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شکهش   وکراوەتهوە. بهگرنگم زانی پوختهکهی پ مانيدا ب ر شپيگلی ئه ئهم بابهته ئهمڕۆ له گۆڤاری د

را و ڕاديکالهی گهشهسهندنی  ک لهو گۆڕانه بنجی و خ نهری کورد بکهم، تاوەکو سهرنج به خو
ربوون و سيستهمی خۆگونجان ندن و ف دن لهگهڵ ئهم تهکنهلۆژيا و بازاڕی کارکردن و داخوازييهکانی خو

ت.   ڕەوته ،دياری بکر
کی گهورەی لهسهر  که مشتوومڕ ن ت لهم شۆڕشه گهورە، که سا مه بهدوور ب تی ئ ڕەنگه جارێ و
تهوە. لهڕاستيدا وەک ههر  ت. ئايا ئهم گهشه و پهرەسهندنه به چاکه ياخود خراپهی مرۆڤ دەشک دەکر

ڕ و ڕەخنهگرانی ئهم دياردەيهک ئهم گۆڕانهش دوو ڕووی ههيه. به باوەڕی  کی زۆری چاورد بهش
ت.  ت،ياخود کهم ب کايهيه، گرنگ ئهوەيه پهرەسهندنهکه له ڕووی تهندروستييهوە زيانی بۆ مرۆڤ نهب
وەی بازە  مهت و شا ت،کهوتۆته سهر سکهی ئهم هه دەنا مرۆڤايهتی بهناچارييش ب

ه خۆ ل  شچوونی تهکنهلۆژيادا و تازە مهحا ی.گهورەکانيبهرەوپ  الدان و پاشهکشهکردن ل
  
ۆ بهرزنجهيی      ١٧/٩/٢٠١٧هه
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و بک ١٧٫٩٫٢٠١٨ئهمڕۆ، که WEF» فۆڕمی ئابووريی جيهانی« ڕاپۆرتی کۆتايی  هوە باس راي، ب
ی  ی تر، جيهانی کارکردنمان گۆڕانی گهورە ٧، واته ٢٠٢٥لهوە دەکات، تاسا و ڕاديکالی بهسهردا  سا

گای خستنهکاری زياتری ڕۆبۆتهوە، و مرۆڤ ت، لهڕ گايهوە مليۆنهها  زۆر ید ب کار دەبن. لهم ڕ
که بۆ لهکارخستنی  ،Jobکار/ . بهواتايهکی تر ئهمه ههنگاو ن ی له بواری کارکردن نام مرۆڤ و ڕۆ

سو، که تادا ستا هه نهری ئ نهر و بزو  کارکردن و ئابوورييه. دەورانیڕ
ستادا ٪ وازە بڕوات تا  ٧١لهئ ت. بهم ش وەدەچ گای مرۆڤهوە بهڕ ژەکه ٢٠٢٥کارکردن له ڕ  ڕ

ت. ٥٢. ئهو ٪ ٤٨دادەبهزێ بۆ ٪ ندر ی  تری له اليهن رۆبۆتهوە ڕادەپهڕ ت تا سا يه ب   ٢٠٢٥،٧٥بهم پ
تهوە. گای دەگر ری زيرەک ج ن بۆ مرۆڤ و ئام نی کارکردن نام   مليۆن شو

ژينهوە باس لهوە دەکات، له مهه ی داهاتوودا  ٥ان تو نی  ١٣٣سا وێ ساز دەدرێ که نکاری مليۆن شو
ندراوی تايبهت و پسۆڕی گهرەکه بۆ بوارەکانی شيکاری داتاکان، زانستکاران،  کی ڕاه خه

دەرانی بهرنا ر، شارەزا و پسپۆڕانی بواری سۆسيال ميدياو بازرگانی  مه نهرمهکان /گهشهپ سۆڤتو
  ئهلهکترۆنی.

وەبردنی ما چهوانهشهوە له بوارەکانی هاتووچۆ و بهڕ نهر و  ينگداکتربه پ سوڕ شبهری هه  بهڕەوپ
ردن و ههژمارکردنی کار کات. له بهرامبهردا نووسينگهی کارهری مشتهريی زياد دەککئامۆژگاري

.ن ن   ام
ژينهوەيه پرسيار له  وەبهری کار و بهرپرس و /Menager ٣٠٠بۆ ئهم تو خاوەن کارخانه کراوە  بهڕ

نهرايهتی  کار دەکهن له  مليۆن کارمهند ١٥که نو شکهوتوودا . ٢٠و کر تی پيشهسازيی و تازەپ  و



ت و ناوچهشی له خۆ  ٢٩پرۆفيلی بهشی تايبهتی و  ١٢لهتهک شرۆڤهی تهواوی کارەکهدا  پرۆفيلی و
  گرتووە. 

نی کاريپرسيار ئهوەيه ديگتاليزەکردن و ئۆتۆمات که ککردنی شو ن ردن چهند زيانی ههيه؟ ئهمهش سا
گا و کارکردن دا دەکات. چهند  مشتومڕی لهسهر ههيه. ز و ڕاديکال له کۆمه   گۆڕانکاری بهه

ی ٥٠ ٪ کاريان کهمدەکاتهوە. ٪ ٢٠٢٢ خاوەن کارخانهکان باوەڕيان وايه تا سا به  ٣٨ژمارەی کر
چهوانهوە ژمارەی خستنهکاری مرۆڤ زياد بکهن و ٪ کردن و کارمهند زياد ههردووکيان ئۆتۆماتي ٢٨پ

  بکهن
ت بهمهدا دەردەکهوێ که داخوازی لهسهر تهکنهلۆژيا  ی تا ب ت لهو ڕاپرسييهی سا  ٢٠١٦زياتر دەب

مانی ههتا ک ٨٥٪ .وەئهنجام درا ی  ٥ارخانهکانی ئه کهسی  ٨٣کردنيان دەوێ٪وو ئۆتۆماتياهاتدسا
ت. نراويان دەو ندەرەکانی  شارەزا و ڕاه مانياخاوەن کارخانه و به دەيانهوێ پالنيان داناوە و  ئه

ته کارەوە. % داتا رۆڤهی شي گهورەی  سيستهمی ٢٠٢٢تا  دەيانهوێ  ٩١تهکنهلۆژيای زياتر بخڕ
ن ته پ بهکاربه ش چين، يابان، ئهوشهنگی و ب تهوە.نهريکا و هيمتانی جيهان و پ  دستان بکهو

نانی زۆری  مانيا% هلۆژی نتهکبهکاره دانی ٧٩و %  App Marktدەيانهوێ به  ٨٤له ئه ، گهشهپ
ری  نز / مهکينهی/ ئام ت.  ئينتهلهگ ور و رووسيا له پوگانلهم بوارەدا فيليپين و سهزيرەکهوە ب

شهوەن مانهکام کهپ ندەرە ئه وە مرۆڤ  ٣٠% متر پالنيان بۆ تهکنهلۆژی زيندوەريی.به و رۆبۆتی ش
ر ئاو% ٢٨%   .٢٢و ڕۆبۆتی ژ

ت: مانيا ديگيتاليزە دەب ويه ئه   بهم ش
  

:  
  
  

ويستی به مرۆڤ که مهکينهکان کار پ بکات و  ڕای تهکنهلۆژی ههروەها پ گومان پهرەسهندی خ ب
  بدات.گهشهيان پ 

ژينهوەکه لهسهر ئاستی جيهان دە له  ی داهاتوودا % ٥تو ی کاردکردن گۆڕانی ، داواکاري٤٢سا
ت. ک له ئايندەدا، بهرنامه بهسهردا د کار ت کارمهند و کر لهتهک مهرجه ڕۆتينييهکانی کارکردنهوە، دەب

کردنی رۆبۆتيش بزان و سهری ل دەرکات. له ههندێ کاي هدا گۆڕانهکه گهورە پرۆگرامکردن و کارپ
ت. کی تردا بچووک دەب ندەر و خاوەن کارخانهکان، لهسهردەمی هاوچهرخی  و له ههند بۆئهوەی به

يان بم بهرک ت له سامانی مرۆييان ديناميکی مهکينه و ئامڕازەکان دا، جياواز و توانای ک ، دەب ن



نان ز و توانای شۆڕشی  وەبهرههمه ئهمه قسهی ی لهدەست دەدەن. چوارەمی پيشهسازبکهن. دەنا ه
گای فۆڕمی ئابووريی جيهانييه. وەبهری ناوەندی ئابووری نوێ و کۆمه   سهعدييه زاهيديه، بهڕ

ڕن: ٣بۆ ئهمهش  ی يهکالکهرەوە دەگ  ستراتيژی ڕۆ
زانی له تهکنيکی دا. -  دامهزراندنی کارمهندی نوێ به توانا و ل
دانیدنی ڕەوتی کارکردن و سهرلهبهر ئۆتۆماتيکر -  پهرەپ
ت. - يان پ بکر نانی نو کار و کارمهندە کۆنهکان ڕاه    کر
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