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لدراســة  جديــدة  منهجيــة  نحــو  مقدمــة:   .1
العمــل  أســواق 

هنــاك إجمــاع علــى أن المــوارد البشــرية هــي المصــدر 

األساســي للميــزة النســبية لالقتصــاد المصــري نظًرا 

لنــدرة المــوارد الطبيعيــة األخــرى، ومن هنا فقد حظى 

موضــوع "تنميــة القــوى البشــرية " باهتمــام كبيــر عبــر 

المراحــل المختلفــة لتطــور االقتصــاد المصــري، وقــد 

كانــت مصــر مــن أوائــل الــدول التــي بــادرت باســتحداث 

ــة الفرنســية )1798(  تعــداد الســكان فــي عصــر الحمل

وتعــداد النفــوس فــي عهــد محمــد علــي )1805- 1849(، 

وإن كانــت هــذه محــاوالت محــدودة، إلــى أن تــم أول 

تعــداد شــامل فــي 1882، واســتمر كل عشــر ســنوات 

تقريًبــا إلــى الوقــت الحاضــر. ولكــن يالحــظ أن البيانــات 

لــم تتعــد حصــر أعــداد القوى العاملــة دون الدخول في 

التفاصيــل، واســتمرت منهجيــة الحصــر العــددي إلــى 

أن جاء تقرير  " بتلر" في عام 1932، والذى أرسى أسس 

اقتصــادات العمــل بمــا فيهــا األجــور وظــروف العمــل 

والصحــة المهنيــة  ، ومــع تطــور النشــاط االقتصــادي 

وبــروز قطاعــات الصناعــة والتجــارة، دخلــت دراســات 

العمــل مرحلــة جديــدة ســيطرت عليهــا  منهجيــة " 

 ،Manpower Planning العاملــة"  القــوى  تخطيــط 

والتــي ركــزت علــى التوصيــف الرقمــي للقــوى العاملــة 

فــي إطــار عمليــة التخطيط الشــامل لالقتصاد، ودون 

هــذا  إن  بــل  العمــل  أســواق  ديناميكيــة  إلــى  النظــر 

االصطــالح لــم يكــن مســتخدًما حتــى  مجــيء  بعثــة 

د. سمير رضوان

وزير المالية األسبق،  ومستشار المدير العام 
لمنظمة العمل الدولية بجنيف سابًقا.

أسواق العمل في مصر : نظرة مستقبلية

منظمــة العمــل الدوليــة فــي أوائــل الثمانينيــات مــن 

القــرن الماضــي ، فقــد " طلــب رئيــس وزراء مصــر إلــى 

المديــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة ، إيفــاد بعثــة 

خبــراء دوليــة لبحــث اســتراتيجية العمــل فــي مصــر 

فــي أقــرب وقــت مناســب ، لدراســة النمــو االقتصــادي 

، والعمالــة والعدالــة االجتماعيــة فــي وقــت الســلم 

الهــدف  علــى  المعنيــة  األطــراف  واتفقــت   ".......

البعيــد للمشــروع، وهــو "تمكيــن االقتصــاد المصــري 

مــن التنميــة بطريقــة توفــر العمالــة اإلنتاجيــة لــكل 

الوفــاء  يكفــل  العمــل وتوليــد دخــل كاٍف  يريــد  مــن 

ولقــد  الســكان"،  لمجمــوع  األساســية  باالحتياجــات 

دشــنت البعثــة منهجيــة جديــدة لدراســة مســار النمــو 

فــي االقتصــاد تتمحــور حــول مفهــوم ســوق العمــل 

والتفاعــل بينهــا وبيــن متغيــرات االقتصــاد الكلــي  فــي 

إطــار ديناميكــي يبعــد عــن جمــود منهجيــة " تخطيــط 

لعمــل  واقعيــة  صــورة  ويقــدم  العاملــة"  القــوى 

الموارد البشــرية هي المصدر األساســي 

المصــري  لاقتصــاد  النســبية  للميــزة 

نظــًرا لنــدرة المــوارد الطبيعيــة األخــرى.
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والعشــرين  الواحــد  القــرن  تكنولوجيــا 
قائمة على المعرفة، وبالنســبة للعمالة 
كانــت  والتــي  المؤهلــة  غيــر  الرخيصــة 
تعمــل فــي الــدول الناميــة فــي الماضــي 
فلــن تجــد لهــا عمــًلا فعــاًلا في هــذا القرن 
......... إن القــرن الجديــد يعدنــا بفــرص 
غيــر محــدودة فــي العلــم والتكنولوجيــا، 
وأعتقــد أن العالــم النامــي يســتطيع، بــل 
يجــب عليــه، أن يكــون شــريًكا أو جــزًءا مــن 

هــذا التطــور.

أحمد زويل 
عصر العلم، 2005

االقتصــاد الوطنــي ليســاعد صانــع السياســات فــي 

كيفيــة إدارة هــذا االقتصــاد نحو هدفي النمو والعدالة 

فــي آن واحــد . وقــد تــم تقديــم تقريــر البعثــة مــن خــالل 

حــوار موســع، وقبلتــه الحكومــة عازمــة علــى أن يكــون 

ــة. ــة واالجتماعي إطــاًرا للسياســات االقتصادي

ولقــد جــاء بعــد ذلــك العديــد مــن دراســات أســواق 

العمــل، ســواء علــى المســتوى القطاعــى أو حســب 

النــوع والفئــات العمريــة وكان ذلــك بفضــل الطفــرة 

مــع  بالتعــاون  أســعد   راجــي  الدكتــور  التــي حققهــا 

الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بتطويــر 

قاعــدة بيانــات ســوق العمــل وأداتهــا الرئيســة "بحــث 

القــوى العاملــة " ، والــذى يرجــع تاريخــه إلــى عــام 1957 

ــا ليمكــن الباحثيــن مــن الوقــوف  ، وتــم تطويــره جذريًّ

علــى الحــراك فــي أســواق العمــل. 

2. تطورات أسواق العمل في نصف قرن 

وفــي هــذا اإلطــار، يمكن إجمال التطورات في أســواق 

الماضــي  القــرن  نصــف  خــالل  المصريــة  العمــل 

ســماتها  مرحلــة  لــكل  التاليــة،  مراحــل  األربــع  فــي 

المتبعــة إلدارة االقتصــاد  األساســية والسياســات 

هــذه  تنفيــذ  علــى  القائمــة  والمؤسســات  الوطنــي، 

لفهــم  تمهيــد  بمثابــة  ذلــك  ويكــون  السياســات، 

الوضــع الراهــن والتأمــل فــي مســارات المســتقبل. 

اليــد  -  1 فــي  الوفــرة  اقتصــاد  الســتينيات:  مرحلــة 

عــن طريــق  التشــغيل  وحــل مشــكلة  العاملــة 

التوســع فــي التوظيــف الحكومــي وبدايــة الطفــرة 

فــي التصنيــع عــن طريــق اإلحــالل محــل الــواردات، 

معــدل  بانخفــاض  الفتــرة  تلــك  اتســمت  وقــد 

البطالــة الســافرة التــي تراوحــت بيــن 2-3%، ولكــن 

كانــت هنــاك مشــكلة البطالــة المقنعــة وخاصــة 

ــر المنظــم ممــا  فــي قطــاع الزراعــة والقطــاع غي

حــدا بآرثــر لويــس إلــى اإلشــارة إلــى مصــر باعتبارها 

نموذًجــا لفائــض العمالــة الــذي ينتظــر االنتقــال 

ــة . ــر إنتاجي ــى القطاعــات األكث إل

1975 – 1985 بدايــة البطالــة الســافرة نتيجــة تضافــر  -  2

مجموعــة مــن العوامــل في ظل تطبيق سياســة 

"االنفتــاح االقتصــادي"، حيــث وصــل معــدل النمــو 
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إلــى 8% ســنويًّا فــي المتوســط مدفوًعــا بتدفــق 

المــوارد الخارجيــة مــن قناة الســويس، وصادرات 

فــي  العامليــن  وتحويــالت  والســياحة  النفــط، 

أكثــر  البطالــة  مشــكلة  أصبحــت  وقــد  الخــارج. 

تعقيــًدا نظــًرا لتراجــع المصــادر التقليديــة للطلب 

والحكومــي  العــام  القطــاع  فــي  العمالــة  علــى 

ذلــك  يعــوض  ولــم  الزراعــة،  قطــاع  فــي  وكــذا 

التشــغيل فــي قطاعــي التشــييد والخدمــات. وإن 

كانــت حــدة البطالــة قــد انخفضــت نتيجــة لزيــادة 

الطلــب مــن دول الخليــج علــى العمالــة المصريــة 

نتيجــة ارتفــاع ســعر النفــط بعــد عــام 1974، ممــا 

ــى دول  ــى هجــرة 10-15% مــن قــوة العمــل إل أدى إل

تقليــص  إلــى  ذلــك  أدى  المقابــل  وفــي  الخليــج، 

ومــا  الماهــرة  العاملــة  القــوى  مــن  المعــروض 

أخــرى،  بعبــارة  لألجــور.  ارتفــاع  مــن  صاحبــه 

تزامنــت البطالــة مــع نــدرة العمــل جنًبــا إلــى جنــب، 

وتراوحــت تقديــرات البطالــة بيــن %13-10.        

1986 – 1995 تباطــؤ النمــو مــع زيــادة البطالــة، حيــث  -  3

شــهدت تلــك الفتــرة تقلــص المــوارد الخارجيــة 

خاصــة بعــد حــرب الخليــج، وبدايــة التراجــع فــي 

الهجــرة، ممــا أدى إلــى تراجــع معــدل النمــو إلــى 

ومعــدل  الســنة،  فــي   %3  -2.5 بيــن  يتــراوح  مــا 

ــغ معــدل  ــذا بل نمــو دخــل الفــرد، دون الصفــر. ول

المعــدل  هــذا  حــول  يتــراوح  10% وظــل  البطالــة 

حتــى عــام1993 . 

4  -  ، البطالــة  تزايــد  مــع  النمــو  تزايــد   :  2010  –  1995

الديــون  مــن  جانــب  مــن  إعفــاء مصــر  تــم  فقــد 

حركــة  وازدادت  الســياحة  وازدهــرت  الخارجيــة، 

العامليــن  تحويــالت  وكذلــك  الســويس  قنــاة 

فــي الخــارج ، وكان مــن جــراء ذلــك االرتفــاع فــي 

معــدالت النمــو حتــى بلغــت 7.2% فــي عــام 2008  

مثــال، ولكــن ارتفــع أيًضــا معــدل البطالــة، حيــث 

تــراوح بيــن 8-11% خــالل تلــك الفتــرة  . وقــد أدى 

النمــو  بفتــرة  المرحلــة  تلــك  وصــف  إلــى  ذلــك 

وذلــك   "Growth  Jobless" التشــغيل  منخفضــة 

أن النمــو المرتفــع لــم ينعكــس علــى أداء أســواق 

معــدل  بلــغ  فقــد   ، مماثلــة  بصــورة  العمــل 

ــن  ــادة فــي عــرض العمــل 3% ســنويًّا فــي حي الزي

كان معــدل الزيــادة فــي الطلــب 2.8%، والفــارق 

ــر  ــور المتعطليــن أو القطــاع غي كان ينضــم لطاب

المنظــم الــذى أصبــح يســتوعب 35% مــن إجمالي 

قــوة العمــل و 50%  مــن التشــغيل فــي الحضــر 

، فــي حيــن كان نصيــب الزراعــة 27% والحكومــة 

 %10 ســوى  الحديــث  القطــاع  يمثــل  ولــم   ،%28

العمــل  أســواق  إخفــاق  يفســر  وممــا  فقــط، 

لعــدم  نظــًرا  الســريع  للنمــو  االســتجابة  فــي 

والتدريــب  التعليــم  مخرجــات  بيــن  المواءمــة 

مــن   %41 ، فقــد كان  العمــل  واحتياجــات ســوق 

قــوة العمــل إمــا أمييــن أو شــبه أمييــن ممــا أدى 

 إلــى الحــد مــن مقــدرة العامــل علــى التعامــل مــع 

التكنولوجيا الحديثة.

المشتغلون حسب المستوى التعليمي

Samir Radwan, Impact of Investment on the Economic andالمصدر :المصدر : بحث العمالة بالعينة ، نوفمبر ٢٠٠٨ ،جدول A٥  ، صفحة ٥٠
Social Aspects in Egypt, memeo., Cairo, 2007. 

هيكل المشتغلين

أمى ٤١٪

التعليم العالي
٪١٥

التعليم أقل من المتوسط  ٩٪

التعليم المتوسط ٣١٪

أقل من التعليم 
العالي

٪٤

القطاعات الحديثة
٪١٠

الحكومة  ٢٨٪

القطاع غير المنظم
٪٣٥

الزراعة ٢٧٪
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الســتينيات وحتــى  التطــورات منــذ  هــذه  انعكســت 

اآلن علــى الوضــع الراهــن ألســواق العمــل المصريــة، 

ولقــد ظلــت بــال تغيــر يذكــر بســبب عــدم التحــوط فــي 

علــى  الهيكليــة  اإلصالحــات  وإدخــال  الــرواج  فتــرات 

هيــكل االســتثمار وســوق العمــل، ولقــد تضافــرت 

التحديــات،  حجــم  مــن  لتفاقــم  أخــرى  عوامــل  عــدة 

ومــن أهمهــا الزيــادة الســكانية المتســارعة، واآلثــار 

المترتبــة علــى جائحــة كورونــا. ولقــد شــهدت الفتــرة 

األداء  علــى  التأثيــر  بالــغ  لهــا  كان  أحداًثــا   2020  -2011

العمــل  ســوق  وكفــاءة  عامــة  بصفــة  االقتصــادي 

بصفــة خاصــة، وتراجــع معــدل النمــو الحقيقــي إلــى 

1.8% فــي عــام 2011 وظــل أقــل مــن معــدل نمــو الســكان 

حتــى عــام 2014، ثــم أخــذ بالتعافــي فــي عــام 2015 وســجل 

4.4%، وحقــق ارتفاًعــا ملموًســا فــي عامــي 2018 وســجل 

5.3% وفــي 2019 ســجل5.6%، ولكنــة تراجــع إلــى 3.6% فــي 

2020 بســبب جائحــة كورونــا. وبالتزامــن مــع ذلــك ارتفــع 

معــدل البطالــة إلــى 12% و13%  فــي الســنوات مــن 2011 

حتــى 2017 ثــم تراجــع إلــى 9.6% فــي عــام 2020 . 

وممــا يلفــت االنتبــاه هــو أن مشــكلة البطالــة هــي فــي 

ــات 2020، فــإن  ــا لبيان ــة الشــباب، ووفًق األســاس بطال

المتعطليــن فــي الفئــة العمريــة )19-25( يمثلــون %66 

مــن إجمالــي المتعطليــن، حيــث يصــل معــدل البطالة 

لهــذه الفئــة أكثــر مــن 22%، كذلــك فــإن البطالــة هــي 

فــي جوهرهــا بطالــة المتعلميــن، فقــد وصــل معــدل 

البطالــة بيــن الجامعييــن إلــى 20% بينمــا كانــت نحــو 

1-3% فقــط بيــن األمييــن. 

ســوق  فــي  الراهــن  للوضــع  ســريعة  صــورة  هــذه 

مواجهــة  إمكانيــة  حــول  الســؤال  ويثــور  العمــل، 

عــن  والناتجــة  العالــم  فــي  المتســارعة  التطــورات 

الســريع.  التكنولوجــي  التحــول 

ومــا  العالميــة،  التغيــرات  مالمــح  نجمــل  وســوف 

المســتقبل.  مســارات  مــن  ذلــك  يفرضــه 

معدل النمو الحقيقيمعدل البطالة

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٪

١١,٨

١,٨ ٢,٢ ٢,٢
٢,٩

٤,٤ ٤,٣ ٤,٢
٥,٣ ٥,٦

٣,٦

١٢,٦
١٣,٣ ١٣,٣ ١٢,٧ ١٢,٥ ١٢

٩,٩
٧,٥ ٩,٦

معدالت النمو الحقيقي والبطالة خالل الفترة من 2011 حتى 2020
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علــى  وانعكاســاته  العمــل  مســتقبل   .3
ومحليًّــا  عالميًّــا  العمــل  أســواق 

االقتصاديــة  التغيــرات  آفــاق  استشــراف  إن 

العمــل  أســواق  علــى  وانعكاســاتها  واالجتماعيــة 

ــا يشــير إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن  ــا ومحليًّ عالميًّ

 The( العوامــل التــي تؤثــر بقــوة على مســتقبل العمل

Future of Work(، وذلــك فــي االقتصــادات المتقدمــة 

والناشــئة واآلخــذة فــي النمــو علــى حــد ســواء ، وقــد 

بــات مــن الضــروري الوقــوف علــى هــذه التأثيــرات عنــد 

تكويــن الرؤيــة للمســتقبل االقتصــادي واالجتماعــي 

لمصــر . هــذا ويمكــن إجمــال هــذه العوامــل فيمــا يلــي: 

والتقــدم  للعولمــة  المــزدوج  التأثيــر  أولًا: 
الرابعــة( الصناعيــة  )الثــورة  التكنولوجــي 

للعولمــة  المزدوجــة  القــوة  أن  فيــه  الشــك  ممــا 

والتقــدم التكنولوجــي الــذى فجرتــه الثــورة الصناعيــة 

مالمــح  تشــكيل  إعــادة  فــي  ســاهما  قــد  الرابعــة، 

االقتصــاد العالمــي والعالقــات بيــن الــدول بشــكل 

خاصــة  التغييــر  هــذا  تجلــى  وقــد  مســبوق،  غيــر 

الرابعــة  الصناعيــة  فالثــورة  العمــل،  أســواق  فــي 

بالســرعة  الســابقة  الثــالث  الثــورات  عــن  تختلــف 

واالعتمــاد علــى المنصــات اإللكترونيــة وإدخــال الــذكاء 

االصطناعــي فــي جميــع مناحــي الحيــاة ،  ولقــد أدت 

الموجــات المتســارعة مــن التطــور التكنولوجــى إلــى 

ــدة للتشــغيل ، وتناقــص الطلــب  ظهــور أنمــاط جدي

أخــرى  مهــارات  وظهــور  التقليديــة  المهــارات  علــى 

مســتحدثة . هــذا، ويمكــن رصــد ثالثــة محركات رئيســة 

ســوف تــؤدي إلــى تغيــرات جذريــة فــي أســواق العمــل، 

أولهــا: هــو التأثيــر الهــدام )Disruptive effect( نظــًرا 

النتقــال العمالــة إلــى أماكــن الطلــب الجديــد، واختفــاء 

بعــض الوظائــف وظهــور أخــرى. وتشــير الدراســات 

المتحــدة  الواليــات  فــي  الوظائــف  مــن   %46 أن  إلــى 

العشــر  الســنوات  خــالل  تختفــي  قــد  األمريكيــة  

القادمــة، وأن الروبوتــات ســوف  تحــل محــل 5 مالييــن 

يترتــب  ســوف  الهــدام  التأثيــر  أن  وثانيهــا:  وظيفــة. 

عليــه رابحــون وخاســرون ويتوقــف ذلــك علــى إمكانيــة 

التكنولوجيــة  للتغيــرات  العمــل  قــوة  اســتجابة 

نصيــب  تناقــص  ذلــك  علــى  يترتــب  وقــد  الســريعة، 

عنصــر العمــل فــي الناتــج القومــي مــع تراجــع نصيــب 

المــال،  رأس  علــى  العائــد  نصيــب  مقابــل  األجــور 

علــى  والفقيــرة  الغنيــة  االقتصــادات  فــي  وذلــك 

الســواء. والمحــرك الثالــث: بــروز البطالــة الهيكليــة 

فــي  خاصــة   )Technological Unemployment(

الــدول الناميــة حيــث يتوقــع أن يزيــد حجــم الســكان 

فــي ســن العمــل بحوالــي نصــف مليــار بحلــول 2030. 

علــى  المحــركات  هــذه  تأثيــر  لرصــد  محاولــة  وفــى 

أســواق العمــل ، تمــت دراســة 702 مهنــة، وأشــارت 

إلــى تزايــد االســتقطاب فــي أســواق العمــل ، حيــث 

ــد المرتفــع فــي  ينمــو الطلــب علــى المهــن ذات العائ

وخالقــة،  إدراكيــة  مهــارات  تتطلــب  التــي  األعمــال 

حيــن  فــي  الدخــل،  متدنيــة  اليدويــة  األعمــال  وأيًضــا 

يتراجــع الطلــب بشــكل كبيــر علــى الفئــات متوســطة 

الدخــل فــي المهــن الروتينيــة واألعمــال التكراريــة ، مــع 

بــروز أنمــاط جديــدة فــي عالقــات العمــل مــن أهمهــا 

 " أو مايســمى   ، المســتقل  للعمــل  الســريع  النمــو 

اقتصــاد العجلــة " )The Gig Economy( أو اقتصــاد 

إلــى  ذلــك  ويشــير   ،  )Sharing Economy( الشــراكة 

محــددة  أعمــال  ألداء  رســمية  غيــر  عمــل  عالقــات 

العمــل  بعقــود  التقيــد  دون  معيــن  أجــر  مقابــل 

التقليديــة أو الوجــود فــي ســاعات محــددة فــي مقــر 

العمــل  لمنصــات  الســريع  النمــو  وكذلــك  العمــل. 

.Uber. Freelancer Up work مثــل  المســتقل 

المزدوجــة  القــوة  أن  فيــه  الشــك  ممــا 

الــذى  التكنولوجــي  والتقــدم  للعولمــة 

قــد  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  فجرتــه 

مامــح  تشــكيل  إعــادة  فــي  ســاهما 

بيــن  والعاقــات  العالمــي  االقتصــاد 

مســبوق. غيــر  بشــكل  الــدول 
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ثانًيــا: زيــادة هــوة الفروقــات بيــن الــدول وفــي 
داخــل كل دولــة 

هنــاك إجمــاع علــى أن الفروقــات المتزايــدة فــي توزيــع 

الدخــل تبــرز كمصــدر لعــدم االســتقرار فــي العالــم بمــا 

فيــه البــالد الغنيــة والفقيــرة علــى حــد ســواء. وقــد 

أشــار Jeffrey Sachs إلــى أن الالمســاواه بيــن الــدول 

وفــي داخــل الدولــة ســوف يعتمــد علــى النفــاذ إلــى 

التكنولوجيــا. كمــا حــذر )Paul Krugman الحائــز علــى 

جائــزة نوبــل فــي االقتصــاد عــام 2008( مــن العــودة إلــى 

الرأســمالية الثرواتيــة )حيــث تصبــح الثــروة أهــم مــن 

العمــل(، وأشــار إلــى أن نصيــب الـــ 1% مــن األمريكييــن 

قــد ارتفــع مــن 17% مــن الدخــل فــي 1979 إلــى 43% فــي 

.2007

الالمســاواة،  تفاقــم  إلــى  كورونــا  جائحــة  أدت  وقــد   

حيــث زاد إجمالــي ثــروة أغنــى 3 أشــخاص فــي العالــم 

مــن 214 مليــار دوالر إلــى 497 مليــار دوالر فــي أقــل مــن 

عــام  . 

ثالثًــا: الضغــوط غيــر المســبوقة علــى أســواق 
العمــل )البطالــة وتراجــع نصيــب العمــل فــي 

الناتــج القومــي( 

أصبحــت مشــكلة البطالــة القاســم المشــترك بيــن 

دول العالــم، ويأتــي فــي مقدمــة المتعطليــن الشــباب 

االســتقرار  علــى  ذلــك  تأثيــر  يخفــى  وال  والنســاء، 

االجتماعــي. كذلــك يالحــظ تراجــع نصيــب العمــل فــي 

الناتــج القومــي، وهــذا مــا أكــده االقتصــادي الفرنســي 

ــه "رأس المــال فــي القــرن  Thomas Piketty فــي كتاب

مــن  هائــل  كــم  علــى  والقائــم  والعشــرين"  الحــادي 

البيانــات تعــود إلــى القــرن الثامــن عشــر ، حيــث يشــير 

إلــى أن معــدل العائــد علــى رأس المــال يفــوق معــدل 

ــؤدي  ــل؛ ممــا ي ــى المــدى الطوي النمــو االقتصــادي عل

الثــروات  توزيــع  فــي  والالمســاواة  الثــروة  تركــز  إلــى 

 . االجتماعــي  االســتقرار  غيــاب  فــي  يتســبب  ممــا 

وتثبــت التجربــة خــالل المائــة ســنة الماضيــة أنــه مــن 

تتــرك  ال  حتــى  الحوكمــة  مبــادئ  تطبيــق  الضــروري 

قــوى الســوق علــى عواهنهــا وذلــك مــن خــالل احتــرام 

مواثيــق العمــل الدوليــة المتعلقــة بحقــوق العمــال. 

هنــاك إجمــاع على أن الفروقــات المتزايدة 

لعــدم  كمصــدر  تبــرز  الدخــل  توزيــع  فــي 

البــاد  فيــه  بمــا  العالــم  فــي  االســتقرار 

الغنيــة والفقيــرة علــى حــد ســواء.

القاســم  البطالــة  مشــكلة  أصبحــت 

المشــترك بيــن دول العالــم، ويأتــي فــي 

مقدمــة المتعطليــن الشــباب والنســاء.
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رابًعا: النزاعات والحراك االجتماعي 

حــذرت منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( مــن أن تفاقــم 

العالــم(  والالمســاواة قــد  )900مليــون فــي  البطالــة 

االجتماعــي،  االســتقرار  عــدم  لهيــب  إذكاء  إلــى  أديــا 

الســريع  بالتحــرك  األمــور  تــدارك  الضــروري  ومــن 

ــة  ــات المقارن ــاع القــرار  . وتشــير البيان مــن جانــب صن

إلــى أن الــدول العربيــة كان لهــا النصيــب األكبــر فــي 

االضطرابــات االجتماعيــة خــالل العقــد الماضــي، بــل 

االقتصاديــة  األوضــاع  تــردي  الخبــراء  بعــض  ُيرجــع 

ــة إلى"الربيــع العربــى".       وفــى مقدمتهــا الفقــر والبطال

خامًسا: آثار جائحة كورونا 

ضربــت جائحــة كورونــا كل دول العالــم دون تمييــز، 

وكانــت األولــى فــي درجــة الشــمول منــذ "اإلنفلونــزا 

اإلســبانية" فــي عــام 1918. وإلــى جانــب النواحــي الطبيــة 

آثــار  الجائحــة  لهــذه  يكــون  أن  يتوقــع  واإلنســانية، 

اقتصاديــة واجتماعيــة بعيــدة المــدى، وقــد بــدأت هــذه 

ــاء.  ــور بعــد عــام مــن انتشــار الوب ــار فــي التبل اآلث

وســوف نركــز هنــا علــى تلــك اآلثــار المتعلقــة بأســواق 

ــة  ــب التفصيلي ــى الجوان العمــل ، ويمكــن االطــالع عل

فــي سلســلة البحــوث الرصينــة التــي قــام بهــا المركــز 

المصــري للدراســات االقتصاديــة.

ويمكــن إجمــال آثــار هــذه الجائحــة علــى ســوق 
العمــل، كمــا يلــي:

فيمــا يتعلــق بمســتقبل العمــل، فقــد بــدأت بالفعــل 

حيــث  التشــغيل؛  أنمــاط  فــي  جوهريــة  تغيــرات 

المنصــات  واســتخدام  المنــزل  مــن  العمــل  انتشــر 

وصاحــب  العامــل  بيــن  التواصــل  فــي  اإللكترونيــة 

الذهــاب  أو  محــددة  بمواعيــد  التقيــد  دون  العمــل 

جديــدة  نمــاذج  بــدأت  كذلــك  العمــل.  مكاتــب  إلــى 

أو  الوقــت  لبعــض  العمــل  مثــل  العمــل  لعقــود 

العمــل علــى منتــج محــدد بمقابــل معلــوم. كل هــذا 

ناحيــة  مــن  العمــل  مرونــة ســوق  زيــادة  إلــى   يــؤدي 

األمــان  وغيــاب   ،)Labour Market Flexibility(

الوظيفــي مــن ناحيــة أخــرى )Job Security( . كذلــك 

تفاقمــت البطالــة فــي العالــم أجمــع نظــًرا لتراجــع 

معــدالت النمــو وكذلــك تدفــق التجــارة الدوليــة، وقــد 

كان تأثيــر البطالــة أشــد علــى أصحــاب المشــروعات 

الصغيــرة والمتوســطة والنســاء فــي قــوة العمــل. 

علــى طريقــة  يتوقــف  العمــل ســوف  إن مســتقبل 

األوضــاع  تفرضهــا  التــي  للتحديــات  االســتجابة 

الجديــدة. 
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4. النظرة المستقبلية 

بعــد اســتعراض تطــور أســواق العمــل فــي مصــر 

مســارات  واســتقراء  الماضــي،  القــرن  نصــف  فــي 

الســؤال:  يصبــح  عــام،  بشــكل  العمــل  مســتقبل 

مــا خريطــة الطريــق إلصــالح هيــكل العمالــة الــذي 

يمكــن  وكيــف  طويلــة؟  لعقــود  جمــوده  علــى  ظــل 

االســتجابة للتحديــات التــي تطرحهــا الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة والتحــوالت والصدمــات الخارجيــة التــي آخرهــا 

وتوابعهــا؟  كورونــا  جائحــة 

إن التحــدي الكبيــر هــو تلبيــة متطلبــات الهــدف الثامــن 

ــز  مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، وذلــك بتعزي

والمســتدام،  للجميــع  الشــامل  االقتصــادي  النمــو 
وتحقيــق العمالــة الكاملــة المنتجــة وتوفيــر العمــل 
الالئــق للجميــع، وهــذا مــا انعكــس أيًضــا فــي الرؤيــة 
المســتقبلية: مصــر 2030. كيــف يمكــن تحقيــق ذلــك 
الجهــاز  يتوقــع  حيــث  الســكاني؛  االنفجــار  ظــل  فــي 
المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء أن يصــل عــدد 
مليوًنــا  و192   ،2030 عــام  فــي  مليوًنــا   120 إلــى  الســكان 
فــي عــام 2052، ويعنــي ذلــك أن قــوة العمــل يمكــن أن 
تصــل إلــى 30 مليوًنــا فــي عــام 2030، و50 مليوًنــا فــي عــام 
2052. إن االســتجابة لهــذا التحــدي تكمــن فــي مواجهــة 

األســئلة األربعــة التاليــة: 

إن مصــر بمــا لديهــا مــن تجربــة تاريخيــة رائــدة، ومــوارد بشــرية وافــرة قــادرة علــى صياغــة اســتراتيجية 

متكاملــة للتشــغيل تجيــب عــن هــذه التســاؤالت التــي ســوف تشــكل مســتقبل العمــل، بــل ومســتقبل 

التنميــة بشــكل عــام. 

مستقبل
العمل

١- من أين يأتي 
الطلب على العمل؟

٤- كيف نتالفى 
االختالل االجتماعي؟ 

٣- كيف نحقق 
استقرار سوق 

العمل؟ 

٢- ما المهارات 
المطلوبة؟ 




