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ً نھجضرورة تبني الحكومات دیلویت:   فرص العمل في دول مجلس التعاون الخلیجيلق خل متكامالً  ا
 

أفاد التقریر األخیر الصادر عن دیلویت والقمة العالمیة للحكومات تحت عنوان "حصاد الفائز: سباق اعتماد منھج متكامل  - 2018فبرایر  14
ً یشھد  سوق العمل في دول مجلس التعاون الخلیجي والعالملخلق فرص العمل في سوق العمل المستقبلي" أن  في وقت ال تطابق  تغیراً جذریا

ً مھارات مطروحة في سوق العمل الالوظائف الجدیدة ال طبیعة  .المتوفرة حالیا
 

 .يالمستقبلتوازي تطلعات سوق العمل العمل وخلق فرص عمل سوق  في الملحوظ تطورال للتماشي معأدوات وقد اقترح التقریر 
تتمتع دوماً كن الحكومات تلم  ":قائالً  الستشارات في دیلویت الشرق األوسطس التنفیذي لخدمات االرئیجولیان ھوكینز،  أفادفي ھذا الصدد، 

العملي والنظام النظري وقد فصل بین . في الوقت نفسھ وضمان النمو االقتصادي في خلق الفرصعدم المساواة  مسائل سیاسات فاعلة لمعالجةب
ھذه المسألة قد اتخذت بعداً آخر حالیاً مع فقدان الترابط  أن ثرھا الطفیف من الناحیة السیاسیة؛ إالھوة لم تستقطب االھتمام الكافي في السابق أل

 ممع استمرار عدأكثر جلیة اآلثار السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألخالقیة بین النظام النظري والعملي من ناحیة، وفي وقت أصبحت فیھ 
   ."لمتبعة ومتطلبات النمو االقتصادي االنسجام بین سیاسات خلق الفرص ا

 
ً وقد اقترح تقریر دیلویت المذكور نظام  :ما یلي تحقیقبھدف  ،تشابك السیاسات والنظم المختلفة ساعد في فھممنھجیاً جدیداً ی ا

 
أمر  وھولعاملة، القوى ا ر المناسب داخل سیاسات ونظمواتخاذ القراما یتبعھا و دینامیكیات سوق العملتمكین الحكومات من فھم  •

  .االجتماعیة ةنظمضروري في األ
 في تحدید أسباب سلوكیات سوق العمل. قرارمساعدة صانعي ال •
 .النظام البیئيمعني ب تطویر جھود تخطیط شاملة ومنسقة بالتعاون مع كل طرف •

 "ة"فائزبین فئة نقسام الدول اعالم یشھد  جھ نحونتّ إننا : " قائالً  دیلویت الشرق األوسط مونیتور في رئیسي یف، مدیرایخونك سلطان بكوَخلَص 
كما أن . لدیھا عملالھذه الدول في أسواق طبقھا عتماد إلى حد كبیر على النُُھج التي تباالوذلك  في عملیة استقطاب المواھب "ة"خاسرفئة و

 خسارة وربح،بشكل متزاید إلى لعبة  ةعالمیأسواق العمل ال تحولمتخصصة عالیة من شأنھ أن یؤدي إلى ظھور أسواق جدیدة تتطلب مھارات 
على البلدان التي ال تستطیع  فتتفوقبتكار مستدامة من حیث االمزایا من خلق أفضل وألمع الخبرات استقطاب الدول القادرة على تمكن توس

 القیام بذلك."
 

 – انتھى -
 

 عن القمة العالمیة للحكومات نبذة
المیة تھدف إلى استشراف حكومات المستقبل. وتحدّد القمة كل عام برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركیز على القمة العالمیة للحكومات ھي منّصة ع

 .كیفیة االستفادة من االبتكار والتكنولوجیا في التغلب على التحدیات العالمیة التي تواجھ البشریة
  

ن عدّة موضوعات من بینھا عمل الحكومات واستشراف المستقبل والتكنولوجیا واالبتكار، كما ان القمة العالمیة للحكومات ھي مركٌز لتبادل المعرفة بشأ
 .ومنّصة للتواصل بین صناع السیاسات والخبراء والرّواد في مجال تحقیق التنمیة البشریة

  
والفرص التي تواجھھا البشریة. كما أنھا منّصة لعرض تفتح القمة العالمیة للحكومات بابًا على المستقبل من خالل دراسة وتحلیل أحدث التوجھات والتحدیات 

 أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول الذكیة التي تحفّز االبتكار في مواجھة التحدیات المستقبلیة
 

 
 دیلویت عن نبذة
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 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة ركةش وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول

 www.deloitte.com/about :التالي
 

 من واسعة مجموعة في خاصوال العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات تمیزةالم الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة تطوروال المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو وشت یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى

 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت عتبروت
 لالستشارات األول المستوى على ۲۰۱۰ امع )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 بینھا من األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة
 في التمیز "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب
 .صدورھا وقت في صحیحة یةاإلخبار النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 


