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واملفاهيم
املن َهج ّية
ُ
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متهيد

 تقاري ُر املعرفة العرب ّية :صدرت حتى اليوم ثالث ُةتقاري َر يف أعوام  2009و 2012و 2014هي عىل
التوايل" :نحو تواصل معريف منتج" ،2و"إعداد
األجيال الناشئة ملجتمع املعرفة" ،3و"الشّ باب
وتوطني املعرفة"4؛ س َعت إىل رسم املالمح الكربى
ِ
مختلف مظاهر
لرؤي ٍة عا ّمة تستهدف ر ْد َم
الفجوة املعرف ّية العرب ّية .ولقد ساهمت هذه
ُرب يف
التقاري ُر يف تشخيص حال املعرفة عن ق ٍ
املجتمعات العرب ّية ،من خالل اعتامد مقا َرب ٍة
مداخل
َ
منهج ّية متع ّدد ِة األدوات عملت عىل فتح
عديد ٍة لالقرتاب من واقع املعرفة ونوع ّية أدائها،
والتفكريِ يف ُس ُبل النهوض مبتطلّباتها من أجل
ُولوج مجتمع املعرفة وتحقيقِ التّنمية اإلنسان ّية
الشّ املة واملستدامة.
 مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب :توظيفًا للمخزون الفكريواملجهو ِد البحثي الذي تَراكم عىل مدى سلسلة
تقارير املعرفة وما أتاحته من عمليات ٍ
قياس
وتقييم واستقصا ٍء م ْيدانية ،جاءت املبادر ُة
ٍ
ببناء مؤشرّ ٍ عر ّيب يستهدف رص َد الواقع املعر ّيف
نموي يف املنطقة بصور ٍة َد ْورية .وانطلقت
والتّ ّ
عملي ُة بناء املؤشرِّ خالل سنة  ،2015وف َْق منهج ّية

منص ُة املعرفة للجميع :هي مثر ٌة أُخرى ت ُضاف
ّ
إىل سلسلة املبادرات يف إطار مرشوع املعرفة
العر ّيب ،لتعزيز مكانة املعرفة؛ انسجا ًما مع ال ّرؤية
برنامج األمم املتّحد ِة اإلمنا َّيئ
املشرتكة التي تجمع
َ
ومؤسس َة محمد بن راشد آل مكتوم .وهي تتمثَّل
كل
يف إنشاء ب ّواب ٍة إلكرتونية قادر ٍة عىل استيعاب ّ
أنواع البيانات واألبحاث واألدبيات حول املعرفة
والتّنمية واملواضيع ِ
الصلة ،وتكون مفتوح ًة
ذات ّ
لجميع املعن ِّيني بالشأن املعر ّيف من باحثني
ِ
وأكادمي ِّيني وصانعي قرا ٍر
ومؤسسات مجتمعٍ
م َدين وغريِهم؛ به َدف نرش الجهود البحثية حول
وباألخص عن التّنمية
املعرفة يف املنطقة العرب ّية،
ّ
املستندة إىل املعرفة.
ومواصل ًة لهذه الجهود الرائدة ،يأيت هذا التقري ُر،
َ
"مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب للعام  ،"2016ل َيستعرض
حصيل َة املرحلة الثانية من تطوير مؤشرّ املعرفة
العر ّيب للعام  .2015ويسعى إىل عرض صور ٍة دقيق ٍة
نموي يف املنطقة العرب ّية
وموضوعية عن الوضع التّ ّ
ٍ
قياسات مركّبة تُراعي
من خالل تقديم مجموعة
ِ
املواصفات العاملي َة؛ مبا من شأنه املساعد ُة عىل
معرفة حجم التح ّديات التّنمويّة التي تواجه املنطق َة
وس ُبلِ مواجهتها .وإذا كان مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب قد
ُ
ركّز حتى اآلن عىل رصد األوضاع املعرف ّية والتّنمويّة
يف املنطقة العرب ّية ،فإن خياراتِه املفاهيمي َة واملنهج ّية
تظل قابل ًة للتكييف لتتناسب
وما أفرزته من أدوات ّ
مع خصوصيات ال ّدول واملناطق األُخرى .وال َّ
شك
يف أ ّن هذا اإلسهام العر ّيب سيوفّر سن ًدا قويًّا للجهود
العاملية يف تنفيذ جدول أعامل التّنمية املستدامة
لعام 2030؛ من خالل مساعدة ال ّدول عىل قياس
ِ
وتشخيص التح ّديات املطروحة عليها.
نجاحاتها
ويسعى القامئون عىل مؤشرّ املعرفة العر ّيب إىل أن
النتائج يف نسخته الجديدة ‘صور ًة شعاعية’
تكون
ُ
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برنامج األمم املتّحد ِة اإلمنا ُّيئ بالتّعاون مع
يواصل
ُ
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم جهو َدهام
ّ
ال ّرامية إىل ال ّنهوض بالوضع املعر ّيف يف املنطقة
العرب ّية ،ضمن رؤي ٍة اسرتاتيج ّية مشرتكة تسعى
إىل بناء مق ّومات مجتمع املعرفة؛ عرب إرساء ثقاف ٍة
عرب ّية ت ُعيل من قيمة املعرفة وت َعتربها املح ّر َك
األسايس لقاطرة التّنمية اإلنسان ّي ِة املستدامة .وقد
َّ
تجسدت هذه اإلراد ُة املشرتكة التي تشكّلت يف عام
ّ
 2007عىل أرض الواقع يف مجموعة مبادر ٍ
ات رائدة
ت ُ ِّوجت بإنشاء مرشوع املعرفة العر ّيب الذي أغنى
نموي بثالثة إصدار ٍ
ات ق ِّيمة؛
املخزو َن
البحثي التّ ّ
َّ
متثّلت يف سلسل ٍة من تقارير املعرفة العرب ّية ومؤشرّ
منصة
املعرفة العر ّيب للعام  ،2015إىل جانب إطالق ّ
املعرفة للجميع:1

علمية مع َّزز ٍة باستشار ٍ
ات مكثّفة مع خربا َء
وأكادمي ِّيني محل ِّيني وإقليم ِّيني و َدول ِّيني .وصدرت
نتائج املؤشرّ يف نسخته األُوىل عام  2015يف
ُ
ُ
ٍ
مفصل ًة حول األسس
تقري ٍر أ ّول ت َض ّمن
توضيحات َّ
املفاهيمية واملنهج ّية واملقا َربة اإلحصائ ّية ،وعرضً ا
بكل دولة عربية عىل ِح َدة.5
الخاصة ّ
للنتائج
ّ
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كل دول ٍة من تشخيص املشكالت الخفية أو
تمُ كّن َّ
نموي
التي يصعب إدراكُها ،عرب نظر ٍة كلّية للوضع التّ ّ
العام.
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ُ
ومن املنتظر أن يتواصل
العمل عىل تجويد املؤشرّ
بحق
ِ
وإحكام بنائه وتقن ِني منهج ّيته حتى يكون ٍّ
أدا ًة علم ّي ًة ف ّعالة لرصد السياسات التّنمويّة وتت ُّبعِ
أي أدا ًة تحليلية تستوعب
تط ّورها مكان ًّيا وزمان ًّيا؛ ْ
ِ
خصوصيات املنطقة العرب ّية وتنفتح ،يف آنٍ واحد،
عىل ما يجري من حر ٍ
اك تن َموي يف سائر دول العامل.
ويُؤمل أيضً ا أن يُشكّل هذا التقرير الجديد ملؤشرّ
املعرفة العر ّيب للعام  2016من ًربا للتّفكري والحوار،
وكل املعنيني
يستفيد منه ص ّنا ُع القرار والباحثون ُّ
نموي ،من أجل بناء رؤي ٍة تن َموية تستند إىل
بالشأن التّ ّ
ٍ
معطيات واقعي ٍة وموثوقة ت ُحقق التّنمية اإلنسان ّية
الحضاري اإلنسا ّين.
فاعل
املستدامة وت ُع ّزز التّ َ
َّ

املقدّ مة
مل يَشهد العا ُمل ع َرب تاريخه الطويل تغيرُّ ٍ
ات ت ُضاهي
رص ال ّراهن يف عمقها ،ورسع ِة وتريتها،
ما يشهده الع ُ
وش ّد ِة تأثريها يف حياة األفراد واملجتمعات؛ حيثُ
ُ
املعارف وتتش ّعب قنوات ُها وتتّسع مجاالت ُها
تتنامى
كنولوجي
باستمرار .وتزداد أهمي ُة البحث
العلمي والتّ
ّ
ِّ
ِ
ْني ،باعتبارها َرحى إنتاج
واالبتكار
والتجديد التِّق ّ
املعرفة واملح ّر ِ
كات الرئيسية للتط ّور وال َّنامء .ومل ت َ ُعد
الثور ُة التكنولوجية اليو َم مج ّر َد امتدا ٍد للتط ّورات
التِّقْنية التكنولوج ّية التي تتابعت ع َرب التاريخْ ،بل
صارت عملي َة تغيريٍ كلّية تطال الرتبي َة والتعليم
والصحة والسياسة والثقافة واملجتم َع
واالقتصاد ّ
جوانب مرتبط ٌة بالتنمية اإلنسان ّي ِة
كلَّه؛ وجمي ُعها
ُ
املستدامة التي يُكِّون اإلنسا ُن جوه َرها؛ باعتباره يف
الوقت ذاتِه أدات َها الرئيس ّي َة وغايتَها األُوىل.
ظل هذا املنعطف الحضاري ازديا ُد
وليس عج ًبا يف ّ
االهتامم باإلنسان واملراهنة عىل قدراته غريِ
املحدودة يف الخلْق واإلبداع واإلنتاج؛ وهي الرؤية
ذات ُها التي تب ّنتها تقاري ُر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
رش هم الرثو ُة الحقيقية لألُمم.6
حني اعتربت أ ّن الب َ
لذلك ت َحرص األم ُم ذاتُ النظرة الثاقبة والرؤي ِة
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السعي حثيثًا إىل االستفادة من
االسرتاتيج ّية عىل ّ
كل مظاهر اإلبدا ِع اإلنسا ّين يف إطار مقارب ٍة شاملة
ّ
للتنمية ،يتكامل يف َسيرْ ورتها األفرا ُد والجامعات
والسياس ّية
ومختلف القطاعات االقتصاديّ ِة
ُ
ّ
واالجتامع ّية وغريِها.
غري أ ّن املتصف َّح للرصيد الضخم من البيانات
والتقاري ِر التي كُ ِتبت عن املنطقة العربية سرَ عان ما
يقف أمام اللّغز العر ّيب املتمثّلِ يف الفجوة املتزايد ِة
بني اإلمكانات املتاحة يف املنطقة والعج ِز الواضح
يف تحقيق التّنمية املنشودة .7وتتجلىّ مظاه ُر هذه
َوسع يف تحليلها تقري ُر
الفجوة عىل ُص ُع ٍد مختلفة ت ّ
املعرفة العر ُّيب للعام  ،2014مؤكّ ًدا أنه رغ َم ما ت َحقّق
يف بعض دول املنطقة من تق ّد ٍم يف املجاالت املعرفي ِة
النسق دون املستوى املأمول؛ ما
يظل
والتّنمويّةّ ،
ُ
يعني "غياب املح ّرك ال ّرئييس للولوج إىل اقتصاد
املعرفة ومجتمع املعرفة إلحداث تنمية حقيق ّية".8
يُ َع ّد موضو ُع املعرفة من القضايا الجوهرية يف
مرشوع التّنمية اإلنسانية يف ال ّدول العربية ،ويَكتيس
أهمي ًة حيويّة ت ُح ِّدد وز َن املنطقة يف ميزان القوى
العاملية وقدرت َها عىل الصمود يف حلبة املنافسة؛ بل
الرقي اإلنسا ّين يف الطّور
ت ُعترب املعرف ُة اليو َم "معيار ّ
سابق
الحا ّيل من تق ّدم البرشيّة" .9وهذا ما يُفسرّ التّ َ
املحموم بني األُمم نحو امتالك املعرفة والتحكّم يف
نفسها
مصادرها .ومبقتىض ذلك ،تجد ال ّدول العرب ّية َ
كسب معركة
أمام رهانٍ مصريي يتمثّل يف رضورة ْ
املعرفة ،ومن ث َ ّم التّنمية ،الحتالل موقعٍ فاعل يف
الساحة العاملية .فاستمرا ُر ال ّدول العرب ّية يف مواق َع
متأ ّخر ٍة عىل خريطة العامل ‘ال ِج ُيو َمعرف ّية’ س َيحرمها
اتيجي’ عىل الساحة
حتماً من أداء ِّ
أي دو ٍر ‘ ِج ُيوسرت ّ
سبيل إىل كرس هذا الحاجز إلاّ ب َحثِّ
ال ّدولية ،وال َ
الخطى ومضاعف ِة الجهود لتحسني موق ِعها واالرتقا ِء
بأدائها وقدراتها التنافسية كيَ تتأ َّه َل للوجود بجدار ٍة
عىل الساحة ال ّدولية.
العاملي الذي صارت فيه املعرف ُة أح َد
يف هذا املناخ
ّ
ُمق ِّومات تحقيقِ التّنمية ،من البديهي أ ْن يَشت ّد
ِ
القياس والتّقييم باعتبارهام
االهتام ُم مبسألتي
ٍ
أدوات أساس ّي ًة إلدارة املعرفة وت َت ُّبعِ مسرية التّنمية.

لوائح مختلف ٍة من
وقد ظهرت تب ًعا لذلك جمل ُة
َ
ٍ
ات ِ
األدلّة واملؤشرّ ِ
مبجاالت تن َمويّ ٍة ع ّدة،
ذات العالقة
ساهمت يف تسليط الضو ِء عىل وضع التّنمية يف
العامل ومعضالتِها ،وإنار ِة ِ
الخيارات واالسرتاتيج ّيات
وعي
اإلمنائ ّية
ِ
وتقييم آثارها؛ ما ساعد عىل بلْ َورة ٍ
ك ْو ّين بقضايا التّنمية يف أبعادها املختلفة ،وأطلق
موج ًة من الحامس والتناف ُِس ال َّدويل للفوز بصدارة
نموي .من هذا املنظور ،يُصبح
الترّ تيب يف املجال التّ ّ
مرشو ُع بناء مؤشرّ ٍ عر ّيب للمعرفة رضور ًة يَفرضها
الحرص عىل املشاركة الفاعلة يف صنع أدوات املعرفة
ُ
العاملية؛ فضلاً عن حاجة املنطقة العرب ّية إىل وضع
ٍ
خطط تن َموي ٍة ف ّعالة تمُ كّنها من قيادة رشيدة
ملسارات التّنمية ض ْم َن رؤي ٍة استرشاف ّي ٍة واستباق ّية
تتّسم بالسرّ عة والنجاعة يف اقتناص الفرص التّنمويّة.

املصدر :اليونسكو2015 ،ج.

مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب ،خطو ٌة جا ّدة يف خدمة
ال ّتنمية املستدامة
يف هذا السياق ،ظهرت فكر ُة "مؤشرّ املعرفة العر ّيب"
ل ُيس ّجل نقل ًة نوع ّية يف مسرية تقارير املعرفة
العرب ّية ،من طور ِ
ِ
وتشخيصه
رصد الواقع العر ّيب
عرب أدوات من خارج املنطقة العرب ّية إىل طور
ٍ
وفق رؤي ٍة عارفة بخصوص ّيات
إنتاج
أدوات منهج ّية َ
الوضع العر ّيب ومعضالتِه التّنمويّة .فمنذ تأسيس
مرشوع املعرفة العر ّيب ،وع َرب مراحل العمل عىل
تقارير املعرفة الثالثة ،باتَ من الجيل وجو ُد ٍ
نقص
يف البيانات واألدبيات التي ت ُركِّز عىل املعرفة يف
املنطقة العرب ّية ،والتي ت َصلح لتكون مدخلاً ف ّعالاً
لبناء سياسات التّنمية املعرف ّية .وعليه ،باتَ من
ُلح إيجا ُد أدوات ٍ
رصد وتقييم تأخذ بعني االعتبار
امل ّ
ِ
سياقات املنطقة العرب ّية وخصوصياتِها الثقافي َة
واحتياجاتِها التّنمويّة؛ وهي األبعا ُد التي غال ًبا ما
ت ُغفل عنها أدواتُ الرصد والتقييم العاملية .فكان

من هذا املنطلق ،يُع ّد مؤشرّ ُ املعرفة العر ُّيب إضاف ًة
ق ّيمة يف مجال قياس التقدم املعر ّيف ومتابع ِة
ٍ
سامت
تطور األوضاع التّنمويّة .وهو يتم ّيز بجملة
مفاهيمي ٍة ومنهج ّية تجعل منه لبن ًة مه ّمة لتطوير
أدا ٍة علمي ٍة واعدة ت ُضاف إىل الرصيد العاملي املتعلقِ
السامت:
بقياسات التّنمية .من أه ّم هذه ِّ
العمل عىل تكريس مفهوم ‘املعرفة يف خدمة
ُ
التّنمية اإلنسانية ِ
ذات األبعاد املتع ّددة’ ،استنا ًدا
إىل الرؤية التي حفّزت تقاري َر املعرفة منذ صدو ِر
عد ِدها األول واستهدفت إقام َة مجتمعٍ يقوم
عىل مركزيّة املعرفة املبدع ِة والخلاّ قة كقاطر ٍة
للتنمية املستدامة.
 مراعا ُة خصوصيات املنطقة العرب ّية وسياقاتِهاالثقافية واحتياجاتِها وتح ّدياتها التّنمويّة،
بتعميق النظر يف األوضاع املحلية املختلفة يف
ِ
واألخذ بعني االعتبار عند تركيب
ال ّدول العرب ّية
املؤشرّ ات جملة متغيرّ ٍ
ات مل ت َح َظ باالهتامم
يف املؤشرّ ات العاملية املتداولة؛ لكَونها ال ت ُعترب
ضمن دائرة
ذاتَ أ ْولَوي ٍة عامل ًّيا ،أو لعدم دخولها َ
اهتامم الجهات املرشفة عىل تلك املؤشرّ ات.
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مبا أ ّن املجتمع الدويل يتقدّم نحو تحقيق أهداف التّنمية املستدامة،
فمن امله ّم الرتكيز عىل طرق أكرث فعالية وشفافية لتحسني العمل،
ليس عىل مستوى عملية جمع البيانات واإلبالغ عنها وتوافرها
للتوصل
فحسب ،وإنمّ ا أيضا حسن توقيت توافرها يف سياق مواءمتها ّ
إىل مقارنة أفضل بني البلدان.

التو ّج ُه نحو بناء حزم ٍة من املؤشرّ ات املركّبة امللتزم ِة
ِ
ِ
املتعارف
واملواصفات التِّقْنية
بالضوابط العلم ّية
ِ
حاجات املنطق ِة
عليها عامل ًّيا؛ تأخذ بعني االعتبار
الحقيق ّي َة وال ّر ِ
هانات املطروح َة عليها ،وتساعد عىل
متابعة حركة التّط ّور وحسنِ إدارتها عىل النحو
الرقي والتّنمية والرفاه.
الذي يضمن ال ّنفا َذ إىل عوامل ّ

السياق العاملي من خالل الحرص
االنفتاح عىل ّ
ُ
مسالك ت َربط مك ِّو ِ
َ
نات مؤشرّ املعرفة
عىل إيجاد
العر ّيب باملؤشرّ ات العامل ّية األُخرى ِ
الصلة؛
ذات ّ
وهذه مسأل ٌة يف غاية األهم ّية حتى ال تنعزل
املنطق ُة عن محيطها العاملي ،وحتى يتحقَّق
الوطني والعاملي.
التكامل بني املستويَني
ُ
ِّ
ِ
والحرص عىل بلْ َورة
 اعتام ُد منهج التّشاركية‘خربايت’ حول ِ
توافُقٍ ِ
الخيارات املفاهيمية
ٍ
ورشات إقليم ّية يف عدد
والتّقْنية املعت َمدة ،بعقْد
5

من ال ّدول العرب ّية (تونس واإلمارات واألردن
ِ
وجلسات ٍ
نقاش مع
ومرص واملغرب والجزائر)
الخرباء ومراكز البحث من داخل املنطقة العرب ّية
وخار َجها.10

واملفاهيم
املن َهج ّية
ُ

ُ
القول إ ّن مؤشرّ َ املعرفة
من هذا املنظور ،يمُ كن
العر َّيب است َبق نسب ًّيا تنفي َذ التوصيات التي جاءت يف
جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة ،ال س ّيام يف
ما يتعلّق بتوسيع نطاق التّنمية املستدامة وتع ّد ِد
مجاالتها ،وبأهمية املؤشرّ ات ورضور ِة إيجاد تكا ُملٍ
يف هذا الشأن بني املستويات العاملية واإلقليمية
والوطنية ،فضلاً عن الحاجة إىل إفساح املجال للرتكيز
عىل القضايا املحلية.
أهداف التّنمية املستدامة وغاياتها متكاملة وغري قابلة للتجزئة،
وهي عاملية بطبيعتها وشاملة من حيث تطبيقها ،تراعي اختالف
الواقع املعيش يف كل بلد وقدراته ومستوى تنميته وتحرتم السياسات
واألولويات الوطنية .وتعترب الغايات مرامي ذات طابع عاملي
يطمح إىل بلوغها ،حيث تحدد كل حكومة غاياتها الوطنية الخاصة
بها مسرتشدة مبستوى الطموح العاملي ولكن مع مراعاة الظروف
الوطنية.
املصدر :األمم املتحدة.2015 ،

أوجهُ االلتقاء بني مك ِّونات مؤشرّ املعرفة العر ّيب
ِ
وأهداف ال ّتنمية املستدامة
ُ
أهداف التّنمية املستدامة يف مجموع األهداف
تتمثّل
ٍ
كأهداف
التي وضعتها األم ُم املتحدة ور َّوجتْها
عاملية تتعلق مبستقبل التّنمية يف العامل ،وت ُس ّمى
كذلك "األهداف العاملية" و"جدول أعامل ."2030
محل ‘األهداف اإلمنائية لأل لْفية’ التي
وقد حلّت ّ
جاءت حصيل َة توافُقٍ بني الدول األعضاء يف األمم
املتحدة ومبشارك ٍة واسعة ألكادمي َني وممثلني عن
وجهات أُخرى ِ
ٍ
ذات عالق ٍة مبوضوع
املجتمع املدين
بكل
التّنمية؛ وانتهت بنهاية عام  2015دون أن ت َ ِف َي ّ
ُ
األهداف البديلة يف وثيق ٍة
وعودها .وقد نُشرِ ت هذه
"تحويل عاملنا :خط ُة التّنمية املستدامة لعام
ُ
عنوانُها
11"2030؛ تضمنت  17هدفًا و 169غايةُ ،ر ِصدت
لها حزم ُة مؤشرّ ات لتمكني الجهات املعن ّية من تت ُّبع
ِ
وقياس مدى النجاح يف
مدى التق ّدم يف تنفيذها،
تحقيق التّنمية املستدامة.
6

خصوصا القضا َء عىل الفقر
تستهدف هذه الخطّ ُة
ً
والجوع ،وحامي َة الصحة ،وتوف َري التعليم الجيد،
والحفا َظ عىل البيئة ومواردها؛ إىل جانب املساعدة
االقتصادي املستدام ،وتوفريِ فرص العمل
عىل النمو
ِّ
ِ
وتخفيض مظاهر انعدام املساواة بني األفراد
الالئق،
ٍ
مجتمعات سلمية
وبني ال ّدول ،واملساعد ِة عىل قيام
ومنفتحة ،وتعزي ِز وسائل تحقيق التّنمية املستدامة.
نائب األمني العام
وهذا ما أكّد عليه يان إلياسونُ ،
لألمم املتحدة ،من خالل ترصيحه بأ ّن "جدول أعامل
التّنمية لعام  2030هو خطة عاملية للقضاء عىل الفقر
وبناء عامل أكرث أمنا وعدال ليعيش الناس يف مستقبل
مستدام .إن أجندة التّنمية املستدامة تضع الناس يف
محورها ،وتلزمنا بضامن أال يتخلف أحد عن الركب.
هو جدول أعامل عاملي ،ستقوم كل الدول بدمجه
مع تطلعاتها الوطنية .إن جدول األعامل يكرس
املسؤولية حتى يتم الرتكيز عىل األكرث ضعفا يف العامل
ومن يعانون من األزمات املمتدة أو من يعيشون يف
ظل كوابيس الكوارث اإلنسانية".12
ُ
بتوسع نطاقها،
تتم ّيز
أهداف التّنمية املستدامة ُّ
خالفًا لألجندة اإلمنائية السابقة التي ركّزت أساسا
عىل البعد االجتامعي .ويعود ذلك إىل الوعي املتزايد
بحجم التح ّديات التي يشهدها العاملُ اليوم ،مام
ٍ
جبهات عديد ًة للتمكّن من معالجة
يستوجب فتح
مختلف القضايا العالقة واملستج ّدة ،والتعاطي مع
منظومة العنارص املرتبطة بالتّنمية املستدامة؛ مثلِ
التعليم ،واالقتصاد ،والبيئة ،والصحة ،واملجتمع،
وغريِها .ويُع ّد هذا التو ّج ُه سم ًة جوهري ًة مشرتكة
بني أهداف التّنمية املستدامة والخلفي ِة الفكرية التي
ٍ
سامت
تب ّناها مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب ،إىل جانب ثالث
أُخرى:
 الرؤية :ارتكَز مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب عىل رؤي ٍةاسرتاتيجية تضع اإلنسان يف القلب من املرشوع
نموي ،ألنه مح ّر ُك التّنمية وهدفُها األسايس يف
التّ ّ
الوقت عي ِنه؛ وتعترب متك َني البرش أعظ َم ثرو ٍة ميكن
أن متتلكها األم ُم ،وأه َّم سال ٍح تستطيع أن تُواجه
به مخاط َر التخلّف .فقد جاء يف معرض الحديث
عن اإلطار الفكري واملفاهيمي ملؤشرّ املعرفة
العر ّيب أ ّن التّنمية أصبحت "أوس َع من أن تُحصرَ

جانب دو َن آخر ،أل ّن مح َو َرها اإلنسان ،وهو
يف
ٍ
ومختلف الحاجات،
بطبيعته متع ّد ُد الجوانب
ُ
وبالتّايل من الضرّ وري أن تستجيب التّنمية لهذا
نفسها التي قادت
التنوع والتع ّدد" .13وهي الرؤي ُة ُ
عملي َة مراجعة األهداف اإلمنائ ّية ملا بع َد عام
 ،2015والتي اعتربت اإلنسا َن مرك َز عملية التّنمية
اإلنسان ّية املستدامة؛ مم ِّيز ًة بذلك بني تنمية
املوارد البرشية التي تستثمر يف األفراد خدم ًة
لإلنتاج ،وبني التّنمية اإلنسانية التي تستهدف
تجني َد القدرات واملصادر املادية واملعرف ّية خدم ًة
لإلنسان ذاتِه.

بالنظر إىل القطاعات التي يرتكّب منها مؤشرّ ُ املعرفة
العر ّيب ومحاورِها الرئيسي ِة والفرعية ،يتبينّ أنّها تشمل
جز ًءا كب ًريا من األهداف والغايات الواردة يف جدول
أعامل التّنمية  .2030ويُتوقّع بالتايل أن يساهم
وري للمؤشرّ ات املركّبة املتعلق ِة بهذه
ُ
التفعيل ال َّد ّ
القطاعات (مبا فيها من محاور رئيسي ٍة وفرعية) يف
ٍ
بيانات ثريّة وموثوقة ومح َّدث ٍة باستمرار،
توفري قاعدة
تكون مصد ًرا أساس ًّيا لتت ُّبع التق ّدم نحو التّنمية
املستدامة .وبهذا الدور ،يسعى مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب
حل معضلة البيانات يف
إىل تقديم مساهم ٍة ق ّيمة يف ّ
املنطقة العرب ّية التي أشارت إليها النقطة  57يف بيان
الجمعية العامة كاآليت" :نعرتف بأ ّن البيانات األساسية
املتعلقة بالعديد من الغايات مازالت غري متوفرة،
وندعو إىل زيادة الدعم لتعزيز جمع البيانات وبناء
القدرات يف الدول األعضاء ،من أجل وضع أسس
البيانات حيثام مل تكن موجودة ،وطنيا وعامليا".16
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ِ
وتحديات التّنمية
 املفهوم :اقتىض الواق َع العاملياليوم أن تكون أجندة التّنمية املقرتحة أكرث
طموحا وترابطا من سابقتها ،مع رؤية إمنائية أكرث
شموال ذات أبعاد اقتصادية واجتامعية وبيئية.
وجسده
وهذا ما بادر إليه مرشو ُع املعرفة العر ّيب ّ
يف ب ْنية مؤشرّ املعرفة ،وهي ب ْني ٌة مركَّبة ِصيغَت
من منظور املعرفة ألجل التّنمية ،تت َمفْصل فيها
قطاعات ح َيوية تمُ ثّل ر ِ
ٍ
افعات
نسقي ست ُة
بشكلٍ َ
التّنمية يف املنطقة العرب ّية ،هي :التّعلي ُم ما
ْني
قبل
َ
الجامعي ،والتّعلي ُم العايل ،والتّعلي ُم التِّق ُّ
ّ
والتدريب املِ ْهني ،والبحثُ والتطوي ُر واالبتكار،
ُ
ِ
املعلومات واالتصاالت .ويف
واالقتصا ُد ،وتكنولوجيا
ذلك تأكي ٌد عىل انسجام مؤشرّ املعرفة العر ّيب مع
ِ
وتكريس
اتّساع مفهوم التّنمية وتَع ُّد ِد أبعادها،
هذا املفهوم للطبيعة املركَّب ِة للمعرفة وتن ّو ِعها.

يُع ّد مؤشرّ ُ املعرفة العر ُّيب َ
أول مساهم ٍة عمل ّية
يف اتّجاه إنجاز عمليات ٍ
رصد إقليمي ٍة ووطنية
تنسجم مع الخط املنهجي لجدول أعامل التّنمية
 2030الذي يؤكّد عىل "الحاجة لوجود بيانات
جيدة موثوقة مصنفة ميكن الحصول عليها يف
الوقت املناسب تساعد عىل قياس التقدم املحرز
وتكفل استفادة شاملة ال يُستثنى منها أح ٌد.
"وهذه البيانات أساسية لعملية اتّخاذ القرارات.
وينبغي استخدام البيانات واملعلومات املستقاة
من آليات اإلبالغ القامئة حيثام أمكن".15

 املنهج ّية :يندرج مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب ضم َن تذكريٌ باألُسس املفاهيمية واملنهج ّيةاملقاربة املنهج ّية ِ
نفسها التي كشفت عنها املعاي ُري
التي استندت إليها مؤشرّ اتُ التّنمية املستدامة،
والتي أكّدت عىل أهم ّية تت ُّبع تحقيق أهداف
التّنمية املستدامة عىل أربعة مستويات :14مست ًوى
عاملي (يعتمد ما بني  100مؤشرّ و 120مؤشرّ ًا لرصد
 17هدفًا للتنمية املستدامة و 169غاي ًة مرتبط ًة
بها) ،ومست ًوى قطاعي (يتمثل يف وضع مؤشرّ ٍ
ات
خاصة بالقطاعات التي تستهدفها أجند ُة التّنمية
املستدامة) ،ومست ًوى إقليمي (يعتمد مؤشرّ ٍ
ات
تَرصد ٍ
غايات إقليمي ًة) ،ومست ًوى وطني (تضع فيه
ال ّدول مؤشرّ ٍ
ات تستجيب لواقعها وسياساتها) .لذا

اإلطا ُر املفاهيمي :املعرف ُة من أجل ال ّتنمية الشاملة
واملستدامة
وع ًيا ب َدور املعرفة الح َيوي يف تحقيق االزدها ِر
االقتصادي والتنمية االجتامعية ،وتوفريِ أسباب الرفاه
ّ
وجودة الحياة ،والفو ِز مبواقع الريادة يف الساحة
ال َّدولية ،كان تب ِّني مرشوع املعرفة العر ّيب منذ البداية
ملبدأ أ ّن املعرف َة املتّسم َة باالقتدار والتّمكني هي
البواب ُة الرئيسية للولوج إىل عوامل التّنمية اإلنسانية
الشاملة واملستدامة .وبذلك ،يكون مؤشرّ ُ املعرفة
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العر ّيب قد استند إىل ثالثة مفاهي َم أساسي ٍة مرتابطة
ومتكامل ٍة وظيف ًّيا ،هي:

واملفاهيم
املن َهج ّية
ُ

 املعرفة :تتجاوز مج ّر َد امتالك املعلوماتوالحقائق أو ما يُعرف باملعرفة الرصيحة ،لتشمل
كل العمل ّيات الذهنية والقدرات واملهارات
َّ
اإلجرائية املتعلق ِة بالبحث والتّ ِ
محيص والتّحليل
(أي ما يُعرف باملعرفة
وال ّنقد واالستخالص ْ
ٍ
وأدوات
املض َمرة) للوصول إىل إنتاج أفكا ٍر
جديدة قابِل ٍة لالستخدام والتّوظيف إلحداث
تغيري ٍ
ات إيجاب ّية لصالح اإلنسان وتنمي ِة قدراته
وتوسيعِ اختياراته .وهذا ما يُفسرّ ظهور فكرة
‘تالزمية املعرفة والتّنمية’ كخ ٍّط ثابت يف سلسلة
تقارير املعرفة.
 التّنمية :يتجاوز مفهو ُمها مظاه َر التق ّدم املا ّديوالتط ّو ِر االجتامعي والنم ّو االقتصادي ل َيستوعب
كل الجوانب املحيطة باإلنسان ،الفكري ِة
َّ
والسياس ّية واالجتامع ّية والبيئية
واالقتصاديّة
ّ
وغريِها .فمن منظور مرشوع املعرفة العر ّيب
"التّنمية الحقيقية هي التي متكّن املجتمعات
من تحويل إمكاناتها املادية ومواردها الطبيعية
من خالل املعرفة واالبتكار والتجديد إىل قاعدة
تنموية تؤسس لبيئات متكينية تحرتم حقوق
اإلنسان ،وتح ّد من الفقر ،وتخلق فرص العمل
الالئق ،وترى يف اإلنفاق االجتامعي الهادف
استثامرا حقيقيا للمستقبل وتوسيعا لفرص
تنمية قدرات الشباب".17
 االستدامة :اعتُ ِمد مفهو ُم البنك ال َّدويل الذيع ّرف االستدام َة بشكلٍ
منهجي يَسمح بإخضاعه
ّ
ملِ َح ِّك االختبار ع َرب التعاملِ معه يف إطار مرشو ٍع
وبيئي .وت ِب ًعا
واجتامعي،
اقتصادي،
ث ُال ِّيث األبعاد:
ٍّ
ّ
ٍّ
لذلك ،اشترُ ِ َط رب ُط التّنمية بصف ِة االستدامة
ِ
احتياجات الحارض
إذا استطاعت أ ْن ت ُل ِّبي
ِ
املساس بقدرة أجيال املستقبل عىل تلبية
دون
18
الخاصة .
احتياجاتِها
ّ
ُ
البنك ال َّدويل من أُوىل الجهات التي
وكان
بادرت إىل جمع هذه املفاهيم يف تركيب ٍة
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واحدة ،بتسليطه الضو َء عىل العالقة بني املعرفة
والتّنمية يف مبادرة "املعرفة من أجل التّنمية".19
وقد أثبت يف هذا الصدد أ ّن الفجو َة الحقيق ّية ت َكمن
اكتساب املعرفة ،وليست يف ال َّدخل؛
يف القدرة عىل
ِ
ِ
وأ ّن َ
الفئات االجتامع ّي ِة الفقري ِة
الفرق بني ال ّدول أو
فحسب،
والغن ّية ليس يف ضَ عف املوارد املالي ِة
ْ
ولك ْن أيضً ا يف ضَ عف قدرتِها عىل إنتاج املعرفة،
أو مشارك ِتها ،أو استخدا ِمها ملواجهة التّح ّد ِ
يات
َجسد
اليومية التي تُواجهها .وعىل الصعيد العر ّيب ،ت َّ
االهتام ُم باملعرف ِة لتحقيق التّنمية يف املوسوعة
العرب ّي ِة للمعرفة من أجل التّنمية املستدامة ،حيث
جرت بلْور ُة مرجِع ّي ٍة معرف ّي ٍة متكاملة لفهم التّنمية
املستدامة من جميع جوانِبها.
فيام يتعلّق بقياس املعرف ِة من أجل التّنمية ،كانت
مبادر ُة البنك ال َّدو ّيل "منهج ّية تقييم املعرفة" األكرث
رواجا ،وتتمثّل يف تطوير أدا ٍة منهج ّية تفا ُعلية
لرص ِد
(مك ّون ٍة من مؤشرّ َي املعرفة واقتصاد املعرفة) ْ
القائم
املستوى العا ّم الستعداد ال ّدول تجا َه االقتصاد ِ
ُ
والهدف من ذلك مساعد ُة ال ّدول عىل
عىل املعرفة.
تحديد التح ّد ِ
ِ
والفرص املتاح ِة لها
يات التي ت ُواجِهها،
تفعيل هذه
َ
يف مسريتها نحو اقتصا ِد املعرفة؛ لك ّن
األداة توقّف منذ  .2012وعىل املستوى العر ّيب ،ال
جوانب معرِف ّي ٍة
بعض املحاوالت لقياس
توجد إلاّ ُ
َ
ات فرع ّية ت َدخل مع مؤشرّ ٍ
كمؤشرّ ٍ
ات أُخرى يف تركيبة
تأليفي أشمل .وهذا من شأنه أن يُضفي
مؤشرّ ٍ
ٍّ
أهمي ًة كبرية عىل مؤشرّ املعرفة العر ّيب لظهوره يف
ٍ
ظرف تاريخي تفتقد فيه الساح ُة العرب ّية وال َّدولية
إىل أدوات منهج ّية قادرة عىل استجالء أو ُجه العالقة
بني املعرفة والتّنمية املستدامة ،ومسار ِ
ات تط ّورها.
اإلطا ُر املنهجي :رباعي ُة الوصف والتحليل والبناء
والتجريب
العمل عىل مؤشرّ املعرفة العر ّيب عام ،2015
ُ
انطلق
التوص ُل بحلول العام 2017
تؤطّره غاي ٌة أساسية هي ّ
وي
إىل مؤشرّ ٍ مركّب يَقيس املعرف َة من منظو ٍر تن َم ٍّ
كل املواصفات العلمية
متع ّد ِد األبعاد؛ تتوفّر فيه ُّ
واملنهج ّية املتعا َر ِف عليها دول ًّيا .وات ُّ ِفق عىل أ ْن
يكون م ِرنًا مبا يكفي ل ُيك َّيف ويُستخ َدم يف دول ِ
ذات

ٍ
مستويات تن َموي ٍة مختلفة ،عىل نح ٍو يمُ كِّن من رصد
املعامل البارز ِة للمن َجزات واالختالالت رص ًدا دقيقًا،
ِ
التخطيط والتطوير
قابلاً للتوظيف يف عمليات
والتّجديد .وأل ّن بنا َء مؤشرّ املعرفة العر ّيب إضاف ٌة
فريق
جديدة يف مسرية املعرف ِة العاملية ،حرص
ُ
البحث عىل استثامر املخزون املعر ّيف املرتاكم من
التجارب السابقة ،واالستنار ِة باملقا َربات املنهج ّية
التي أثبتت قيمتَها العلم ّية ،والرجوع إىل األدبيات
املختصة يف تعريف املؤشرّ ات وأنواعها ،إضاف ًة إىل
االطّالع عن قرب عىل التجارب العرب ّية والعاملية يف
مجال بناء املؤشرّ ات املركَّبة.

وجوب انتقاء البيانات الرضوري ِة لتفعيل
ُ
ِ
املؤشرّ ِ
البيانات املعت َمدة
ات املقرتحة من قواعد
و/أو التّقاري ِر ال َّدول ّية املتعا َر ِف عليها .ونظ ًرا
إىل الطبيعة التّجريبي ِة لهذه املرحلة التي ال
أي نو ٍع من املقا َرنات أو االستقراءات
تستهدف َّ
للواقع ال ّراهن ،فقد تق ّرر بشأن تواري ِخ نشرْ هذه
ِ
ُ
الوقوف يف حدود عام 2006؛ إلتاحة
البيانات
الحصو ِل عىل أكرب ق ْد ٍر ممكن من البيانات التي
احتساب املؤشرّ ات ،مع إدراك رضور ِة
ت ُخ ّول
َ
الح ّد من هذا املدى يف املراحل اآلتية من بناء
املؤش.

املباد ُئ التي استند إليها بنا ُء مؤشرّ املعرفة العر ّيب

رّ
للمؤشات القطاع ّية
املوجه ُة
املباد ُئ ِّ

-

املباد ُئ العا ّمة
-

-

-

-

ٍ
مبجاالت تندرج
بنا ُء املؤشرّ عىل ركائ َز تتعلّق
ض ْم َن األولَويات التّنمويّة للدول العرب ّية ،دون
نفسها عماّ يَحدث من َحر ٍ
وي يف
اك تن َم ّ
أ ْن تَعزل َ
بقية دول العامل؛
ِ
اختالف املسارات التّنموية بني
مراعا ُة
ال ّدول العرب ّي ِة ِ
وإفساح املجال لظهور
نفسها
ُ
ٍ
مقارنات
الخصوصيات الوطنية ،مع إتاحة إجرا ِء
إقليمية و َدول ّية ق ْد َر اإلمكان؛
عرض املؤشرّ ات املعادل َة
الحرص عىل أن يُحقِّق ُ
ُ
رصا عن
الصعبة التي تَضمن عرضً ا مركّ ًزا ومخت ً
األوضاع املعرف ّي ِة-التّنمويّة ،لك ْن فيه ما يكفي
ٍ
تبسيط مضلِّلٍ
من التفاصيل لتج ُّنب الوقوع يف
للواقع املعق َِّد أصلاً ؛
الضغ ُط عىل قوائم املؤشرّ ات ،وهو التح ّدي األكرب،
الرضوري والكايف لتَكون
بحيثُ تحتوي عىل العدد
ِّ
سن ًدا قويًّا ِ
لواضعي السياسات العا ّمة ،دون أن
تتح ّول إىل مجل ٍ
ّدات إحصائي ٍة منفِّرة؛

-

-

-
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ارتكزت عملية بناء مؤشرّ املعرفة العريب عىل جملة
مبادئَ و ُمو ِّج ٍ
هات منهج ّية تقود العمل ّي َة يف جميع
مراحلِها بغية الحصول عىل أداة سليمة البناء وقابِلة
لالستمرار واملنافسة .ومن بني هذه املبادئِ ما هو
ِ
خاص
كل
عا ٌّم ت َشرتك فيه ُّ
القطاعات املعن ّية ،وما هو ٌّ
ِ
الخاص ِة بك ُّل قطاع.
بالخيارات الداخلية
ّ

-

بكل قطاع وف َْق رؤي ٍة
خاص ّ
يُبنى مؤشرّ ٌ مركَّب ٌّ
متخص ًصا يف املجال ،مع
مع ّينة للباحث باعتباره
ّ
الحرص عىل أ ْن ت ُن َّزل يف إطار رؤي ِة تقاري ِر املعرفة
العرب ّية؛
ٍ
باحث ما يراه رضوريًّا من محاور
كل
ينتقي ُّ
رئيسية وفرعية ،ومكونات رئيسية وفرعية
ومتغيرّ ٍ
ات لبناء املؤشرّ ال ِقطاعي ،بحيثُ يُوفِّر
للقارئ ،عن َد تطبي ِقه عىل دول ٍة ما ،مل َم ًحا متكاملاً
كل ما يتعلَّق ُمبك ِّونات
عن وضع تلك ال ّدولة يف ّ
املؤشرّ األساس ّية؛
الطبيعي
تتفاعل القطاعاتُ يف ما بي َنها ،ومن
ّ
ظهو ُر متغيرّ ٍ
ات مشرتَكة بي َنها .يف هذه الحالة،
كل ما يتعلّق باملفاهيم
نسق بني الباحث َني يف ّ
يُ َّ
ألي شكلٍ من التّضارب؛
ومصاد ِر البيانات ،تج ُّن ًبا ِّ
ٍ
باحث الترّ كيب َة املالمئ َة للقطاع الذي
كل
يُح ِّدد ُّ
يُرشف عليه ،وبالتّشاور مع باقي أعضاء الفريق،
كام يُح ّدد األوزا َن التي يراها مناسب ًة مع توضيح
م ّربر ِ
كل ذلك؛
ات ِّ
يف حال وجو ِد محاور رئيسية أو محاور فرع ّية
أو متغيرّ ات ض ْم َن تركيب ِة املؤشرّ املقرتح ال تتوفّر
يف شأنها بيانات ،يُدعى الباحثُ إىل تعويضها
باألقرب إليها ،إذا كان ذلك ال يمَ ّس جوه َر املؤشرّ ،
و/أو االحتفاظ بها عىل أ ْن ت ُف َّعل الحقًا عن َد
توفّ ِر البيانات .يف هذه الحالة ،ميكن التح ّدثُ
عن تركيب ٍة مأمولة (ما يجب ك ْونُه يف املراحل
الالحقة) وتركيب ٍة حال ّية (ما هو ممك ٌن حال ًّيا).
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احل بناء مؤشرّ املعرفة العر ّيب
مر ُ

واملفاهيم
املن َهج ّية
ُ

احل أساس ّي ٍة
تطلّبت عملي ُة بناء املؤشرّ ات أرب َع مر َ
هي:
موسع أله ّم
 مرحل ٌة ْوصف ّية متثّلت يف القيام بج ْر ٍد ّ
املؤشرّ ات ِ
ذات العالقة بالركائز القطاع ّي ِة ملؤشرّ
الساحتني
املعرف ِة العر ّيب واملعت َمد ِة حال ًّيا عىل ّ
العرب ّي ِة وال َّدول ّية؛
ِ
 مرحل ٌة تحليل ّيةلتحديد الجوانب التي يتعينّ
الترّ كي ُز عليها وتج ُّن ُب إعادة إنتا ِج مؤشرّ ٍ
ات
متدا َولة؛
 مرحل ٌة بنائ ّية لوضع تركيبة املؤشرّ العام بفروعهالستّة؛
التجريب والتحقّق ُعرِضَ ت خاللها
 مرحل ُةِ
املتوص ُل إليها عىل مجموع ِة ُم َحكَّم َني
املؤشرّ اتُ
َّ
الخارجي
الص ْدق
خارج ِّيني للتحقّق من معيار ِّ
ّ
ِ
وضبط األوزان الرتجيحية ملختلف الركائز.
املوار ُد املعت َمدة لبناء مؤشرّ املعرفة العر ّيب
متثّلت املوار ُد املعت َمدة بالخصوص يف إنجاز
ٍ
در ٍ
عرب
اسات مكتب ّية،
ومقابالت مع َّمقة مع خربا َء ٍ
وأجانب من ذَوي الخربة يف منهجيات بنا ِء املؤشرّ ات
وتطويرِها ،فضلاً عن االستعان ِة بأوراقٍ مرجِع ّية
أنجزها خربا ُء من املنطقة العرب ّية؛ إىل جانب
ومختصني
تنظيم ورشات عملٍ إقليمي ٍة مع خربا َء
ّ

وذَوي عالق ٍة باملجاالت املعرف ّية والتنموية وتقيي ِمها
ومتابع ِة تط ّورها .ولتفعيل هذه املؤشرّ ات مبختلف
فروعها ،انتُ ِق َي جز ٌء كبري من البيانات مماّ توفّر يف
املختصة اإلقليم ّي ِة وال ّدول ّية ،عىل
قواعد البيانات
ّ
احل الحقة أجهز ٌة منهج ّية لجمع
أن ت ُوضَ ع يف مر َ
خصوصا تلك التّي
البيانات التي يتطلّبها املؤشرّ ؛
ً
خاص ٍة باملنطقة العرب ّية وال تتناولها
تتعلّق بظواه َر ّ
قواع ُد البيانات املتداولة حال ًّيا.
لكل ما س َبق ،بُ ِن َيت ست ُة مؤشرّ ٍ
ات قطاعي ٍة
نتيج ًة ِّ
كل منها ملعالجة
مركّبة (الشكل  ،)1أُخضعت بياناتُ ٍّ
إحصائ ّي ٍة مع ّمقة بقصد التث ّبت من ات ّساق املتغيرّ ات
وحساسيتها ،وتوزيعِ األوزان الرتجيح ّية ،ومعالج ِة
لكل
ال ِق َيم املنقوصة .واحتُ ِسبت القيم ُة اإلجاملية ّ
مؤشرّ وكذلك ِق َي ُم املحاور املك ِّون ِة له ،للوقوف عىل
مدى قربها أو بُعدها من الواقع؛ ومن التو ّجهات
التي كشفت عنها مؤشرّ اتٌ مامثلة أو ذاتُ عالق ٍة
كل هذه التفاصيل
مبارشة بها (ميكن االطال ُع عىل ّ
املنهج ّية والتِّقْنية يف فصل "املنهج ّية اإلحصائية").
وقد أثبتت ال ّنتائج وجو َد ات ّساقٍ كبري بني املؤرشات
القطاعية ،حيث فاقت معامالت ألفا كرونباخ  0.7يف
أكرثَ من  80%من املؤشرّ ات القطاعية املركّبة .ويعود
عف االت ّساق يف بعض املؤشرّ ات إىل ال ّنقص الكبري
ضَ ُ
يف البيانات ،ويف بعضها اآلخر إىل طبيعة املتغيرّ ات
املعتمدة .وفاقت الق َي ُم التفسريية للمؤشرّ ات عمو ًما
 .50%وكشفت القي ُم اإلجاملي ُة والفرع ّية للمؤشرّ ات

اﻟﺸﻜﻞ :1
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺆﴍ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮيب
ﻣﺆﴍ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮيب

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻﺑﺘﻜﺎر
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت

القطاعية ،املو َّحد ُة عىل سل ٍّم من  1إىل  ،100عن
تق ّدم دول الخليج بصور ٍة عامة؛ وهو ما يتوافق مع
مؤشرّ ٍ
ات عديدة أُخرى .وعمو ًما ،تفاوتت هذه القي ُم
من قطا ٍع إىل آخر ،ومن دول ٍة إىل أخرى ،ما يشهد
عىل القدرة التّمييزية لهذه املؤشرّ ات.
ُ
ضوابط الجودة يف عملية بناء مؤشرّ املعرفة العر ّيب

مؤشرّ ُ املعرفة العر ُّيب للعام 2016
ت ُعترب النسخ ُة األ ّولي ُة لهذا املؤشرّ التي أفرزتها
مختلف عمليات
املرحل ُة السابقة إنجازًا ها ًّما أثبتَت
ُ
التحقُّق االستشاري ُة واإلحصائية وجاهتَه وص ْدقَه
وقدرت َه التفسريي َة العالية .ويف إطار زياد ِة التدقيق
وإحكام البناء ،ات ّجهت جهو ُد املرحلة الحالية
نحو مراجعة املؤشرّ وتعميقِ النظر يف مك ِّوناته؛
مبا يساعد عىل الوصول إىل أعىل درجات الدقّة
وال ُوثوقية ،وتوسيعِ فرص االستفادة من استخدامه،
وضامنِ رشوط النجاح واالستدامة .فعملي ُة مراجعة
املؤشرّ ات حلق ٌة أساسية يف مسار تطوير املؤشرّ ات
يَدعمها ويُغنيها ما يطرأ من تغيرّ ٍ
ات عىل الساحتني
اإلقليمية والعاملية؛ وت ُح َّدث بيانات ُها يف ضوء ما يُتاح
ٍ
ٍ
وإحصاءات جديدة .وهذا ما دأبت
معلومات
من
كل املؤشرّ ات املتدا َولة حال ًّيا ،واملعترَ ِف بها
عليه ُّ
عامل ًّيا ،عىل غرار مؤشرّ ات "التعليم للجميع" ملنظمة
اليونسكو ،و"مؤشرّ ات نظم التعليم" ملنظمة التعاون
والتّنمية االقتصادية ،وغريِها .وأل ّن للتّنمية أوضا ٌع
متع ِّددة ومتط ِّور ٌة باستمرار وليست حال ًة ثابتة ،فإ ّن
ِ
ِ
مستويات التّنمية بأشكالِها املختلفة ،رغ َم
قياسات
تظل يف حاج ٍة دامئة إىل التّعديل والتّطوير؛
ت َع ُّد ِدهاّ ،
نظ ًرا إىل تأث ُّرها بالظروف والتح ّو ِ
الت العامل ّية ،وإىل
رضورة الحفاظ عىل قدرة استيعابها املتغيرّ ِ
ات
الجديد َة واألحداثَ الطارئة .وتبقى التّنمية يف حاج ٍة
دامئة إىل "املزيد من التّنقيح سواء فيام يتعلّق
بأساليب اختيار مك ّونات األدلّة التّنمويّة املستخدمة
يف قياس التق ّدم أو مدى مناسبتها للظروف املحل ّية
وخصوص ّية ال ّدول وأولويّاتها الوطن ّية".20
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ليس املؤشرّ ُ مج َّر َد عبار ٍ
أرقام مبهمة،
ات ك ّمية أو ٍ
وإمنا هو معلوماتٌ قد تكون ك ّمي ًة أو نوعية ،يُحصل
ٍ
رشوط منهج ّية دقيقة تضمن صدقَها
وفق
عليها َ
وثبات َها وموضوعيتَها؛ بحيثُ ميكن االطمئنا ُن إىل
نتائجها واستخدا ِمها لتت ُّبع تط ّور قطا ٍع معينّ أو
ٍ
مقارنات زمانية و/أو مكانية
منظوم ٍة مع ّينة ،وإجرا ِء
بشكلٍ منتظم .واعتبا ًرا لهذا األمر ،من الرضوري
اتخا ُذ جملة إجر ٍ
اءات لضبط جودة عملية البناء
َ
الحصول عىل مؤشرّ ٍ سليم وعايل
وأدواتِها ،مبا يضمن
َ
الهدف الذي ُوضع ألجله .لذا كان
الكفاءة ،يُحقّق
الحرص منذ بدء التفكري يف بناء مؤشرّ املعرفة العر ّيب
ُ
كل
عىل وضع خط ٍة متكاملة تأخذ بعني االعتبار َّ
مراحل بناء املؤشرّ (التّخطيط ،التّنفيذ أي تصميم
املؤشرّ  ،تطبيق املخ َرج أي املؤشرّ  ،التّقييم والتّعديل)،
وااللتزا َم مبواصفات الجودة ومتابع َة تحقيقها،
والتدخل عند اللزوم لتعديل املسار .وقد تطلّب
َ
ذلك بالخصوص تحدي َد مستوى الجودة املطلوبة،
ِ
املتعارف عليها
من خالل االلتزام باملعايري العاملية
خص املؤشرّ ِ
ات املركَّبة .وعىل هذا األساس
يف ما يَ ّ
جاء املؤشرّ ُ مراع ًيا رشو َط الحداثة ،والشمولية،
ٍ
سياقات مختلف ٍة
واملرون ِة التي تسمح بتطبيقه يف
ِ
والبعد العميل الذي يُخ ّول استخدا َمه
ومتطورة،
ب ُيرس .هذا ،إىل جانب املتابعة املستمرة لتق ّدم
مراحل العمل للتأكّد من أن عملي َة البناء تجري
بالشكل املطلوب ،والتدقيقِ الشامل بكل البيانات
املستخدمة ومصادرِها يف كنف احرتام رشوط الدقة
واألمانة العلمية؛ فضلاً عن توفري املوارد املادية
ِ
وترشيد النفقات يف إطار
الرضورية لبناء املؤشرّ ،
الشفَّافية ،وانتقا ِء املوارد البرشية التي تتوفّر فيها
مواصفاتٌ تضمن إنجا َز العمل بالجودة املطلوبة
ويف الوقت املح ّدد ،وتوفريِ الدعم اللوجستي الذي
تحتاجه لحسن سيرْ ِ العمل.

كام ت ّم عند اكتامل بناء املؤشرّ يف صيغته األ َّولية،
كل متطلَّبات التحقُّق من جودته .وذلك من
تأمني ِّ
خالل مناقشته مع خرباء من ذوي االختصاص،
وإخضاعه إىل جملة من املعالجات اإلحصائية،
ومقارنة نتائجه مبا مياثله من مؤشرّ ات عامل ّية ،وات ّخاذ
اإلجراءات التّصحيحية التي بدت رضورية يف تلك
املرحلة ،مع برمجة محطات منتظمة للمراجعة
والتطوير وفق ما يستج ّد من قضايا .وهذا فعال
ما تركّز عليه عمل فريق البحث خالل سنة 2016
والذي سيأيت تفصيله يف القسم التّايل.
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أهم التعديالت التي أُدخلت عىل النسخة األُوىل من
ُّ
مؤشرّ املعرفة العر ّيب

واملفاهيم
املن َهج ّية
ُ

تركّزت جهو ُد املرحلة الثانية من مسرية بناء مؤشرّ
املعرفة أساسا عىل مراجعة الرتكيبات املقرتحة يف
ضوء ما أفرزته التحليالتُ اإلحصائية ،والعمل عىل
معالجة قضية نقص البيانات مبا يتيح تجريب
الصورة الكاملة للمؤشرّ ات الستة مبختلف ركائزها
الفرعية ،وبالتايل تحديد القيم ِة املضاف ِة لهذا اإلنجاز
العر ّيب ومدى قدرته عىل منافسة املؤشرّ ات األُخرى.
فريق البحث
شح البيانات وتشتُّ ِتها ،سعى ُ
ورغ َم ِّ
إىل توسيع دائرة املصادر املعت َمدة ،وج َرت مراجع ُة
بعض ِ
الخيارات املتعلّقة ببعض املتغيرّ ات؛ لتكون أك َرث
ارتباطًا باألُ ُسس املفاهيمية التي بُ ِن َي عليها املؤشرّ .
كذلك ُح ِّدثت البياناتُ وأُ ِ
ٍ
ملعالجات إحصائي ٍة
خضعت
دقيقة؛ للتث ُّبت من اتِّساقها وأوزانِها النسبية ،وقدرتِها
عىل قياس املفاهيم أو األبعاد التي اخ ِتريت ألجلها.
قطاعي إىل آخر
تفا َوت حج ُم التعديالت من مؤشرّ ٍ
ٍّ
بحيث ميكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع:
-

تغيري الرتكيب ُة العامة و َمحاو ُرها عىل غرار مؤشرّ
التعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني؛
بعض املحاور الرئيسية مبحاور فرع ّية
إغناء ُ
قبل الجامعي؛
جديدة عىل غرار مؤشرّ التعليم ما َ
بعض املحاور الفرع ّية عىل غرار مؤشرّ
تفصيل ُ
التعليم العايل؛
البحث والتطوير واالبتكار ومؤرش
ِ
تعديل بعض املتغيرّ ِ
ات بالحذف أو اإلضافة
أو االستبدال عىل غرار مؤشرّ َي التعليم العايل
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

بعض التعديالت الشكلية املتعلّقة
كام أُج ِريَت ُ
بالتسميات أو مواقعِ متغيرّ ٍ
ات مع َّينة .ويف ما ييل
ٌ
تعريف عا ّم بالقطاعات التي بُ ِن َي عليها مؤشرّ ُ
املعرفة العر ّيب وعالق ِتها بالتّنمية املستدامة ،مع ملح ٍة
موجزة عن مضامني املؤشرّ ات القطاعية وما شملها
التفاصيل عىل التوايل يف
ُ
من تعديل؛ عىل أن ت ُق َّد َم
الفصول الالحقة.
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قبل الجامعي
مؤشرّ ُ التعليم ما َ
تجدر اإلشارة أ ّوال أ ّن املقصو َد بالتعليم ما قبل
كل املراحلِ التعليمي ِة ابتدا ًء بربامج
الجامعي هو ُّ
الطفولة املبكرة والتعليم ما قبل املدريس إىل نهاية
املرحلة الثانوية .ونظ ًرا إىل ال َّدور ال َحيوي ملختلف
هذه املراحل األساسية يف بناء رأس املال البرشي ،ويف
االرتقاء مبنظومة املعرفة كك ُّل ،اتّجه التّفك ُري إىل وضع
الجامعي يستجيب
قبل
مؤشرّ ٍ عر ّيب لقطاع التّعليم ما َ
ّ
للمفاهيم الترّ بَوية الحديثة .ويطمح هذا املؤشرِّ ُ
إىل تجاوز مج ّر ِد قياس املخ َرجات املعرف ّي ِة الصرّ فة
املتمثِّلة يف املكتسبات املتّصلة بالقرائ ّية والعلوم
والريّاض ّيات ،والقراء ِة الكم ّية ل ِن َسب االلتحاق
واإلمتام ،ل ُيحاول تسلي َط الضّ وء عىل مك ِّو ِ
نات َمفصل ّية
يف املنظومة التّعليم ّية؛ آخذًا يف االعتبار التّفا ُع ِ
الت
ِ
ِ
السياقية
والبيئات التّمكين ّية
بني النواتج
والظروف ّ
ِ
وتشخيص َمواطن
العا ّمة ،مبا يمُ كِّن من قياس فعال ّي ِتها
الخلَل فيها .واستنا ًدا إىل الدراسات املكتب ّية للتقارير
ات املتداولة ،واملشاور ِ
واملؤشرّ ِ
ات الفرديّة والجامع ّية،
فريق التقرير إىل بناء مؤشرّ ٍ مركَّب من
توصل
ُ
ّ
أربع ركائ َز أساس ّي ٍة هي :رأس املال املعر ّيف ،والبيئة
ُ
نموي ،وإدار ُة املنظومة
التمكيني ُة،
والسياق التّ ّ
التعليمية وحوكمتُها .ولتفعيل املؤشرّ مبختلف
مك ِّوناته ،انتُ ِق َيت البياناتُ مماّ تَوفّر يف قواعد
البيانات ال ّدولية املتوافَقِ عليها (بيانات اليونسكو
والبنك ال َّدويل ،واملنتدى االقتصادي العاملي ،ونتائ ِج
‘تيمس’ و‘بيزا’ ،وغريِها).
أساسا يف تعزيز االهتامم
تتمثَّل املراجع ُة الحالية ً
بربامج الطفولة املبكّرة من خالل إفراده باملحور
الفرعي الرتبية ما قبل املدرسية ضمن امل َحور الرئييس
الصحي
املتعلق بالبيئة التمكينية ،وإدما ِج السياق ّ
بالسياق
كم َحو ٍر فرعي ضمن املح َور الرئييس املتعلق ّ
التنموي ،إىل جانب السياقات املادية واالجتامعية
والسياسية والثقافية؛ مع تعويض بعض املتغيرّ ات
بأُخرى.

التعليم حق من الحقوق األساسية وأساس التقدّم يف جميع البلدان.
إذ يحتاج الوالدان إىل املعلومات الالزمة املتعلقة بالصحة والتغذية
ملنح أطفالهم الدفع الذي يستحقونه يف الحياة .وتعتمد البلدان
املزدهرة عىل عامل متعلمني ذوي مهارات .وتحدونا التحديات
املتمثلة يف القضاء عىل الفقر ومكافحة تغري املناخ وتحقيق التّنمية
املستدامة الفعلية يف العقود القادمة إىل العمل يد بيد .ونحن
قادرون عىل تغيري حياة األفراد واالقتصادات الوطنية والعامل الذي
نعيش فيه بإقامة الرشاكات واعتامد الريادة وإجراء االستثامرات
الحكيمة يف مجال التعليم.
(األم ُني العا ّم لألُمم املتّحدة ،بان يك-مون)
املصدر :اليونسكو2015 ،د.

ني
ْني وال ّتدريب املِ ْه ّ
مؤشرّ ُ ال ّتعليم ال ّتق ّ

من بني مقاصد الهدف  4يف أجندة التّنمية املستدامة ضامن التعليم
الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة
للجميع:
• ضامن تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل
التعليم املهني والتعليم العايل الج ّيد وامليسور التكلفة ،مبا يف
ذلك التعليم الجامعي ،بحلول عام 2030
• الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم
املهارات املناسبة ،مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل
وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعامل الحرة بحلول عام 2030
• القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضامن تكافؤ فرص
الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات
الضعيفة ،مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية
واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
• الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان
النامية عىل الصعيد العاملي ،وبخاصة ألقل البلدان منوا والدول
الجزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية ،لاللتحاق بالتعليم
العايل ،مبا يف ذلك منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والربامج التقنية والهندسية والعلمية يف البلدان
املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى ،بحلول عام .2020

شملت املراجع ُة الحال ّية عد َة نوا ٍح ،بد ًءا باملحاور
املك ّونة للمؤشرّ ووصولاً إىل املتغيرّ ات املف ِّعلة لها؛
حيثُ ُع ِّدلت الرتكيب ُة العا ّمة ،وأُدرِجت محاو ُر
فرعي ٌة أُخرى ت ُسلّط الضو َء عىل مجمل البيئات
واإلكراهات التي تؤث ِّر عىل نح ٍو مبارش أو غريِ مبارش
يف قطاع التعليم التِّقْني والتدريب املِ ْهني .وأُضيفَت
أيضً ا متغيرّ اتٌ جديدة حول أبعا ٍد مه ّمة من شأنها
املساعد ُة عىل فهم ديناميكية نُظُم التعليم التِّقْني
ِ
وتشخيص َمواطن
والتّدريب املِ ْهني يف الدول العرب ّية
ال َخلل فيها .وات ّخذ مؤشرّ ُ التعليم التِّقْني والتّدريب
املِ ْهني لعام  2016تركيب ًة ثالثية تشتمل عىل ثالثة
محاو َر رئيسي ٍة هي :بنية التعليم والتدريب ،واإلطار
املؤسيس ،والسياق التنموي.
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خاص بالتعليم التِّقْني
جاء االهتام ُم ببناء مؤشرّ ٍ ٍّ
والتدريب املِ ْهني كنتيج ٍة حتمية ملا يشهده العاملُ من
تكنولوجي وما تبعه من تط ّو ٍر يف تركيبة سوق
غز ٍو
ّ
ِ
ومواصفات العاملة املطلوبة
العمل ،وأنوا ِع املِ َهن
فيها .ون َجم عن ذلك اشتدا ُد الحاجة إىل توفري العامل ِة
املعرف ّية املؤ ّهلة فن ًّيا ومعرف ًّيا التي يحتاجها اقتصا ُد
املعرفة ،وتيسريِ إدما ِج الشباب يف سوق العمل ،وتعزي ِز
الكفاءة اإلنتاج ّية للعاملة؛ فضلاً عن تحس ِني املؤشرّ ات
ِ
وظروف العمل،
االجتامع ّية (تحس ِني مستويات األجور
والح ِّد من ظاهرة الفقر ،وما ش َبه ذلك).

ْني
ارتكزت الصيغ ُة األُوىل ملؤشرّ التّعليم التِّق ّ
ٍ
خلفيات ،هي :تفاقُ ُم
ني عىل ثالث
والتّدريب املِ ْه ّ
البطالة بسبب الفجوة الواسعة بني ُمخ َرجات نظ ُِم
ِ
واحتياجات سوق العمل،
املهني والتّدريب
التّعليم
ّ
مفهوم العمل
وتدنيّ خلف ّية ال ّريادة رغم شيو ِع
ِ
الح ّر يف الخطابات السياس ّية االقتصادية واإلعالم ّية،
ومؤشرّ ِ
ات "توافُق شنغهاي" بشأن تحقيق التح ّول
واملهني نحو
قني
ّ
يف التّعليم والتّدريب يف املجال التّ ّ
بناء املهارات من أجل العمل والحياة .وبناء عىل
تلك املؤشرِّ اتُ ،ركِّب مؤشرّ ٌ من ثالث ركائ َز رئيس ّي ٍة
والطلب عىل قوى العمل،
عرض قوى العمل،
هي ُ
ُ
والريادةُ .وقد واجهت هذه الرتكيب ُة مشكل ًة كبرية
بسبب نقص البيانات.

مؤشرّ ُ ال ّتعليم العايل
وفقا ملا ت ّم بيانه يف مؤرش املعرفة للعام  ،2015يمُ ثّل
العلمي "بواب َة تحضري
التّعلي ُم العايل املرتب ُط بالبحث
ّ
الشعوب للدخول إىل املجتمعات الجديدة املتح ِّول ِة
ِ
ِ
ُحسن
إىل االقتصاد
املبني عىل املعرفة التي ت ِّ
الجديد ِّ
فمؤسساتُ التّعليم العايل،
التّنمية وتَرقى باإلنسان.
ّ
كام و َرد يف تقرير املعرفة الثالث ،هي املن ِت ُج لرأس
ُ
وسوق
البرشي الذي تتطلَّبه التّنمية الشاملة
املا ِل
ِّ
العمل ويُعترب عاملاً حاسماً ورئيس ًّيا يف التقدم
واالجتامعي يف أي مجتمع".21
االقتصادي
ِّ
ّ

املصدر :األمم املتحدة.2015 ،
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إ ّن التّنمية البرشية املستدمية ال ميكن أن تنبني دون وجود ثقافة
سالم [ .]...ويف املقابل ،فإن ثقافة السالم ال ميكن أن تتطور يف سياقات
متيل فيها مستويات التّنمية إىل الركود ،بل الرتاجع ،وتُر ّجح فيها
املصالح الخاصة وقصرية األجل عىل السعي إىل تحقيق تنمية برشية
مستدمية لصالح الجميع ]...[ .وملؤسسات التعليم العايل دور رئييس
تؤدّيه يف تحقيق التّنمية املنصفة واملستدمية وإشاعة ثقافة السالم
مع تشجيع التضامن الفكري واألخالقي (بالريمو الفقرة ،)1استنادا إىل
احرتام حقوق اإلنسان واملشاركة الفعالة للمواطنني واالحرتام املتبادل
(بريوت).

واملفاهيم
املن َهج ّية
ُ

املصدر :اليونسكو.1998 ،

عليم
لبناء مؤشرِّ ٍ مركَّب يمُ كِّن من تَتبُّع تط ُّور نُظُم التّ ِ
قي
ُ
العايل يف املنطقة العرب ّية ،اخ ِت َري
املدخل ال َّن َس ُّ
للتمكّن ،إىل جانب قياس املخ َرجات من دراسة
والسياقِ املجتمعي ،إىل جانب
املد َخالت والعمليات ِّ
التفا ُع ِ
الت بني مختلف ُمك ِّونات املنظومة يف ما
ِ
والبنك
بينها .وفُ ِّعل املؤشرّ ُ باعتامد بيانات اليونسكو
ال َّدويل ،ومؤشرّ ٍ
ات أُخرى مثلِ التنافُسي ِة االقتصادية
العاملي ،وتقري ِر
واقتصا ِد املعرفة ،ومؤشرّ ِ االبتكا ِر
ّ
املعرف ِة العر ّيب للعام  .2014وقد أفضت عملي ًة
مراجعة هذه الرتكيبة األُوىل إىل الحفاظ عىل املحاور
الرئيسية ِ
نفسها املك ِّون ِة للمؤشرّ  ،مع إغناء املحاور
الفرعية مبتغيرّ ٍ
ات إضافية؛ سع ًيا إىل ش ْمل أكرب قد ٍر
ممكن من األبعاد الها ّمة ِ
الصلة ،إىل جانب س ِّد
ذات ّ
الثغرات الناتجة عن نقص البيانات.
مؤشرّ ُ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يتم ّيز هذا القطا ُع بخصوصي ٍة شديدة نظ ًرا إىل تأثريه
كل األنشطة والخدمات لجميع
عىل نح ٍو مبارش يف ّ
يحتل مكا َن القلب يف
قطاعات ال َّدولة؛ بحيث أصبح ّ
اسرتاتيجيّات ال ّدول التي تستهدف املعرف َة كمرتك ٍز
أسايس يف رؤي ِتها املستقبلية .يف الوقت ِ
نفسه ،تتأث َّر
ٍّ
رص هذا القطاع عىل نح ٍو شديد بجودة القطاعات
عنا ُ
األُخرى امل ُك ِّون ِة ملنظومة املعرفة .وبالتايلُ ،ص ِّمم مؤشرّ ٌ
مرك ٌَّب من مح َورين رئيسني لهام ال ّدرج ُة ذاتُها من
األهمية .يَض ّم ُ
األول محاور فرعية تَعكس القدرات
التكنولوجيّة مثل قو ِة الب ْنية املعلوماتيّة التَّحتي ِة
لل َّدولة ،ومدى مالمئة تكلف ِة االتّصال لدخول األفراد،
واملؤسسات والحكومة
ودرج ِة استخدام األفراد
ّ
ِ
املعلومات واالتصاالت ىف املعامالت
لتكنولوجيا
الحياتية .ويض ّم الثاين البيئة التمكينيّة املؤث ّرة يف
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والتقني
األسايس
عليم
تلك القدرات؛ َ
مثل جودة التّ ِ
ِّ
ّ
ِ
الترشيعي،
العلمي واالبتكار ،واملنا ِخ
والبحث
والعايل،
ّ
ّ
وسهول ِة إدارة األعامل ،وكفاء ِة الرعاية الص ِّح ّية .أما
العاملي
أساسا من التقرير
البيانات ،فقد انتُ ِق َيت ً
ٍّ
االقتصادي
لتكنولوجيا املعلومات الصاد ِر عن املنتدى
ِّ
العاملي ،ومن قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء،
ِ
ِ
ومرصد الص ّحة العاملي.
والبنك ال َّدويل،
نحن نقف عىل أعتاب فرصة سانحة لتحقيق التّنمية املستدامة،
وتحسني حياة املاليني من الناس يف جميع أنحاء العامل – ولتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت دور هام ومتميز تؤديه يف تحقيق هذا
املستقبل .وتقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أوجه تآزر مهمة
تتقاطع مع مختلف القطاعات ،وهي تقدم بالفعل خدمات مثل
خدمات الصريفة املتنقلة والتعليم اإللكرتوين والحكومة اإللكرتونية
والخدمات الصحية املتنقلة .فإذا ُوضعت يف متناول الجميع ،ستخلق
فرصاً جديدة ،وستساعد عىل حامية البيئة وتحقيق التّنمية املستدامة
التي ستُ ِ
حدث تحوالً يف عاملنا.
املصدر :هولني جاو.2016 ،

وبالرجوع إىل أهداف التّنمية املستدامة لعام
 ،2030تتَبينّ األهمي ُة املتزايدة لقطاع التكنولوجيا؛
كل األهداف املح ّددة
حيث يَظهر ضمن مقاصد ّ
تقري ًبا؛ فضلاً عن اعتباره إحدى الوسائل األساسية
لتنفيذ الرشاكة العاملية من أجل التّنمية املستدامة
ِ
وتنشيطها .ويف هذا الصدد ،ضُ بِطت املقاص ُد التّالية:
• "تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشامل
والجنوب وفيام بني دول الجنوب والتعاون
الثاليث فيام يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
والوصول إليها ،وتعزيز تبادل املعارف وفق
رشوط متفق عليها ،بوسائل تشمل تحسني
التنسيق فيام بني اآلليات القامئة ،وال س ّيام عىل
مستوى األمم املتحدة ،ومن خالل آلية عاملية
لتيسري التكنولوجيا؛
• تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها
وتعميمها ونرشها إىل ال ّدول النامية برشوط
مؤاتية ،مبا يف ذلك الرشوط التساهلية والتفضيلية،
وذلك عىل النحو املتفق عليه؛
• التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء
القدرات يف مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار
لصالح أقل ال ّدول منوا ً بحلول عام  ،2017وتعزيز
استخدام التكنولوجيات التمكينية ،وال سيام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".22

يؤكّد هذا األم ُر
َ
صواب التو ّجه الذي سار فيه مؤشرّ ُ
املعرفة العر ّيب حني أفرد قطا َع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مبؤشرّ ٍ خاص ،يَهدف إىل تعميق عملية
ِ
ورصد تفا ُعالته مبارش ًة مع القطاعات
تت ُّبعِ تط ُّوره
األُخرى .وقد شملت التغيرياتُ هذه السنة تغي َري
بعض التّسميات ،وتعويض عد ٍد من املتغريات
وإضاف َة أُخرى؛ انسجا ًما مع التطورات التي يشهدها
هذا املجال (مثْل إحالل عدد براءات االخرتاع لكل
محل متغري عدد براءات االخرتاع
مليون نسمة َّ
املمنوحة ،وإضاف ِة متغري عدد طلبات براءات
االخرتاع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل
مليون نسمة ،وغريِها).
مؤشرّ ُ االقتصاد

إن من رشوط االزدهار األساسية إطراد النمو االقتصادي واستدامته
ومشاركة الجميع فيه ...وسنعمل من أجل أن نبني اقتصادات
دينامية أساسها االستدامة واالبتكار ومحورها الناس ،تعمل عىل
النهوض بفرص العمل املتاحة للشباب والتمكني االقتصادي للمرأة
خاصة ،وتوفري العمل الالئق للجميع.
املصدر :األمم املتحدة.2015 ،

االقتصادي يستلزم تَوفُّ َر منا ِخ استثام ٍر
اإلصالح
وأل ّن
َّ
َ
24
ٍ
والبرشي  ،انبنى
املادي
واعد لرأس املال بن ْو َعي ِه
ّ
ِّ
مؤشرّ االقتصا ِد يف صيغته األوىل ( )2015عىل

مؤشرّ ُ البحث والتطوير واالبتكار
استند بنا ُء هذا املؤشرّ إىل رؤي ٍة اسرتاتيجية تعترب
أ ّن البحثَ
السامت
العلمي والتطوي َر واالبتكار من ّ
َّ
ِ
اقتصادات ال ّدول املتق ّدمة عن
األساس ّية التي تمُ ّيز
نظرياتها النامية ،وهي رواف ُد ال غنى عنها لتحقيق
التّنمية املستدامة .ويَجد هذا التو ّج ُه اليو َم ما
يدعمه بق ّو ٍة يف أجندة التّنمية لعام  ،2030حيثُ
ت َك ّرر موضو ُع البحث واالبتكار ضمن العديد من
املفصلة ألهداف التّنمية  ،2030بينها:
الغايات ِّ
• "تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية االقتصادية
من خالل التنويع ،واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا،
واالبتكار ،مبا يف ذلك من خالل الرتكيز عىل
القطاعات املتسمة بالقيمة املضافة العالية
والقطاعات الكثيفة العاملة؛
• تعزيز السياسات املوجهة نحو التّنمية والتي
تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وفرص العمل الالئق،
ومبارشة األعامل الحرة ،والقدرة عىل اإلبداع
واالبتكار ،وتشجع عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل
املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة
الحجم ،ومنوها ،وذلك من خالل الحصول عىل
الخدمات املالية؛
• دعم تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث واالبتكار
يف ال ّدول النامية ،مبا يف ذلك عن طريق كفالة
وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع
الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بني أمور
أخرى".25
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عصب الحيا ِة اليوم ،نظ ًرا إىل ارتباطه
ميثّل االقتصا ُد
َ
عىل نح ٍو مبارش أو غريِ مبارش باملشكالت التي
ت ُواجهها جهو ُد التّنمية يف مختلف األقطار؛ فضلاً
ٍ
قطاعات أخرى ح َيويّ ٍة يف املجتمع،
عن تفا ُعله مع
عليم والعد ِل وغريِها من العوامل
كالسياسة والتّ ِ
ّ
االقتصادي أو الطّاردة له .لهذا
الجاذبة لالستثامر
ِّ
هناك ٌ
يتسع بني الباحثني واملختصني يف
اتفاق ما فتئ ّ
االقتصادي أخط ُر
الشأن االقتصادي عىل أن التّح ّد َي
ّ
ِ
التّح ّد ِ
الحفاظ
عامل
يات وأه ُّمها عىل اإلطالق ألنه ُ
ِ
عىل استقالل البالد،
والحفاظ عىل كرامتها وتحقيقِ
ِ
مطامحها يف التق ُّدم والرخاء .ويف هذا الصدد ،جاءت
الدعو ُة رصيح ًة يف أجندة التّنمية املستدامة إىل
"تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع
واملستدام ،والعاملة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل
الالئق للجميع".23

ثالثِة محاور رئيس ّي ٍة هي :األداء التنظيمي واملوارد
البرشية ،والتنافسية والتطور اإلبداعي للهيكل
االقتصادي ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املرتبطة باالقتصاد ،تف ّرع كل محور منها إىل عد ٍد
من املحاور الفرع ّية التي ا ْخ ِت َريت من مصاد َر َدول ّي ٍة
االقتصادي العاملي ،ومنظم ُة
عىل رأسها املنتدى
ُّ
ُ
والبنك ال ّدو ّيل ،وغ ُريها.
اليونسكو،

من ثم ،تبلورت تركيبة مؤشرّ ِ البحث والتطوي ِر
واالبتكار التي سعت إىل إبراز العالقة التفاعلية بني
هذه الركائ ِز الثالث يف ما بينها ومع مجموع ٍة من
املتغيرّ ات البيئي ِة والب ْن َيوية مبا يتوافق مع االتّجاه
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الحايل لبناء دور ٍة متكاملة من البحث واالبتكار
مدعوم ٍة ِب ِب ْني ٍة تحت ّي ٍة بحث ّي ٍة حديثة .تب ًعا لذلك،
تض ّمنت الهيكل ّي ُة املقرتحة للمؤشرّ املركّب املتعلّقِ
بالبحث والتطوير واالبتكار لعام  2015ثالث َة
محاو َر رئيس ّي ٍة هي :البيئة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والبنية التحتية ،واالبتكار ،والبحث
كل منها إىل محاو َر فرعي ٍة فُ ِّعلَت
والتطويرِ؛ يتف َّرع ٌّ
بانتقاء متغيرّ ٍ
ات من قواعد بيانات البنك ال َّدويل
ِ
االقتصادي
ومعهد اليونسكو لإلحصاء واملنتدى
ّ
العاملي ومنظم ِة التعاون والتّنمية االقتصادية ،ومن
تقارير التنافسي ِة العاملية .ومتثّلت التعديالتُ التي
ُ
ت َركّز عليها
العمل يف هذه املرحلة من بناء مؤشرّ
املعرفة يف تفريع محور االبتكار ل ّيتض ّمن مح َو َرينِ
فرع َّيني هام :االبتكا ُر التكنولوجي وغريِ التكنولوجي
واالبتكار املجتمعي.
واملفاهيم
املن َهج ّية
ُ
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ُ
وفقًا للرتكيبة العا ّمة التي ارتكز عليها مؤشرِّ ُ املعرفة
العريب ،احتُ ِسبت  6مؤشرِّ ٍ
كل منها
ات قطاعية ميت ّد ٌّ
عىل سل ٍّم من  1إىل  .100وقد كشفت الدّرجاتُ
ٍ
تفاوتات كبرية بني الدول العربية ،وكذلك
املس ّجلة عن
داخل الدول ِة الواحدة (الشكل :)2
بني القطاعات َ

 عىل صعيد الدول ،تق ّدمت ُدول الخليج العريب
كل املؤشرِّ ِ
ات
عمو ًما عىل سائر الدول العربية يف ّ
القطاعية دون استثناء .يف املقابل ،كان األدا ُء
ضعيفًا يف ليبيا وسوريا وجيبويت وجزر القمر
والصومال واليمن؛ وهي ٌ
دول يَشهد بعضُ ها
ٍ
سنوات أوضا ًعا اجتامعي ًة وسياسي ًة وأ ْمني ًة
منذ
غ َري مستقرة ،ويتّسم بعضُ ها اآلخ ُر مبستوى منُ ٍّو
اقتصادي منخفض.
ٍّ
قبل الجامعي
 وكان التق ّد ُم لصالح قطا ِع التعليم ما َيف  12دولة ،ولصالح التعليم التِّقْني يف  4دول،
ولصالح البحث والتطوير واالبتكار يف ثالث دول،
ولصالح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
دولتني ،ولصالح االقتصاد يف دول ٍة واحدة.
توسع يف
ت ُشري
ُ
مختلف هذه التو ّجهات ،التي س ُي َّ
تحليلها تبا ًعا يف الفصول الخاصة بالقطاعات،
مثل اإلمارات والبحرين
إىل أ ّن هناك دولاً عرب ّيةَ ،
وقطر والسعودية ،بدأت تُحقّق يف السنوات األخرية
ٍ
ٍ
مجاالت عديدة .ويُع ّد هذا األم ُر مكس ًبا
نجاحات يف
وبخاص ٍة إذا ما توفّرت إراد ٌة
للمنطقة العربية،
ّ
حقيقية يف هذه ال ّدول املتم ّيزة لفسح املجال أما َم
التّعاون وتبا ُد ِل الخربات؛ مبا يُساعد عىل نقل هذه
األقل مت ّي ًزا.
ال ّنجاحات ،وتوطي ِنها يف ال ّدول العرب ّي ِة ِّ
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ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ
ﻣﺆﴍ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺆﴍ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر
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ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
ﻣﺆﴍ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

يُستنتَج أيضً ا من املقارنة بني أداء ال ّدول يف مختلف
ٍ
َ
دالالت
فوارق بني القطاعات
القطاعات أ ّن لوجود
رصها يف ثالثة تو ّج ٍ
هات هي:
مختلف ًة ميكن ح ُ
ُ
فوارق ضعيف ٌة بني القطاعات يف الدول املتم ّيزة،
ما يُشري إىل حال ٍة من التم ّيز العام؛
ُ
فوارق ضعيف ٌة بني القطاعات يف الدول املتأ ّخرة،
ما يُشري إىل حال ٍة من التدهور العا ّم؛
ُ
فوارق كبري ٌة بني القطاعات لدى الدول التي
تكون درجات ُها يف حدود املتوسط ،وهو ما
انعدام توازنٍ يف الجهود
ميكن أن يُشري إىل حالة
ِ
التن َموية ،يَظهر يف تق ّد ٍم واضح يف قطا ٍع ما عىل
حساب قطا ٍع آخر.

مختلف النتائج املس ّجل ِة يف
إىل جانب ذلك ،ت ُؤكّد
ُ
ال ّدول العربية ارتباطًا وثيقًا بني التّنمية واستقرا ِر
األوضا ِع العا ّمة ،السياسي ِة واالجتامعي ِة واالقتصاديّ ِة
وغريِها ،داخل ال ّدولة .فأبعا ُد التنمية متكامل ٌة
وغ ُري قابل ٍة للتجزئة ،وبالتايل ال ب ّد من أن ت ُواجِه
التح ِّد ِ
يات التن َموي ًة بحلوٍل متناسق ٍة ومتكاملة.
ولألوضاع األم ِنية أهم ّي ٌة عالية ،إن مل ت َكن أ ْولَوي ًة
تحقيق التنمية املستدامة مبنأى
حيوية؛ إذ ال ميكن
ُ
عن السالم واألمن ،كام جاء يف جدول أعامل التنمية
املستدامة .من هنا ،ت ُستش َعر خطور ُة األوضاع
بعض الدول العربية حال ًّيا؛ ومآالت ُها
التي تعيشها ُ
الخطري ُة مستقبلاُ عىل الصعيدينِ املعر ِّيف والتن َموي،
وعاملي إلخراجها
والحاج ُة األكيدة إىل تضامنٍ عر ٍّيب
ّ
من أزماتها.

ت َفرض الفجواتُ العديدة التي تشهدها املنطقة
تشخيصا موضوع ًّيا
انكبابًا عىل تشخيص واقعها
ً
دقيقًا؛ يمُ كّنها من الوقوف عىل َمواطن الخلَل
ِ
الصعيدين
والقصور،
وتحديد عوامل التّخلف عىل ّ
نموي .لك ّن ما من سبيلٍ إىل إنجاز
املعر ّيف والتّ ّ
ٍ
أدوات منهج ّية صادقة
هذا التّشخيص دون إيجاد
وموثوقة ،ولذا كان التوج ُه نحو بناء مؤشرّ ٍ عريب
يَقيس حال املعرفة يف املنطقة العرب ّية .فأهمي ُة هذا
فحسب،
املؤشرّ ال تكمن يف حرص الفجوات والعوائق ْ
بل أيضً ا يف مساهمته يف توثيق العالقة بني املعرفة
والتّنمية ،تفا ُعلاً وتكا ُملاً .
وإذا ُسلِّم بأ ّن املعرف َة عام ُد التّنمية اإلنسانية
الشاملة واملستدامة ،فلَسوف يَفرض ذلك بالرضورة
وجو َد رؤي ٍة واضحة حول االسرتاتيجيات واآلليات
لل ّن ِ
هوض باألداء املعر ّيف وتوظي ِفه ملآرب هذه التّنمية
مقاييس ومؤشرّ ٍ
ات
املنشودة؛ األم ُر الذي يُحتّم ت َوفّ َر
َ
كفيلة برصد النم ّو املعر ّيف ،ومن ث َ ّم توجي َه السياسات
التطويرية نحو االحتياجات التّنمويّة الحقيق ّية.
فمؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب ،من هذا املنظور ،سيساهم
يف جعل املعرفة يف خدمة التّنمية؛ ألنه من خالل
ما يكشفه من نقاط القوة والضعف يف املجاالت
املعرف ّية املختلفة والقطاعات التّنمويّة املرتبطة
بها ،سيساعد ال ّدول العرب ّية عىل وضع اسرتاتيجيات
ٍ
معطيات موضوعي ٍة
تَح ُّر ٍك مدروسة وقامئ ٍة عىل
واقعية بعيد ٍة عن االرتجال والقرار ِ
ات اآلن ّية.
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لكل ما س َبق ،ال يستقيم الحديثُ عن مع ّد ٍل
اعتبا ًرا ّ
عريب ملؤشرِّ املعرفة العريب .فهذا املع َّد ُل ،أيَّا كانت
قيمتُه ،سيكون مضلِّلاً لسب َب ِني عىل األقل .األ ّو ُل ،أنّه
بكل دولة ،وهو أم ٌر ال
س ُيخفي األوضا َع الخاصة ّ
ينسجم مع هدف مؤشرِّ ِ املعرف ِة العريب الذي يَطمح
ٍ
تشخيص أكرثَ من ك ْونه أدا َة ترتيب.
أن يكون أدا َة
والثاين ،أ ّن بسبب وجو ِد مجموع ٍة من الدول
العربية تأ ّخر أداؤها بسبب أوضا ِعها االستثنائية،
س َينخفض مع ّد ُل املنطقة العربية؛ وبالتايل لن يكون
هناك ٌ
مجال لظهور التق ّدم املح َرز يف ال ّدول األُخرى.

ختاماً

باإلضافة إىل ذلك ،وانطالقًا من مبدأ أ ّن مؤشرّ َ
املعرفة العر ّيب ليس غاي ًة يف ح ّد ذاته ،وإمنا هو
وسيل ٌة تُقاس قيمتُها مبا تتيحه من ٍ
رصد دقيق
ٍ
بيانات
للمن َجزات واالختالالت ،وبقدرتها عىل توفري
ٍ
ومعلومات مه ّمة قابل ٍة لالستخدام والتوظيف
وجيهة
يف عمليات التخطيط والتطوير والتّجديد ،وعملاً
قياسه،
مببدأ أ ّن من غري املمكن إدار َة يش ٍء ال يمُ كن ُ
تحقيق
فريق التقرير أ ّن من غري املمكن
يُدرك
َ
ُ
نهض ٍة معرفية تؤدي إىل تنمي ٍة إنساني ٍة مستدامة ما
17

واملفاهيم
املن َهج ّية
ُ

مل تكن هناك مؤشرّ اتٌ كفيل ٌة بتسليط الضوء عىل
ِ
وقياس
هذه العالقة الوظيف ّية بني املعرفة والتّنمية
مدى خدمة الواحدة منهام لألُخرى .فمن شأن نجاح
املؤشرّ يف رصد حرك ِة سري التط ّور املعر ّيف واملسري ِة
التّنمويّة وتت ُّب ِعهام وتقيي ِمهام إرشا ُد أصحاب القرار

18

واملختصني إىل ما ميكن أن يطرأ عىل هذه العالقة
ّ
ٍ
ضعف أو خللٍ أو تنافر؛ ما يساعدهم بالتّايل عىل
من
اتّخاذ التّدابري واإلجراءات املالمئة لتصحيح العالقة
السليم.
وتوجيهِها يف املسار ّ
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