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هجــرة العقول:
الحيلولة واالستعادة 



هجـــرة العقول: 
الحيلولة واالستعادة 

إّن خروج األشخاص الموهوبين 
في قطاع األعمال واإلدارة 

يحرم الشركات في البلدان األم، 
وخاّصة الشركات الناشئة، من 
المهارات والمعارف المطلوبة 

لتحقيق النمو واالزدهار.

عندما يغادر العلماء، واملختصون بتقدمي الرعاية الصحية، ورّواد األعمال، وغيرهم من املواهب 
في قطاع األعمال واإلدارة مسقط رأسهم بحثًا عن الفرص في اخلارج، فإّن هذا األمر يشّكل 
باسمها  الظاهرة  هذه  ُتعرُف  لنمّوه.  معيقًا  وعاماًل  األم  البلد  اقتصاد  على  ضغطًا مستمّرًا 
الشائع "هجرة العقول" )أو "هجرة األدمغة" أو "نزيف األدمغة"(، وهو مصطلح كانت "اجلمعية 
امللكّية البريطانية" قد وضعته لوصف ظاهرة هجرة العلماء من اململكة املّتحدة إلى الواليات 

املّتحدة األمريكية وكندا في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.

ومترابطة،  متعّددة  بطرق  فيه  املوجودة  الشركات  وعلى  األم  البلد  على  العقول  هجرة  تؤّثر 
فئة  في  استنزاف  حصول  فمع  والنتيجة.  السبب  بني  الفصل  الصعب  من  يصبح  بحيث 
رّواد األعمال، َمْن سيكون موجودًا ليطّور السلع واخلدمات، ويخلق الوظائف، ويقود النمو 
االقتصادي؟ فمغادرة األطباء واملمّرضات تضغط على نظام الرعاية الصحية وتشّكل تهديدًا 
معهم  يأخذون  ال  فإّنهم  بالتكنولوجيا  واملختصون  العلماء  يغادر  وعندما  العاّمة؛  للصّحة 
املعارف واملهارات التي كانوا قد اكتسبوها رمبا على حساب الدولة فقط، وإمنا يصطحبون 
االقتصادية  للتنمية  الوقود األساسي  الذي يشّكل  االبتكار  قيادة  قدرتهم على  أيضًا  معهم 

وحلفظ مكانة البلد واحترامه على الساحة الدولية.

تواجه الشركات املوجودة في أماكن تتضّمن معّدالت هجرة عالية أيضًا حتّديات جّمة ميكن 
أن تشكل حتديا لالبتكار وتعيق تنفيذ االستراتيجيات. ومن بني هذه التحّديات محدودية أعداد 
األشخاص املوهوبني الذين ميكن استقطاب الناس من صفوفهم لتوظيفهم وترقيتهم، وكذلك 
ارتفاع نسبة انتقال املوظفني في مختلف املراتب الوظيفية مع سعي هؤالء املوظفني للبحث عن 
الفرص خارج البلد األم – وهؤالء هم املوظفون الذين قضت الشركة الوقت وأنفقت املال في 
سبيل تطويرهم. إّن خروج األشخاص املوهوبني في قطاع األعمال واإلدارة يحرم الشركات 
النمو  لتحقيق  املطلوبة  واملعارف  املهارات  من  الناشئة،  الشركات  وخاّصة  األم،  البلدان  في 

واالزدهار.

يتمّثل أحد التحّديات في أّن الدول ذات االقتصادات الناشئة غالبًا ما تنفق مواردها النادرة 
على تعليم األطباء واملهندسني والعلماء على أمل أن يسهموا في بناء اقتصاد بالدهم، لتعود 

الحقًا وتصاب بخيبة أمل عندما تراهم يغادرون البالد متوجهني نحو الغرب.

أشخاص  إلى  بحاجة  األم  فالبلدان  املفرغة:  احللقة  من  نوع  إلى  بدوره  يتحّول  األمر  وهذا 
موهوبني ليخلقوا الفرص، ولكن في غياب الفرص، سينجذب أصحاب املواهب نحو املدن 

األكبر وفرص العمل األفضل في أماكن أخرى في العالم.
وبالتالي، ما الذي ميكن للدول والشركات أن تفعله وهي ترى أفضل األشخاص 
لديها وأذكاهم يغادرونها؟ كيف تواجه هذا األمر، وما الذي ميكنها القيام به لتعكس 

عملية هجرة العقول؟

كيفية استعادة العقول المهاجرة

تنافسية المواهب

ما هي هجرة العقول؟
هجرة العقول أم استعادة العقول؟

هي رحيل االفراد املتعّلمني أو املختّصني املهنيني من بلٍد ما، أو قطاع اقتصادي أو مجال معنّي، إلى بلد أو 
قطاع أو مجال آخر. ويكون السبب عادة هو احلصول على راتب أحسن أو ظروف معيشية أفضل.

تخسر الدول األقل تطّورًا يدها العاملة 
الماهرة لصالح الدول المتطّورة التي 

توّفر ظروف معيشة أفضل.

ما هي المناطق التي تضّم أكثر 
االفراد الموهوبين جاهزية؟

تحتّل دولة اإلمارات العربية المّتحدة موقع الصدارة في اجتذاب  العمالة الماهرة 

البلد النامي

البلد المتطّور

إذا ما وّفرت الدول  النامية التعليم، 
والمساكن الحديثة، والحوافز للشركات 

الناشئة، وغير ذلك من الخدمات، فستكون 
قادرة على إعادة العقول المهاجرة المقيمة 

في الشتات إلى بلدها األم.

2014 من كلية إنسياد المصدر: مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 

هجرة المواهب العالمية 2015 المصدر: لينكد إن 

االستبقاءاالجتذابالمؤشر اإلجماليالمنطقة
مؤشر المواهب العالمي بحسب المنطقة

677356أمريكا الشمالية
534759
484143
423841
404339
343137
342828

أوروبا
شرق آسيا/ أوقيانوسيا

شمال أفريقيا/ غرب آسيا

آسيا الوسطى وجنوب آسيا
أفريقيا الصحراء االفريقية

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

األسواق الخمسة األعلى
%1.89 +دولة اإلمارات العربية المّتحدة

+ 0.90%
+ 0.85%
+ 0.47%
+ 0.45%

سويسرا
المملكة العربية السعودية

سنغافورة
ألمانيا

األسواق الخمسة األعلى
%0.12 -المملكة المّتحدة

- 0.18%
- 0.19%
- 0.20%
- 0.23%

إسبانيا
إيطاليا
فرنسا
الهند
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المشـكلة التي ينبغي حّلها
ومن  التكلفة  وباهظ  نادر  شيء  الناشئة  االقتصادات  في  املواهب  "إن 
الصعب احملافظة عليه". هذه هي النتيجة التي خلص إليها تقرير وضعته 
مكنزي أند كومباني )McKinsey & Company(. وقد كشفت الدراسات 
فعلى  أكبر.  جّيد  تعليم  على  احلاصلني  األشخاص  مغادرة  احتمال  بأّن 
أّن  إلى   2014 عام  الهندية  األسر  كبير شمل  مسح  توّصل  املثال،  سبيل 
ما ُيقارب %40 من املهاجرين كانوا قد حصلوا على تعليم ثانوي أو أكثر، 

بينما لم تتعَد النسبة %3.3 من مجمل الهنود الذين جتاوزا 25 عامًا.

جامعة  تكون   – أجنبية  جامعة  من  دراسية  شهادة  على  حصولهم  وبعد 
غربية عادة – فإّنهم غالبًا ما ميتنعون عن العودة إلى مسقط رأسهم. ففي 
ذروة ظاهرة هجرة العقول في تايوان، عام 1979، لم يعد إلى تايوان إال 
أقل من %10 من الطالب الذين حصلوا على شهادات دراسية في اخلارج.

هذا اخلروج الكبير يترك سوق املواهب احمللية في حالة من النقص الشديد، 
حيث جند عددًا كبيرًا جّدًا من الشركات يطارد عددًا قلياًل جّدًا من األفراد 
ذوي املواهب. فعلى سبيل املثال، ال يزيد عدد املدراء احملليني الصينيني الذين 
مليوني  على  املطلوبة  اإلنكليزية  اللغة  ومهارات  اإلدارية  املهارات  ميتلكون 
فيه  يرد  الذي  كومباني  أند  مكنزي  شركة  تقرير  بحسب  تقريبًا  شخص 
أيضًا: "يقول أحد املصارف الرائدة بأّنه يدفع لكبار املوظفني في البرازيل، 
املّتحدة. وقد  اململكة  تقريبًا ألقرانهم في  يدفعه  والصني، والهند ضعف ما 
كشف استطالع أجرته شركة مكنزي مؤخرًا في الصني بأّن كبار املدراء في 
املؤسسات العاملية يبّدلون الشركات التي يعملون فيها مبعّدل 30 إلى 40% 

في السنة – أي خمسة أضعاف املعّدل الوسطي العاملي".

لطاملا كانت ظاهرة هجرة العقول من الظواهر احملّيرة لواضعي السياسات. 
يغادر  عندما  منثورًا  هباًء  تذهب  التعليم  في  توضع  التي  فاالستثمارات 
لن  التعليم  في  االستثمار  خفض  لكّن  إغراء.  أكثر  أماكن  إلى  املتعّلمون 
يساعد في تنمية الفرص في البلد األم والتي ستكون مطلوبة إلغراء أفضل 

الناس وأذكاهم لكي يبقوا في بلدهم.

من  التخفيف  في  تساعد  املهاجرين  من  املالية  التحويالت  أن  شك  وال 
األضرار االقتصادية. فقد توّصلت دراسة ُذِكَرت في مجلة "اإليكونوميست" 
العملية  حياتهم  بالدهم خالل  إلى  أرسلوا  قد  الغانيني  املهاجرين  أّن  إلى 

أموااًل تكفي لتغطية أضعاف تكاليف تعلميهم.

وثّمة منافع أخرى للهجرة؛ إذ يساعد املهاجرون في تعزيز مكانة بالدهم 
النخبوية  الهندسة  كليات  %40 من خّريجي  فحوالي  في اخلارج.  وهيبتها 
في الهند يهاجرون إلى وادي السيلكون في أمريكا، وقد مّكنهم هذا األمر 

من تلميع صورة بالدهم هناك وتعزيزاالستثمارات فيها.

لكـي  فعلـه  البلـدان  لمختلـف  يمكـن  الـذي  مـا 
العقـول هجـرة  حركـة  مسـار  تعكـس 

ومع ذلك، تظّل قضية هجرة العقول واحدة من القضايا التي يتعنّي على 
حلقة  إلى  وحتويلها  املفرغة  احللقة  لكسر  مواجهتها  والشركات  الدول 
على  تؤّثر  العقول  هجرة  ظاهرة  عن  الناجمة  اآلثار  أّن  ورغم  إيجابية. 
تقريبًا  كلياتها  خريجي  ربع  يهاجر  التي  نيوزلندا،  مثل  املتقّدمة  البلدان 
النامية.  الدول  على  أكبر  أثرًا  تترك  العقول  هجرة  أّن  إال  اخلارج،  إلى 
أقوى وأكثر  الظاهرة هناك  إلى عكس مسار هذه  فإّن احلاجة  وبالتالي، 

إحلاحًا.

خلق  هو  به  االلتزام  السياسات  صّناع  على  يتعنّي  الذي  األول  الشرط 
ورّواد  املتعّلمني  من   )critical mass( رئيسية  كتلة  وتكوين  الفرص 
متّكنت  فقد  الصدد.  هذا  في  للنظر  ملفتًا  مثااًل  تايوان  وُتعتبُر  األعمال. 
أفضل  هجرة  وقف  من  بالنمو  آخذًا  اقتصادًا  متتلك  كانت  التي  تايوان 
لتسهيل ممارسة  بوضع سياسات  قيامها  إن  إذ  منها.  املوهوبني  أبنائها 
املهاجرين  وتشجيع  البقاء،  على  األعمال  رّواد  حلّث  كافيًا  كان  األعمال 
عام  العلمي  الصناعي  هينشو  مجّمع  تايوان  أّسست  فقد  العودة.  على 
االبتكار  حواضن  من  وغيره  السيليكون  لوادي  مشابهًا  ليكون   ،1980

املواهب. من  كبيرًا  عددًا  وليستقطب  العلمي 

شبكات  بناء  على  تقوم  تايوان  اّتبعتها  أخرى  استراتيجية  وهناك 
إلى  ليعودوا  لهم  احلوافز  وتقدمي  اخلارج  في  املهاجرين  مع  التواصل 
القرن العشرين، أنشأت احلكومة املجلس  بالدهم. ففي مطلع سبعينيات 
عن  ويعلن  املهاجرين،  لتتّبع  بيانات  قاعدة  يدير  الذي  للشباب،  الوطني 
الراغبني  األشخاص  سفر  تكاليف  ويدعم  تايوان،  في  املتاحة  الوظائف 
ما  معهم  يجلبون  فإنهم  املهاجرون،  هؤالء  يعود  وعندما  العودة.  في 
أّول  ايرلندا  عّينت  املاضي،  العام  وفي  اخلارج.  في  خبرة  من  اكتسبوه 
تقّدم  بينما  اخلارج،  في  املقيمني  االيرلنديني  املواطنني  عن  مسؤول  وزير 

الناجحني. املهاجرين  ترعى  التي  املجموعات  لعشرات  الدعم  احلكومة 

املثال،  سبيل  على  تايوان،  قامت  فقد  هاّمًا.  أمرًا  احلياة  جودة  ُتعتبر 
املؤمترات  واستضافت  الغربي  الطراز  على  املشادة  املساكن  بدعم 
العلماء ورّواد األعمال  تلميع صورتها، ومّكنت  التي أسهمت في  الدولية 
العربية  اإلمارات  دولة  فعلت  وقد  الدولي.  املجتمع  مع  التواصل  من 

الصدد. كبيرة في هذا  إيجابية  نتائج  ذاته، وحّققت  الشيء  املّتحدة 

وحّساسًا  معّقدًا  أمرًا  يكون  أن  ميكن  للتعليم  املوارد  تكريس  إن 
توّفر  لعدم  نظرًا  البالد  اخلّريجني  من  كبيرة  مئوية  نسبة  تغادر  عندما 
الوظائف التي تتناسب مع ما ميتلكونه من مهارات. وقد تبّنت فيتنام في 
التعليم  على  رّكزت  حيث  لالهتمام،  مثيرًا  نهجًا  املعضلة  لهذه  تصديها 

لتولي  املستقبلية  العاملة  القوى  تأهيل  أجل  من  األدنى  املستويات  في 
أن  ميكن  مستقر  اقتصاد  بناء  في  ساعد  الذي  األمر  املتاحة،  الوظائف 

النمو. املزيد من  يسهم في حتقيق 

مـا الـذي يمكـن للشـركات أن تفعله
على  إفرادي،  وبشكل  جانبها،  من  قادرة  األخرى  فهي  الشركات  أّما 
اختالف  على  موظفيها  بني  العقول  هجرة  من  حتّد  إجراءات  اّتخاذ 
هارفارد  كلية  في  األستاذ  غرويسبيرغ،  بوريس  كتب  وقد  درجاتهم. 
ريفيو"  بزنس  "هارفارد  في  مقااًل  بيل  ديبرا  مع  باالشتراك  لألعمال، 
حول التحّديات التي تواجهها الشركات في نيوزيلندا التي يغادرها ربع 
أكثر  شمل  استطالعًا  الباحثان  هذان  أجرى  فقد  جامعاتها.  خّريجي 
من   42% ذكر  وقد  نيوزيلندا؛  بينها  من  بلدًا،   59 في  مدير   1000 من 
هو  واستبقاءهم  املواهب  أفضل  اجتذاب  بأّن  االستطالع  في  املشاركني 
ويقول  االستراتيجية.  أهدافهم  حتقيق  من  مينعهم  الذي  األكبر  التحدي 
بإدارة  املتعّلقة  املمارسات  تطبيق  للغاية  الضروري  من  إنه  املؤلفان 
ذوي  األفراد  الجتذاب  شائبة،  تشوبها  ال  بطريقة  املوهوبني  األشخاص 
وتشمل  الشركة.  يغادرون  فسوف  وإال  بهم،  واالحتفاظ  العالية  املهارات 

يلي: املمارسات ما  هذه 

• اجتذاب أفضل املواهب
املواهب • تعيني أفضل 

املواهب تقييم   •
املواهب • تطوير 
املواهب • مكافأة 

باملواهب االحتفاظ   •
• إنهاء اخلدمات

استراتيجية  مع  باملواهب  اخلاصة  االستراتيجية  مواءمة   •
الشركة

• االستفادة من حالة التنّوع املوجودة بني املوظفني  في الشركة

استقطاب  حرب  في  تفوز  أن  الشركات  أرادت  ما  "إذا  املؤلفان:  يقول 
ممتازة،  بطريقة  البنود  هذه  من  بند  كل  تطّبق  أن  يجب  فإّنها  املواهب، 
حاجة  املتمّيز  التنفيذ  يصبح  املوهوبون  األشخاص  يغادر  عندما  ولكن 
ضرورية". وقد سأل املؤلفان مدراء الشركات املشاركني في االستطالع 
إجابتهم  كانت  الذين  أولئك  ممتازًا،  عماًل  تؤدي  شركاتهم  كانت  إذا  ما 
من  ممارسة  كل  يؤّدون  كانوا  إذا  ما  سئلوا  قد  كانو  بالتأكيد"  "نعم 
أّدوا  قد  بأّنهم  قالوا  الذين  نسبة  أن  تبنّي  وقد  بفعالية.  املمارسات  هذه 
سواء   ،20% على  تزد  لم  املمارسات  هذه  من  واحدة  كل  في  فّعااًل  أداء 
مقرها  التي  الشركات  من  أو   ، االستطالع  في  املشاركني  مجموع  من 
استطاعوا  الذين  النيوزلندية  الشركات  مدراء  أّما  حتديدًا.  نيوزلندا  في 

 10% إلى  نسبتهم  فلم تصل  "عظيمة"  كانت  للمواهب  إدارتهم  بأن  القول 
تقييم  و  املواهب،  تطوير  ممارسات:  تسعة  أصل  من  ست  إلى  بالنسبة 
اخلدمات،  وإنهاء  باملواهب،  واالحتفاظ  املواهب،  ومكافأة  املواهب، 

الشركة.  العاملني في  املوجودة بني  التنّوع  واالستفادة من حالة 

أّما على مستوى مجلس اإلدارة، فإّن الشركات في نيوزيلندا بحاجة إلى 
"تخطيط  أيضًا  تسّمى  والتي  الوظيفي"  التعاقب  "تخطيط  عملية  حتسني 
أعضاء  وتدريب   ،)Succession Planning( الوظيفي"  اإلحالل 
مجلس  عمل  حتكم  التي  الديناميكيات  وإدارة  اجلدد،  اإلدارة  مجالس 
يتعنّي  حيث  القّمة،  من  التغيير  "يبدأ  وبيل:  غرويسبيرغ  يقول  اإلدارة. 
على مجالس اإلدارة أن تشّكل مثااًل ُيحتذى ضمن مؤسساتها من خالل 
اخلاّصة  ممارساتها  وتنفيذ  االستقرار،  وضمان  القيادي،  الدور  إجادة 

فّعالة". املواهب بطريقة  إدارة  في مجال 

أفضـل  يتـوق  التـي  األشـياء  هـي  مـا  الفرصـة: 
عليهـا للحصـول  وأذكاهـم  النـاس 

بالدهم  في  املوهوبني  باألشخاص  لالحتفاظ  األساسي  املكّون  إّن 
لهم. الفرص  توفير  هو  منهم  املهاجرين  واجتذاب 

من الواضح أّن األشخاص املوهوبني ينجذبون بشكل طبيعي إلى الدول 
الناس  على  وتسّهل  االقتصادي،  للنمو  الفرصة  تخلق  التي  والشركات 
بها،  وترّحب  االستثمارات  تستقطب  والتي  واملشاريع،  األنشطة  ممارسة 
التحّدي  إلى  املوهوبون  ينجذب  كما  اإلجنازات.  حتقيق  ثقافة  وترعى 

مختلفة. احتماالت  وجود  فكرة  ويحّبذون 

وتستثمر  األمر  هذا  اجلنسيات  املتعّددة  الذكية  الشركات  بعض  تدرك 
شركة  تشير  السياق  هذا  وفي  ذلك.  على  بناًء  احمللية  املواهب  في 
بيرتلسمان  األملانية  اإلعالم  وسائل  عمالقة  إلى  كومباني  أند  مكنزي 
وحتاول  املوهوبني  احملليني  مدراءها  تطّور  التي   ،)Bertelsmann(
إبقاءهم لديها بتوفير الفرص التي يسعون إليها. ففي الهند، مثاًل، متكن 
األشخاص ذوو اإلمكانيات الواعدة من التقّدم بطلب للدراسة في برنامج 
إنسياد. وخالل  كلية  في  األعمال  إدارة  في  العاملي  التنفيذي  املاجستير 
حاد  ارتفاع  حصل  الفرصة،  هذه  فيها  توّفرت  التي  الثالث  السنوات 
الشركة،  في  وبقائهم  البرنامج  خّريجي  من  املوظفني  حافز  مستوى  في 
ذلك، متتلك  من  أكثر  بل  ال  رواتبهم.  الشركة  زادت  لو  أقل مما  وبتكلفة 
في  املوظفني  إلى  الدعوة  توجيه  على  يقوم  آخر  برنامجًا  بيرتلسمان 
دراسة  ميكنهم  حيث  للشركة،  الرئيسي  املكتب  لزيارة  احمللية  السوق 
أن  ميكن  التي  اجلغرافية  املناطق  ومبختلف  بالعمل  املتعلقة  القضايا 

القادة. موقع  يتوّلون  عندما  تواجههم 

خدمـات تحليـل البيانـات في هارفـارد بزنس ريفيو هجـرة العقول: الحيلولة واالسـتعادة 

وقد كشف استطالع أجرته شركة مكنزي مؤخرًا في الصين بأّن كبار المدراء في 
المؤسسات العالمية يبّدلون الشركات التي يعملون فيها بمعّدل 30 إلى %40 في 

السنة – أي خمسة أضعاف المعّدل الوسطي العالمي.

من الضروري للغاية تطبيق الممارسات المتعّلقة بإدارة األشخاص الموهوبين 
بطريقة ال تشوبها شائبة، الجتذاب األفراد ذوي المهارات العالية واالحتفاظ بهم، 

وإال فسوف يغادرون الشركة.



هذا  على  احلصول  في  عامني  قضائهم  بعد  املدراء،  مبقدور  سيكون 
احمللية  األسواق  في  العليا  املناصب  على  املنافسة  التدريب،  من  النوع 
وهم  املدراء  هؤالء  "يعود  مكنزي:  شركة  قالته  ملا  ووفقًا  اإلقليمية.  أو 
عن  فضاًل  والستراتيجيتها،  للمؤسسة  عميق  بفهم  يتمّتعون 
من  املكتسبة  الثقة  على  تقوم  املعارف  من  موّسعة  شبكة  تكوين 

العمل املكثف مع القادة في عموم أنحاء الشركة".

رعايـة المواهـب على المسـتوى المحلي
لالستراتيجيات  املمتاز  التطبيق  فإّن  وبيل،  غرويسبيرغ  يفّسر  وكما 
اخلاّصة بإدارة األشخاص املوهوبني هو أمر أساسي إذا كانت الشركة 
الشركات  من  واحدة  بها.  واالحتفاظ  احمللية  املواهب  على  املنافسة  تريد 
التي تولي اهتمامًا خاّصًا لرعاية املواهب على املستوى احمللي هي شركة 
املشروبات )Diageo(؛ فهذه املؤسسة تشّكك في حاجة كبار املدراء إلى 

التناوب على العمل في األسواق املتطّورة كجزء من تدريبهم.

أعتقد  السابق  في  "كنت  إفريقيا:  في  الشركة  رئيس  بالزكيز،  نك  يقول 
يعمل  أن  يجب  أثر ممكن  أكبر  في حتقيق  يرغب  الذي  العام  املدير  بأّن 
فيه  يلتقي  الذي  املكان  هو  ذلك  ألّن  الزمن،  من  لفترة  متطّورة  سوق  في 
باألشخاص ذوي الكفاءات املتطّورة. لكّني لم أعد أؤمن بذلك اآلن. فإذا 
فكرنا في الكفاءات مبا يخص التسويق، على سبيل املثال، جند أن عددًا 
إفريقيا"،  في  )Diageo( موجود  في  ابتكارًا  التسويقية  أكثر احللول  من 

مبا في ذلك البرامج الرائدة للشركة في مجال التسويق الرقمي.

في  نفسها  جتد  التي  الشركات  "بإمكان  مكنزي:  شركة  تقرير  يقول   
املبتكرة  اإلبداعية  الطاقات  من  هائل  لقدر  العنان  ُتطلق  أن  موقع مشابه، 

احملليني  األشخاص  بأّن  اعترفت  إذا  احمللي  املستوى  على  املوجودة 
املتفّوقني قادرون على قيادة االبتكار على املستوى العاملي دون االضطرار 

حلضور برامج تدريبية طويلة في بلدان ذات اقتصاد متقّدم".

إّن إطالق العنان لهذه الطاقة اإلبداعية املبتكرة هو الغاية األساسية التي 
فإّن حترير هذه  وبالتالي  والشركات على حّد سواء.  الدول  إليها  تسعى 
في  سيسهم  املناسبة،  األقنية  عبر  وتوجيهها  منها،  واالستفادة  الطاقة، 
والشركات  لألفراد  تسمح  سليمة  حلقة  خلق  وفي  املفرغة  احللقة  كسر 

باالزدهار. وبلدانهم 
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نبـذة عن القّمة

القمـة العالميـة للحكومـات هـي حـدث عالمي رئيسـي على مسـتوى العالم مـن حيث التركيز 
على استشـراف حكومات المسـتقبل، يسـاهم سـنويًا في تحديد مسـار الجيل القادم من 

الحكومـات مـع التركيـز علـى كيفيـة تسـخير االبتـكار والتكنولوجيا لمواجهة التحديـات العالمية.

القمـة هـي بمثابـة بوابـة إلـى المسـتقبل، حيث أنها منصـة لتحليل التوجهات المسـتقبلية 
والتحديـات والفـرص التـي تواجـه البشـرية والبحث في طرق االسـتعداد لها من قبل 

حكومـات العالـم، كمـا أنهـا منصـة لعرض االبتكارات والممارسـات الناجحة وإلهام اإلبداع 
لمواجهـة التحديات المسـتقبلية.

القمـة العالميـة للحكومـات هـي أيضـًا منصـة لتبـادل المعرفة على مدار العـام ونقطة يتالقى 
فيهـا العمـل الحكومـي مـع التفكيـر المسـتقبلي والتكنولوجيا واالبتكار، وهـي بمثابة منصة 

دائمـة لريـادة الفكـر ومركـز تواصـل وتعاون وعمل مشـترك لصناع القـرار والخبراء والرواد في 
مجـال التنميـة حول العالم.

هجـرة العقول: الحيلولة واالسـتعادة 

أمر  الموهوبين هو  األشخاص  بإدارة  الخاّصة  لالستراتيجيات  الممتاز  التطبيق  فإّن 
بها. المحلية واالحتفاظ  المواهب  المنافسة على  تريد  الشركة  إذا كانت  أساسي 
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