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

 

 

 "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 .

الدخول إلى شبكة اإلنترنت والوصول إليھا، عوامل رئيسية يمكنھا أن تساعد الدول العربية  والمتوسطة وتوفير المساواة في
 ".  على االستفادة من الثورة الصناعية الرابعة من خالل الفرص المتعددة التي تنضوي عليھا ھذه المنطقة

 

ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب وكونھا  في ظل: "بدورھا، قالت باتريشيا ماكال، المدير التنفيذي لمركز النمو االقتصادي
 األعلى على مستوى العالم، يمثل توفير الوظائف المنتجة والمستدامة لشبابنا أكبر التحديات االقتصادية ومن ثم، فإن من .

التقرير المھم ويتيح ھذا .  المتطلبات الرئيسية تطوير مواھب الجيل القادم ليكون قادراً على المنافسة ضمن االقتصاد العالمي
 ".للقادة من القطاعين العام والخاص، اتخاذ اإلجراءات المطلوبة لتحقيق ھذا الھدف االستراتيجي

 

 

 : التحديات المشتركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: مؤشر تنافسية المواھب

% 18استثمرت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كثيراً في التعليم بھدف تحسين التنافسية، حيث تصل ميزانية التعليم إلى 

، لكن المنطقة ال زالت تواجه تحديات مشتركة عندما %)14مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يبلغ (من إجمالي اإلنفاق الحكومي 
نسبة التوظيف % 30، و)ضعف المعدل العالمي(ارتفاع معدل البطالة بين الشباب : ل العمل مثليتعلق األمر بجاھزيتھا لمستقب

فرصة مشاركة (، والتشريعات الصارمة لسوق العمل ووجود فجوة بين الجنسين )عالمياً % 10مقارنةً مع (في القطاع العام 
% 4ك، يساھم االقتصاد الرقمي في المنطقة بنسبة وعالوةً على ذل).  أضعاف فرصة المرأة 3الرجل في سوق العمل تصل إلى 

وأقل بكثير مقارنةً مع دول االتحاد %) 8(من الناتج المحلي اإلجمالي وھو ما يعد نصف المعدل في دولة مثل الواليات المتحدة 
 %). 6(األوروبي 

 

 

 ‐انتھى‐
 

 حول مؤشر تنافسية المواھب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جموعة من العوامل التي تحدد ترتيب الدول مثل مجموعة السياسات والممارسات والبيئة الداعمة التي تسمح يقيم المؤشر م
ويستند تقرير . ألي دولة باستقطاب وتطوير وتوظيف رأس المال البشري الذي يسھم في قدرتھا على النمو والمنافسة واالبتكار



 

 

 . 2017تنافسية المواھب الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى المؤشر العالمي ل

 . على موقع إنسياد الرابطيمكن تحميل التقرير كامالً من خالل 

 

 حول مركز النمو االقتصادي 

وھو تعاون فريد من . نوعه على مستوى المنطقةبالشراكة مع إنسياد أبوظبي، يعد مركز النمو االقتصادي األول من 
نوعه بين القطاع الخاص في المنطقة ومدرسة إدارة األعمال الرائدة عالمياً، بھدف توفير أبحاث ومطبوعات أصلية 

ويتناول المركز الحاجة إلى بيانات وتحليالت مستقلة . حول المواضيع االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة
قت المناسب ويقدم منصة جديدة فريدة من نوعھا لتفعيل دول القطاع الخاص في القضايا ذات األولوية في الو

 االقتصادية بما في ذلك البطالة بين الشباب وتمكين خلق فرص العمل وتعزيز النمو االقتصادي المستدام ويسعى .
توى منطقة الشرق األوسط وشمال المركز إلى توسيع نطاق جدول أعمال التوظيف والنمو االقتصادي على مس

أفريقيا، باإلضافة إلى تحسين شمولية النقاش من خالل إشراك مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة خاصةً في 
 القطاع الخاص وسيقوم مركز النمو االقتصادي أيضاً بإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات أخرى رائدة ومنظمات .
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