل البتتاتمين كمتتا تتتوير تمتتويال توايفتتيا يركتتز علتتى تك يتتق أي

 ارجاة بكمية  ؤثرة تفاهم يي ريتد عجلتة اقتصتاد  بوتي علتى 

 المعرية

المواق ة   إعتداد جيتل  تن الاتريجين  ؤهتل للتوتايط يتي ستوق •   

العمل ب لاعيه العام عالاا  عذلك  ن خالل بوتاق اتراكاة  ت  

يم العتتالي  تتن تصتتميم ال لتتاا الاتتا  يتتي جميتت   راتتتل التعلتت

 عطرح البرا م عالتدريب  

 

 :vocational educationاالستثمار في التعليم المهني  -3

يتتي بتترا م التتتدريب المهوتتي  اا تتاراةتفتتتممر توو تتة  

الواجكة على الرةم  ن أنها ال تصل لومير  ن األيراد، عيرج  ذلك 

إلى عا لين؛ أتدهما يتممل يي العوا ل االقتصادية، على اعتبتار أا 

الوظالف ذاة األجر المرتف  التزال يي  تواعل اليد  عالعا ل اخخر 

ا قلتتيالم  تتن هتتو التكيتتز االجتمتتاعي عتتد الوظتتالف المهويتتة، تيتتة إ

 األيتتراد يريتتد الكصتتول علتتى هتت   الوظتتالف ذاة األجتتر المتتوافض

عالهدف المتممل يي ذلتك هتو  تلبيتة  تللبتاة ستوق العمتل،  ،[ 28]

عالمشتتاكل الوااتتئة عتتن تتتب ين خريجتتي هتت ا الوظتتام، عالكاجتتة إلتتى 

عتتتترعرة تكفتتتتين قابليتتتتة العمتتتتل ل اتتتتاا  يتتتتي ظتتتتل التلتتتتور 

ا إلتتى زيتتادة االهتمتتام بوفتتاقة التووولتتوجي الفتتري  قتتد أدة جميعهتت

التدريب عتلوير  عإنجازاتته  عباتالف التعلتيم العتام يتإا ت يتيم هت ا 

الوتتتوا  تتتن التتتتدريب يوبغتتتي أا يتضتتتمن خاصتتتية خارجيتتتة  عهتتتي 

اللري تتتتتة التتتتتتي يتتتتتتم بهتتتتتا إد تتتتتاج  اتلتتتتتف تتتتتتا لي الشتتتتتهاداة 

لتت لك اعلتتم الكوو تتة  ،عاالختصاصتتاة التدريبيتتة يتتي تيتتاة العمليتتة 

اهتما تتا بهتت ا الوتتوا  تتن التعلتتيم عذلتتك  تتن ختتالل التكتتاق اال ارتيتتة 

الللبة ببرا م التعليم المهوي عالت وي بعد استتومال  تللبتاة الوجتاح 

يي الصف الما ن االساسي علمتـدة أربتـ  ستـوواة يتـي تاصصتـاة 

إدارة االعمتتتال ، عدراستتتـة التصميتتتـم ، عتووولوجيتتتـا المعلو تتتـاة، 

عإدارة  ،لتلبي ي، عالاد اة اللوجفـتيةعالفـياتة عالفـفر، عالعالم ا

سلفتتتتـلة التوريتتتتد، عالرعايتتتتة الصتتتتكية عاالجتماعيتتتتة، عالهودستتتتـة 

الوهرباليتتتتـة، عالهودستتتتـة الميوانيويتتتتة  عتكتتتتدد سياستتتتاة الموتتتتاهم 

عالم تترراة الااصتتة بهتت   البتترا م عسياستتة الت يتتيم بالتعتتاعا  تت  

 جلتتتط اعتمتتتاد ع تتتو  المتتتؤهالة المهويتتتة عبمتتتا يوتتتاي  عيعتتتادل 

عتكتدد التوزارة  عتايير عتبن الجتودة  المؤهالة العالميتة المعتمتدة 

 تت   ،لهتت   البتترا م بمتتا يوفتتجم  تت  الموظو تتة الوطويتتة للمتتؤهالة

التركيز على التعلتـم التلبي تـي عالتاصصتـي عالتتـي تتـم تصميمهتـا 

اعلاق الللبة برنا ـم المواد االساستية الت ي يعمتـل بتالتوازي  تـ  

للتعليتتتـم   تتتاراةااالمتتتؤهالة المهويتتتـة المعتمتتتـدة  عتدعتتتـم اتتتـهادة 

التلبي ـي أربعـة  جاالة إنمالية تيـة ال تهـدف الشـهادة ي ـن إلـى 

 ،تاريـم طلبـة جاهزيـن للعمـل علوـن انتاج أعضتـاق أكمتـر يعاليتة

 :[25]  ن خالل

تويير يتر  التتعلم عالتتدريب  تدى الكيتاة عالمفتاهمة يتي بوتاق •   

ي باتتتريجين تاا تتتارالريتتتد ستتوق العمتتتل  ،االقتصتتاد المعريتتتي

  هويين ت ويين   

    ت ديتـم  جموعتـة  تـن المتـواد  ،ياا اراتتوظيم سوق العمل •   

العمليـة عالتاصصيـة التـي تويـر  ـدى عاسـعا  ـن االختياريتة 

عتماا جتودة يتي للللبـة بمـا يتوايـق  ـ   هاراتهـم عقدراتهتـم 

 برا م التعليم المهوي عالت وي 

تصـول الللبتـة علتـى اعتمتـاد عتـدد  تـن الفتـاعاة الدراستـية •    

 المتتدةيفتتـهم يتتـي ت ليتتـل   تتالمرتلتتـة  تتـا بعتتـد التعليتتـم المانتتـوي 

  الز ويـة للدراسـة يـي الوليـاة عالمعاهـد الفويـة العليـا

 

 تنمية ريادة األعمال: -4

األكمر رعاجام ييما يتعلق بتلتوير رأس  تعد  أا برا م ريادة األعمال 

المتتتال البشتتتري، لتتت لك نجتتتد  بتتتادراة لتتتتويير التمويتتتل للشتتتركاة 

الصغيرة عالمتوسلة، عنوادي ريادة األعمال بالمدارس  كما يشج  

صانعو ال رار الشباب ليووا لديه  زيد  ن رعح المبادرة، عيي ه ا 

هتتو  2015عتتام العربيتتة المتكتتدة أا  اا تتاراةالصتتدد أعلوتتم دعلتتة 
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دعل  جلط التعاعا الاليجي ييما  اا اراةعتتصدر ،عام االبتوار  

عملتتتم  [28]يتعلتتتق بتلتتتوير عتوستتتي  بيئتتتة ريتتتادة األعمتتتال بهتتتا  

علتتى نشتتر ث ايتتة االبتوتتار بتتين  اا تتاراةالمؤسفتتة التعليميتتة يتتي 

أعضتتتاق هيئتتتة التتتتدريط عالللبتتتة عالعتتتا لين عدعمهتتتا بالفياستتتاة 

المواستتبة  عتعمتتل المؤسفتتاة التعليميتتة علتتي عالكتتوايز عالجتتوالز 

إد تتاج المهتتاراة االبتواريتتة عالمت د تتة بشتتول  توا تتل يتتي  فتتاقاة 

الالتتتة الدراستتتـية كلمتتتـا أ وتتتتـن ذلتتتـك  عبصتتتفة خاصتتتة تشتتتتـج  

المؤسفـاة التعليمية البكـوي اللالبية ذاة الجانـب االبتوتاري  ت  

ستـية  عهتديم إدراجها عمن المفـاقاة المواستـبة يتي الالتن الدرا

سياسة الدعلة على تدعيم الفور االبتواري عالمهاراة المت د تة لتدي 

عماا تبصيل ث ايتة االبتوتار  يضال عندراستهم    دةالللبة طوال 

[ 25] عتوا لها    بيئة العمل المؤسفية عإكفابها لماتلتف العتا لين

عأستتتط  ركتتتز التعلتتتيم الريتتتادي،  بتتتادرة عتتتمن  وشتتتبة تعليميتتتة  ،

تدعم تعليم عتعلم ريادة األعمال عبر  وتاهم كايتة المتواد  تاصصة 

الدراسية علواية المراتل األكاديمية عمن الفصول الدراسية ابتتداقم 

 ن الصف التمهيتدي إلتى الصتف المتاني عشتر، عتهتدف إلتى تتويير 

التتتدريب عطتترق التتتدريط العمليتتة التتتي تصتت ل المهتتاراة الرياديتتة 

 فتتتتوياة تكمتتتل الماتتتاطر  عتشتتتج  علتتتى التفويتتتر الريتتتادي  متتتل

المدركتتة للفتترد عتيفتتر التعلتتيم التكتتولي التت ي يلهتتم اللتتالب علتتى 

الوهتتوض بتتالظرعف االجتماعيتتة عالبيئيتتة عالتعليميتتة عاالقتصتتادية 

اد أعمال يي سوق العمل المفت بلي  عيتممل  عتكفيوها باعتبارهم رع 

الغترض الترليط يتتي تتويير إطتتار عمتل عتتتوايز لمفتاعدة اللتتالب 

يهم كيفية ترجمة ايوارهم الى يتر  ناجكتة عتتضتمن المزايتا على 

بوتاق المهتاراة  ،)عع  ايوار العمتل الاتا  بهتم الرليفية لللالب

التواصتل  ت  ذعي االيوتار ،عترجمة االيوار الى  شتاري   ،الريادية

ع بتلتتتتتك [ 29]المشتتتتتابهة عالابتتتتتراة عرعاد األعمتتتتتال الوتتتتتاجكين 

  اا تاراةهت ا المجتال استتلاعم الفياسية التي اعلم اهتمتام كبيتر ب

اا تض  نففتها يتي المركتز المتاني عالميتام يتي نفتبة رعاد األعمتال، 

إلى إجمالي عدد سوانها ، عبلغم نفتبتهم  تن البتالغين الت ين تتراعح 

، لتتبتي خلتف 2019% يي عام 2 8عا ام  60إلى  18أعمارهم بين 

%، عي ام للت رير العالمي لريتادة األعمتال 4 8المملوة المتكدة بوفبة 

لصادر يي الرب  األعل  ن العام الجاري  عنجكم ، ا2019/2020

يي الصدارة إقليميام ععربيام يي ريادة األعمال،  تن ختالل  اا اراة

توفي  خلن طموتة تعزز  ن نشاط ريادة األعمال، لتصتل  فتاهمة 

%  تتتن الوتتتاتم المكلتتتي 53المشتتتاري  الصتتتغيرة عالمتوستتتلة إلتتتى 

إجمتالي المشتاري   %  تن98ااجمالي ةير الوفلي للدعلتة، كمتا أا 

المفتتجلة يتتي الدعلتتة تعتتد  شتتاري  صتتغيرة ع توستتلة، ع تتن ابتترز 

[ 29]يتتي  ركتتز ريتتادة األعمتتال  اا تتاراةالعوا تتل التتتي جعلتتم 

اذ  ،عقوف الدعلة إلى جانب المبتورين الشباب عاالستممار البشتري 

عملتتم  علتتى تتت ليل الع بتتاة أ تتام  شتترععاتهم، عتتبوتتى استتتراتيجية 

ن ببهميتة التغييتر اذ كتاا للدعلتة دعرهتا  تن ختالل تبسيط جيل  ؤ 

[30:] 

ادركتتم الدعلتتة اهميتتة الوهتتوض بريتتادة األعمتتال عتكفيتتز  انشتتاق  -

المشاري  الجديدة لوونها المكركاة الرليفتية  للومتو عالتوميتة  عيتي 

هتت ا االطتتار التز تتم بتزايتتد اتتركاة االعمتتال الصتتغيرة علتتى نكتتو 

اد الدعلة يي  جتاالة تيويتة  ضلرد  ن تجم  فاهمتها  يي اقتص

عايجاد ير  العمل عالتووي  عالوصتول التى  االستواق الفاعلتة  تن 

 واطوي الدعلة ادراكا ببا ه ا المورد البشري هو األهم لدى الدعلتة 

إذ أنهتتم عوتتد ا يمتلوتتوا رعح ريتتادة األعمتتال عتتتتاح لهتتم الفتتر  

ت تاق بجتودة المواسبة عالبيئة المواتية، يلن ي تصر  نجاتهم على االر

 عيشتتتهم عريتتاهيهم الشاصتتية، بتتل سيصتتبكوا أطرايتتام ياعلتتة يتتي 

الت تتدم االقتصتتادي ليوتتوا اقتصتتاد البلتتد اقتصتتاد رالتتدام قالمتتام علتتى 

  المعرية

 

 توطين القطاع الخاص  -5

  تن الاتا  ال لتاا يتي التتوطين  فتتوى ريت  يعتد 

 يتة اا ارات الكوو يتة الجهتاة كمفتم   التتي الرليفتة األهتداف

  للبتام  الهتدف هت ا باعتبتار الم بلتة المرتلة خالل لتك ي ها جهودها

 التوميتة عجلتة ديت  يتي المواطوين لمشاركة  لكة ععرعرة عطويام،

 يتي ع بادراتهتا خللهتا ختالل  تن اا تاراة يعملتم االقتصتادية،

االستتراتيجي عهتو  ضتاعفة عتدد  الهتدف هت ا تك يتق على التوطين

أعتتعاف التترقم  10المتتواطوين العتتا لين يتتي ال لتتاا الاتتا  إلتتى 

 [ 31] 2021الكالي بكلول عام 

ي اا تاراتبهتا ستوق العمتل  يومتازعلغرض سد الفجوة الهيولية التي 

 ن تية ةلبة ال وى العا لتة الوايتدة علتى المكليتة، عتمركتز أةلتب 

المتتواطوين يتتي ال لتتاا الكوتتو ي، بيومتتا العمالتتة الوايتتدة يتتي ال لتتاا 

 واطويهتا علتى العمتل يتي ال لتاا  اا تاراةالاا ، اجعم دعلتة 

يتتتي ستتتوق العمتتتل عالابتتتراة الماتلفتتتة، الاتتتا ، عذلتتتك لتتتد جهم 

عتك يق أهتداف التتوطين، كمتا تضت  بعتض الشترعط لتتوظيفهم يتي 

 اا تتاراةال لتتاا الاتتا   يبطل تتم الكوو تتة االتكاديتتة يتتي دعلتتة 

 بتتادرة التتتوطين، لغتترض ارتفتتاا توايفتتية الدعلتتة  تتن ختتالل نمتتو 

يب اق ال لاا الاا   رهتوا بيتد الوايتدين ستوف   ،ال لاا الاا 

ي إلى زيادة يي األ توال التتي تهتدر ختارج ارض الدعلتة عالتتي يؤد

لت ا ععتتعم  ، تن المفتترض استتتغاللها يتي توستي  رقعتتة االقتصتاد 

العديد  تن الكلتول المبتوترة لريت  كفتاقة عمليتة التتوطين عالكتد  تن 

العمالتتة الوايتتدة عتتن طريتتق تبهيتتل المتتوارد البشتترية الوطويتتة بمتتا 
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يتي ال لاعتاة االستتراتيجية ذاة يتواسب     تللباة سوق العمتل 

األعلويتتة بالتعتتتاعا عالتوفتتتيق  تتت  الجهتتاة المعويتتتة بتتتتويير  وصتتتة 

الوترعنيتتة ذكيتتة لغتترض ريتت  كفتتاقة عإنتاجيتتة راس المتتال البشتتري 

التتوطوي  تتن جانتتب عتتتدعير رعاتتتب المتتواطوين يتتي اقتصتتاد الدعلتتة 

عأستتواقها تيتتة أا  تتتتدعير الفتتيولة عالودالتت  يتتتي الفتتوق الو تتتدي 

كلتتي تشتتج  االلتمتتاا المكلتتي عبالتتتالي األنفتتاق المكلتتي الاتتا  الم

 ،يكتتترل عجلتتتة التوميتتتة االقتصتتتادية  تتتااالستتتتهالكي عاالستتتتمماري 

علغتترض ريتت   عتتدالة التتتوطين يتتي ال لتتاا الاتتا  قا تتم دعلتتة 

 [:32] باالتي اا اراة

الز تتتتم المؤسفتتتتاة العا لتتتتة يتتتتي قلاعتتتتاة  كتتتتددة كال لتتتتاا •   

% 4الوتتوادر المواطوتتة بمعتتدالة ستتووية المصتتريي يتتي تتتوطين 

% ستتتوويام عتكفيتتتز الشتتتركاة عالمؤسفتتتاة 5عقلتتتاا التتتتب ين 

الااصتتة علتتى المشتتاركة يتتي عمليتتة التتتوطين  تتن ختتالل تكمتتل 

 ن الموايآة الشهرية التي يكصل عليها المتواطوين  االدعلة جزقم 

العتتا لين يتتي تلتتك المؤسفتتاة عكتت لك تكمتتل توتتاليف التتتتدريب 

 ف الموطنالم د ة للموظ

 100يرعتتم الدعلتتة علتتى ال لتتاا الاتتا  تتتوطين اكمتتر  تتن •   

 وظف  ن  واطوي الدعلة ككد ادنى يي كل اركه  ن اركاتها 

أي تفترض  ،عقد م الكوايز عالموايبة للشركاة التي تلتزم بت لك

لكوو تة علتى أصتتكاب العمتل يتتي ال لتاا الاتتا  نظتام الوفتتب 

 المكددة للتوطين يي قلاعاة  عيوه 

ع تن  ، وايبة عتكفيز الشركاة التي تلتتزم بااتتراطاة التتوطين •  

بتتاب التشتتتجي  ال يلتتتزم أصتتتكاب العمتتتل التتت ين يلتز تتتوا بوفتتتب 

التوطين بضرعرة تويير عماا  الي لموظفيهم كما هو سالد يي 

ال لاا الاتا  الت ي يلتزم أصتكاب العمتل بإيتداا عتماا  تالي 

وافضتتتة   ابتتتل كتتتل  وظتتتف عتلتتتزم الشتتتركة المصتتتوفة بفئتتتة  

 بضماناة  الية إجبارية يعتمد  بلغها على يئة الموظف

عجتتاقة هتت   ااجتتراقاة لغتترض تعزيتتز  شتتاركة ال تتوى البشتترية 

المكليتتة يتتي الوظتتالف المعتمتتدة عتتمن قلاعتتاة  فتتتهديه يتتي 

علضتتماا استتتمرارية اليتتد العا لتتة الوطويتتة يتتي  ،ال لتتاا الاتتا 

 لك يجعلهم  تؤهلين العمل بما يك ق تللعاتها المهوية عالعملية عب

 تت   تللبتتاة  ستتوق العمتتل ذاة األعلويتتة بالتعتتاعا  تت  الجهتتاة 

 المعوية 

 [:32]عجاقة سياسة التوطين بفلفلة  ن اايجابياة تمملم باالتي 

  تك يق الكياة الوريمة للمواطوين عتكففين  فتوى  عيشتهم•   

  تعزيز األ ن عاالست رار يي الدعلة•   

  عإنتاجية رأس المال البشري الوطويري  كفاقة •   

تدعير رعاتب المواطوين يي اقتصاد الدعلة عأسواقها الا عمليتة •   

التدعير يشج  االلتماا المكلي عبالتتالي األنفتاق المكلتي الاتا  

  االستهالكي عاالستمماري عيكرل عجلة التومية االقتصادية

 

في استثمار رأس مالها  اإلماراتثالثاً: الستراتيجيات التي اطلقتها 

 البشري

العديد  تن الفتتراتيجياة التتي تفتعى  تن خاللهتا  اا اراةاطل م  

استتتتممار رأس  الهتتتا البشتتتري عتجهيتتتزهم بالمعريتتتة عالتوولوجيتتتا 

لالنلالق نكتو االستتممار يتي قلاعتاة  فتت بلية قالمتة علتى جهتود 

 ال وى الوطوية المكلية ع ن ه   االستراتيجياة االتي

للمورة الصواعية الرابعتة لغترض أعتداد  اا اراةيجية استرات -1

 عا ل  ت  المتورة المعرييتة الم بلتةللتجيل أ اراتي يملك ال درة 

[33]  

عهي استراتيجية اا لة عطويلة تمتتد  ،2071 اا اراة ئوية  -2

 ،خمفتتتة ع تتتود عتشتتتول خريلتتتة عاعتتتكة للعمتتتل الكوتتتو ي 

هتتديم المئويتتة إلتتى  ،لتعزيتتز ستتمعة الدعلتتة عقوتهتتا الواعمتتة 

االستممار يي اتباب الدعلتة عتجهيتزهم بالمهتاراة عالمعتارف 

التتي تفتتجيب  ت  التغيتراة المتفتارعة  عتربيتة عتوميتة جيتتل 

يين، عدعتتتم إستتتها هم يتتتي اا تتتارات تتتن الماتتتترعين عالعلمتتتاق 

تلور العلوم عالت وية، عالتوفتيق عالتوا تل  ت  التدعل المت د تة 

يين، اا تتاراتمفتتتوى المهوتتي لتتدى يتتي هتت ا الشتتبا، عتكفتتين ال

عإكفتتتابهم ث ايتتتة عمتتتل جديتتتدة، عتشتتتجي  تصتتتدير الموتجتتتاة 

عالاد اة الوطوية المت د ة لماتلتف أنكتاق العتالم عتن طريتق 

 انموذجتتاةبتترا م  تاصصتتة ع ومفتتة، عدعتتم عتشتتجي  زيتتادة 

 [ 34] ية الرالدةاا اراتالشركاة 

لتتتتي أكتتتدة ا ،2030االستتتتراتيجية الوطويتتتة للتعلتتتيم العتتتالي  -3

االستتتراتيجية تزعيتتد الللبتتة بالمهتتاراة الفويتتة عالعمليتتة لتتدي  

عجلتتة االقتصتتاد يتتي ال لتتاعين الكوتتو ي عالاتتا ، عتاتتريم 

أجيتتال  تتن المتاصصتتين عالمكتتتريين يتتي ال لاعتتاة الكيويتتة 

ليوونتتوا ركيتتزة رليفتتة يتتي بوتتاق اقتصتتاد  عريتتي، عيشتتاركوا 

 ،عستوق العمتل بفاعلية يي  فاراة األبكاي عريتادة األعمتال

تر ي االستراتيجية إلى تلتوير نظتام تعليمتي ي توم علتى أربت  

  [ 35] المواق تة( ،االبتوتار ،الوفتاقة،ركتالز رليفتة )الجتودة 

للكفتتتاظ علتتتى كفتتتاقة ع هتتتارة راس  الهتتتا  اا تتتاراةعستتتعم 

البشري بوع  االستتراتيجياة التتي تب تي هت   المترعة بتلتور 

يتتة عكتتاا التتدعر المكتتوري  فتتتمر عيعتتال ياتتدم العمليتتة التومو

   [36] للدعلة عذلك  ن خالل
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 تن  اا تاراةتك يق التواةم الوظيفي ع تعزيز توايفية دعلتة    -أ

خالل تموين الوفاقاة الكوو ية عتعزيز اانتاجية عاالستتممار 

 األ مل للوظم ع الكلول المبتورة لرأس  ال بشري 

 ،عاالنتمتاق ،عززة  ن ال يم المؤسفية التي تمملم يي الوالق  -ب

عااصتترار عالممتتابرة الشتتبابية  ،عال يتتادة ،عالمهويتتة ،عالوزاهتتة

  عالمشاركة عالتعاعا

تعزيتتز عتلتتوير رأس المتتال البشتتري يتتي الكوو تتة االتكاديتتة  -ة

 لتك يق الريادة العالمية 

 خلق بيئة عمل سعيدة ع كفزة لرأس المال البشري  -ي

س المتال تلوير عتلبيق  وظو تة تشتريعية  توا لتة ادارة رأ -ج

 :البشري يي الكوو ة االتكادية  ن خالل

 تعزيز التووولوجيا عاألنظمة ال كية للموارد البشرية•                 

 تلوير نظم عمل رأس المال البشري •                 

 

رابعاااً: عوا ااد االسااتثمار فااي تنميااة راس المااال البشااري لدولااة 

 اإلمارات

الفاعتل  ااستهاماستلاعم الووادر الشتابة التتي تتم توميتهتا اا تفتهم 

يضال  ،يي  شرععاة التومية المفتدا ة عاكفاب المزيد  ن الابرة 

ااتالل  كل العمالة الوايتدة للكتد  تن خلتل التركيبتة الفتوانية،  عن

األعلى عربيتام عإقليميتام يتي ترتيتب  ؤاتر رأس  اا اراةعل د تلم 

٪ يتي ت ريتر 48 65المال البشري العالمي بمعدل تلوير يصل إلى 

التوميتتتة البشتتترية الصتتتادر عتتتن الموتتتتدى االقتصتتتادي العتتتالمي يتتتي 

عالميتتام  تتن بتتين  45تيتتة تصتتلم علتتى المرتبتتة  األخيتترةالفتتوواة 

تركتز   تاراةاادعلة اتملها المؤاتر  عأاتار الت ريتر إلتى أا  130

كمتتا أنهتتا نجكتتم يتتي تشتتد  ،علتتى ن تتل الابتتراة عالت ويتتاة الكديمتتة 

الجهتتتود  تتتن أجتتتل إعتتتداد  فتتتت بل  شتتترق ع توتتتوا  تتتن المواهتتتب 

عالمهاراة    االهتمام بالجودة عالتميتز  ع تن ختالل دعتم عتعزيتز 

األداق البشري ريعم  فتوى قوة العمل لديها إلى استيعاب الت وياة 

يي ظل ثورة التووولوجيا عالمعلو اة اذ أصتبكم  عالمعرية المع دة

عأصتتب  االبتوتتتار [ 30]ال تتدراة اانتاجيتتة تعتمتتتد علتتى المعريتتتة، 

ع ال تتالم علتتى المعريتتة هتتو المكتترل  ،عالتت ي ي تت  قلتتب االقتصتتاد 

سياستاة  اا تاراةععتعم   ،األساسي للومتو االقتصتادي المفتتدام

ض بريادة األعمال تعزز تومية المهاراة عتدريب المواطوين عالوهو

زيتتتادة المشتتتاركة  إلتتتىبمتتتا يكفتتتن هتتت ا الوشتتتاط عيتتتؤدي  عاألبتتتداا

 اا تاراة أصتبكم تواطوي الدعلتة  اذ  إنتاجيتةاالقتصادية عتعزيز 

تمتلك اقتصاد يرتوز على اابتداا، بمعوتى أا الدعلتة تمتلتك اقتصتاد 

يتميز بإنتاج  وتجاة عخد اة جديدة  ع ميزة للفتوق العتالمي عبتر 

ت تتد ها الت وتتي عطتترق العمتتل  كمتتا تلعتتب الاتتد اة دعرام توظيتتف 

كبيتترة يتتي إجمتتالي الوتتاتم المكلتتي  إستتها اة تزايتتد األهميتتة عت تتدم 

للوايتتدين يتتي  األعمتتالللدعلتتة  يتتي الوقتتم التت ي بلغتتم نفتتبة ريتتادة 

 تتتن كتتتل  ئتتتة بتتتال   تتتن الوايتتتدين  8باعتبتتتار  أي% 7،8 اا تتتاراة

اتتول نفتتبة نشتتاط ريتتادة األعمتتال التتوطوي  األعمتتاليمتلوتتوا ريتتادة 

بتتين  كتتل   التتة   تتواطن أ تتارتي   أيتتراد% أي تتتوالي عشتترة 10,4

 [ 29] رعاد أعمال يي  رتلة  بورة

توويت  قاعتدتها االقتصتادية عصتوالم  إلتى العمتاراةع و  اا توجهم 

عصر  ا بعد الوفن بتدأة توميتة اقتصتادية ت ي يتة ع همتة عذلتك  إلى

جتيالم  أيترزة جموعة  ن ال راراة الكاز ة التتي  إقراربعد اا تم 

بما يعزز قوة ال لاا الاا  عي لل  تن  ،أعمالهاابام  ؤ وا بتبسيط 

أا  تكتل  اا اراةعب لك استلاعم  ،تدة التوجه نكو ال لاا العام

 راكز  ت د ة يي الت ارير الدعلية  ن تيتة توميتهتا عسياستتها التتي 

 -ع ن ه   الت ارير االتي: ،اتبعتها اتجا  راس  الها البشري

( المتاصصتة  يتي الشتركاة الوااتئة    تا ةويتمت رير  وصتة ) -1

 أجمتالي ن تية   إقليميا األعلعلى المركز  العماراةتصلم 

 ليتوا  418 إلتىاة الواائة عالتي عصلم قيمة تمويالة الشرك

 األعمتتالاهتمتتام الدعلتتة برجتتال  إلتتىالتت ي يشتتير  األ تتردعالر 

 ،جانتتب المبتوتترين  تتن الشتتباب  إلتتىعالمفتتتممرين عالوقتتوف 

عتبستيط جيتل  تؤ ن ببهميتته  ، شتاريعهم أ تامعت ليل الع بتاة 

 ،عدعم المبادراة التي تومتى  هتاراة الشتباب الرياديتة ،التغيير

يتتي  أهميتتةلمتتا لتتديها  تتن  ،جعهم علتتى تلتتوير  شتتاريعهمعتشتت

عتكفتتن  تتن  ،عتك يتتق نتتتالم تاتتدم الجميتت  ،استتتممار الفتتر 

عتافف الضتغن  تن الكصتول علتى  ، ؤاراة االقتصاد الولي

 [ 37] عت ليل نفبة البلالة ،ير  العمل

تل تم دعلتة  ،االستتممار بتراس المتال البشتريHCI)  ؤاتر)  ) -2

العربيتة المتكتدة يتتي المركتز األعل عربيتام، عالمرتبتتة  اا تاراة

عالميام عمن  ؤار رأس المال البشري الصادر عن البوتك  43

تتتن  اا تتتاراةالتتتدعلي  عبكفتتتب الت ريتتتر أتتتترزة  ت تتتد  ام بتكف 

 67 0إلتى  2010ن لتة عتام  62 0ت ييمها عمن التصويف  ن 

 اةاا تتارعأظهتتر الت ريتتر إتتتراز   2020ن لتتة يتتي ت يتتيم عتتام 

ت د ام  لكوظام علتى  فتتوى ختد اة التعلتيم عالرعايتة الصتكية 

يي الفوواة األخيرة، عهمتا المعيتاراا الرليفتاا يتي تصتويفاة 

العربيتة  اا تاراةا دعلة إرأس المال البشري عالميام  عب لك  ي

المتكتتدة عتتمن أيضتتل بلتتداا العتتالم استتتممارام يتتي رأس المتتال 

متو االقتصتادي المفتتدام البشتري  الت ي يعتد كمكترل رلتيط للو

عأظهتترة نتتتالم المؤاتتر، عالتت ي يكتتدد   تتدار [ 38]الشتتا ل، 

 فاهمة الصكة عالتعليم يي  فتوى اانتاجية المتوق  أا يك  ه 

الجيتتل ال تتادم  تتن األيتتدي العا لتتة، عت يتتيم   تتدار التتدخل التت ي 
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تافتتتر  البلتتتداا بفتتتبب الفجتتتواة يتتتي رأس المتتتال البشتتتري، 

ها تكويل ه   الافالر إلتى  واستب، إذا عالفرعة التي يمووها ب

اليتوم  اا تاراة ا تكركم على الفتور، أا اللفتل المولتود يتي 

وتم بوفبة تصتل إلتى  % عوتد بلوةته  ت  تصتوله 67هو طفل   

علتتتى تعلتتتيم كا تتتل عرعايتتتة صتتتكية اتتتا لة  عتصتتتلم دعلتتتة 

ن لتتة يتتي  عيتتار  عتتدل الب تتاق علتتى تيتتاة  99علتتى  اا تتاراة

 فة، عبلت   عتدل ب تاق البتالغين علتى قيتد األطفال تتى سن الاا

ن لتتة، ييمتتا بلتتت   عتتدل ستتوواة الدراستتة المعدلتتتة،  94الكيتتاة 

ستوة، ع عتدل الفتوواة الدراستية  6 9بكفب   دار التعلم نكتو 

ستوة  عأيتادة الدراستة التكليليتة الصتادرة  5 13المتوقعة بوكو 

ت  تتم ت تتد ام  اا تتاراةعتتن  جموعتتة البوتتك التتدعلي بتتبا دعلتتة 

يتترام يتتي بوتتاق رأس المتتال البشتتري علتتى  تتدى الع تتد الماعتتي كب

بفضل استممارها يتي  جتالي الصتكة عالتعلتيم  عأععت  البوتك، 

أتر  دعل المول تة علتى االستتممار  اا اراةيي ت رير ، أا 

يي البشر،  ؤكدام أا ه   الك ي ة، تتجلتى يتي عتوق عتدة داللتل 

كانم  اا اراةعلى أرض الواق ،  وها، على سبيل الممال، أا 

 ن أعالل الدعل األعضاق يي  جلط التعتاعا الاليجتي، ع عهتا 

الوويم عالمملوتة العربيتة الفتعودية، التتي تبوتم  شترعا رأس 

المال البشري، الت ي أطل ته البوتك التدعلي، بهتدف تلتوير رأس 

عتمن   اا تاراةالمال البشري يي  اتلف دعل العالم  عكانم 

ي ه ا المشرعا،  ا يعوط التزا ها دعل بادرة إلى تَبَو   28أعل 

بتعظيم نتالجها ييما يتعلق بتوميتة رأستمالها البشتري، عاالرت تاق 

بتته إلتتى أعلتتى المفتتتوياة العالميتتة  عكانتتم أعلتتى دعل الالتتيم 

العربتتتي يتتتي االنضتتتمام إلتتتى البرنتتتا م التتتدعلي لت يتتتيم الللبتتتة، 

، عال ي تشرف عليه  وظمتة «بيفا»عالمعرعف اختصارام باسم 

ة المعيتتتار التتتدعلي وزلتتتتعتتتاعا االقتصتتتادي عالتوميتتتة، عي َعتتتد بمال

التترليط المعتَمتتد، ل يتتاس جتتودة األنظمتتة التعليميتتة يتتي البلتتداا 

 [ 39]الماتلفة 

 

 االستنتاجات

االستتتممار بتتراس المتتال البشتتري عستتيلة لزيتتادة المهتتارة التتتي  -1

المجتم   أيرادعسيلة لمو   أنهاتكتاجها التومية االقتصادية كما 

 الت دم المادي عاالجتماعي 

يتتتي استتتتممار راس المتتتال البشتتتري تتتتتى  اا تتتاراةنجكتتتم   -2

التوميتتة البشتترية عتترعرة  تتن عتترعرياة التوميتتة  أصتتبكم

االقتصادية نتيجة لما توميه  ن قدراة ع ا تتوير   تن كفتاقاة 

تتتتى  عاألربتتاحتاتدم االقتصتتاد عتعتود علتتى المجتمتت  بالفوالتد 

يتتي  عااقليميتتة  د تتة التتدعل العربيتتة  يتتي اا تتاراة أصتتبكم

 عالت دم االقتصادي   األعمالريادة 

 تادة اقتصتادية  إلتىاالستممار براس المتال البشتري عتكويلتة   -3

لتتتدريب طة التتتعلم عاابتوميتتة العوصتتر البشتتري بوستت أعاليبتتدأ 

   المفتمر ل يراد

 اا تتاراةرأس المتتال البشتتري ثتترعة ل  تتم تيتتة تزختتر  يعتتد    -4

بترأس  تال بشتري اتاب ذع قتتدراة عاليتة  ووتهتا  تن تتتدارل 

أا تكصتتد  راكتتز  اا تتاراةعجلتتة الومتتو عالتوميتتة  عديعتتم ب

 ت د ة يي تلوها االقتصادي عه ا  ا يعوط صتكة الفرعتية 

 األعلى 

اا التوجه نكو االستممار براس المال البشري دي  بالكوو تة   -5

  تا أنواعتهبماتلتف تومية بشرية ت ي ية تركز على التعليم  إلى

طتتور الوفتتاقاة البشتترية الوطويتتة الشتتابة  ليتجتتاعز  هتتاراة 

 عكفاقة الوايدين 

أا االستتتتممار بتتتراس المتتتال البشتتتري ي تتتيط الوتتتتالم الكاليتتتة   -6

لفياستتتتاة التعلتتتتيم عالصتتتتكة علتتتتى  ارجتتتتاة المفتتتتت بل، ع 

باستتتادام  ؤاتتر رأس المتتال البشتتري تفتتتلي  التتدعل قيتتاس 

علتيم كميتام يتي اانتاجيتة ع فتتوياة إسهام تكفن الصتكة، عالت

الدخل للجيل ال ادم، ع ن ثم ت ييم الدخل المف ود بفبب يجواة 

بين عوالد التعليم ع رأس المال البشري، عكيتف يموتن تكويتل 

الافتتتالر إلتتتى أربتتتاح إذا  تتتا تتتتم التصتتترف بفتتترعة عععتتت  

سياستتاة تفتتهم يتتي تكفتتين الصتتكة عالتعلتتيم، عزيتتادة إنتاجيتتة 

 العا ل 

 األبعتادلجبة المؤسفاة الدعلية إلى تركيب  ؤاراة تراعي  -7

الماتلفة لالستممار براس المال البشري عاالستفادة  ن رصتيد 

 راس المال البشري المتاح يي المفت بل 

أا االستممار براس المال البشري اصب  عترعرة ألي دعلتة   -8

تعمل يي بيئية سريعة التغير  ن اجل  واكبة الت دم عالتغيراة 

  التي تلرأ على العالم 

 التوصيات

ع تا استتلاعم اا تك  ته  تن  يةاا اراتاالستفادة  ن التجربة   1

ت تتدم عتلتتور اقتصتتادي  تتن ختتالل ريتتد راس  الهتتا البشتتري 

بتتتتتبنواا التعلتتتتتيم عالتتتتتتدريب عدعمهتتتتتم بماتلتتتتتف الفياستتتتتاة 

عاالستتراتيجياة لتجعتل  توهم ثترعة عطويتة كفتؤة  قتادر  علتى 

 الوهضة االقتصادية ع واكبة الدعل المت د ة 

المتتال البشتتري  االهتمتتام بدراستتة العالقتتة التبادليتتة بتتين راس  2

يتي خلتق  راكتز  ت د تة  راثتآعالتومية االقتصادية ع ا لها  ن 

 للتلور االقتصادي عاالجتماعي 
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التعلتتيم  عتلتتوير التتوظم  عأنتتوااالتعلتتيم  أهميتتةالتركيتتز علتتى   3

لمتا لهتا  تن  تردعد  اانتاجيتةالتعليمية تفب  دخالة العملية 

ة ع تللبتاة كبير يي زيادة الوفاقاة البشرية للوياق باتتياجتا

   سوق العمل

عع  الفياساة عالالواة االستراتيجية التتي تتدعم العوصتر   4

البشتتري يتتي البلتتد عتفعيتتل  ؤاتتراة االستتتممار بتتراس المتتال 

للوهتوض  أساستيةالبشري التي جاق بها البوتك التدعلي كالتوة 

  بواق  ه   المرعة الوا وة

 واكبتتتة التلتتتور الكاصتتتل يتتتي العتتتالم عالتركيتتتز علتتتى ريتتتادة   5

باارال الفئاة الشتابة اللموتتة المتدربتة عالمتفتلكة  ألعمالا

  الموكل لها األبداابالت وية عالتوولوجيا لتعوط 

اا يوتتوا للدعلتتة التتدعر التترليط يتتي االهتمتتام عتوميتتة عتلتتوير   6

راس المتتتتتتال البشتتتتتتري  تتتتتتن ختتتتتتالل ععتتتتتت  الفياستتتتتتاة 

عاالستتتراتيجياة ع تابعتتة ذلتتك ع تتا تكتاجتته هتت   المتتوارد  تتن 

   ية عتدريبخبرة عت و
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