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متكنت من توسيع التزامها، 
وأنها تتوقع املزيد من التقدم 

في العام املقبل.
كم���ا ش���دد الغ���امن على 
البيئة العملية  التركيز على 
وعدم إغفالها، قائال: »باإلضافة 
إلى التعليم، نهدف في مبادرة 
»رؤية جديدة لتوظيف الشباب 
العرب« إلى خلق بيئة عملية 
س���ليمة، فمثال، عند قيامنا 
بالدراسة التي أجريت مؤخرا 
في دول منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وتواصلنا مع 
األشخاص، قد وجدنا أن من 
أهم املعوقات التي يواجهونها 
لبدء أعمالهم التجارية اجلديدة 
ليست بسبب نقص التمويل 
أو عدم توافر الفرص، بل في 

القوانني احلكومية«. 
وأضاف: »وجدت الدراسة 
ذاتها أنه أكث���ر من 40% من 
املستطلعني احلاصلني على 
درجات عالية يفضلون بدء 
شركات تعنى ببيع التجزئة، 
املقاهي أو العقارات وفقط %6 
أبدت رغبتها في إنشاء شركة 
تكنولوجيا. وبينما أش���جع 
جميع مؤسسي املشاريع، أود 
أن أقول إن املطاعم ومحالت 
بيع التجزئة والعقارات وحدها 
ال تكف���ي لتحقي���ق النجاح 
االقتص���ادي عل���ى الصعيد 
اإلقليمي. وهذا يعود بنا إلى 
التعليم، حيث من الضروري 
أن ننش���ئ أنظم���ة تعليمية 
تشجع الفكر النقدي، واإلبداع، 

وريادة األعمال«.

المساواة بين الجنسين

وأضاف الغامن: »أما احلاجز 
الذي يعوق  الرئيسي اآلخر 
مهمة خلق فرص عمل مميزة 
للشباب في املنطقة فهو غياب 
املساواة بني اجلنسني. مما ال 
شك فيه أن حتقيق املساواة 
بني اجلنسني، سيجعل العالم 
أكث���ر إنتاجي���ة وغنى على 
ش���تى األصعدة. فإحصاءات 
صندوق النقد الدولي تشير 
إلى أن الفجوة بني اجلنسني 
في منطقة الش���رق األوسط 
هي 3 أضعاف تلك املوجودة 
في معظم الدول النامية. كما 
تشير الدراسات نفسها الى أنه 
في حال تقليل تل���ك الفجوة 
مبع���دل الثل������ث فقط، فإن 
إجمالي الناجت احمللي اإلقليمي 
سينمو مبقدار تريليون دوالر 
أميركي س���نويا، أي بنسبة 

.»%6
وأضاف الغامن: »شكلنا في 
شركة صناعات الغامن، جلنة 
للتنويع واإلش���راك تختص 
مبثل هذه األمور. وذلك بهدف 
جع���ل بيئتنا أكث���ر جاذبية 
للنس���اء، حيث قمنا بزيادة 
مزايا إجازة األمومة، كما نقوم 
على تغيير سياسات التوظيف 
لدينا لتشجيع توظيف املزيد 
من الس���يدات واحلفاظ على 
والئهم واس���تمراريتهم في 
العمل. احلقيقة الواضحة هي 
أن بناء اقتصاد مثمر مستقبال 
في منطقة الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقيا يعتمد على 
إشراك املرأة في حقل العمل، 
وإنني أتطلع إلى معرفة املزيد 
عن جهود ومبادرات الشركات 
املتعلقة  األخرى في املنطقة 

بهذا اخلصوص.

التي  املهارات واألدوات  ك��ل 
تدع���م تفكيره���م الصائب 
ليصبح���وا رج���ال أعم���ال 
ناجحني. ومثال على اجلهات 
الداعمة ملثل ه���ذه األهداف، 
التي أفخر  مؤسس���ة إجناز 

بتقدمي الدعم إليها«.
اجلدير بالذكر أن مجلس 
األعم���ال اإلقليم���ي التاب���ع 
العاملي  للمنتدى االقتصادي 
للش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقي���ا، متمثال برئيس���ه 
آنذاك عم���ر قتيبة الغامن قد 
دع���ا العديد من قادة األعمال 
الى املشاركة في  واملنظمات 
اجلهود املش���تركة املبذولة 
في سبيل إعداد 100 ألف من 
شباب املنطقة لالنضمام للقوة 
املنتجة بحلول 2017، من خالل 
املبادرة التي سميت ب� »رؤية 
جدي���دة لتوظيف الش���باب 

العرب«. 
وخالل املؤمتر الصحافي 
في دافوس أعلن الغامن عن أن 
الشركات العضوة في املبادرة 

تناسب املجتمع. فاملدة التي 
العاطلون  سيقضيها األفراد 
عن العمل ستكون خطيرة جدا، 
ألنهم سيكونون خارج القوة 
العاملة، وهذا سيصعب عليهم 
احلصول على وظيفة أخرى 
يعودون من خاللها للعمل«.

وعند حديثه عن منطقة 
الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا بش���كل خاص، قال 
عمر الغامن: »لقد تعلمنا أنه 
ال يوجد حل جذري وسريع 
الشباب،  حلل مشكلة بطالة 
بل يتطل���ب األمر حال طويل 
األمد يتمثل في توفير مزيج 
من التعليم والتدريب املهني، 
تقدمي املشورة املهنية الفعالة، 
تعزي���ز دور القطاع اخلاص 
فضال ع���ن غيرها من األمور 

األخرى«.
وأضاف:»في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا على 
سبيل املثال، نحن بحاجة إلى 
خلق وتطوير نظام تعليمي 
صحيح يوفر لشبابنا الطموح 

العمل. كم���ا علينا ان نخلق 
بيئة تش���جعهم على اإلبداع 
واخليال ألن الوظائف الفنية 
الروتينية ستؤديها األنظمة 
التكنولوجية. لذا يجب على 
األشخاص أن يتعلموا اإلبداع 
بشكل ش���امل. ونرى أن هذا 
يج���ب أن يكون م���ن خالل 
العام  القطاعني  ب���ني  تعاون 

واخلاص«.
من جانبه، أشار جيفري 
إل���ى أن الضرورة  جوريس 
حتتم بأن يت���م اتخاذ الالزم 
لتف���ادي أزمة الوظائف على 
املس���تويات احمللية بدال من 
نس���خ احللول من دولة إلى 
أخرى، حيث قال: »س���تكون 
الفرد  الت���ي يقضيه���ا  املدة 
للحصول عل���ى وظيفة بعد 
خسارة وظيفته السابقة أطول 
املعتاد، وهذا ما سيضع  من 
ضغوط���ا كبيرة على األفراد 
واملجتمع���ات والش���ركات. 
وحتت هذه الضغوط، يجب 
أن يتم خل���ق حلول محلية 

العمل احلالية مما سيسبب 
أزمة في س���وق العمل خالل 
السنوات اخلمس املقبلة، حيث 
س���يكون عدد من يحصلون 
على وظيفة غير كاف ليغطي 
الوظائف املفقودة، فقد يصل 
عدد الوظائف املفقودة إلى 5 
ماليني وظيف���ة. وعلى املدى 
الطويل، سيكون هناك العديد 
من الفرص لكنها تتطلب إعادة 
هيكلة األنظمة التعليمية«. 

إعادة هيكلة األنظمة التعليمية

وفي الس���ياق ذاته، اتفق 
فيش���ال س���يكا مع سعدية 
زاهيدي حول ضرورة إصالح 
األنظمة التعليمية، حيث قال: 
أبناءنا  »يجب علينا أن نعد 
للغ���د، مل���ا س���يصبح عليه 
العالم في املستقبل، وليس 
ما كان عليه العالم باألمس. 
كم���ا يج���ب علينا تس���هيل 
ربطه���م بالعال���م اخلارجي، 
ومتكينهم من احلصول على 
املهارات التي يتطلبها سوق 

املنتدى  ضمن فعالي���ات 
االقتصادي العاملي الذي عقد 
مبدينة دافوس السويسرية 
الشهر املاضي، حتت عنوان 
»الثورة الصناعية الرابعة«، 
ش���ارك الرئي���س التنفيذي 
لش���ركة صناع���ات الغ���امن 
إدارة بنك  ورئيس مجل���س 
اخلليج عمر قتيبة الغامن، في 
النقاشية  عدد من اجللسات 
واالجتماع���ات الت���ي رك���ز 
خاللها على محورين مهمني، 
وهما: مس���تقبل الوظائف، 
واملس���اواة بني اجلنسني في 

مكان العمل.
وحول محور مس���تقبل 
الوظائ���ف، عق���د مؤمت���ر 
صحاف���ي حتدث فيه كل من: 
عمر الغامن، ورئيسة برنامج 
القيادات واملساواة في املنتدى 
االقتصادي العاملي س���عدية 
زاهيدي، والرئيس التنفيذي 
 )Infosys( لشركة إنفوسيس
فيش���ال س���يكا، والرئيس 
الفخري لش���ركة  التنفيذي 
مان باور للتوظيف جيفري 
جوري���س، وذل���ك لإلجابة 
عن الس���ؤال: »كيف ستؤثر 
الرابعة  الثورة الصناعي���ة 
الوظائ���ف، والتعليم،  على 

واملواهب؟«.

مستقبل الوظائف

وحتدث عمر الغامن خالل 
املؤمتر الصحافي عن أهمية 
موضوع »مستقبل الوظائف«، 
وعن س���عادته بأن يتم إلقاء 
الضوء علي���ه خالل املنتدى 
االقتصادي العاملي لهذا العام، 
قائال: »في عصر التكنولوجيا 
ال���ذي تتزاحم في���ه الثورة 
الرقمية واحلاسوبية أكثر من 
أي وقت مضى، نرى أن العالم 
يتغير بوتيرة س���ريعة غير 
مسبوقة، مما يضع على عاتقنا 
مسؤولية إعداد شباب جاهز 
ومسؤول ليكون قادرا على 
التأقلم ومواكبة هذا التغيير 
املطرد في ظل التحديات التي 
تواجه رس���التنا الهادفة إلى 
خلق فرص عمل مستقبلية 

مع مرور السنوات«. 
الغامن: »استنادا  وأضاف 
إلى إحصائيات منظمة العمل 
الدولية، فهناك اثنان من كل 
5 ش���باب في جمي���ع أنحاء 
العالم إما عاطلون عن العمل 
أو يعملون ولكن يعيشون في 
حالة فقر، وكمواطن خليجي 
أدرك متام���ا حجم التحديات 
التي نواجهها، حيث تش���ير 
االحصائيات إلى ضرورة خلق 
80 مليون فرص���ة عمل في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
خالل العقدين املقبلني فقط، 
املتزايد  الطلب  وذلك لتلبية 

على التوظيف محليا«.
من جانبها، قالت سعدية 
زاهيدي: »أثن���اء عملنا على 
التقرير الذي أعددناه للمنتدى 
العامل���ي حول  االقتص���ادي 
مستقبل الوظائف، لم ننظر 
التكنولوجي فقط،  للعام���ل 
حيث تلعب العوامل اجلغرافية 
واالقتصادية االجتماعية دورا 
مهما كذلك وتؤثر جميعها في 

بعضها بعضا«. 
وأضافت زاهيدي: »وجدنا 
من خالل هذا البحث، أن هذه 
العوامل س���تغير من أنظمة 

عمر قتيبة الغامن وجيفري جوريس خالل املؤمتر الصحافي 

سعدية زاهيديفيشال سيكاجيفري جوريس

زاهيدي: تغير 
العوامل االقتصادية 
واجلغرافية سيخلق 
أزمة بسوق العمل 

خالل السنوات 
اخلمس املقبلة 

املستقبل سيحمل 
العديد من فرص 

العمل.. ولكنها 
ستتطلب إعادة 
هيكلة األنظمة 

التعليمية

خالل مشاركته في املنتدى االقتصادي 
العاملي في دافوس

عمر الغامن:
80 مليون فرصة عمل 
ينبغي توفيرها باملنطقة
خالل العقدين املقبلني

الغامن: تغير العالم بوتيرة سريعة يحملنا مسؤولية إعداد شباب قادر على التأقلم ومواكبة هذا التغيير

عمر قتيبة الغانم

 »صناعات الغامن« تشكل جلنة للتنويع واإلشراك جلعل بيئة العمل أكثر جاذبية للنساء

سيكا: علينا خلق 
بيئة لتشجيع 
الشباب على 

اإلبداع..
فالوظائف الروتينية 

ستؤديها األنظمة 
التكنولوجية

جوريس: يجب 
خلق حلول محلية 
تناسب املجتمع 

وتتيح فرص العمل 
للعاطلني


