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كيف ميكن إلعادة تشكيل املهارات أن تلعب دورًا رئيسًا يف تعايف تركيا؟!

ستكون  فريوس كوروان،  من  التعايف  مدَّة  يف  اقتصادها  حتول  لتسريع  تركيا  تستعدُّ  بينما 
االستفادة من رأس ماهلا البشري أمراً ابلغ األمهية.

متكََّن االقتصاد الرتكّي من الصمود يف وجه األزمة يف عام 2020 بنمو الناتج احمللي اإلمجايل 
بنسبة 1.8%، متفوقاً على مجيع اقتصادات جمموعة العشرين ابستثناء الصي، كما استمرَّ يف النمو 
خالل الربع األول من عام 2021 مبعدَّل 7%. نتيجة لعملية االنتعاش االقتصادي، وقد متَّْت إدارة 
اإلنتاج الصناعي والعمالة للوصول إىل فرتة ما قبل اجلائحة بسرعة كبرية، ومع ذلك، كانت اآلاثر 
االجتماعية لـفايروس »كوروان« عميقة، إذ بلغت البطالة 10.6% ابتداًء من حزيران/يونيو 2021.

تقرير عن »مستقبل العمل، قدَّر حتول املواهب يف تركيا يف العصر الرقمي«، الذي نشرته شركة 
»ماكنزي« يف يناير 2020، إنَّه على الرغم من أنَّ »األمتتة« والذكاء االصطناعي والتقنيات الرقمية 
ستؤدي إىل فقدان بعض الوظائف يف البالد، وحتقيق مكاسب يف اإلنتاجية وزايدة االستثمارات 
ومنو اقتصاد اخلدمات ستؤدِّي إىل خلق 3.1 مليون وظيفة جديدة صافية حبلول عام 2030، مبا 

يف ذلك 1.8 مليون وظيفة غري موجودة حالياً.
لتحقيق هذه املكاسب، سيحتاج 21.1 مليون عامل إىل إعادة أتهيلهم.

ثورة عاملية يف إعادة تشكيل املهارات
للبلدان ابلنمو  الذي سيسمح  الرئيس  الذخر  البشري بوصفه  املال  برأس  يتزايُد االعرتاف 
مع  ابلتعاون  العاملي  االقتصادي  املنتدى  أجراها  لدراسة  وَوْفقاً  املستقبل،  يف  اقتصادها  وحتويل 
PwC فإنَّ االستثمار على نطاق واسع يف حتسي املهارات عنده القدرة على تعزيز الناتج احمللي 
اإلمجايل العاملّي مبقدار 6.5 تريليون دوالر حبلول عام 2030، إذ حتتاج أنظمة التعليم والتدريب 
االقتصادي  االنتعاش  لتدابري  دعامة  تشكيل  مع  العمل،  ألسواق  اجلديدة  املتطلبات  مواكبة  إىل 

استجابة لوابء »كوروان«.

كيف يمكن إلعادة تشكيل المهارات أن تلعب دورًا
 رئيسًا في تعافي تركيا؟!

مصطفى فارانك *-سعدية زهيدي**

* وزير الصناعة والتكنولوجيا ، وزارة الصناعة والتكنولوجيا الرتكية. ** املدير العام للمنتدى االقتصادي العاملي.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/the%20future%20of%20work%20in%20turkey/future-of-work-turkey-report.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/the%20future%20of%20work%20in%20turkey/future-of-work-turkey-report.pdf
https://www.weforum.org/reports/66f2ea7f-4fd3-4e05-8313-888196373558
https://www.weforum.org/reports/66f2ea7f-4fd3-4e05-8313-888196373558
https://www.weforum.org/reports/66f2ea7f-4fd3-4e05-8313-888196373558
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لقد ساهم فايروس »كوروان« يف تسريع مستقبل سوق العمل، فَوْفقاً لتقرير مستقبل الوظائف 
لعام 2020، سيـَْهُجُر 85 مليون وظيفة يف 26 دولة حبلول عام 2025، يف حي سُتْسَتْحَدُث 
97 مليون وظيفة، إذ تظهر البياانت العاملية أيضاً أنَّ أولئك الذين ُيسرَّحوَن حالياً من سوق العمل 
هم   أكثر عرضة ألْن يكونوا من اإلانث وأصغر سناً وعندهم أجور أقل، كما وجد التقرير أنَّ أكثر 
من 80% من أصحاب العمل يتوقعون االستفادة على نطاق أوسع من العمل عن بعد و«رقمنة« 

إجراءات العمل، ويستعد حوايل %50 من أرابب العمل أيضاً لـ«أمتتة« بعض األعمال.
ما مل يتم عمل املزيد لالستثمار يف وظائف وقطاعات النمو، فقد نتجه حنو انتعاش البطالة، 
من  أيضاً  الكبري سيأيت  النمو  الغد، ولكن  كبرياً يف خلق وظائف  الرعاية دوراً  اقتصاد  وسيلعب 
والذكاء  )البياانت،  مثل:  العمل،  أماكن  وتغيري  واألخضر  الرقمي  التحول  ستمكُِّن  اليت  األدوار 
االصطناعي، واهلندسة واحلوسبة السحابية، واألشخاص، والثقافة، وتطوير املنتجات، واملبيعات، 

والتسويق، وإنتاج احملتوى(.
يقدَّر تقرير مستقبل الوظائف أنَّ ما يقرب من نصف العمال سيحتاجون إىل إعادة أتهيل 
املهارات، إذ يدرك أرابب العمل ادراكاً متزايداً قيمة االستثمار يف تنمية مهارات موظفيهم -قال 
م يتوقعون حتقيق عائد على االستثمار يف إعادة تشكيل املهارات  66% ممَّن مشلهم االستطالع: إنَّ
وصقلها يف غضون عام واحد، وتنتقل هذه اجلهود أيضاً انتقااًل متزايداً إىل املنصات عرب اإلنرتنت، 

ممَّا يشري إىل حتوٍُّل كبرٍي يف التعلُّم الرقمي أواًل.
سد فجوة املهارات يف تركيا

ووفقاً لربانمج OECD للتقييم الدويل لكفاءات البالغي )PIAAC(، حتتاج تركيا إىل 
حتسي مستوى الكفاءة يف املهارات األساسية جلزٍء كبرٍي من سكَّانا من أجل استعمال التقنيات 
اليت من شأنا زايدة اإلنتاجية ومتكي أساليب عمل أكثر كفاءة، وحلسن احلظ فإنَّ الفجوة مع 
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تتناقص وابلنسبة ملن ترتاوح أعمارهم بي 15 و24 عاماً 

فهي األصغر.
جيب أن تستمرَّ تركيا يف بناء اجملموعة الصحيحة من املهارات الشخصية والتقنية للوظائف 

احلالية واملستقبلية وتوفري فرص أفضل للجميع.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
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وزارة  تويل  تركيا،  يف  والتكنولوجيا  الصناعة  سياسات  لتصميم  الرئيسة  السلطة  وبصفتها 
الصناعة والتكنولوجيا )MoIT( أمهية قصوى لتطوير اسرتاتيجيات وحوافز فعَّالة لعملية التحوُّل 

الذي تقوده التكنولوجيا وتعزيز قابلية التوظيف وصقل املهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.
كان هذا هو السبب وراء دمج أجندة رأس املال البشري دجماً كاماًل يف اإلسرتاتيجية واملبادرة 
األخص  وعلى  القادمة،  السنوات  يف  لرتكيا  والرقمي  التكنولوجي  التطور  ستشكِّل  اليت  الرئيسة 

»إسرتاتيجية تركيا للصناعة والتكنولوجيا لعام 2023« و »مبادرة التكنولوجيا الوطنية«.
يتطلَّب هذا التحوُّل أيضاً من القطاع العام والشركات وجمتمع واملنظمات غري احلكومية على 

العمل بصورة أوثق وإنتاج سياسات واسرتاتيجيات مشرتكة.
تستثمر تركيا أيضاً استثماراً متزايداً يف االبتكار وتطوير التكنولوجيا عن طريق مبادرهتا الوطنية 
للتكنولوجيا، مع هدف طموح لزايدة اإلنفاق على البحث والتطوير إىل 1.8% من الناتج احمللي 

اإلمجايل خالل العامي أو الثالثة أعوام القادمة.
تتمتَّع تركيا بسكَّان شبيبة حيويي ونشطي، ممَّا يوفِّر فرصة هائلة لصقل مهاراهتم واالستفادة 

منها لدفع البالد حنو الرايدة العاملية يف اجملاالت الناشئة لالقتصاد اجلديد.
جيب أن تركِّز إسرتاتيجية بناء املهارات الصحيحة ليس فقط على جودة التعليم ولكن أيضاً 
على جودة النظام البيئي الذي يُعيد تنمية مهارات العمال ابستمرار، وخيلق فرص عمل الستيعاب 

القوى العاملة الشابة واالحتفاظ با.
هنالك عدٌد من املبادرات قيد التنفيذ ابلفعل، فعلى سبيل املثال  أُْطِلَقِت »املنصة احلرَّة« 
البيئّي ملطوِّري الربامج وزايدة  النظام  العام واخلاص؛ لتحسي  وهي مبادرة أكادميية بي القطاعي 

عدد مطوري الربامج املؤهلي.
 Ecole كما أنشأْت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مدرستي للربجمة ابلتعاون مع
42، وهي مدرسة برجمة جمانية من اجليل اجلديد مع نظام تعليمي قائم على املشاريع، ومن نظري إىل 
نظري، بنظام تعليمي ممتع أشبه ابأللعاب، وتستوعب املدرستاِن 2000 طالب، ومدَّة إمتام التعليم 
تُقدَّر حبوايل ثالث سنوات، ممَّا يؤدِّي إىل معدَِّل توظيٍف حمتمٍل بنسبة 100%. يساهم القطاع 

اخلاص يف تطوير املناهج واملشاريع واإلرشاد.
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التعليم  توفِّر  واليت  التكنولوجية«،   DENEYAP عمل  »ورش  هي  أخرى  مبادرة 
وتقدِّم   ،2017 عام  منذ  التاسع  الصف  إىل  الرابع  الصف  من  ب  للطالَّ األساس  التكنولوجّي 
التصميم، والربجمة، والروبواتت،  »DENEYAP« دورات تدريبية لثالث سنوات يف جماالت 
والربجمة اإللكرتونية، وإنرتنت، وتكنولوجيا النانو والطريان والفضاء، وقد أُِقيَمْت ورش العمل هذه يف 
30 حمافظة، وبدأ 5600 طالب أو أكملوا التدريبات، واهلدف هو الوصول إىل إمجايل 100 ورشة 
عمل يف 81 حمافظة من أجل توفري التدريب ألكثر من 50000 طالب يف غضون مخس سنوات.

تسريع املبادرات
سيعمل اآلن حتالف من احلكومة وقادة األعمال معاً؛ لتوسيع نطاق وتسريع العديد من هذه 
املبادرات عن طريق برانمج »التسريع يف سد فجوة املهارات« الرتكي بتنسيق من وكالة التنمية يف 
إسطنبول ابلتعاون مع املنتدى االقتصادي العاملي، وبذه املبادرة تنضمُّ تركيا إىل جمموعة من 10 

دول تنفِّذ هذا النموذج بوصفه جزءاً من ثورة إعادة تشكيل املهارات.
برانمج التسريع يف سد فجوة املهارات الدويل هي منصَّات تعاون وطنية بي القطاعي العام 
واخلاص؛ ملساعدة احلكومات والشركات على إعداد بالدهم ملستقبل العمل عن طريق حتسي النظم 
َم النموذج لتنفيذ مبادرات مستهدفة عرب أربعة أهداف رئيسة:  البيئية للمهارات والتعليم، وقد ُصمِّ
)التعلُّم مدى احلياة وتطوير املهارات، وإعادة االنتشار وإعادة التوظيف االستباقية، ومناذج متويل 

املهارات املبتكرة؛ وتوقع املهارات ورؤية سوق العمل(.
عرب هذه األهداف األربعة، ستتبع االسرتاتيجيات اليت اختارها الربانمج نجاً منهجياً لفتح 
القادة  والتزام  واملواقف  املعايري  عن  فضاًل  املؤسسية  والسياسات  اهلياكل  داخل  التعاوين  العمل 
املدى  على  االزدهار  لضمان  املهارات ضرورايً؛  على  القائم  التعايف  اجلماعيي، وسيكون ضمان 

الطويل وإدماج الشعب الرتكّي.

املصدر: 
https//:www.weforum.org/agenda/2021/11/how-reskilling-
can-play-a-key-role-in-turkey-s-recovery/ 

https://www.geleceginbecerileri.com/en/
https://www.geleceginbecerileri.com/en/
https://www.reskillingrevolution2030.org/
https://www.reskillingrevolution2030.org/
https://www.weforum.org/agenda/2021/11/how-reskilling-can-play-a-key-role-in-turkey-s-recovery/
https://www.weforum.org/agenda/2021/11/how-reskilling-can-play-a-key-role-in-turkey-s-recovery/

