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اإلمارات تتق ّدم في تقرير ترتيب المواهب العالمية
تمكنت دولة االمارات العربية المتحدة ،من تحقيق تقدم في تقرير
ّ
ترتيب المواهب العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع
للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية ،حيث جاءت أولى عالمياً في خمسة
مؤشرات ،وفي ترتيب العشر األوائل في  15مؤش اًر .أما على
الصعيد العالمي ،فقد حّلت سويس ار في المركز األول للعام السادس
كل من الدنمارك ثم السويد .أما المركز الرابع
على التوالي ،تتبعها ّ
فكان من نصيب النمسا ،والخامس من نصيب لوكسمبورج.
وبحسب التقرير ،تعتبر اإلمارات من الدول العالمية األكثر استعداداً
لتلبية متطلبات سوق العمل ،وكذلك من أفضل دول العالم من ناحية
التدريب العملي والمهني للقوى العاملة ،وكذلك من ناحية البنية
التحتية الصحية ،والعدالة.
التحسن العام في األداء اإلماراتي في مؤشر االستثمار
وعالوة على
ّ
والتطوير ،شهدت العديد من المؤشرات الفرعية التي تندرج تحت هذا
أداء متمي اًز على المستوى العالمي ،ويعتبر
المؤشر تحسناً ملحوظاً و ً
أداء اإلمارات في المؤشرات الفرعية لمؤشر الجاهزية األفضل على
اإلطالق ،حيث حّلت في المركز األول عالمياً في أربعة منها وهي:
العمالة الماهرة ،والمهارات في مجال الخدمات المالية واالقتصادية،
والخبرة الدولية ،وكبار المديرين المختصين.

وشهدت  6من المؤشرات الفرعية المندرجة تحت مؤشر الجاذبية
أداء ممي اًز ساهم في جعل الدولة أحد أكثر دول العالم جاهزي ًة لتلبية
ً
متطلبات سوق العمل .وبحسب التقرير ،فقد احتلت اإلمارات مرك اًز
كل من مؤشر جذب الخبرات
ضمن ترتيب العشر األوائل عالمياً في ّ
والمهارات العالمية ،واستبقائها ،ومؤشر تحفيز القوى العاملة ،ومؤشر
وفرة الموظفين من ذوي الخبرات العالية ،ومؤشر معدل ضريبة
الدخل ،ونسبتها من الناتج اإلجمالي المحلي.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

البرلمان التونسي يناقش مشروع موازنة 2020
بدأ البرلمان التونسي ،مناقشة مشروع موازنة  ،2020بإشراف لجنة
مالية مؤقتة تم اقتراح أعضائها من قبل األحزاب الممثلة واالئتالفات
والمجموعات االنتخابية بحسب األهمية العددية.
وأشرف رئيس البرلمان ،راشد الغنوشي ،على تعيين اللجنة المالية
التي ستباشر أولى مهامها بمناقشة مشروع قانون المالية 2020
وموازنة الدولة ،فضال عن مشروع المالية التكميلي لسنة .2019
وتختص لجنة المالية البرلمانية بالنظر في كل المسائل المتعلقة
بالعملة والضرائب والجباية المحلية والوطنية والمبادالت التجارية
وتنظيم القطاع المالي والميزانية والمخططات التنموية ،كما تختص
اللجنة التي ترأسها المعارضة بالنظر في القروض والتعهدات
المالية للدولة وكذلك نشاط المؤسسات العمومية .وتفرض اآلجال
القانونية للمصادقة على الموازنة ،على البرلمان الجديد ،تحديات
كبيرة ،بضرورة استعجال النظر في ثالثة مشاريع قوانين مهمة قبل
 15ديسمبر/كانون األول القادم ،وسط توقعات بأن يحافظ البرلمان

على النسخة األولية للموازنة التي اشتغلت عليها حكومة يوسف
الشاهد ،في انتظار تشكيل حكومة جديدة تقدم مقترح مشروع ثان وفقا
لبرنامجها االقتصادي.
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

قطر األولى عربيا في تصنيف المواهب العالمي
متقدمة في تقرير تصنيف المواهب العالمي
حققت دولة قطر مرتبة ّ
الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية اإلدارية في سويسرا،
حيث حصلت على الترتيب األول عربياً والسادس والعشرين عالمياً لعام
عزز أداء الدولة إقليمياً
 ،2019وذلك من بين ثالث وستين دولة ،حيث ّ
العالمية والمالية
ودولياً في تحسين تنافسيتها من حيث بناء المهارات
ّ
الدولية والنظام التعليمي.
والخبرات ّ
وحسب المحاور فقد حصلت دولة قطر على المرتبة الحادية واألربعين
هذا العام في محور االستثمار والتطوير ،والمرتبة الحادية والعشرين في
محور الجاذبية ،وحافظت على المرتبة العشرين في محور الجاهزية على
مدى العامين.
أما في محور االستثمار والتطوير فقد حققت دولة قطر المرتبة السادسة
في مؤشر إجمالي اإلنفاق العام على التعليم لكل طالب ،والمرتبة الثامنة
في مؤشر التدريب الصناعي الذي يطبق بكفاءة ،والمرتبة الثانية عشرة
يلبي حاجة المجتمع.
في مؤشر البنية التحتية لقطاع الصحة الذي ّ
كما حققت دولة قطر المرتبة األولى في مؤشر معدل ضريبة الدخل
كنسبة مساوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في محور
الجاذبية ،والمرتبة التاسعة في مؤشر المهارة األجنبية التي تجتذبها بيئة
األعمال القطرية ،وفي مؤشر تحفيز الموظفين في الشركات حصلت
الدولة على المرتبة السابعة عشرة ،والمرتبة الثامنة عشرة في مؤشر

جودة الحياة.
يخص محور الجاهزية ،فقد حصلت دولة قطر على المرتبة
أما فيما ّ
الدولية للمديرين التنفيذيين ،والمرتبة الحادية
الرابعة في مؤشر الخبرة
ّ
عشرة في مؤشر تلبية التعليم الجامعي لحاجات االقتصاد التنافسي،
والمرتبة الثالثة عشرة في مؤشر نمو القوى العاملة ،كما حصلت على
المالية.
المرتبة السادسة عشرة في مؤشر توّفر المهارات ّ
بتصرف)
المصدر (صحيفة الراية القطريةّ ،

