تقاريـر

أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تقدم إماراتي على مؤشر المعرفة
ُّ
العالمي واقتصادها الثاني عالميــ ًا
ومضات :محمد سعيد القصيباتي
ف ــي الوق ــت ال ــذي تس ــعى البش ــرية في ــه إل ــى تج ــاوز
أزماتهــا ،وال ســيما جائحــة كوفيــد  ،19التــي أنــذرت بمرحلــة
جدي ــدة م ــن مراح ــل الحي ــاة البش ــرية عل ــى ه ــذا الكوك ــب،
وضاعف ــت األعب ــاء عل ــى الحكوم ــات والنخ ــب والعلم ــاء،
يبــرز مؤشــر المعرفــة العالمــي  ،2020الصــادر عــن مؤسســة
محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة ،بالتع ــاون م ــع
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،ليقــول الكلمــة الفصــل
ويض ــع النق ــاط عل ــى حروفه ــا ،ب ــأن المعرف ــة ه ــي النه ــج
األول واألخيــر والخيــار األهــم للوصــول بالبشــرية إلــى بــر
األم ــان .فق ــد أطلق ــت المؤسس ــة بالتع ــاون م ــع ش ــركائها
ف ــي برنام ــج األم ــم المتح ــدة اإلنمائ ــي ،مؤش ــر المعرف ــة
العالمــي فــي نســخته لعــام  ،2020حيــث تقدمــت اإلمــارات
 3مراكــز علــى المؤشــر باحتاللهــا المرتبــة األولــى عربي ـاً،
نتائج إيجابية
و( )15عالميـاً ،ومعلنـ ًا تفــوق االقتصــاد اإلماراتــي بحلولــه
وق ــال س ــموه :لق ــد أس ــهمت جائح ــة في ــروس كوفي ــد
ف ــي المرك ــز الثان ــي عل ــى مس ــتوى العال ــم.
 19ف ــي تس ــريع خط ــى رقمن ــة الحي ــاة وتحوي ــل وس ــائل
اإلنت ــاج وأس ــاليب التلق ــي نح ــو عال ــم افتراض ــي ،حي ــث
فترة تاريخية
كان العالــم يمشــي فيــه بطيئ ـاً ،غيــر أن الجائحــة سَ ـ َرّعت
وف ــي كلمت ــه االفتتاحي ــة للمؤش ــر ،أك ــد س ــمو الش ــيخ الخط ــى ليتح ــول العم ــل والتعلي ــم ع ــن بُع ــد ،وهم ــا أه ــم
أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،رئي ــس مؤسس ــة حقلي ــن يحكم ــان س ــير المجتمع ــات ونماءه ــا ،وكان له ــذا
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة ،أن إصـــدار هـــذا التح ــول نتائج ــه اإليجابي ــة الت ــي جعل ــت م ــن التقني ــات
المؤش ــر العالم ــي يأت ــي ف ــي نس ــخته له ــذا الع ــام ،ف ــي فت ــرة المتط ــورة ف ــي متن ــاول الجمي ــع ،وأدخل ــت الماليي ــن ح ــول
تاريخيــة لــم يســبق لهــا مثيــل ،حيــث تتَّحــد الجهــود الدوليــة العال ــم ف ــي منظوم ــة إنت ــاج ذكي ــة .موضحـ ـاً أن التقري ــر
فــي خنــدق واحــد ضــد العــدو الالمرئــي الــذي أقـ َّ
ـض مضجــع ال ــذي يأت ــي ف ــي وق ــت اس ــتثنائي سيس ــاعد ق ــادة ال ــدول
البش ــرية وأعلن ــت بس ــببه معظ ــم ال ــدول حال ــة الط ــوارئ .فـــي إعـــداد مواطنيهـــم للمشـــهد المعرفـــي المســـتقبلي
وأض ــاف س ــموه أن التحال ــف الب َّن ــاء ال ــذي جم ــع بي ــن وتزويدهـــم بمهـــارات كافيـــة لضمـــان اســـتمرار إعـــادة
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة وبرنامـــج برمجـــة المشـــهد التطويـــري للعمـــل وإبـــراز المهـــارات
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي ،أضحـــى يمثـــل صـــورة ناصعـــة المطلوب ــة للتعام ــل م ــع مس ــتقبل جدي ــد.
لقيمـــة التعـــاون وتضافـــر الجهـــود العالميـــة وأثرهـــا فـــي
خدمــة البشــرية جمعــاء؛ فقــد وضــع بيــن أيــدي الــدول كافــة
 138دولــة و  199متغيــر ًا
نهجــاً معتم ــداً لعملي ــة التطوي ــر التنمي ــة الت ــي تس ــعى إليه ــا
أكيـــم شـــتاينر ،مديـــر برنامـــج األمـــم المتحـــدة
وتخط ــط ألجله ــا.
اإلنمائ ــي ،ق ــال ف ــي كلمت ــه :يعم ــل البرنام ــج ومؤسس ــة
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أحمد بن محمد:
التقريـــر يـزود العالـــم بمهــارات
إعادة برمجة المشهد التطويـري
للعمل ويبرز المهارات المطلوبة
للتعامل مع مستقبل جديـد

محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة عل ــى تعزي ــز قي ــادة
الفكـــر وصنـــع السياســـات المســـتندة إلـــى األدلـــة مـــن
أج ــل التنمي ــة المس ــتدامة ف ــي منطق ــة ال ــدول العربي ــة
وحــول العالــم ،وضمــن هــذا اإلطــار يعــد مؤشــر المعرفــة
العالم ــي أداة أساس ــية لرص ــد "حال ــة المعرف ــة" للبل ــدان
ف ــي المج ــاالت الرئيس ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك التعلي ــم والبح ــث
والتطويـــر واالبتـــكار.
وأض ــاف ش ــتاينر أن ه ــذا المؤش ــر العالم ــي ،ال ــذي
يغطـــي  138دولـــة و 199متغيـــراً هـــذا العـــام ،هـــو أداة
لتوجيـــه صانعـــي السياســـات والباحثيـــن والمجتمـــع
المدن ــي والقط ــاع الخ ــاص ،لرعاي ــة المجتمع ــات القائم ــة
عل ــى المعرف ــة ،وس ــد الفج ــوات المعرفي ــة .وم ــن خ ــال
االس ــتفادة م ــن أكث ــر م ــن  30قاع ــدة بيان ــات ومص ــدراً
دولي ـاً فري ــداً ،بم ــا ف ــي ذل ــك معه ــد اليونس ــكو لإلحص ــاء
واالتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت والبنـــك الدولـــي ،يُظهـــر
المؤشــر إحــراز عــدد مــن الــدول الناميــة تقدم ـاً ملحوظ ـاً
ف ــي م ــوارد المعرف ــة.
وأوض ــح أكي ــم ش ــتاينر أن النتائ ــج اإلجمالي ــة لمؤش ــر
المعرف ــة العالم ــي للع ــام  2020تؤك ــد الحاج ــة الملح ــة
والعالميـــة لزيـــادة االســـتثمار فـــي البحـــث والتطويـــر
واالبت ــكار ،كوس ــيلة لتعزي ــز المعرف ــة م ــن أج ــل التنمي ــة
المســـتدامة ،وأن االســـتثمار فـــي المعرفـــة هـــو ســـبيل
جوهـــري للنهـــوض بالتنميـــة البشـــرية ،لذلـــك يمكـــن
لمؤش ــر المعرف ــة العالم ــي أن يغ ــذي القياس ــات الرئيس ــة
األخ ــرى مث ــل دلي ــل التنمي ــة البش ــرية.
تفوق إماراتي

دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة هـــي الدولـــة
الحاض ــرة بق ــوة عل ــى ه ــذا المؤش ــر األمم ــي ،والت ــي ل ــم
تـــزل فـــي تطـــور ملحـــوظ علـــى مـــدى نســـخه الســـابقة
وحت ــى النس ــخة األخي ــرة .إذ كان ــت الدول ــة ف ــي النس ــخة
www.mbrf.ae

الس ــابقة لع ــام  2019ف ــي المرتب ــة ( )18عل ــى المؤش ــر،
بينمـــا ارتقـــت فـــي نســـخة العـــام  2020إلـــى المرتبـــة
األول ــى عربيـ ـاً و( )15عالميـ ـاً ،متقدمـ ـ ًة ( )3مراك ــز ع ــن
الع ــام  2019وه ــي م ــن ال ــدول ذات األداء المتمي ــز ف ــي
مؤشـــر المعرفـــة.
وق ــد كان أفض ــل أداء للدول ــة ف ــي قط ــاع االقتص ــاد،
حيـــث احتلـــت المركـــز (ـ )2عالميـــاً ،يليـــه قطاعـــا
التعليـــم قبـــل الجامعـــي فـــي المرتبـــة ( ،)10والتعليـــم
التقن ــي والتدري ــب المهن ــي ( )11وتكنولوجي ــا المعلوم ــات
واالتصـــاالت المرتبـــة ( )14عالميـــاً .وبصفـــة عامـــة،
يتخط ــى أداء اإلم ــارات المتوس ــط العالم ــي ف ــي جمي ــع
القطاع ــات .كم ــا احتل ــت اإلم ــارات المرك ــز ( )1عالميـ ـاً
فـــي محـــور البيئـــات التمكينيـــة التعليميـــة.
توازن األداء

وق ــد أظه ــر المؤش ــر توازنــاً ف ــي أداء اإلم ــارات
علـــى محـــوري التدريـــب المســـتمر (المركـــز ،)14
وســـمات ســـوق العمـــل (المركـــز  .)12وفـــي قطـــاع
التعليـــم العالـــي كانـــت الدولـــة فـــي المرتبـــة ()19
عالميـــاً؛ حيـــث احتلـــت فـــي مخرجـــات التعليـــم
العال ــي المرك ــز ( )13عالميـ ـاً ،مقاب ــل المرك ــز ()31
ف ــي مدخ ــات التعلي ــم العال ــي ،وذل ــك نتيج ــة وج ــود
بيانـــات مفقـــودة وخاصـــة باإلنفـــاق.
وفــي قطــاع البحــث والتطويــر واالبتــكار ،احتلــت
دول ــة اإلم ــارات المرك ــز ( )29عالميــاً ،وكان أفض ــل
أداء لهــا فــي االبتــكار فــي اإلنتــاج ( ،)18يليــه االبتــكار
المجتمعـــي ( )28ثـــم البحـــث والتطويـــر (.)35
أمـــا علـــى مســـتوى قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات
واالتصـــاالت ،فقـــد كانـــت اإلمـــارات فـــي المركـــز
( ،)14حيـــث حصلـــت فـــي مخرجـــات تكنولوجيـــا
أكيم شتاينر:
أداة لتوجيــه صانعــي السياســات
والباحثيــن والمجتمــع المدنــي
والقطـــــاع الخـــــاص لرعايــــــة
المجتمعـــــات القائمــــــة علــى
المعرفـــــــة
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المعلومـــات علـــى المركـــز ( ،)15وفـــي أفضـــل
المدخ ــات ( )19حي ــث يت ــم اس ــتخدام التكنولوجي ــا
ألغـــراض التنميـــة وخدمـــة المجتمـــع.
أفضل أداء

وتحت ــل اإلم ــارات المرك ــز األول عالميــاً عل ــى مح ــور
التنافســـية المعرفيـــة والمحوريـــن الفرعييـــن :البيئـــة

التحتي ــة االقتصادي ــة والمنافس ــة والمقوم ــات التنافس ــية،
كمـــا وتحتـــل المركـــز الثالـــث فـــي محـــور االنفتـــاح
االقتصـــادي والثانـــي فـــي المحـــور الفرعـــي االقتصـــاد
اإلبداع ــي .وف ــي البيئ ــات التمكيني ــة ،تحت ــل المرك ــز 27
عالميــاً ،محقق ــة أفض ــل أداء له ــا ف ــي مح ــور االقتص ــاد
والمجتم ــع وخاص ــة تكاف ــؤ الجنس ــين وتمكي ــن المجتم ــع
م ــن حي ــث التعلي ــم والعم ــل.

صعود مستمر

أوضح مؤشر المعرفة العالمي  2020حجم التطور الذي تشهده البيئة المعرفية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،في دليل قاطع على الخطوات الجبارة والمستمرة التي تنهجها قيادتها الرشيدة والعمل الدؤوب لتبقى في
تطور وارتقاء مستمر .وقد لخصت نتائج المؤشر لدولة اإلمارات في النقاط اآلتية:
ملخص أداء الدولة

أداء الدولة متميز من حيث البنية التحتية المعرفية ،حيث تحتل المرتبة  15بين  138دولة في مؤشر المعرفة
العالمي  2020والمرتبة  15بين  56دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
نقاط القوة

مستوى
المنافسة
المحلية.

االشتراكات باإلنترنت
ذات النطاق العريض عبر
األجهزة المحمولة لكل
 100مقيم.

انبعاثات
الغازات الدفيئة

استهالك
الطاقة المتجددة

عدد الباحثين في
قطاع مؤسسات
األعمال.

مشاركة
اإلناث إلى الذكور
في البرلمان.

صافي التدفقات
الواردة من االستثمار
األجنبي المباشر.

التحديات
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد التاسع والسبعون

عدد التصاميم
المقدمة

أنظمة العمل
التقييدية

مشاركة اإلناث إلى
الذكور في القوى
العاملة.

المؤشرات القطاعية

المرتبة

التعليم
قبل
الجامعي

القيمة

المرتبة

التعليم
التقني
والتدريب
المهني

القيمة

10
11

المرتبة

19

المرتبة

29

المرتبة
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القيمة

55.4

البحث
والتعليم
واالبتكار

القيمة

تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

37.8

القيمة

79.9

القيمة

االقتصاد

المرتبة

27

69.6

التعليم
العالي

المرتبة

2

75.5

73.2

القيمة
البيئات
التمكينية

73.9

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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