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متهيد
ِ
وتصنيف
أي دولة
للمعرفة تأث ٌري
محوري يف ت َط ّور ّ
ّ
مستوى التنمية االقتصادية فيها ،بني متق ّد ٍم أو ناشئٍ
فإنتاج املعرفة أو توطي ُنها أو تطوي ُرها هو
نام.
أو ٍ
ُ
أي اقتصا ٍد ووض ِعه
املح ِّد ُد األسايس يف تطوير ع َجلة ّ
عىل خريطة التنمية العاملية .واملعرف ُة هي البواب ُة
الرئيسية للتنمية البرشية واملا ّدية لالقتصادات حول
ري يف دعم قدرة الدول
العامل ،كام تقوم ب َدو ٍر مح َو ٍّ
عىل التك ّيف مع التغيرُّ ات ومواجه ِة التح ِّديات
الصاعد ِة واملست ِج َّدة .ويُص ّنف العديد من الخرباء
رص خامس يُضاف إىل
االقتصاديني اليوم املعرف َة كعن ٍ
عنارص اإلنتاج األربعة :العملِ  ،واألرضِ ،
ورأس املال،
والتنظيم.

الرقمي الهائل عىل االقتصاد ،وبات
اِنعكس التطو ُر
ُّ
محو ًرا أساس ًّيا يف عمليات قطا ِع األعامل وعالقاتِه مع
والعاملي؛
يل
القطاعات األُخرى عىل الصعي َدين املح ِّ
ّ
ما ساهم يف زيادة رؤوس األموال وتضا ُع ِف حجم
َ
التحول األكرب يف مفهوم
األرباح .ويرى دياب ،أ ّن
املعرفة بدأ خالل الربعِ األخري من القرن العرشين
بثور ٍة فائق ِة التط ّور يف العلوم والتكنولوجيا ،وما نتَج

رأس املا ِل املعر ُّيف أهمي ًة متزايدة يف االقتصاد
يَكتسب ُ
الجديد ،مقارن ًة بأهمية رأس املال املا ّدي .من
هنا ،يمُ كن ُ
القول إ ّن اقتصا َد املعرفة هو اتّجا ٌه عا ّم
مبني عىل االستخدام الواسعِ للمعلوماتية
لالقتصاد؛ ٌّ
واإلنرتنت يف مختلف األنشطة االقتصادية ،مستخد ًما
السلَع والخدمات.
التطو َر
التكنولوجي يف تبا ُدل ِّ
ّ
اقتصادي جديد ت َكمن يف نقْلها
فقيم ُة املعرفة كمور ٍد
ٍّ
وإدخالها يف ح ّيز التشغيل ونُظ ُِم اإلنتاج؛ يف حني أ ّن
قيمتَها ت ُصبح صف ًرا عندما تبقى حبيس ًة يف عقول
أصحابها ،دون العمل عىل استيعابها ونقلِها لزيادة
تنافُسية ِ
رأس املال البرشي.
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وتَعكس املعرف ُة إىل ح ٍّد كبري قدر َة الدول عىل استغالل
ِ
االحتياجات البرشية
املوراد االقتصادية ب ُندرتها ،لتلبية
وعدم محدوديّتها .فاملعرف ُة حصيل ُة تفا ُعلٍ
باتّساعها ِ
يف سياقٍ مح َّدد من الظروف والتجارب ،وليست
َخص
ح ْك ًرا عىل أ ّم ٍة أو دول ٍة أو جه ٍة بذاتها ،بل ت ّ
جمي َع الشعوب .1وت ُعترب املعرف ُة يف الوقت الراهن
أح َد العوامل الرئيسة يف تحريك عجلة اإلنتاج
وزياد ِة النمو االقتصادي؛ حيث ت ُوظَّف التكنولوجيا
يف تحسني جودة املنتَج وزياد ِة الكفاءة والفعالية
ِ
القطاعات
ع َرب جميع مراحل اإلنتاج ،ويف جميع
انعكاسا
واألنشطة .وقد أح َدث هذا التح ّو ُل الجذري
ً
إيجاب ًّيا عىل االقتصادات ،ارتبط بتحقيق زياد ٍة يف
يل اإلجاميل ،وتوفريِ فرص عمل ،وابتكا ِر
الناتج املح ِّ
نُ ُه ٍج أك َرث تط ُّو ًرا وانفتا َحا ،وفت ِح آفاقٍ جديدة لألعامل
التجارية واملوار ِد البرشي ِة واملالية بهدف زياد ِة
اإلنتاجية.

عنها من ثور ٍة يف املعلوماتية واالتصاالت؛ "حيث
باتت املعلوماتُ واملعرفة موردا ً أساسياً من املوارد
االقتصادية ،ال بل املورد االسرتاتيجي الجديد يف الحياة
االقتصادية املكمل للموارد الطبيعية ونشوء ما اتفق
عىل تسميته اقتصاد املعرفة أو االقتصاد املبنى عىل
املعرفة" .2وهكذا ،بع َد أن كانت األرض والعمل مور َدا
قبل الصناعي ،وبع َد
الرثوة الرئيس ّيني يف العرص ما َ
حلول ت َح ُّول ِ
رأس املال والطاقة (العمل) مكانَهام
الرئييس للرثوة ،أصبحت العلو ُم واملعرف ُة
كاملولِّد
ّ
الرئييس لإلنتاج يف العرص الراهن الذي صار
رص
العن َ
ّ
إنتاج
يُعرف بالعرص ما بع َد الصناعي؛ حيث صار ُ
املعرفة واستثام ُرها واستهالكُها (أي استخدا ُمها)
الرئييس
وتداول ُها (أي ت َقاس ُمها أو تَشا ُركها) املصد َر
ّ
العلمي والتكنولوجي إىل التحول
للنم ّو .وأدى التطو ُر
ُّ
القائم عىل املعرفة،
من العمل الجسدي إىل العمل
ِ
وغدت املعرف ُة نو ًعا جدي ًدا من رأس املال ،يقوم عىل
األفكار والخربات واملامرسات األفضل.3

تذكريٌ باألُ ُسس املفاهيمي ِة واملنهجية
بٌ ِن َيت مدخَالتُ مؤشرِّ االقتصاد يف النسخة األُوىل
ٍ
نظري من
أساس
من مؤشرِّ املعرفة العريب عىل
ّ
مستويَينْ  ،أ ّولُهام املحاو ُر الرئيسية التي توزَّعت
عىل ثالثة محاو َر هي :األدا ُء التنظيمي واملوار ُد
البرشية؛ والتنافُسي ُة والتطوي ُر اإلبداعي؛ وتكنولوجيا
ِ
واالتصاالت املرتبط ُة باالقتصاد .وض َّم
املعلومات
املستوى الثاين مثانية محاو ٍر فرعية ،كام هو مبينّ ٌ
يف الشكل  .17ونشري هنا إىل أ ّن هذين املستويَني
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يتفاعالنِ ويتقاطعان يف ما بينهام ،كام أنهام يتفاعالن
ويتقاطعان أيضاً مع العديد من املحاور الرئيسي ِة
والفرعية للمؤشرِّ ات الخمسة األخرى ضمن مؤشرِّ
املعرفة العريب.
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أىت اختيا ُر املحاور وأوزانِها النسبية يف املؤشرِّ (نسخة
 )2015بعد مراجع ٍة مستفيضة لألدبيات االقتصادي ِة
ِ
العصف
جلسات
واملعرفية والتنموية ،ويف ضوء
ْ
ِ
والجلسات النقاشي ِة املتخصصة التي نظّمها
الفكري
ّ
الفريق املركزي ملؤشرِّ املعرفة العر ّيب ،وج َمعت نخب ًة
ُ
4
واملتخصصني واملعنيني .
من الخرباء
ِّ
الرئييس األول (األدا َء التنظيمي واملوار َد
وأل ّن املحو َر
َّ
عصب خصوصي ِة قطاع االقتصاد يف
البرشية) يُشكّل
َ
النصيب
تكوين مؤشرِّ املعرفة ،أُ ْع ِط َي هذا املحو ُر
َ
األك َرب من الوزن النسبي .فقَد ُخ ِّصص له وز ُن  50يف
املئة من الوزن النسبي للمك ِّونات الكلّية ،وجاء بع َده
املحو ُر الرئييس التنافُسية والتطو ِر اإلبداعي بوزن 30
يف املئة؛ ث َّم املحو ُر الرئييس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املرتبط ِة باالقتصاد بوزن  20يف املئة.
وعىل الرغم من تفا ُوت األوزان النسبية للمحاور
الرئيسية ضمن مؤشرِّ االقتصاد ،كانت للمحاور
كل محو ٍر أوزانٍ نسبي ٍة متساوية؛
الفرعية ضم َن ّ
الفريق املركزي عد َم جدوى منح املحاور
حيث ارتأى
ُ
الفرعية أوزانًا نسبي ًة متفاوتة ،من ًعا لتغليب اآلراء أو
األحكام الشخصية بشأن هذه املحاور الفرعية – وقد
ِ
أبدى الخربا ُء ،الذين استُشريوا بخصوص ب ْنية املؤشرِّ ،
تأيي َدهم لهذا التو ّجه.

الرئييس األول (األدا ُء التنظيمي واملوار ُد
يَعكس املحو ُر
ُّ
البرشية) ،مبحاوره الفرعية الظاهر ِة يف الشكل ،17
خصوصي َة قطاع االقتصاد؛ يف حني يُركّز املِحورانِ
اآلخران عىل تدا ُخ َل قطاع االقتصاد مع القطاعات
الخمسة األُخرى .ويعكس املحو ُر الفرعي (املوار ُد
البرشية) ،يف جزء منه العالقة بني قطاع االقتصاد
والتعليم العايل.
الرئييس الثاين (التنافُسية والتطوير
يُركّز املحو ُر
ُّ
اإلبداعي) عىل العمليات واإلجر ِ
اءات املرتبط ِة بتطوير
ِ
وتنفيذها .وهذه
املشاريع واألعامل يف كل دولة
أسايس
العملياتُ واإلجراءات ،املرتبطُة عىل نح ٍو
ّ
باملعرفة ،هي املح ّر ُك واملح ّف ُز األسايس يف تطوير الب ْنية
الهيكلية لالقتصادات وتعزي ِز التنافسية .فعىل سبيل
املثال ،إن تبسي َط إجراءات الدخول إىل دولة مع َّي ٍنة
واالستثام ِر فيها ،يزيد من إتاحة املعارف الجديدة يف
الدولة ،ويُع ّزز من قدرة الدولة عىل اجتذاب أفضلِ
املعارف والخرب ِ
ات والكفاءات العاملية ،وبخاص ِة
يف اإلنتاج والتطو ِر اإلنتاجي .كذلك تُساعد هذه
املتغيرِّ اتُ (عدد اإلجراءاتُ والفرت ُة املطلوبة لتأسيس
رشك ٍة أو إنفا ِذ عقد؛ وحج ُم االستثامر األجنبي املبارش؛
وغ ُريها) عىل فهم مدى قابلية الدولة عىل استقطاب
ِ
قنوات التبادل واالستثامر الخارجي؛ ما
املعارف عرب
يُع ّزز تراكم ّي َة املعرفة والقدر َة عىل املنافسة ،ومدى
يل يف هذه الدول.
تطويعِ هذه املعرفة لالستخدام املح ّ
الرئييس الثالث (تكنولوجيا املعلومات
يف املحور
ِّ
واالتصاالت املرتبط ِة باالقتصاد) ،يظهر دو ُر قطاع

اﻟﺸﻜﻞ :17
ﳌﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﱢ
ﻣﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ اﻟﻌﺎمل اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻌﺮﰲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﴘ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻴﻜﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

اﻟﺘﻤﻜني اﳌﺆﺳﴘ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
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ِ
أي اقتصا ٍد
تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف ربط ّ
بقنوات املعرفة حول العامل .وأتت املحاو ُر الفرعية
النوعي بني
التداخل
َ
لهذا املؤشرِّ لتَعكس بوضو ٍح
ّ
قطا َعي االقتصاد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
وكالهام من القطاعات الست ِة ملؤشرِّ املعرفة العريب.

التعديالت عىل الصيغة السابقة للمؤشرِّ
ُ
استندت عملي ُة تطوير مؤشرِّ املعرفة بشكلٍ عا ّم،
خاص ،إىل ثالثة
وقطا ِع االقتصاد يف املؤشرِّ بشكلٍ ّ
ٍ
ُ
استكامل ما جرى البد ُء به يف
منطلقات ،أ ّولُها
املؤشرِّ السابق ودراس ُة اآلراء واملالحظات التي
وردت يف هذا السياق لتطوير املؤشرِّ ؛ باإلضافة
إىل الدروس املستفاد ِة من عملية إعداد املؤشرِّ يف
اﻟﺸﻜﻞ :18
ات اﳌﻀﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﻌﺎم 2016
اﳌﺘﻐري ُ
ﱢ

اﻻﻧﻔﺘﺎح
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﳌﺆﺳﴘ

ﺻﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪّ ﻣﺔ

) %ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ(

ﻣﺆﴍ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد

يتّضح هنا أ ّن املحو َر الرئييس (األدا َء التنظيمي
النصيب األكرب من التطوير
واملوار َد البرشية) نال
َ
الكليّ ملؤشرِّ العام  .2016وهو أم ٌر استدعته أهمي ُة
الرئييس لقطاع االقتصاد؛
الرتكيز عىل هذا املحور
ِّ
ِ
املعطيات األساسي َة لتفا ُعل
أل ّن هذا املحو َر يعكس
املعني ،مع توليد املعرفة واستقطابِها وبنائها
االقتصاد
ّ
وتكوي ِنها ونقلِها .وقد أُضيفَت إىل املحاور الفرعية
لهذا املحور املتغيرِّ ات التالية :صادراتُ التكنولوجيا
السلَع املصنوعة
املتق ّدم ِة كنسب ٍة مئوية من صادرات ِّ
ﻣﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

اﻟﺘﻤﻜني
اﳌﺆﺳﴘ

يف إطار ما تق َّدم ،يُوضح الشكل  18املتغيرِّ ِ
ات
امل ُد َخل َة عىل محاور قطاع االقتصاد يف نسخته الحالية
الشكل  19الب ْني َة النهائي َة
ُ
()2016؛ يف حني يُبينّ
الجديدة للمؤشرِّ يف نسخة .2016
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غني عن القول أ ّن هذه املحاو َر تُراعي يف محاورها
ٌّ
ِ
الفرعية ومتغيرِّ اتها خصوصي َة السياق املحيل يف
خصوصا يف متغيرِّ ات املحاور
كل دولة عىل ِح َدة؛
ّ
ً
الفرعية :البيئ ِة التمكينية ،واملورا ِد البرشية ،وتط ُّو ِر
التكنولوجي املعريف،
الهيكل االقتصادي ،والتباد ِل
ِّ
ِ
والتنظيم والتمك ِني َّ
املؤسيس .هكذا ،يُراعي مؤشرِّ ُ
االقتصا ِد الخصوصي َة يف توصيف االقتصادات املحلية
ِ
كل دولة ،بالبناء
وتحديد مالمح الب ْنية االقتصادية يف ّ
عىل خصوصية الب ْني ِة التحتي ِة والفَوقية لالقتصادات؛
املؤسسايت أو
سوا ٌء كان ذلك ضم َن مفهوم البناء ّ
ضم َن معطيات القوان ِني واألنظمة والبيئة الترشيعية
ومستويات التواصل مع العامل الخارجي ،أو التنافُسي ِة
املحلية.

وتعديل
ُ
النسخة السابقة .5الثاين ،تطوي ُر املد َخالت
املتغيرِّ ات وإضافة متغيرِّ ٍ
ِ
البحث
ات جديدة؛ يف ضوء
ِ
واألدبيات األُخرى
واملراجعة لألدبيات االقتصادي ِة
ِ
ذات العالقة .املنطل َُق الثالث ،البنا ُء عىل ما جاء
ٍ
املتخصصة التي
مالحظات يف الدراس ِة امل َسحي ِة
من
ّ
أي تغذي ٍة
أُجريت عىل املؤشرِّ  ،مبا يف ذلك مدخَالتُ ّ
الفريق
راجعة من جمهور املطَّلعني عليه .6وقد عقد
ُ
ٍ
اجتامعات مط ّول ًة عىل مدى ع ّدة
املركزي للمؤشرِّ
أيام لتطوير مفهوم املؤشرِّ و َمحاورِه ،وزياد ِة الرتابط
ٍ
ِ
والقطاعات الخمسة األُخرى؛
بني قطاع االقتصاد
والتعليم التِّقْني
قبل الجامعي،
املتمثّل ِة بالتعليم ما َ
ِ
ِ
والبحث والتطوير
والتعليم العايل،
والتدريب املِ ْهني،
ِ
ِ
املعلومات واالتصاالت.
واالبتكار ،وتكنولوجيا

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ

اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻄﻮر اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﳌﺆﴍ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻹﺟامﱄ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ،ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴني )(%

اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﴫﻓﻴﺔ
) %ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ(

ﻧﺴﺐ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴني )(%

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻌﺮﰲ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻴﻜﻴﻨﻴﺔ

ﻣﺆﴍ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮرة
ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
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مؤرش االقتصاد

(ضم َن املحور
الفرعي االنفتا ِح االقتصادي) ،ومؤشرِّ ُ
ّ
التنظيم
الفرعي
مد َركات الفساد (ضم َن املحور
ِ
ّ
املؤسيس) ،ومت ِغيرّ ا املؤشرِّ العاملي لحرية الصحافة
يل اإلجاميل
والودائع املرصفية كنسب ٍة من الناتج املح ِّ
ُ
ومعدل
(ضم َن املحور الفرعي التمك ِني املؤسيس)،
االلتحاق اإلجاميل بالتعليم العايل لكال الجنسني،
تخصصات العلوم والهندسة لكال
ونِ َس ُب خ ِّريجي ُّ
الفرعي املوار ِد البرشية).
الجنسني (ضمن املحور
ّ
صادراتُ التكنولوجيا املتقدمة كنسب ٍة مئوية من
السلَع املصنوعة :تمُ ثِّل الصادراتُ بشكلٍ
صادرات ِّ
عا ّم أح َد أه ّم مؤشرِّ ات تَبا ُدل املعرفة وتوطي ِنها بني
الدول ،ملا ت َحويه من مك ِّو ٍ
رص التي
نات تجعل العنا َ
أي القيم َة املضاف َة التبا ُدلية ،إذا
ت ُضيفها ُّ
كل دولة ْ -
صح التعبري  -مدخلاً إىل تكوين منتَ ٍ
جات جاهز ٍة
َّ
للتصدير؛ تَعكس ضم َن مك ِّوناتها تراكُمي َة املعرفة لدى
التكنولوجي
كل دول ٍة .وتُ َع ّد الصادراتُ ذاتُ املك ِّون
ّ
ِّ
العايل من األمثلة الواضحة يف مجال تبا ُدل املعارف
غريِ امللموسة بني الدول ،وتُعبرِّ بشكلٍ واضح عن
تبا ُد ٍل معريف بانتقال الصادرات بني الدول املختلفة.
بالتايل ،تمُ ثِّل زياد ُة نسبة الصادرات ِ
ذات التكنولوجيا
السلَع الصناعية عاملاً
العالية من إجاميل صادارت ِّ
إيجاب ًّيا يف تبادل املعرفة.
مؤش مد َركات الفساد :يَصدر سنويًّا عن منظم ُة
رِّ ُ
الشفَّافي ِة ال َّدولية ،وهو من املؤشرِّ ات الرصين ِة
وامله ّمة يف تقييم حسنِ استغالل املوارد االقتصادية،
وبخاص ٍة االستثام ُر األجنبي ،وعدال ِة توزيع الدخل
يف دو ِل العامل .وهذه املعطَياتُ الثالثة  -االستثام ُر
الخارجي ،وشفَّافي ُة استغالل املوارد االقتصادية،
وعدال ُة توزيع الدخل – من املق ِّومات األساسية يف
اقتصاد املعرفة .فتدف ُّق االستثامر األجنبي يُس ّهل
َ
انتقال املعرفة من مكانٍ إىل آخر ،وحس ُن استغالل
املوارد يَعكس جود َة األُطُر القانونية والتنظيمي ِة
خصوصا يف منع احتكا ِر ٍ
فئات مح َّددة
وفعاليتَها؛
ً
لهذه املوارد ،مبا يف ذلك املوار ُد االقتصادي ُة املعرفية،
نقلاً وتوطي ًنا .وتعني عدال ُة توزيع الدخل توسي َع
ُ
الحصول عىل املعلومات،
رشيحة الفئات التي يمُ كنها
ُ
وامتالك املعرفة ،وتطوي ُر قدراتِها بعدال ٍة وشفَّافي ٍة
ونزاهة.
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املؤش العاملي لحرية الصحافةّ :
لعل إضاف َة هذا املتغيرّ
رِّ ُ
املتخصصني،
هي األكرثُ إثار ًة للتساؤالت لدى بعض
ّ
لك ّن حقيق َة األمر أ ّن مؤشرِّ َ حرية الصحافة هو يف
ح ّد ذاته ضم َن معطيات الب ْنية الفوقية لنقل املعرفة
إىل االقتصادات دون حدو ٍد رقابية قد تؤدي أحيانًا
إىل منع وصول املعلوم ِة املعرفية إىل أفراد املجتمع
كافّ ًة ،أو وصولِها إىل فئ ٍة مح َّددة دون غريها .وحري ُة
الصحافة هي أيضً ا إحدى البوابات امله ّمة ملكافحة
الفساد ،كام ت ُش ِّجع يف الكثري من الحاالت عىل جذب
استثامر ٍ
ات خارجية؛ ك ْونُها ت َدعم أُطُ َر ترشيد الحكم
ورفعِ مستوى الشفَّافية ،والنزاهة التي ال تخىش
النق َد.
نسب ُة الودائع املرصفية إىل إجاميل الناتج املحيل
االجاميل :يَعكس هذا املتغيرِّ ُ بدرج ٍة كبرية قدر َة
القطاع املرصيف عىل التط ّور والنم ّو ،من خالل قدرته
عىل استقطاب الودائع وتوظي ِفها .وأل ّن تطو َر هذا
القطاع جز ٌء مه ٌّم من تط ّور املسرية االقتصادية
النسبي
للدولة ،يَعكس هذا املتغيرِّ ُ أيضً ا املستوى
َّ
االقتصادي ،ويمُ كّن من مقارنة التط ّور
للتط ّور
ّ
االقتصادي عا ًما بعد عام.
ّ
معدالتُ االلتحاق اإلجاميل بالتعليم العايل لكال
الجنسني :تتمثّل أهمي ُة هذه املع ّدالت يف السياق
االقتصادي بأنها تَعكس مستوى تراكُم املعرفة واألث ِر
اإليجايب للتعليم العايل يف العملية اإلنتاجية لالقتصاد،
وبخاص ٍة يف تطوير العنرص البرشي؛ من خالل ما
ات ومهار ٍ
يُق ّدمه التعلي ُم العايل من قدر ٍ
َ
ومعارف
ات
ات التِّقْنية ،ومهار ِ
ات اللغة ،واملهار ِ
مثلِ مهار ِ
ات
البحث والتحليل ،والتفكريِ النقدي ،وغريِها.
مع ّد ُل التخرج يف تخصصات العلوم والهندسة
لكال الجنسني :باإلضافة إىل ما ورد أعال ُه بخصوص
مع ّدالت االلتحاق بالتعليم العايل وزياد ِة اإلنتاجية
التخصصات
االقتصادية ،يُف َرتض بأ ّن خ ّريجي هذه
ّ
هم من أكرث األفراد اكتسابًا للمهارات ،التي يتطلّبها
تطوي ُر املعرفة وإنتا ُجها وتوطي ُنها ون ْقلُها.
الرئييس الثاين (التنافُسي ِة والتطوي ِر
يف املحور
ِّ
أي متغيرِّ ٍ
الفرعي
ات إىل املحور
اإلبداعي) ،مل تُضَ ف ُّ
ّ

تنافٌسية الهيكلِ االقتصادي؛ لك ْن أُضيف متغيرِّ ٌ واحد
الفرعي اآلخر ت َط ُّور الهيكلِ االقتصادي،
إىل املحور
ِّ
وهو متغيرّ ُ عدد املقاالت العلمية املنشورة يف
مجاالت العلوم والهندسة.
مع إمكانية إضافة العديد من املتغيرّ ات املتعلّق ِة
باملوارد البرشية وتنافُسي ِتها ،إلاّ أ ّن مح ِّد ِ
دات
البيانات قد ت َحول دو َن التوسع يف تلك املتغيرّ ات؛
ما يُعلِّل إمكاني َة الرتكيز عىل معرفة قدرة امل َمكِّنات
األساسية للتنافُسية واإلبداع .وارتأى فريق مؤشرِّ
املعرفة العريب التعبري عن هذا األمر من خالل
املؤرشات الكمية املتاحة عن البحث والتطوير
والنرش العلمي ،وأثر ذلك يف زيادة القدرات املعرفية
للدول ،وتق ّدم اقتصادات الدول يف مجال املعرفة؛
استحداث ًا وت َوطي ًنا ونقْلاً .

اﻟﺸﻜﻞ :19
اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪل ﳌﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد

الرئييس الثالث ،تكنولوجيا املعلومات
يف املحور
ِّ
أي
واالتصاالت املرتبط ِة باالقتصاد ،مل تكن هناك ُّ
ٍ
الفرعي التبادل
تعديالت عىل متغيرِّ ات املحور
ّ
التكنولوجي املعريف؛ يف حني أُضيف متغيرّ ٌ واحد عىل
ِّ
غ
مت
وهو
التمكينية،
البيئة
الفرعي
املحور
مد َخالت
يرّ ُ
ِّ
مؤشرِّ الخدمات اإللكرتونية للحكومة.
رِّ ُ
مؤش الخدمات اإللكرتونية للحكومة :هو مؤشرِّ ٌ
يُوضح القدر َة اإليجابية للدولة عىل املستوى الرسمي
يف توظيف التق ِ
ْنيات ال َّرقمي ِة واملعلوماتية ،وتحفي ِز
نقْل املعرفة وتطوي ِر االقتصاد ع َرب توفري الخدمات
العامة بصيغ ٍة رقمية وبتكلف ٍة مناسبة؛ ما يَزيد
الكفاء َة والفعالي َة واإلنتاجية عرب توفريِ الوقت
والجهد واملوارد ،ويجتذب مزي ًدا من االستثامرات.
يُبينّ الشكل  19الصيغ َة النهائي َة املعتمدة ملؤشرِّ
االقتصاد .2016

ﻣﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ

اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
واﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﴘ

مؤرش املعرفة العريب 2016

عد ُد املقاالت العلمية املنشورة يف مجالت العلوم
رش العلمي ،وبخاص ٍة يف
والهندسة :بِعكس الن ُ
ِ
البحث والتطوير يف
املجاالت التقْنية ،حقيق َة قدرات
أي اقتصاد؛ كام يَعكس القدر َة التنافُسي َة الداخلية ،أو
ّ
ما ميكن تسميتُه املح ِّفز ِ
ات املحلي َة لتطوير القدرات

التنافُسية واإلبداعية للدولة .وهذه أيضً ا مح ِّفزاتٌ
أساسية يف مجاالت إنتاج املعرفة ،وتوطي ِنها ،وتبا ُدلِها
مع الدول األُخرى.

اﻟﺘﻤﻜني اﳌﺆﺳﴘ

اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻄﻮر اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻌﺮﰲ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة ) %ﻣﻦ إﺟامﱄ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ(

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﴫﰲ

ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ )ﻣﺠﻤﻮع(

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﴍﻛﺔ )ﺑﺎﻟﻌﺪد(

اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺟامﱄ ﻋﲆ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
) %ﻣﻦ إﺟامﱄ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ(

ﺻﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳيك(

إﺟامﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس
اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ) %ﻣﻦ
إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ(

ﺟﻮدة اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

اﻟﻘﻮاﻧني اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻧﺴﺐ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،
ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴني )(%

اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﴍﻛﺔ )ﺑﺎﻷﻳﺎم(

ﺗﺼﻨﻴﻊ ،اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
) %ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ(

واردات ﺳﻠﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻏري اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﳌﺆﴍ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠني

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد )ﺑﺎﻟﻌﺪد(

ﻣﺆﴍ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ﺻﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﺘﻘﺪّ ﻣﺔ ) %ﻣﻦ
ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ(

ﻣﺆﴍ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد

اﻻﺋﺘامن اﳌﺤﲇ اﳌﻘﺪم إﱃ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ) %ﻣﻦ
إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ(

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟامﱄ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳيك(

اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ
إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد )ﺑﺎﻷﻳﺎم(

ﺗﻮﻓّﺮ رأس اﳌﺎﱄ
اﻻﺳﺘﺜامري

اﻟﺴﻴﺎﳼ
اﻻﺳﺘﻘﺮار
ّ
وﻏﻴﺎب اﻟﻌﻨﻒ /اﻹرﻫﺎب

اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﴫﻓﻴﺔ
) %ﻣﻦ إﺟامﱄ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ(

ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻹﺟامﱄ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ،
ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴني )(%

إﺟامﱄ ﻣﻌﺪل اﻟﴬاﺋﺐ
) %ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري(

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ

ﻣﺆﴍ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑني اﻷﻓﺮاد

اﻻﺳﺘﺜامر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﴍ،
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮاﻓﺪة
)ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت،
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳيك -
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳيك(

ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻧﴩ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت

) %ﻣﻦ إﺟامﱄ واردات اﻟﺴﻠﻊ(

اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت
مبﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
)ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳيك
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳيك(

اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻨﻘّﺎل )ﻟﻜﻞ  100ﻣﻘﻴﻢ(
ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻟﻼﺗﺼﺎل اﳌﺤﲇ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘّﺎل ﻟﻼﺷﱰاﻛﺎت
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً )ﺧﺎرج
أوﻗﺎت اﻟﺬروة ،ﻋﲆ
اﻟﺸﺒﻜﺔ( ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳيك
ﺗﺄﺛري ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ إﺗﺎﺣﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
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مؤرش االقتصاد

النتائج
تستند عملي ُة تحليل نتائج املؤشرِّ العريب عمو ًما
إىل مبدأٍ أسايس يَعترب أ ّن قيم َة املؤشرِّ ات ال ت ُقاس
ترتيب ت َفاضُ يل بني
النتائج من
مبا تُفيض إليه
ٍ
ُ
ٍ
تشخيص
النتائج من
الدول ،وإنمّ ا مبا تُتيحه تلك
ُ
لوضع القطاعات املعنية مبختلف مك ِّوناتها الرئيس ِة
والفرعية والتع ُّر ِف عىل َمواطن القوة والضَّ عف
فيها؛ مبا يساعد ص ّنا َع القرار والباحث َني واملهت ّم َني
أعمق وأكرثَ موضوعي ًة للواقع،
فهم
والخرباء عىل ٍ
َ
ٍ
سياسات تطويرية أك َرث فعالي ًة .من
وعىل رسم
هذا املنطلق ،يُحتِّم النظ ُر إىل النتائج ،التي أفرزتها
املعالج ُة اإلحصائية املتعلّق ُة مبؤشرِّ قطاع االقتصاد،
تسلي َط الضوء عىل املؤشرِّ العا ّم أ ّولاً ؛ ث ّم عىل املحاور
الثالثة التي تُك ِّونه ،وهي :األدا ُء التنظيمي واملوار ُد
البرشية ،التنافُسية والتطوي ِر اإلبداعي ،و تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املرتبط ِة باالقتصاد.
إجاملاً  ،تراوحت درجاتُ مؤشرِّ االقتصا ِد التابعِ ملؤشرِّ
املعرفة العريب بني  15.09و 83.10؛ ما يَكشف عن
التفا ُوت الكبري الذي يمُ ّيز املنطق َة العربية بني دو ٍل
تنمو حثيثًا نحو منافسة االقتصادات العاملية ودول
أُخرى تَشهد انكامشاً اقتصاديًّا ملحوظًا ،وهي يف
ٍ
أزمات مختلف َة األسباب ومتفا ِوت َة
أغلبها دول تعيش
العمق .وت َفرض حال ُة دولة اإلمارات العربية املتحدة
اﻟﺸﻜﻞ :20
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺤﺎور ﻣﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد

نفسها كتجرب ٍة جدير ٍة باالهتامم ،نظ ًرا إىل القيمة
َ
العالي ِة ج ًّدا ملؤشرِّ االقتصاد؛ وإىل الفارق الذي
يَفصلها عن سائر الدول ،مبا فيها دول الصدارة.
كشفت نتائج املحاور الرئيسية املركِّبة ملؤشرِّ االقتصاد
تحتل الصدارة تق ّد ًما
أ ّن يف أغلب الدول العربية التي ّ
عىل مستوى محور التنافُسية والتطوي ِر اإلبداعي؛ يف
حني أ ّن التق ّد َم يف دولة اإلمارات كان واض ًحا عىل
مستوى محور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املرتبطة باالقتصاد .ييل ذلك مبارش ًة محور األداء
تحليل
َ
التنظيمي واملوارد البرشية ،علْماً بأ ّن
معا ِمالت االرتباط أثبت وجو َد عالق ٍة موجِبة قوي ٍة
ج ًّدا بني هذيْن املح َو َرين الرئيسيني بلغت 0.819؛
بينام كانت معا ِمالتُ االرتباط بني األداء التنظيمي
واملوار ِد البرشية و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املرتبطة باالقتصاد يف حدود .0.547
ٍ
صعيد آخر ،تُظهر القراء ُة العامة لنتائج املحاو ِر
عىل
السامت األساسية التي تكاد
الفرعية مجموع ًة من ِّ
تكون قواس َم مشرتك ًة بني الدول العربية يف مجال
قطاع االقتصاد .فمع استبعاد الدول التي ت ُعاين اللاّ
السيايس اليوم ،يُال َحظ أ ّن معظ َم الدول
استقرا َر
َّ
كل من
نتائج تزيد عن  50درج ًة يف ٍّ
العربية حقّقت َ
املؤسيس لالقتصاد.
املحاور الفرعية التنظيم والتمك ِني ّ
ويُشري ذلك إىل اشتغال هذيْن املحورين الفرعيني
ِ
االقتصادات العربية التي ال
بشكلٍ جيِّد يف معظم
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اﻟﺸﻜﻞ :21
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد
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اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ

اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد

تجدر اإلشار ُة هنا إىل أ ّن َ
دول الخليج احتلّت الصدار َة
كل املحاور الفرعية املرتبط ِة باملحور الرئييس
يف ّ
األداء التنظيمي واملوارد البرشية .ويال َحظ يف هذا
الفرعي االنفتاح االقتصادي ،التّاب َع
الصدد أ ّن املحور
َ
ملحور األداء التنظيمي واملوارد البرشية ،جاء ضعيفًا
ٍ
باستثناءات مح َّددة
يف معظم االقتصادات العربية؛
يف دولة اإلمارات وسلطنة ُعامن ،ما يُشري إىل أ ّن
ِ
خارج إطار التجارة
االقتصادات العربي َة ما زالت
َ
ال َّدولية بشكلٍ كبري.
ماسة إىل الرتكيز
من ناحي ٍة أُخرى ،تُظهر
النتائج حاج ًة ّ
ُ
عىل تطوير قدر ِ
ات املوارد البرشية يف املنطقة العربية؛
إذ جاء املحور الفرعي املوارد البرشية متواض ًعا يف
ِ
درجات
الغالبية العظمى من الدول العربية .لك ّن
محور التنافُسية والتطوير اإلبداعي جاءت متوازن ًة
بني معظم الدول الخالي ِة من االضطرابات السياسية
اهتامم عر ّيب،
أو االجتامعية ،ما يُشري إىل وجود
ٍ
ج ّي ٍد نسب ًّيا ،بتطوير الهياكل االقتصادية واملؤشرِّ ات
التنافُسية للدولة .ويَعكس محور التنافسية والتطوير
اهتامم كبري لدى معظم
اإلبداعي أيضً ا وجو َد
ٍ
ُ
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مشاكل سياسي ًة أو اجتامعية .وتندرج ضمن
َ
تواجه
ذلك كفاء ُة الترشيعات وسياد ِة القانون ،وسالمة
النظام املرصيف واالئتامن املحيل املقدم للقطاع
الخاص ،والقوان ُني املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،باإلضافة إىل فاعلية الحكومة.

الدول العربية بتحسني مواقعها يف مؤشرِّ التنافُسية
وبخاص ٍة يف مجال تسهيل اإلجراءات املرتبط ِة
ال َّدويل؛
ّ
ِ
واالهتامم باجتذاب
العديد منها،
باملشاريع وحو َِسب ِة
ِ
رأس املال األجنبي وتخفيض معدل الرضائب
اإلجاملية من األرباح التجارية .وبشأن معطَيات
خصوصا يف مجاالت القيم ِة
تط ّور هيكل االقتصاد -
ً
املضاف ِة املحلية ،وتوفر خدمات الحكومة اإللكرتونية،
وتوفُّ ِر رأس املال االستثامري ،واإلنفاقِ عىل البحث
والتطوير  -يبدو التبايُ ُن بني الدول واض ًحا؛ ما يُؤكِّد
الحاج َة إىل جهو ٍد أك َرب يف تطوير هيكل االقتصاد،
باالعتامد عىل هذه املحاور الفرعية.
عند النظر إىل املحاور الفرعية للمحور الرئييس
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبط ِة باالقتصاد،
تتجلىّ سم ٌة رئيسية تتمثّل يف ظهور تفا ُو ٍت كبري يف
نتائج الدول العربية؛ مع وجود مت ُّي ٍز لدى عد ٍد قليلٍ
(خصوصا اإلمار ِ
ات والسعودي َة واملغرب) .وهذا
منها
ً
ما يُشري إىل محدودية الجهو ِد العربية يف تطوير
البيئة التمكيني ِة التكنولوجية لالقتصادات العربية،
يل ملموس عىل صعيد التبادل
ويف تحقيق تطو ٍر فع ٍّ
التكنولوجي املعريف .ويف كال املجالَني ،شكّلت دول ُة
ِّ
اإلمارات العربية املتّحدة حال ًة من التم ُّيز املنفرد؛
احل عن الدول
نتائج ت َقفز مبر َ
حقّقت من خالله
َ
العربية .ويمُ كن تفس ُري ذلك بحجم االهتامم الذي
ت ُوليه دول ُة اإلمارات يف مجال عمل التِّقْنيات املتط ّورة،
والحكوم ِة الذكية ،واالبتكار .ومن شأن ذلك حثُّ
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سائر الدول العربية عىل تب ّني مثْل هذه التو ُّجهات
للوصول إىل مرتب ٍة أفضل؛ نظ ًرا إىل أهمية رأس املال
التكنولوجي اليو َم يف تقوية االقتصاد ،ووض ِعه ضم َن
ِّ
الخريطة االقتصادي ِة العامليةِ ،
وربطه بوسائل التجار ِة
العاملية واالستثامر ِ
ات الخارجية ومعطَياتِها ،وتكوينِ
املادي للدول.
رأس املا ِل
ِّ

ختاماً

مؤرش االقتصاد

تُ َع ّد املعطَياتُ التي كشف عنها مؤشرِّ ُ قطاع االقتصاد
يف مؤشرِّ املعرفة  2016ما ّد ًة ها ّمة يمُ كن أن يَستند
ٍ
سياسات كفيل ٍة بتحقيق التقدم
إليها ص ّنا ُع القرار لرسم
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ِ
واالرتباط
بشكلٍ أفضل؛ لتحسني البيئ ِة االقتصادية
يل ،ومبتطلّبات
عىل نح ٍو َ
أفضل مبك ِّونات االقتصا ِد املح ّ
العاملي .وبالرغم من عدم السعي يف تحليل
االقتصا ِد
ّ
النتائج إىل الرتكيز عىل ترتيب الدول بصور ٍة أساسية،
ملموسا
يُشري الواق ُع إىل أ ّن هناك ُدوالً قطعت شوطًا
ً
يف تطوير اقتصادها؛ اعتام ًدا عىل املعرفة الرتاكُمية،
واالستفاد ِة من تجارب اآلخرين .وهو أم ٌر يدعو باقي
الدول العربية إىل االستفادة من التجارب العربي ِة
الناجحة لتحسني أوضا ِعها االقتصادية ،اعتام ًدا عىل
تجانُس البيئات العربية؛ ما يُوفّر األُطُ َر العام َة للعمل
املشرتك ،والتعاونِ بني تلك الدول.
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