وجاھزيتھا لمستقبل العممل
ا
تقرير ييظھر قصوراً في تنافسية اللمواھب العربيبية
متطلبات تنمية
ت
ألردن ،الضوء على
ى االقتصادي العالمي في األ
يسلط التقريرر الذي جرى إإطالقه على ھھامش المنتدى
صاد العالمي االرقمي
التنافسية في ظل االقتص
ة
جيل العربي الققادم لتعزيز الققدرة
المواھب للج
يوم األحد عن ننسخة
القتصادي م
ت كلية إنسياد إلدارة األعمال وجوجل وممركز النمو اال
 :2017كشفت
ت 28 ،مايو 7
دبي ،اإلمارات
صنف دول الممنطقة
وشمال أفريقيا ،وھھي دراسة تص
ل
شر تنافسية الممواھب في مننطقة الشرق األوسط
اللعام الحالي من تقرير مؤش
ب.
ووفقا ً لقدرتھا عللى استقطاب ووتنمية واالحتفتفاظ بالمواھب

ستقبل العمل .وأظھر التقريير وجود دول تتمتع بوضعع جيد
ووجرى تقييم اللدول المشمولةة في التقرير وفقا ً لمستوى الجاھزية لمس
حرين  ،ودول أخرى تتمتع بمستويات متففاوتة من الجااھزية مثل الككويت
سعودية والبحر
ممثل اإلمارات وقطر والمملككة العربية الس
ئر.
منخفضة الجاھزية مثثل مصر والمغغرب والجزائر
ة
طنة عمان ولببنان وتونس وودول
ل ذات جاھزيية أقل مثل سلط
وواألردن ،ودول
ساعد
التي يمكن أن تس
وويوفر مؤشر تتنافسية المواھھب نظرة متععمقة على أداءء الدول العربيية كما يسرد ممجموعة من التوصيات ي
ستثمار في التتعليم وتطوير المھارات الررقمية .وكان تبني
على تحسين تررتيب ھذه الددول على المؤؤشر مع الترككيز على االس
ع
جودة عالية وأسعار معقولةة أحد
ت الصغيرة ووالمتوسطة ووتوفير الوصوول إلى شبكة اإلنترنت بج
اللتكنولوجيا وتتمكين الشركات
إلقليمي.
دين العالمي واإل
على الصعي ن
سية للمواھب ع
ن القدرة التنافس
اللتوصيات الرئئيسية التي تسھھم في تحسين
شرق
ت العالمية في إنسياد" :من وجھة نظر دييموغرافية ،تتتمتع منطقة الش
ووقال الدكتور ببرونو النفين ،،المدير التنفيذذي للمؤشرات
ذاته يجلب الكثيرر من
سط أعمار يععد األصغر عاالمياً ،وھو ما يوفر الكثير ممن الفرص وفي الوقت ه
ل أفريقيا بمتوس
ألوسط وشمال
األ
ألبناء
والطموح ،ومن ناحية أخرى يعد توفير وظائف أل
،
ك الجيل الجديدد في المنطقة الطاقة واإلبدداع
اللتحديات .فمن ناحية ،يمتلك
ت مثل
جيا جزءاً مھما ً من ھذا التحددي ،حيث تشممل وظائف الممستقبل العديد من المجاالت
ھھذا الجيل ضررورة ملحة .وتتعد التكنولوج
ت ھو
اللذكاء االصطنناعي والواقع االفتراضي ووالمعزز ،كما تتطلب ھذه االوظائف ترقيية المھارات ببشكل مستمر .إن ھذا الوقت

األنسب للحكومات والشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتقوم بتطبيق السياسات المطلوبة بھدف االستفادة من
الفرص المتاحة لدعم ريادة األعمال والتنافسية واالبتكار في مختلف أنحاء المنطقة".

من جھته ،قال سليم إدي ،رئيس السياسة العامة في جوجل الشرق األوسط وشمال أفريقيا" :تتمتع منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا بإمكانات ھائلة فيما يتعلق بالمواھب والشباب .ويعد تبني التكنولوجيا وازدھار بيئة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وتوفير المساواة في الدخول إلى شبكة اإلنترنت والوصول إليھا ،عوامل رئيسية يمكنھا أن تساعد الدول العربية
على االستفادة من الثورة الصناعية الرابعة من خالل الفرص المتعددة التي تنضوي عليھا ھذه المنطقة".
بدورھا ،قالت باتريشيا ماكال ،المدير التنفيذي لمركز النمو االقتصادي" :في ظل ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب وكونھا
األعلى على مستوى العالم ،يمثل توفير الوظائف المنتجة والمستدامة لشبابنا أكبر التحديات االقتصادية .ومن ثم ،فإن من
المتطلبات الرئيسية تطوير مواھب الجيل القادم ليكون قادراً على المنافسة ضمن االقتصاد العالمي .ويتيح ھذا التقرير المھم
للقادة من القطاعين العام والخاص ،اتخاذ اإلجراءات المطلوبة لتحقيق ھذا الھدف االستراتيجي".

مؤشر تنافسية المواھب :التحديات المشتركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
استثمرت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كثيراً في التعليم بھدف تحسين التنافسية ،حيث تصل ميزانية التعليم إلى %18
من إجمالي اإلنفاق الحكومي )مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يبلغ  ،(%14لكن المنطقة ال زالت تواجه تحديات مشتركة عندما
يتعلق األمر بجاھزيتھا لمستقبل العمل مثل :ارتفاع معدل البطالة بين الشباب )ضعف المعدل العالمي( ،و %30نسبة التوظيف
في القطاع العام )مقارنةً مع  %10عالميا ً( ،والتشريعات الصارمة لسوق العمل ووجود فجوة بين الجنسين )فرصة مشاركة
الرجل في سوق العمل تصل إلى  3أضعاف فرصة المرأة( .وعالوةً على ذلك ،يساھم االقتصاد الرقمي في المنطقة بنسبة %4
من الناتج المحلي اإلجمالي وھو ما يعد نصف المعدل في دولة مثل الواليات المتحدة ) (%8وأقل بكثير مقارنةً مع دول االتحاد
األوروبي ).(%6

‐انتھى‐
حول مؤشر تنافسية المواھب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
يقيم المؤشر مجموعة من العوامل التي تحدد ترتيب الدول مثل مجموعة السياسات والممارسات والبيئة الداعمة التي تسمح
ألي دولة باستقطاب وتطوير وتوظيف رأس المال البشري الذي يسھم في قدرتھا على النمو والمنافسة واالبتكار .ويستند تقرير

الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى المؤشر العالمي لتنافسية المواھب .2017
يمكن تحميل التقرير كامالً من خالل الرابط على موقع إنسياد.

حول مركز النمو االقتصادي
بالشراكة مع إنسياد أبوظبي ،يعد مركز النمو االقتصادي األول من نوعه على مستوى المنطقة .وھو تعاون فريد من
نوعه بين القطاع الخاص في المنطقة ومدرسة إدارة األعمال الرائدة عالمياً ،بھدف توفير أبحاث ومطبوعات أصلية
حول المواضيع االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة .ويتناول المركز الحاجة إلى بيانات وتحليالت مستقلة
في الوقت المناسب ويقدم منصة جديدة فريدة من نوعھا لتفعيل دول القطاع الخاص في القضايا ذات األولوية
االقتصادية بما في ذلك البطالة بين الشباب وتمكين خلق فرص العمل وتعزيز النمو االقتصادي المستدام .ويسعى
المركز إلى توسيع نطاق جدول أعمال التوظيف والنمو االقتصادي على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،باإلضافة إلى تحسين شمولية النقاش من خالل إشراك مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة خاصةً في
القطاع الخاص .وسيقوم مركز النمو االقتصادي أيضا ً بإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات أخرى رائدة ومنظمات
.عالمية وشركات متعددة الجنسيات
الستفسارات وسائل اإلعالم
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
زينة سليمان
ھاتف+ 971 50 640 31 91 :
بريد إلكترونيzeina.sleiman@insead.edu :

