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  التعليممجال حاجة ملحة إلى إصالحات مؤسسية واستثمارات إضافية في بالوطن العربي 

  
على هامش انعقاد المنتدى  اليوم الذي صدر 2013تقرير التنافسية في العالم العربي للعام   كشف -2013أيار  25االردن،  -حر الميتالب

التحديات  أبرزالعربي أصبح ضرورة ملحة لمواجه تعزيز التنافسية االقتصادية في العالم أن  االقتصادي العالمي في البحر الميت
 لسكان المنطقة ال سيما الشباب.في خلق وظائف كافية االقتصادية المتمثلة 

 
 اإلصالح من مجاالت اً عدد والتنمية إلعادة اإلعمارمي بالتعاون مع البنك األوروبي لالمنتدى االقتصادي العا أصدرهالتقرير الذي  ويحدد

العمل وتعزيز أعمال القطاع الخاص. وتختلف الحالية لخلق فرص  العقباتمن أجل التغلب على تبنيها التي يستطيع قادة الوطن العربي 
ضعف البيئة المؤسسية وأسواق  في التنمية في منطقة شمال إفريقياتمثلت أبرز مجاالت وأخرى في المنطقة، حيث  دولةبين  العقباتهذه 

المؤسسية، وجاءت الفجوة في ، فيما حددت المجاالت ذات األهمية القصوى في منطقة الشرق األوسط بضعف البنية التحتية والبيئة العمل
  التعليم واالبتكار على رأس األولويات في منطقة الخليج العربي. 

 
 من إلى حالة التطلع سيتيح للقادة العربتعزيز القدرة التنافسية وتمكين نمو القطاع الخاص  أنفقد وجد التقرير  ومن الناحية اإليجابية،

 .  زيادة فرص عمل واالستقرار االجتماعيفي مالمحها برزها أتتمثل االزهار والنمو االقتصادي مستقبال 
 

على  قائمة قوية دةقياثمة حاجة ملحة لأنه  وأفاد السيد بورغي بريندي العضو المنتدب للعالقات الحكومية في المنتدى االقتصادي العالمي: "
التقرير من  توفر نتائج هذاكما س. في المستقبل يبةاألوقات العصتجاوز من  مكن دول المنطقةت قتصادي وسياسيانظام رؤية مشتركة ل

ينعقد في البحر الميت في الذي حول الشرق االوسط وشمال افريقيا  ناحية أخرى قاعدة أساسية للمناقشات أثناء المنتدى االقتصادي العالمي
 ".2013أيار  26 – 24الفترة من 

 
يجب على القادة العرب "البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية:  صادية فيومن جانبه قال السيد إريك بيرغلوف، رئيس الشؤون االقت

استقطاب رؤوس األموال إلى  بهدفإعطاء األولوية لتطوير مؤسسات السوق والبنى التحتية التي ستسهم في تعزيز البيئة التنظيمية والتجارية 
 الخاص وتعزيزه".يتحققا إال بإطالق العنان للقطاع  المنطقة، حيث أن النمو المستدام وتوفير فرص العمل ال يمكن أن

 
م: لحذذي ة كك  لإلحطئ
 http://wef.ch/mena13للمزيد من المعلومات 

 http://wef.ch/mena13pixفيكر  موقع لمشاهدة أفضل الصور من االجتماع السنوي على

عادة إل يعن المنتدى االقتصادي العالمي اليوم بالتعاون مع البنك األوروب الصادر 2013تقرير التنافسية في العالم العربي للعام  جنتائ كشفت •
 ة.التحديات االقتصادية التي يواجهها القادة السياسيين في المنطق هو أبرز وتوفرها عملالفرص  ابتكاروالتنمية أن  اإلعمار

بشكل رئيسي إلى عدم كفاءة  ذلك عزىمن دول ألخرى في المنطقة، وي ةتختلف العوامل المقيدة للتنافسية والقدرة على خلق فرص عمل جديد •
 البيئة المؤسسية في المنطقة.فتقار للمهارات الالزمة وضعف الاسوق العمل و 

 في المنطقة. وتطلعاتهم سية من أجل تلبية طموحات الشبابنافتال تعزيز القدرتحتاج منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا إلى  •
                 

 

mailto:Rim.ElHabibi@weforum.org
http://wef.ch/arabcompetitiveness
http://wef.ch/arabcompetitiveness
http://wef.ch/mena13
http://wef.ch/mena13pix
http://wef.ch/arabcompetitiveness
http://wef.ch/mena13


 http://wef.ch/live لمشاهدة البث الحي للجلسات 
 http://wef.ch/mena13insightsلمشاهدة الفيديو والتعليقات والتحليالت حول الجلسات الرئيسية 

  http://wef.ch/facebookاالنضمام إلى صفحة المنتدى على فيسبوك
 )http://wef.ch/livetweet )a13hashtag #WEF #menو  http://wef.ch/twitterلمتابعة المنتدى على تويتر 

  http://wef.ch/blogلقراءة مدونة المنتدى 
 http://wef.ch/gplusلمتابعة المنتدى على جوجل بالس 

 http://wef.ch/publicappsلتنزيل التطبيق اإلعالمي للمنتدى  
 

 
 

 المنتدى االقتصادي العالمي هو منظمة دولية مستقلة يشارك فيها قادة قطاعات األعمال والسياسيين واألكاديميين ومنظمات المجتمع المدني
سة غير ربحية تأسس في بهدف تحسين أوضاع العالم من خالل تشكيل األجندات اإلقليمية والصناعية العالمية. يصنف المنتدى بأنه مؤس

 )www.weforum.orgومقره جنيف في سويسرا وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو حزبية أو قومية. ( 1971عام 
 
 

 
 إن كنت ال ترغب بالحصول على المزيد من النشرات الصحفية من المنتدى االقتصادي العالمي  اضغط هنا
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