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المقدمة:

ــا لتقريــر منظمــة العمــل الدوليــة األولــي  شــهد عالــم العمــل العديــد مــن التطــورات التكنولوجيــة علــي مــدار التاريــخ، فوفًق
الصــادر عــن اللجنــة العالميــة لمســتقبل العمــل لعــام 2017، يشــهد عالــم العمــل تغيــًرا تحولًيــا، مدفوًعــا بشــكل أساســي بأربعة 
ــرح  ــام 2013، اقت ــي ع ــاخ. وف ــر المن ــة وتغي ــوالت الديموغرافي ــة والتح ــكارات التكنولوجي ــة واالبت ــي العولم ــرى، وه ــات كب اتجاه
الســيد/غاي رايــدر، المديــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة، مبــادرة مســتقبل العمــل باعتبارهــا واحــدة مــن المبــادرات الســبع 
ــة  ــى مهم ــا عل ــة آثاره ــدة ومعالج ــات الجدي ــن التقني ــئة ع ــية الناش ــات الرئيس ــي التحدي ــر ف ــك للتفكي ــة، وذل ــرى المئوي للذك

منظمــة العمــل الدوليــة.

ومنــذ إطــالق المبــادرة فــي عــام 2015، انطلقــت منظمــة العمــل الدوليــة فــي رحلــة مدتهــا أربــع ســنوات بــدأت بسلســلة مــن 
ــر لجنــة عالميــة مســتقلة، وُاختتمــت باعتمــاد إعــالن المئويــة الخــاص بمســتقبل  الحــوارات الوطنيــة. أعقــب ذلــك  صــدور  تقري
العمــل فــي مؤتمــر العمــل الدولــي الـــ108 فــي عــام 2019. ويحــدد عمــل اللجنــة رؤيــة لجــدول أعمــال محــوره اإلنســان مســتندا إلــى 
االســتثمار فــي قــدرات األشــخاص ومؤسســات العمــل والعمــل الالئــق والمســتدام، وهــو مــا يتماشــى علــى أكمــل وجــه مــع 

جوهــر مهمــة منظمــة العمــل الدوليــة المتمثلــة فــي تعزيــز العدالــة االجتماعيــة والعمــل الالئــق.

وقــد تعــددت االراء حــول تأثيــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة والــذكاء االصطناعــي والتقنيــات الجديــدة بشــكل عــام بيــن آثــار ايجابيــة 
ومخاطــر. فبينمــا يثمــن البعــض علــي مزاياهــا المتمثلــة فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة، وزيــادة محتملــة لإلنتاجيــة، وبالتالــي 
تقليــل ســاعات العمــل. علــى العكــس مــن ذلــك، تســلط أبحــاث أخــرى الضــوء علــى مخاطــر التطــورات التكنولوجيــة الجديــدة 
التــي تحــل محــل العمالــة، ممــا يقلــل مــن إبــداع األشــخاص ويزيــد مــن عــدم المســاواة. عــالوة علــى ذلــك، ومــع تداعيــات أزمــة 
جائحــة فيــروس كورونــا التــي ضربــت جميــع االقتصاديــات دون اســتثناء، زادت أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا فــي جميــع أنــواع 
ــا كمــا لــم يحــدث مــن قبــل. كمــا وصــل اعتمــاد الحلــول التكنولوجيــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة مــع تزايــد  العمــل تقريًب

اهميــة محــو األميــة الرقميــة.

بالطبــع ســيكون لــكل دولــة خصوصيتهــا فــي التعامــل مــع التقنيــات الجديــدة وتبنيهــا لهــا وفــي التخفيــف مــن تأثيرهــا علــى 
االقتصــاد وذلــك بنــاًءا علــى احتياجاتهــا التنمويــة، واالمــر الــذي يســتدعي  اعتمــاد نهــج لتحليــل آثــار التوجهــات الســابقة والتنبــأ 

بالموجــات المســتقبلية، باالضافــة الــي قيــاس الفوائــد والمخاطــر لرســم السياســات المتخصصــة.

ومصــر ليســت اســتثناء لتحديــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي تجتــاح العالــم. حيــث تقــود شــركات الحلــول الجديــدة القائمــة 
علــى التكنولوجيــا والشــركات الناشــئة القائمــة علــى االبتــكار موجــة إدخــال تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة إلــى القطاعــات 
المحليــة الرئيســية. لــذا تتأثــر جميــع القطاعــات الرئيســية فــي مصــر بـــالثورة الصناعيــة الرابعــة، وإن كان ذلــك بدرجــات متفاوتــة 
ــات  ــي التقني ــالل تبن ــن خ ــي م ــكل إيجاب ــتية بش ــات اللوجس ــل والخدم ــل النق ــات مث ــل القطاع ــث تتفاع ــة، حي ــج مختلف وبنتائ
ــر  ــداث تأثي ــات إلح ــا إمكان ــع لديه ــة والتصني ــل الزراع ــرى مث ــات أخ ــن أن قطاع ــي حي ــا، ف ــات تقريًب ــع الجبه ــى جمي ــدة عل الجدي
ــر  ــا وســرعة التبنــي. وعليــه فــإن تأثي ــر، ولكنهــا مازالــت  فــي حاجــة الــي  إدخــال الحلــول القائمــة علــى التكنولوجي أقــوى بكثي
التقنيــات الجديــدة يتطلــب المراقبــة عــن قــرب ووضــع خطــط تدخــل مــن قبــل الحكومــة ورواد الصناعــة وصانعــي السياســات 

ســويًا لمواجهــة التحديــات التــي قــد تطــرأ علــى ســوق العمــل.

وتأتــي اهميــة هــذه الدراســة فــي ظــل جهــودة وزارة القــوي العاملــة المصريــة لمواكبــة التحــوالت االقتصاديــة والتكنولوجيــة 
ــر  ــة. األم ــدن الذكي ــي والم ــول الرقم ــة والتح ــة الرابع ــورة الصناعي ــل الث ــي ظ ــة ف ــل خاص ــوق العم ــى س ــئة عل ــورات الناش والتط
الــذي يســتلزم إعــداد جيــل يتســلح بمهــارات وقــدرات معرفيــة تكنولوجيــة علميــة وعمليــة فائقــة،ً تمكنــه مــن المســاهمة فــي 
تعزيــز البنيــة التقنيــة والرقميــة المتطــورة وزيــادة القــدرة التنافســية للقطاعــات االقتصاديــة والصناعيــة فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة، فضــاًل عــن اهميــة التعــاون بيــن القطــاع العــام والخــاص لوضــع اســتراتيجيات جديــدة تخــدم العمالــة، وتســاعد علــى 

تطويــر مهاراتهــا ووضــع سياســات الحمايــة االجتماعيــة للعمالــة المتضــررة مــن التطــور التكنولوجــي.

اليمكــن ألحــد أن يتنبــأ بدقــة التأثيــر الفعلــي لهــذه التقنيــات علــى االقتصاديــات. ولكننــا نحــاول مــن خــالل  هــذه الدراســة تحليــل 
تأثيــر إدخــال التقنيــات الجديــدة علــى االقتصــاد المصــري وخاصــة علــى القطــاع الصناعــي  وذلــك لتقديــم المشــورة لمتخــذي 



6

القــرار حــول كيفيــة تعظيــم المكاســب وضمــان النتائــج الجماعيــة اإليجابيــة والمكاســب المشــتركة داخــل المجتمــع. 

ــوض  ــروع “النه ــص مش ــرة، باألخ ــة بالقاه ــل الدولي ــة العم ــب منظم ــن مكت ــاون بي ــار  التع ــي اط ــة ف ــذه الدراس ــداد ه ــي اع ويأت
ببرنامــج العمــل الالئــق فــي شــمال أفريقيــا )’ADWA(  – الممــول مــن قبــل الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة )SIDA( – ووزارة 
القــوى العاملــة المصريــة حيــث تهــدف الدراســة إلى دعــم الــوزارة لتطوير وتحديــث إســتراتيجيتها الوطنيــة لمســتقبل الوظائف 
ــة  ــم رؤي ــالل تقدي ــن خ ــاالت، م ــات واالتص ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــدم ف ــي والتق ــذكاء االصطناع ــع لل ــر المتوق ــوء التأثي ــي ض ف
تحليليــة لســوق العمــل المصــري وتأثيــر جائحــة الكوفيــد19- فــي مصــر وتأثيــر التطــور التكنولوجــي علــى األنشــطة اإلقتصاديــة 
ــذه  ــالل  ه ــن خ ــاول م ــا نح ــات. ولكنن ــى االقتصادي ــات عل ــذه التقني ــي له ــر الفعل ــة التأثي ــأ بدق ــد أن يتنب ــن ألح المختلفة.اليمك
ــم  ــك لتقدي ــي  وذل ــاع الصناع ــى القط ــة عل ــري وخاص ــاد المص ــى االقتص ــدة عل ــات الجدي ــال التقني ــر إدخ ــل تأثي ــة تحلي الدراس
المشــورة لمتخــذي القــرار حــول كيفيــة تعظيــم المكاســب وضمــان النتائــج الجماعيــة اإليجابيــة والمكاســب المشــتركة داخــل 

المجتمــع. 

ــوض  ــروع “النه ــص مش ــرة، باألخ ــة بالقاه ــل الدولي ــة العم ــب منظم ــن مكت ــاون بي ــار  التع ــي اط ــة ف ــذه الدراس ــداد ه ــي اع ويأت
ببرنامــج العمــل الالئــق فــي شــمال أفريقيــا )’ADWA(  – الممــول مــن قبــل الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة )SIDA( – ووزارة 
القــوى العاملــة المصريــة حيــث تهــدف الدراســة إلى دعــم الــوزارة لتطوير وتحديــث إســتراتيجيتها الوطنيــة لمســتقبل الوظائف 
ــة  ــم رؤي ــالل تقدي ــن خ ــاالت، م ــات واالتص ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــدم ف ــي والتق ــذكاء االصطناع ــع لل ــر المتوق ــوء التأثي ــي ض ف
تحليليــة لســوق العمــل المصــري وتأثيــر جائحــة الكوفيــد19- فــي مصــر وتأثيــر التطــور التكنولوجــي علــى األنشــطة اإلقتصاديــة 

المختلفــة.
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1. الملخص التنفيذي

إن الثــورة الصناعيــة الرابعــة هــي نقلــة تكنولوجيــة تؤثــر علــى الثقافــات واالقتصــادات فــي كل أنحــاء العالــم. وهــي تعكــس 
خلــق وتقــدم نطــاق عريــض مــن التكنولوجيــا الحديثــة التــي تحــرك االبتــكارات واالختراعــات عبــر القطاعــات مــع تغييــر الجوانــب 
األساســية للثقافــة والمجتمــع كمــا نعرفهــا. وتتضمــن عناصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة تكنولوجيــا مثــل الــذكاء االصطناعــي، 
والتعلــم اآللــي، والتحكــم اآللــي، وإنترنــت األشــياء، والبيانــات الضخمــة، وقواعــد البيانــات المتسلســلة، والحوســبة الكموميــة، 

والطباعــة ثالثيــة األبعــاد. 

وينبــع تفــرد الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وفًقــا لخبــراء االقتصــاد وقــادة الفكــر المعاصريــن، مــن نطاقهــا، ووفــرة تكنولوجيتهــا 
المرتبطــة بهــا، وســرعة انتشــارها فــي أنحــاء العالــم. فالكثيــر مــن التكنولوجيــا الحديثــة التــي لــم ُتســتحدث ســوى مــن عقــد 
مضــى أو نحــوه يتــم اعتمادهــا بالفعــل علــى مســتويات صناعيــة واســعة النطــاق. وقــد عجلــت جائحــة كوفيــد-١٩ بتطبيقــات 

تكنولوجيــة معينــة وبمعــدالت اعتمادهــا. 

ويشــغل األثــر الــذي ســتؤتيه هــذه االختــالالت التكنولوجيــة علــى ســوق العمــل اهتماًمــا كبيــًرا، فضــاًل عــن كونــه مثــار قلــق كبيــر 
أيًضــا. فقــد جــرت محاولــة التوصــل إلــى عــدد مــن التقديــرات، وإن كان الفــارق بينهــا شاســع، حيــث ســُتخَلق بعــض الوظائــف، 
والبعــض ســيعزز، والبعــض اآلخــر ســينقضي. وتأخــذ األنمــاط الجديــدة للوســاطة فــي مجــال التشــغيل، مثــل الحلــول القائمــة 
ــا أمــام تشــريعات  علــى المنصــات، فــي إعــادة تعريــف العالقــة التقليديــة بيــن صاحــب العمــل والموظــف وفــي كونهــا تحدًي
العمــل. ففــي حيــن يمكــن توقــع مكاســب إنتاجيــة جمــة، لــن تخلــو المســألة مــن الفائزيــن والخاســرين، وذلــك داخــل البلــدان 
وفيمــا بينهــا. وترجــع الكيفيــة التــي تقتنــص بهــا أســواق العمــل واالقتصــادات هــذه الفــرص بأســلوب شــامل للجميع ومســتدام 

إلــى حــد كبيــر إلــى السياســات المطبقــة وتنفيذهــا فــي التوقيــت المناســب.  

وليســت مصــر اســتثناء مــن قــوى الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي تجتــاح العالــم. فعلــى المســتوى المحلــي، تعمــل فــورة فــي 
الحلــول القائمــة علــى التكنولوجيــا علــى قيــادة إدخــال تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي القطاعــات المحليــة الرئيســية. 
ــث  ــن حي ــة م ــكارات العالمي ــى االبت ــيات عل ــددة الجنس ــركات متع ــل الش ــن رد فع ــع م ــي ناب ــر إضاف ــة أث ــك، ثم ــى ذل ــالوة عل وع
اختيارهــا تســريح قواهــا العاملــة المحليــة أو اســتبدالها أو تحســين مهاراتهــا. وتعمــل جائحــة كوفيــد-١٩ علــى التعجيــل 
بالثــورة الرقميــة عبــر االقتصــادات والمجتمعــات؛ فاألعمــال التجاريــة والمســتهلكون والتربويــون والســلطات العامــة آخــذة فــي 
تعلــم التعايــش مــع الوبــاء عــن طريــق إيجــاد ســبل جديــدة الســتغالل تكنولوجيــا اإلنترنــت والتكنولوجيــا الرقميــة بطــرق مــن 

شــأنها تغييــر الســلوكيات ِلمــا يتجــاوز األزمــة الحاليــة.

ويشــمل أثــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة جميــع قطاعــات مصــر الرئيســية، وإن كان بدرجــات مختلفــة وبنواتــج شــتى، فقطاعــات 
ــول  ــدرة الحل ــن أن ق ــي حي ــا، ف ــدة تقريًب ــى كل األصع ــدة عل ــا جدي ــق تكنولوجي ــى تطبي ــت عل ــتيات عمل ــل واللوجس ــل النق مث
ــًوا  ــات نم ــهد القطاع ــا تش ــر. كم ــد كبي ــى ح ــد إل ــفة بع ــر مكتش ــزال غي ــع ال ت ــة والتصني ــي الزراع ــا ف ــى التكنولوجي ــة عل القائم

ــاالت.  ــات واالتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــي اس ــي تقتض ــف الت ــة”، أي الوظائ ــة الرقمي ــف المعرف ــي “وظائ ــريًعا ف س

ويقتضــي الطلــب ســريع النمــو علــى مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والمعرفــة بهــا تحــواًل فيمــا يعرضــه التعليــم. 
ــة  ــتمر، وثقاف ــم المس ــارات التعل ــدة، وخي ــع األصع ــى جمي ــية عل ــارات األساس ــة والمه ــة الرقمي ــة للمعرف ــة واضح ــة حاج فثم
ــباب  ــال والش ــن األطف ــد م ــض المزي ــى تعري ــة إل ــي بحاج ــوي والجامع ــي والثان ــم االبتدائ ــا أن التعلي ــاة. كم ــدى الحي ــم م التعل
ــا  ــة فرًص ــول الرقمي ــدم الحل ــج. وتق ــو منت ــى نح ــتغاللها عل ــل الس ــة، ب ــات الرقمي ــتهلكين للتطبيق ــم مس ــط لكونه ــس فق لي
كبيــرة للمنظومــة التعليميــة إلصــالح نفســها، وتوســيع نطاقهــا، وتعديــد خدماتهــا، بمــا فــي ذلــك إفــادة الشــرائح الســكانية 

ــا مــن كفايــة الخدمــات، مثــل الشــباب فــي القــرى أو النســاء العامــالت مــن المنــزل. المحرومــة تاريخًي

ــه  ــد أوج ــي تأكي ــة، ف ــة الهائل ــة واالجتماعي ــوالت االقتصادي ــخ، ذات التح ــي التاري ــابقة ف ــة” الس ــورات الصناعي ــهمت “الث ــد أس وق
عــدم المســاواة وانعــدام األمــن االقتصــادي، ومــن ثــم جــاءت بمخاطــر أمــام االســتقرار االجتماعــي السياســي. والحاجــة ملحــة 
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ــد  ــامل ض ــن الش ــتحداث التأمي ــيما اس ــع، وال س ــتوى المجتم ــى مس ــر عل ــة المخاط ــة لموازن ــي هائل ــالح اجتماع ــات إص لسياس
البطالــة، مــع ربطهــا بفــرص صقــل المهــارات، مــن أجــل الســماح للعامليــن بالتكيــف مــع الوتيــرة المتســارعة لتغيــر ســوق العمل. 

ــا  ــط فيم ــس فق ــر، لي ــي مص ــات” ف ــة البيان ــكيل “بيئ ــي تش ــة ف ــري للدول ــدور الجوه ــى ال ــا عل ــوء أيًض ــة الض ــذه الوثيق ــلط ه تس
يتعلــق باالســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، بــل فيمــا يتعلــق بتنظيــم التحــوالت فــي إنتــاج 
البيانــات واســتخدامها أيًضــا. وعلــى أســاس التحقيقــات المجــراة مــع قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، تشــير الورقــة 
أيًضــا إلــى ســبل التعجيــل بإنشــاء الشــركات الناشــئة التكنولوجيــة وتراكــم البحــث والتطويــر علــى الصعيــد المحلــي، ومــن ثــم 

الســماح للصناعــة المحليــة باكتســاب حصــة ســوقية أكبــر علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي.
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2. المقدمة

2-1 غرض الدراسة
ــت  ــا، فكان ــاًل جذرًي ــم تحوي ــادات العال ــل اقتص ــى تحوي ــرن عل ــة الق ــذ بداي ــاالت من ــات واالتص ــا المعلوم ــدم تكنولوجي ــل تق عم
ــذكاء  ــال ال ــي مج ــدم ف ــي أن التق ــة، تعن ــدرة المعالج ــحابية وق ــبة الس ــل الحوس ــن، مث ــعة التخزي ــي س ــة ف ــادات الرهيب الزي
االصطناعــي يختــرق جميــع جوانــب االقتصــادات والمجتمعــات. وترتبــط بذلــك تكنولوجيــا جديــدة مثــل قواعــد البيانــات 
ــورة  ــح “الث ــوم بمصطل ــرف الي ــات يع ــا ب ــزًءا مم ــكل ج ــا يش ــياء، وجميعه ــت األش ــاد، وإنترن ــة األبع ــة ثالثي ــلة، والطباع المتسلس
الصناعيــة الرابعــة “ 1. وشــأنها شــأن ســابقاتها، تحظــى هــذه التكنولوجيــا بقــدرات جمــة مــن أجــل التنميــة، ولكنهــا أيًضــا تثيــر 
ــًرا، خصوًصــا فــي ســياق البلــدان الناميــة. وفــي القلــب مــن هــذا الجــدل يقــع الحــوار بشــأن مســتقبل العمــل، وهــو  ــا كبي قلًق
جــزء ال يتجــزأ مــن الخطــاب المعنــي بأخالقيــات الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل التنميــة وشــمول الجميــع. وهــو، فضــاًل عــن ذلــك، 
متوافــق مــع تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بالنمــو الشــامل للجميــع والمســتدام، وفــرص العمــل الالئــق )8(، والتعليــم 

ــين )5(.  ــن الجنس ــاواة بي ــف )4(، والمس ــع والمنص الجام

ــة  ــة لمالءم ــرات التحويلي ــذه التغيي ــخير ه ــة تس ــن جه ــادرة م ــام المب ــذ بزم ــات األخ ــى الحكوم ــب عل ــبق، يج ــا س ــل م ــي ظ وف
ــرض  ــة بغ ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــاون م ــة بالتع ــذه الدراس ــت ه ــك، أجري ــى ذل ــا. وعل ــكل منه ــردة ل ــة المتف ــات التنمي احتياج
ــن  ــرص م ــات والف ــأن التحدي ــا بش ــن منظوره ــى تكوي ــاعدتها عل ــة لمس ــرؤى متعمق ــة ب ــة المصري ــوى العامل ــد وزارة الق تزوي
أجــل مســتقبل العمــل فــي مصــر فــي ضــوء األثــر المتوقــع للــذكاء االصطناعــي ومــا يتصــل بــه مــن ابتــكارات فــي تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت. وتســتند الدراســة علــى اســتعراض لألدبيــات فضــاًل عــن وجهــات نظــر واقعيــة مــن أصحــاب المصلحــة 
ــا  ــذه التكنولوجي ــه ه ــر ب ــا تبش ــل لم ــتغالل األمث ــة االس ــول كيفي ــتنتاجات ح ــم اس ــأنها تقدي ــن ش ــيين. وم ــن الرئيس والمبلغي
وتخفيــف مخاطرهــا. وتضــع توصيــات الدراســة فــي اعتبارهــا أبعــاد السياســة العامــة فــي مجــاالت التعليــم والمهــارات، 
ــاع  ــية للقط ــادرات الرئيس ــل المب ــة، مث ــة محتمل ــرى ذات عالق ــاالت أخ ــب مج ــى جان ــة، إل ــز الضريبي ــام والحواف ــتثمار الع واالس

ــي. ــع المدن ــاص والمجتم الخ

2-2 المنهجية

تعتمــد الدراســة علــى اســتعراض شــامل لإلســهامات الرئيســية فــي األدبيــات الدوليــة، مــع التركيــز علــى االقتصــادات الناميــة، 
وذلــك فيمــا يختــص باتجاهــات الرقمنــة/ الــذكاء االصطناعــي وأثرهــا االقتصــادي واالجتماعــي، فضــاًل عــن المهــارات المطلوبــة 

ومتطلبــات التعلــم مــدى الحيــاة. كمــا تقــدم الدراســة مزيًجــا مــن االتجاهــات الرئيســية. 

وقــد جــرى ذلــك عــن طريــق إجــراء مقابــالت2  مــع أصحــاب المصلحــة والمبلغيــن الرئيســيين فــي الصناعــة والتكنولوجيــا 
والسياســات. كمــا تمــت استشــارة واضعــي السياســات الذيــن يشــغلون مناصــب تمكنهــم مــن الدرايــة بالسياســات المتعلقــة 
ــة  ــن مجموع ــا. وتتضم ــر عليه ــى التأثي ــدرة عل ــن الق ــي، و/أو م ــذكاء االصطناع ــل وال ــتقبل العم ــا ومس ــف والتكنولوجي بالوظائ
ثانيــة قــادة الصناعــة والمديريــن والخبــراء فــي الصناعــة المصريــة، مــع التركيــز علــى أصحــاب العمــل الذيــن ربمــا قــد يتأثــرون 
باالتجاهــات المقبلــة لمســتقبل العمــل. أمــا المجموعــة الثالثــة فتشــمل الممارســين فــي فضــاء التكنولوجيــا، بمــا فــي ذلــك 
الشــركات الناشــئة التكنولوجيــة فضــاًل عــن الشــركات الكبيــرة المدفوعــة باالبتــكار، المنخرطيــن فــي أنشــطة مــن شــأنها التأثــر 

بمســتقبل العمــل.

https://www.weforum. .2016 1 شواب، كالوس. “الثورة الصناعية الرابعة: ماذا تعني وكيفية االستجابة لها”. المنتدى االقتصادي العالمي، كانون ثان/ يناير 
/org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond

 2 ترد القائمة الكاملة للخبراء الذين أجريت معهم المقابالت في الملحق أ.
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3. مستقبل العمل في السياق العالمي

3-1 الثورة الصناعية الرابعة: المصطلحات والتكنولوجيا ودوافع التغيير الرئيسية
ــس  ــواب )Klaus Schwab(، مؤس ــة كالوس ش ــاحة العالمي ــى الس ــى عل ــرة األول ــة‘ للم ــة الرابع ــورة الصناعي ــح ’الث ــاغ مصطل ص
ــي  ــوان ف ــس العن ــل نف ــذي يحم ــه ال ــالق كتاب ــع إط ــتخدامه م ــاع اس ــم ش ــذي. ث ــه التنفي ــي ورئيس ــادي العالم ــدى االقتص المنت

ــة 32016. بداي

ــة  ــة الهائل ــازات التكنولوجي ــف اإلنج ــة لوص ــوى طريق ــار 4IR( س ــا باالختص ــا عموًم ــار إليه ــة )المش ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث وم
المتزامنــة فــي نطاقــات واســعة مــن المجــاالت مــع اإلشــارة إلــى طبيعتهــا غيــر المســبوقة مــن التالقــح فيمــا بينهــا. ويعــزي 
شــواب )Schwab( فــي كتابــه الثــورة الصناعيــة التــي يشــهدها عصرنــا إلــى التطــورات والتكنولوجيــا التــي يجمعهــا خيــط واحــد 
رئيســي مشــترك، أال وهــو تســخير القــوة واســعة االنتشــار للرقمنــة وتكنولوجيــا المعلومــات بطريقــة غيــر مســبوقة مــن قبــل. 

ويتوقــع شــواب )Schwab( أن ينقــاد هــذا التحــول التكنولوجــي باندمــاج تكنولوجيــا تنبنــي علــى بعضهــا البعــض وتعــزز بعضها 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــن ال ــاالت تتضم ــن المج ــًعا م ــا واس ــا نطاًق ــي يذكره ــية الت ــازات الرئيس ــن اإلنج ــض م ــي بع ــض. وتغط البع
والتحكــم اآللــي، وإنترنــت األشــياء، والحوســبة الكموميــة، وتخزيــن الطاقــة، والمركبــات ذاتيــة القيــادة، والطباعــة ثالثيــة األبعــاد، 
والتكنولوجيــا النانويــة، والتكنولوجيــا الحيويــة، وعلــم المــواد. ويعتمــد التطــور فــي كثيــر مــن هــذه المجاالتاعتمــاًدا كبيــًرا علــى 
التقــدم فــي مجــاالت أخــرى. ولــدى كثيــر مــن المجــاالت عالقــة تعايــش مــع بعضهــا البعــض يكــون فيهــا وجــود صناعــة مــا 

مرهوًنــا بوجــود أخــرى.

وقــد حــدد التقريــر األولــي الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة مــن أجــل اللجنــة العالميــة المعنيــة بمســتقبل العمــل لعــام 2017 
أربعــة اتجاهــات رئيســية كبــرى تؤثــر علــى مســتقبل العمــل، وهــي علــى وجــه التحديــد العولمــة، والتكنولوجيــا، والديموغرافيــا، 
وتغيــر المنــاخ. وأمســت العولمــة، وفًقــا للتقريــر، الخاصيــة األكثــر تأثيــًرا علــى اقتصــاد العالــم علــى مــدار عــدة عقــود مضــت، 
ــورة  ــا الث ــي تكنولوجي ــة ف ــكارات التكنولوجي ــا أن االبت ــرة. كم ــارة، والهج ــالت، والتج ــل والتحوي ــاج، والتموي ــل اإلنت ــملت تدوي وش
الصناعيــة الرابعــة آخــذة فــي تحويــل طبيعــة العمــل؛ علــى ســبيل المثــال، زاد عــدد الروبوتــات الصناعيــة التشــغيلية بمقــدار 9 
ــي  ــدة ف ــز بش ــد ترك ــات ق ــر الروبوت ــات أن نش ــرت البيان ــد أظه ــر. وق ــس التقري ــا لنف ــك وفًق ــن 2010 و2017، وذل ــا بي ــنوًيا م ــة س بالمئ
ــل.  ــتقبل العم ــى مس ــاًل عل ــًرا هائ ــا أث ــة أيًض ــرات الديموغرافي ــب التغي ــة. وتجل ــادات المتقدم ــل االقتص ــع وداخ ــاع التصني قط
فالديناميكيــات المتغيــرة والنســب المتزايــدة لفئــات الشــباب الداخليــن ســوق العمــل ال تدفــع فقــط باتجــاه التوســع الحضــري 
وتســهم فــي الهجــرة الدوليــة، بــل إنهــا أيًضــا تحمــل فرصــة كبيــرة لالســتغالل األمثــل لقــدرات المواهــب الشــابة والتعجيــل 
بالنمــو االقتصــادي. أمــا االتجــاه األكبــر األخيــر وفًقــا لنفــس التقريــر فهــو تغيــر المنــاخ. لقــد تــم إحــراز الكثيــر مــن التقــدم فــي 
عالــم العمــل علــى حســاب صحــة البيئــة، إال أن ثمــة توافًقــا قوًيــا ظــل متــداواًل لعــدة ســنوات اآلن مفــاده أن مســتقبل العمــل 
والمجتمــع يجــب أن يتأســس علــى التنميــة المســتدامة بيئًيــا، وبــات مــن شــائع المعرفــة فــي أوســاط قــادة السياســات والصناعة 
أن التدهــور البيئــي المســتمر قــد يــؤدي اآلن إلــى القضــاء علــى الوظائــف وســبل العيــش، وأن مــن ســيتحمل أشــد آثــار ذلــك هــم 

الفئــات المســتضعفة بالفعــل.

وحــدد تقريــر مســتقبل الوظائــف لعــام 2018 الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي أربعــة أوجــه أخــرى للتقــدم التكنولوجي 
كدوافــع رئيســية للتغييــر، هــي: إنترنــت المحمــول الســريعة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والــذكاء االصطناعــي، وانتشــار تطبيــق 
الدراســات التحليليــة للبيانــات الضخمــة، والتكنولوجيــا الســحابية. ولكــن بخــالف الجانــب التقنــي، ثمــة اتجاهــات أخــرى تؤثــر علــى 
مســتقبل العمــل فضــاًل عــن تســارع تطبيــق هــذه التكنولوجيــا الجديــدة، مثــل االتجاهــات فــي التحــول للروبوتــات، والجغرافيــا 

المتغيــرة لإلنتــاج، والتوزيــع، وسالســل القيمــة، وطبيعــة التشــغيل ســريعة التغيــر.

3  شواب، كالوس. “الثورة الصناعية الرابعة: ماذا تعني وكيفية االستجابة لها”. المنتدى االقتصادي العالمي، كانون ثان/ يناير 2016. 

/https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond



١2

وأخيــًرا، وعلــى الرغــم مــن الدفــع إلــى ركــود اقتصــادي عالمــي عــن طريــق إغــالق صناعــات بأكملهــا وإيقــاف سالســل التوريــد 
ــت  ــن أي وق ــر م ــدة أكث ــا المتزاي ــق التكنولوجي ــة لتطبي ــدالت العالمي ــن المع ــل م ــد-19 تعج ــة كوفي ــدو أن جائح ــة، يب العالمي
مضــى، وذلــك وفًقــا لمقــال4  صــادر عــن نيلســن كوربوريشــن )Nielsen Corporation(، وهــي شــركة عمالقــة متعــددة 
الجنســيات فــي مجــال أبحــاث التســويق تختــص بــآراء المســتهلكين وســلوكياتهم. ويعــزي هــذا المقــال ثالثــة عوامــل رئيســية 
ــر ديموغرافيــات جديــدة، هــي: أ( الحــد مــن التســوق داخــل المحــال  ــا عب ــر المفاجــئ فــي تطبيــق التكنولوجي إلــى هــذا التغيي
يجبــر المســتهلكين علــى اللجــوء لقنــوات التســوق عبــر اإلنترنــت؛ ب( سالســل توريــد التجزئــة المتقطعــة تدفــع المســتهلكين 
ــع  ــا الواق ــى تكنولوجي ــاد عل ــى االعتم ــتهلكين إل ــؤدي بالمس ــة ت ــوق الملموس ــرات التس ــاب خب ــن؛ ج( غي ــى المصنعي ــرة إل مباش

ــع. ــرار الواق ــي )VR( لتك ــع االفتراض ــزز )AR(/الواق المع

ويذكــر المقــال، مستشــهًدا بمنصــة علــي بابــا )Alibaba( كمصــدر لــه، أن طلبــات البقالــة التــي نفذهــا المســتخدمون الصينيــون 
فــي ســتينيات القــرن العشــرين كانــت أعلــى أربــع مــرات عــن الطبيعــي خــالل مهرجــان الربيــع )رأس الســنة الصينيــة(. ويســتطرد 
ــة إلكترونــي آخــر فــي الصيــن، فــي زعمــه أن  المقــال فــي االستشــهاد بمنصــة ميــس فريــش )MissFresh(، وهــو متجــر تجزئ

المســتخدمين فــي عمــر األربعيــن فأكبــر قــد ازدادوا بنســبة 2٣٧٪ خــالل فتــرة جائحــة كوفيــد-١٩.

وقــد دفعــت اآلراء المتعمقــة التــي جمعتهــا نيلســن كوربوريشــن )Nielsen Corporation( عــن المســتهلكين واألســواق 
ــر  ــبة لمتاج ــالق بالنس ــى اإلط ــم عل ــر األه ــل التغيي ــد عوام ــتكون أح ــا س ــأن التكنولوجي ــاد ب ــى االعتق ــا إل ــق خبرائه ــًرا فري مؤخ
التجزئــة الخاصــة بالســلع االســتهالكية ســريعة الــدوران ومصنعيهــا علــى المــدى الفــوري )أثنــاء جائحــة كوفيــد-١٩( والمــدى 

ــل.  الطوي

وقــد أعــدت كومــون ثريــد كوليكتيــڤ )Common Thread Collective( - وهــي وكالــة متقدمــة فــي نمــو التســويق وتتخــذ 
ــى  ــة إل ــام المرتفع ــة5  ذات األرق ــارة اإللكتروني ــات التج ــن بيان ــا ع ــه دوًم ــم تحديث ــًرا يت ــا - تقري ــًرا له ــدة مق ــات المتح ــن الوالي م
حــد مذهــل للمبيعــات عبــر القطاعــات، ممــا يبــرز الحالــة غيــر المســبوقة التــي وصلتهــا األســواق اليــوم ويحــث جميــع األعمــال 

التجاريــة الحريصــة علــى البقــاء علــى التفكيــر فــي تبنــي التكنولوجيــا والتجــارة اإللكترونيــة اآلن.

3-2 اإلنتاجية وأسواق الوظائف 
ــد  ــن ق ــن الماضيي ــي العقدي ــبوق ف ــر المس ــكار غي ــر واالبت ــم التغيي ــة، إال أن حج ــادي واإلنتاجي ــو االقتص ــرص النم ــن ف ــم م الرغ
ــز اإلعالمــي  ــزال حجمهــا مشــوًبا بعــدم الوضــوح. ومــع التركي أفضــى إلــى ارتفــاع مســتويات عــدم اليقيــن والقلــق، والتــي ال ي
الكبيــر علــى كيفيــة تحــول التقــدم التكنولوجــي الســريع بأشــكاله كافــة إلــى مصــدر لقلــق الموظفيــن والمجتمعــات 
وخوفهــم، ال يجــب أن تكتفــي الحكومــات والشــركات باتخــاذ قــرارات ســريعة بشــأن كيفيــة دمــج التكنولوجيــا فــي العمــل 
لمواكبــة الطلــب العالمــي، بــل أيًضــا بشــأن كيفيــة تهدئــة مخــاوف موظفيهــا ومجتمعاتهــا. وفــي حيــن كتــب الكثيــرون عــن 
أثــر التقــدم التكنولوجــي علــى االقتصــادات، افتــرض آخــرون أن األثــر علــى التشــغيل ليــس مفهوًمــا جيــًدا أو مقــدًرا حــق تقديــره، 

ــرزوا االحتمــاالت الرئيســية التــي يمكــن للتقــدم التكنولوجــي بــكل أشــكاله أن يؤتيهــا علــى عالــم العمــل6 . وأب

ويذكــر تقريــر الــذكاء االصطناعــي الصــادر عــن االتحــاد األوروبــي7  أن نواتــج الموجــة الحاليــة للميكنــة ليســت مســبقة التحديــد، 
بــل إنهــا ســتخضع لتشــكيل السياســات والقــرارات التــي تنفذهــا الحكومــات منفــردة ومجتمعــة. وفــي حيــن أن التقريــر ال يشــك 
ــد  ــئ يج ــا فت ــه م ــول، إال أن ــر واألط ــن القصي ــى المديي ــف عل ــى الوظائ ــم عل ــر ضخ ــتكون ذا أث ــدة س ــا الجدي ــي أن التكنولوجي ف

التأثيــر الصافــي غيــر واضــح، ال ســيما فيمــا يتعلــق باســتبدال العمــل وتعزيــزه. 

ــى  ــراًقا عل ــر إش ــرة أكث ــي نظ ــادي العالم ــدى االقتص ــن المنت ــادر ع ــف8  الص ــتقبل الوظائ ــر مس ــدم تقري ــرى، يق ــة أخ ــن ناحي وم
أثــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى الوظائــف. فهــو يفيــد أن 75 مليــون وظيفــة مــن المتوقــع أن ُتــزاح بحلــول عــام 2022 فــي 20 
ــدة  ــات الجدي ــات والخدم ــي المنتج ــر ف ــو الكبي ــوع بالنم ــه مدف ــيتاح، معظم ــد س ــون دور جدي ــًرا، وإن كان 133 ملي ــاًدا كبي اقتص
التــي ســتقتضي أن يعمــل البشــر مــع اآلالت والخوارزميــات لتلبيــة الطلــب. ومنــذ صــدور التقريــر فــي 2018، لــم يتضــح بعــد كيــف 
ســتتغير هــذه األرقــام اآلن فــي ظــل وضــع جائحــة كوفيــد-١٩ التــي أوقفــت االقتصــاد العالمــي، ولكنهــا فــي نفــس الوقــت 

دفعــت بتطبيــق حلــول األســواق التكنولوجيــة إلــى معــدالت غيــر مســبوقة. 

4 “كوفيد-19: المحفز غير المتوقع لتطبيق التكنولوجيا”. نيلسن، آذار/ مارس 2020.

5 أوريندورف، آرون. “فرص التجارة اإللكترونية وبياناتها واستراتيجياتها في ظل جائحة فيروس كورونا: التسوق عبر اإلنترنت في عصر جائحة كوفيد-19 

https://commonthreadco.com/blogs/coachs-corner/coronavirus-ecommerce#coronavi- .2020  ]محدث[” كومون ثريد كوليكتيڤ، حزيران/ يونيو
rus-ecommerce-data

6 برينيولفسون، إيريك. ماكافي، آندرو. “السباق مع اآللة: كيف تعمل الثورة الرقمية على التعجيل باالبتكار وقيادة اإلنتاجية وتحويل التشغيل واالقتصاد إلى 

غير رجعة”. كلية سلون لإلدارة، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كانون ثان/ يناير 2012. 
http://ebusiness.mit.edu/research/Briefs/Brynjolfsson_McAfee_Race_Against_the_Machine.pdf
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يصنــف شــواب )Schwab( فــي كتابــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة9  التوقعــات بشــأن أثــر التكنولوجيــا الناشــئة علــى ســوق العمــل 
ــا  ــون أنه ــن يؤمن ــل، وم ــي الهائ ــاء الجمع ــن الرخ ــًدا م ــًرا جدي ــا عص ــتقدم لن ــا س ــون أن التكنولوجي ــن يؤمن ــكرين: م ــى معس إل
ســتؤدي إلــى حالــة مــن الفوضــى والخــراب المدفوعيــن بالبطالــة الجماعيــة. ثــم يضيــف أن الناتــج علــى مــدار التاريــخ عــادة مــا 

وقــع فــي المنتصــف بينهمــا، وأن القــرار يعــود إلجراءاتنــا الجماعيــة لتحديــد المــدى الــذي ســيبلغه كل جانــب. 

كمــا نشــر باحثــان مــن كليــة البحــوث والسياســات بجامعــة أوكســفورد ورقــة10  عــام 2013 قامــا فيهــا بحســاب التأثيــر المحتمــل 
لالبتــكار التكنولوجــي علــى التشــغيل. وعمــال علــى تصنيــف 702 مهنــة مختلفــة علــى مقيــاس مــن األقــل إلــى األكثــر عرضــة 
لخطــورة الميكنــة وخلصــا إلــى أن 4٧٪ مــن إجمالــي التشــغيل فــي الواليــات المتحــدة معــرض للخطــر. ويبيــن الشــكل 1 جــدواًل 

اســتخدمه شــواب )Schwab( فــي كتابــه ليعطــي مثــاًل عــن المهــن الواقعــة علــى طرفــي النقيــض مًعــا.

الشكل 1: الوظائف األكثر واألقل عرضة للميكنة

المصدر: كارل بينيديكت فراي ومايكل أوزبورن، جامعة أوكسفورد، 2013.

https://ec.europa.eu/digital-sin-.2019 7 “مستقبل العمل؟ عمل المستقبل!” تشكيل مستقبل أوروبا الرقمي - المفوضية األوروبية، أيار/ مايو

gle-market/en/news/future-work-work-future
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-re-.2018 8“تقرير مستقبل الوظائف 2018” المنتدى االقتصادي العالمي، سبتمبر/ أيلول

port-2018
 9شواب، كالوس. الثورة الصناعية الرابعة. جنيف، المنتدى االقتصادي العالمي، 2016.  10 فراي، ب. كارل أوزبورن، أ. مايكل. “مستقبل التشغيل: ما مدى 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Em- .2017  تعرض الوظائف للتأثر بالحوسبة؟” سبتمبر/ أيلول

ployment.pdf
https://www.oxfordmartin. .2017 10فراي، ب. كارل أوزبورن، أ. مايكل. “مستقبل التشغيل: ما مدى تعرض الوظائف للتأثر بالحوسبة؟” سبتمبر/ أيلول 

ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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ــرد القائمــة الكاملــة للمهــن التــي خضعــت للتدقيــق ملحقــة مــع الورقــة الفعليــة، ولكــن االتجــاه العــام كان يميــل نحــو  وت
اســتقطاب أكبــر لســوق العمــل. وقــد بــدا أن التشــغيل يحظــى بقــدرة علــى النمــو فــي الوظائــف اإلبداعيــة والمعرفيــة مرتفعــة 

الدخــل، فضــاًل عــن المهــن اليدويــة منخفضــة الدخــل، ولكنــه بــدا قاتًمــا بالنســبة للوظائــف متوســطة الدخــل والمتكــررة. 

وعلــى نفــس نســق الثــورات الصناعيــة األخــرى، خلــف الجيــل الرابــع مــن العولمــة الكثيريــن الذيــن يشــعرون بعــدم اليقيــن بشــأن 
المســتقبل، إال أن ضمــن المســتجدات التــي نراهــا مــدى اتســاع هــذه الثــورة الصناعيــة مــن حيــث خلخلــة الوظائــف المكتبيــة. وإذ 
أضحــى توزيــع المهــام الــذي كان يقــوم بــه البشــر تقليدًيــا متزايــد التكــرار وانعــدام الكفــاءة بســبب أداء اآلالت والخوارزميــات، 
أصبحــت الســوق العالميــة تمثــل تحديــات كثيــرة للعمــال، وللشــركات أيًضــا بشــأن كيفيــة إدارة هــذا التحــول والتحكــم فــي 
ــة  ــارات العمال ــحت مه ــي اكتس ــف الت ــرة للوظائ ــة كثي ــيرڤوسServos( 11( بأمثل ــهد س ــه. ويستش ــال وتهدئت ــن العم ــدم يقي ع
التقليديــة، مثــل مســاعدي العمــل، والســائقين، والمحاميــن، وحــراس األمــن، ومســاعدي المبيعــات، ومشــغلي مراكــز االتصــال، 
إلــخ. وتبيــن الدراســة كيــف يظــل دور هــؤالء العمــال ضرورًيــا، ولكــن عددهــم قــد ينخفــض وقــد يصبــح محتــوى مهامهــم أكثــر 

تعقيــًدا، ممــا يتطلــب مســتوى أعلــى مــن المهــارات مــن أجــل العمــل بالتــوازي مــع الكفــاءة الهائلــة للتكنولوجيــا.

ــا  ــة تحدًي ــم بعناي ــر انتقاله ــمي وتبري ــر الرس ــاد غي ــي االقتص ــال ف ــوق العم ــان حق ــل وضم ــة العم ــادة المركزي ــتمثل زي ــا س كم
بالنســبة للحكومــات، علــى الرغــم مــن عــدد الفــرص اإلبداعيــة الــذي قــد يــؤدي هــذا إليــه مــع وقــوف العالــم علــى أعتــاب عملية 
اقتصاديــة مــن زيــادة التشــغيل لحســاب النفــس، والعمــل الحــر، والعمــل المتــاح عبــر المنصــات. ومــن شــأن تجهيــزات العمــل 
هــذه أن تســمح للعمــال بإيجــاد الطلــب وتلبيتــه بشــكل أكثــر كفــاءة. كمــا أن مــن شــأنها خلــق وفــورات الحجــم والنطــاق التــي 
ــر الحــدود واســتناًدا إلــى مهاراتهــم. إال أن  ــاج أنمــاط أخــرى مــن الدخــل للعمــال عب ســتعمل بدورهــا علــى دفــع اإلنتاجيــة وإنت
ــا للحكومــات إلنفــاذ تشــريعات علــى العمــال للحصــول علــى الحمايــة االجتماعيــة، ممــا يحتمــل أن يــؤذي  هــذا ســيمثل تحدًي
معــه قــدرة الموظفيــن علــى االســتفادة بخطــط الصحــة والمعاشــات الحًقــا فــي الحيــاة. وعــالوة علــى ذلــك، ســتعمل إزاحــة 
العمــل بعيــًدا عــن العالقــات التقليديــة بيــن صاحــب العمــل والموظــف نحــو ســوق عمــل دقيقــة تديرهــا منصــات تكنولوجيــا 
المعلومــات علــى تقويــض األســاس نفســه الــذي تقــوم عليــه تشــريعات العمــل. وســيتعين علــى الحكومــات عندئــذ االلتفــات 
إلــى خطــط الضرائــب وآليــات الحمايــة االجتماعيــة، واالســتثمار كمــا يجــب فــي الهيئــات اإلداريــة والمؤسســية مــن أجــل تنفيــذ 

آليــات اإلنفــاذ بكفــاءة لتنظيــم المخاطــر المحتملــة.

ومــع أن الكثيــر قــد ُكتــب عــن أثــر التكنولوجيــا علــى مســتقبل العمــل، إال أن أغلبيتــه كانــت مــن منظــور االقتصــادات المتقدمــة، 
وفــي حيــن أنــه مــن المفيــد النظــر فــي خبراتهــا وممارســاتها الفضلــى فــي حــاالت االقتصــادات الناشــئة والناميــة، ال مفــر مــن 
إجــراء المزيــد مــن البحــوث مــع اإلشــارة تحديــًدا إلــى ســياقات الهيــاكل االقتصاديــة والسياســية الخاصــة بالبلــدان، ومســتويات 
التعليــم بهــا، وخطــط الرفــاه، واالتجاهــات  الديموغرافيــة، والحصــول علــى اإلنترنــت، فضــاًل عــن توافــر شــبكات األمــان وقدراتهــا 
وفــرص االســتثمار لدعــم القــوى العاملــة الحاليــة مــن أجــل االنتقــال اآلمــن والمنتج إلــى العمــل باســتخدام التكنولوجيا شــديدة 

المهارة.

3-3 التداعيات االجتماعية واستشراف المستقبل
مــن أكبــر المخاطــر علــى االقتصــادات الناميــة والناشــئة تفويــت فرصــة الثــورة التكنولوجيــة وعــدم االســتغالل األمثــل للتقــدم 
ــط  ــد التراب ــع تزاي ــة م ــة، خاص ــر بعناي ــذا األث ــم ه ــر حج ــب تبري ــل. ويج ــن ذي قب ــر م ــرعة أكب ــو بس ــل النم ــن أج ــي م التكنولوج
فيمــا بيــن األســواق وقابليتهــا للتبعــات غيــر المتوقعــة وعــدم المســاواة علــى المســتوى العالمــي. وهــذه تحديــًدا هــي الحــال 
مــع احتماليــة أن تتــرك الفجــوة الرقميــة البلــدان الناشــئة فــي موقــف لــم يســبق لهــا مواجهتــه مــن قبــل، معرضــة لعــدم 
ــة  ــوة الرقمي ــدد الفج ــد ته ــدود. وق ــر الح ــة عب ــي أو المنافس ــد الخارج ــادة التعاق ــي زي ــا ف ــبب التكنولوجي ــع تس ــاواة م المس
وعــدم المســاواة فــي الحصــول علــى التكنولوجيــا بخلــق صــدع أكبــر فــي عــدم المســاواة االقتصاديــة علــى أصعــدة كثيــرة، 

ــة. ــة واالقتصادي ــة والتعليمي ــاد االجتماعي ــس واألبع ــن والجن ــر الس ــرص عب ــة والف ــروق الدقيق ــذرة للف ــة ح ــتتطلب دراس وس

ويوحــي تقريــر الــذكاء االصطناعــي الصــادر عــن االتحــاد األوروبــي12  بــأن نجــاح ثــورة الــذكاء االصطناعــي مــن منظــور اقتصــادي 
ــى  ــم عل ــد األه ــل الوحي ــى أن العام ــوء عل ــلط الض ــو يس ــة. وه ــوالت المجتمعي ــع التح ــل م ــة التعام ــة بكيفي ــتكون مرهون س
ــن  ــال م ــس االنتق ــى عك ــر، وأن عل ــدى القصي ــى الم ــل عل ــوق العم ــوالت س ــيكون إدارة تح ــدده اآلن س ــن بص ــذي نح ــالق ال اإلط
ــي  ــال ف ــب العم ــادة تدري ــى إع ــة إل ــن الحاج ــية م ــة رئيس ــة بصف ــة الحالي ــات الميكن ــد تحدي ــع تعقي ــع، ينب ــى المصان ــزارع إل الم
المرحلــة المتوســطة مــن حياتهــم المهنيــة. وفــي ظــل وتيــرة التحــوالت الجاريــة، ســيكون تطويــع المهــارات الشــخصية علــى 
متطلبــات الســوق أمــًرا ضرورًيــا، وربمــا لــن تصبــح عــادة وراثــة مهنــة أحــد الوالديــن أمــًرا فــي محلــه. وعلــى الرغــم مــن أن التأثيــر 
الصافــي للميكنــة علــى خلــق فــرص العمــل ال يــزال مشــوًبا بالغمــوض، إال أن التقريــر يوحــي بأنــه ســيتأثر بشــدة، وفــي المقــام 
األول، بوتيــرة إمكانيــة إعــادة تدريــب العمــال المزاحيــن واســتعدادهم لفــرص العمــل الجديــدة، وهــو مــا يؤكــد الــدور الحاســم 

الــذي يلعبــه التعليــم فــي تحديــد نواتــج هــذا التحــول.
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ويتنــاول التقريــر األولــي لعــام 2017 الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة13 مــن أجــل اللجنــة العالميــة المعنيــة بمســتقبل العمــل 
هــذا الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة، بمــا فيهــا استكشــاف عالقــة العمــل بالفــرد والمجتمــع فــي ضــوء الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
مــع تنــاول ديناميكيــات الوظائــف الجديــدة ومــا يتصــل بهــا مــن قضايــا السياســات فــي نفــس الوقــت. ويبــرز التقريــر تحديــات 
معينــة تقــف حائــاًل أمــام تطويــر السياســات الكليــة “الموائمــة للتشــغيل”، ويســلط الضــوء علــى العوامــل الرئيســية المتصلــة 
ــطة  ــي األنش ــل ف ــد للتموي ــدور المتزاي ــه ال ــى أن ــي عل ــع المال ــر التوس ــرف التقري ــاواة. ويع ــي والمس ــع المال ــل التوس ــك، مث بذل
االقتصاديــة ويذكــر أنــه يؤثــر علــى جميــع المســتويات الثالثــة لالقتصــاد، أال وهــي الصناعــة، والشــركات، والعمــال )بمــا فــي ذلــك 
أســرهم المعيشــية(. وعندمــا ال يتــم تنظيــم التوســع المالــي تنظيًمــا مســتداًما، يمكــن لهــذه الظاهــرة العالميــة أن تفــرض 
ظروًفــا متقلبــة وهشــة علــى االقتصــاد وعلــى ســوق العمــل. وكثيــًرا مــا أتــى تحفيــز األربــاح قصيــرة األجــل وإيالؤهــا األولويــة، 
حســب التقريــر، بتداعيــات ســلبية علــى المدييــن المتوســط والطويــل فيمــا يختــص بخلــق فــرص العمــل واإلنتاجيــة واســتدامة 

المنشــآت.

أمــا عــدم المســاواة، مــن الناحيــة األخــرى، فقــد كان يعتبــر، تقليدًيــا، مســألة اجتماعيــة تقديريــة وفًقــا لنفــس التقريــر، ولكنــه 
اآلن محــل اعتــراف متنــاٍم بــه كمســألة اقتصاديــة. وهــو علــى عالقــة عكســية مــع النمــو االقتصــادي14  نظــًرا لميلــه إلــى إثــارة 
عــدم االســتقرار السياســي، ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم اليقيــن االقتصــادي، ومــن ثــم يثبــط االســتثمارات وخلــق فــرص 
العمــل. كمــا يمكــن أن يــؤدي عــدم المســاواة إلــى المقاومــة العامــة للسياســات المواليــة للنمــو مثــل التجــارة والتكنولوجيــا، 

وذلــك حســب نفــس التقريــر، ويمكنــه أن يضغــط االســتهالك ويضعــف الطلــب الكلــي.

وبحســب التقريــر االســتهاللي الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة، فإطــار السياســات التكامليــة مــن أجــل التشــغيل الكامــل 
ــاالت  ــول لمج ــركات للتح ــال والش ــم العم ــوي يدع ــو ق ــل نم ــن أج ــة م ــروف مواتي ــى ظ ــي إل ــذي يفض ــار ال ــو اإلط ــج ه والمنت
نشــاط جديــدة. وفــي حيــن تكتســب سياســات التعليــم والمهــارات أهميــة بالغــة فــي هــذا الصــدد، يشــير التقريــر أيًضــا إلــى أن 

ــا مــا لــم تتخــذ اتجاهــات عــدم المســاواة والتوســع المالــي مســاًرا عكســًيا.  اســتهداف النمــو لــن يكــون كافًي

وقــد حــدد تقريــر مســتقبل الوظائــف لعــام 2018 الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي ثالثــة أطــراف رئيســية تحــدد 
إجراءاتهــا نواتــج الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وهــي: الحكومــات، والصناعــات، والعمــال. وقــد حمــل التقريــر الحكومــات بعــبء كل 
ــا متعلــق بالتدخــالت التعليميــة؛ فهــي تضطلــع بمســؤولية تحديــث السياســات التعليميــة التــي تشــمل المناهــج  شــيء تقريًب
المدرســية، وتدريــب المدرســين، والمــدارس المهنيــة عــن طريــق التركيــز أكثر علــى العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيات 
ــي  ــن الت ــة للمه ــريحة التقليدي ــاوز الش ــي ليتج ــم المهن ــة التعلي ــز جاذبي ــق تعزي ــن طري ــة، وع ــر المعرفي ــل غي ــارات التواص ومه

تتطلــب مهــارات منخفضــة ومتوســطة. 

وبحســب التقريــر، تتحمــل الحكومــات أيًضــا مســؤولية حفــز خلــق فــرص العمل عــن طريق االســتغالل األمثــل للتمويــالت العامة 
وتحفيــز االســتثمارات الخاصــة عبــر وســائل مثــل التمويــل المختلــط والضمانــات الحكوميــة. ويذهــب التقريــر إلــى اإلشــارة إلــى أن 
الحكومــات ربمــا تحظــى بقــدرة متجــددة علــى تحســين شــبكات األمــان االجتماعــي عــن طريــق االســتغالل األمثــل لإليــرادات 

الضريبيــة المرتفعــة الناتجــة عــن اإلنتاجيــة وارتفــاع الدخــول بفضــل التكنولوجيــا الجديــدة وتعزيــز العمالــة.

ثــم يقتــرح التقريــر ســباًل مختلفــة يمكــن مــن خاللهــا للصناعــات اســتثمار الفــرص التــي تجلبهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ويبــرز 
كيــف يمكــن للمنافســة علــى المواهــب النــادرة أن تشــتد وتصبــح أكثــر كلفــة علــى مــدار الســنوات، وأن األعمــال التجاريــة ربمــا 
ــل يمكنهــا حتــى  ــة فــي الســوق. ب يتعيــن عليهــا إعــادة توجيــه مســارها كمؤسســات تعلــم لضمــان توافــر الكــوادر الموهوب
ــين  ــة وتحس ــارات العمال ــل مه ــي صق ــهام ف ــل اإلس ــة إذا أرادت بالفع ــاب المصلح ــن أصح ــع م ــاق واس ــن نط ــم م ــي الدع تلق

مهاراتهــا. 

أمــا العمــال، مــن الناحيــة األخــرى، فوفًقــا لنفــس التقريــر، ســيتعين عليهــم تحمــل المســؤولية الحتميــة عــن تعلمهــم مــدى 
الحيــاة ومســاعيهم للتطــور المهنــي. ويأتــي هــذا فــي وقــت عِلــق فيــه البعــض فــي ترتيبــات عمــل خطيــرة، وأجــر منخفــض، 
ــي  ــديدة الت ــدرات الش ــن الق ــم م ــذا بالرغ ــدث ه ــة. ويح ــة االجتماعي ــى الحماي ــول عل ــة للحص ــى منعدم ــدودة إل ــة مح وفرص

توفرهــا الثــورة الرقميــة مــن أجــل النمــو االقتصــادي الشــامل.

ويناقــش تقريــر توقعــات التشــغيل15  الصــادر عــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي مســألة “تفريــغ” الطبقــة 
الوســطى مــع بعــث التقــدم التكنولوجــي بأشــكاله كافــة علــى وظائــف منخفضــة الجــودة وغيــر مســتقرة. ويستشــهد بــأن 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---.2017 ،13 “التقرير االستهاللي من أجل اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل”. مكتب العمل الدولي

dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_591502.pdf
https://.2014 14  أوستري، د. جوناثان. بيرغ، آندرو. تساناغاريديس، ج. خاراالمبوس. “إعادة التوزيع وعدم المساواة والنمو”، صندوق النقد الدولي، شباط/ فبراير

www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Redistribution-Inequality-and-Growth-41291
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بعــض البلــدان تصــل فيهــا نســبة حصــول العمــال غيــر المنتظميــن علــى أي شــكل مــن أشــكال دعــم الدخــل عندمــا يفقــدون 
عملهــم إلــى 50-40 % أقــل مــن الموظفيــن المنتظميــن. وهــذا أمــر مهــم علــى وجــه الخصــوص بالنســبة لالقتصــادات الناشــئة 

التــي تتســم بكــم كبيــر مــن الوظائــف ذات المســتوى المهــاري المنخفــض وبقــدر كبيــر مــن االقتصــاد غيــر الرســمي.

وعلــى الرغــم مــن القلــق المثــار، يــرى الكثيــر مــن المنظمــات والخبــراء علــى المســتوى العالمــي أن 16 “هــذه التحــوالت، إذا تمــت 
إدارتهــا بحكمــة، يمكنهــا أن تــؤدي إلــى عصــر جديــد مــن العمــل الجيــد، والوظائــف الجيــدة، وتحســين جــودة الحيــاة للجميــع؛ 
أمــا إذا تمــت إدارتهــا بشــكل ســيء، فهــي تمثــل خطــورة المزيــد مــن عــدم المســاواة واتســاع االســتقطاب علــى نحــو أكبــر”. 
ــذه  ــاص ه ــة القتن ــات قوي ــة وسياس ــتثمارات ضخم ــب اس ــة أن يتطل ــة الرابع ــورة الصناعي ــى الث ــلس إل ــال الس ــأن االنتق ــن ش وم
الفرصــة الذهبيــة مــن أجــل النمــو االقتصــادي والتحــول االجتماعــي وإلدارة التصــورات الثقافيــة والقلــق مــن التشــغيل ومخــاوف 
العمــال مــن التكنولوجيــا التــي تتغــول علــى حقوقهــم، وال ســيما مــع إمكانيــة اختفــاء الكثيــر مــن الوظائــف ذات المســتوى 

المهــاري المتوســط جــراء الميكنــة والتحــول للروبوتــات، فضــاًل عــن زيــادة المنافســة عبــر الحــدود.

ومــع أن تحديــات النقلــة الرقميــة قــد تبــدو كاســحة بالنســبة لالقتصــادات الناشــئة، إال أنهــا يمكــن أن تــدار إدارة فعالــة لضمــان 
تحــول اســتراتيجي وفعــال. وثمــة حاجــة إلــى هيــاكل عالميــة تعتمــد علــى بعضهــا البعــض لتقــدم للعمــال والشــركات 
والحكومــات إمكانيــة اقتنــاص الكثيــر مــن الفــرص، بمــا فيهــا التعــاون متعــدد األطــراف واالندمــاج اإلقليمــي لتجميــع رؤوس 
األمــوال والخبــرات مــن أجــل تثقيــف عــدد أكبــر مــن العمــال بكلفــة أقــل. ويمكــن للتكنولوجيــا أيًضــا، شــريطة أخــذ الحكومــات 
خطــوات ســريعة وحاســمة نحــو النمــو الشــامل للجميــع، أن تســمح للبلــدان باالســتفادة مــن وســائل أكثــر انتشــاًرا واســتدامة 

للنمــو عــن طريــق دمــج الشــرائح األكثــر اســتضعاًفا مــن االقتصــاد خــالل عمليــة إعــادة التثقيــف بالتفاعــل بيــن البشــر واآلالت.

كمــا يمكــن للتحــول إلــى الميكنــة مــن التشــغيل منخفــض المهــارات ومتوســط المهــارات، أن يســمح للكثيــر مــن أفــراد 
المجتمــع المؤهليــن بالتعلــم عبــر اإلنترنــت أو عملًيــا أثنــاء ممارســة الوظيفــة. علــى ســبيل المثــال، مــع دمــج اآلالت والبرمجيــات 
ــى  ــة عل ــارات المنخفض ــال ذوي المه ــب العم ــادة تدري ــن إع ــة، يمك ــاحاته اليومي ــاراته ومس ــل ومس ــكان العم ــي م ــة ف الذكي
المســاعدة فــي طــرح األســئلة أو استكشــاف األخطــاء وإصالحهــا. كمــا أن المجتمعــات قــادرة علــى اســتغالل التفــاوت الناجــم 
عــن الفجــوة بيــن الجنســين عــن طريــق مســاعدة النســاء علــى التــدرب بســرعة مــن أجــل وظائــف ذات مســتوى مهــاري مرتفــع 
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــورات العام ــإدارة التص ــات ب ــام الحكوم ــاح قي ــل النج ــم عوام ــن أه ــن ضم ــف. وم ــادة التثقي ــة إع ــالل عملي خ

ــر واآلالت.  ــن البش ــل بي ــة التفاع ــح إلمكاني ــم الصحي ــز الفه ــى تعزي ــاعدة عل ــة والمس االنتقالي

وفــي ضــوء الثــورة الصناعيــة الرابعــة وأثرهــا المتوقــع علــى العمــل17، تصبــح تنميــة المهــارات مســألة ذات أولويــة رئيســية. وإذ 
يشــرع العالــم فــي االنطــالق نحــو مرحلــة زمنيــة مــا تتزايــد فيهــا التطــورات والصدمــات التكنولوجيــة بصفــة يوميــة، تشــهد 
ــة  ــرات التكنولوجي ــة التغيي ــا لمواكب ــل كليهم ــاب العم ــال وأصح ــراع العم ــع ص ــتمًرا م ــًرا مس ــة تغيي ــل والعمال ــة العم طبيع
ــار هــذه الصدمــات  الســريعة وآثارهــا علــى ســوق العمــل. وهنــا، تصبــح تنميــة المهــارات الديناميكيــة حاســمة فــي تخفيــف آث
ــع  ــة م ــة الرابع ــورة الصناعي ــى الث ــف عل ــال للتكي ــارات العم ــل مه ــى صق ــة إل ــق الحاج ــا تتواف ــا. كم ــة ومواجهته التكنولوجي
الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يشــدد علــى الحاجــة إلــى زيــادة عــدد الشــباب والبالغيــن ذوي المهــارات 
ــادة  ــة وري ــف الالئق ــغيل والوظائ ــتدامة والتش ــة المس ــجيع التنمي ــة لتش ــارات المطلوب ــة والمه ــاب المعرف ــة واكتس ذات الصل

ــال . األعم

15 “توقعات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للتشغيل لعام 2019: مستقبل العمل”، دار نشر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

باريس، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (2019(.
https://doi.org/10.1787/9ee00155-en

16  “سلسلة حوارات بشأن الحدود االقتصادية واالجتماعية الجديدة: تشكيل االقتصاد الجديد في الثورة الصناعية الرابعة”، المنتدى االقتصادي العالمي، 

https://www.weforum.org/whitepapers/dialogue-series-on-new-economic-and-social-frontiers-shap- .2019  كانون ثان/ يناير
ing-the-new-economy-in-the-fourth-industrial-revolution

17 رزق، نجالء. “اقتصاد مصر المعرفي”، ورقة موقف لرؤية مصر 2030، تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، أيار/ مايو 2019.
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4. سوق العمل المصرية

خضعــت ســوق العمــل المصريــة لدراســة شــاملة أجراهــا العلمــاء علــى مــدار الســنوات األخيــرة. وســيغطي هــذا الجــزء بعًضــا 
مــن قضاياهــا الرئيســية عــن طريــق تنــاول جانــب العــرض فــي ســوق العمــل، وجانــب الطلــب، وجهــود الوســاطة التــي تطابــق 

العــرض مــع الطلــب.

4-1 االستجابة لجائحة كوفيد-19 في مصر
وفًقــا لتقريــر صــادر عــن وزارة التعــاون الدولــي المصريــة18 ، تقــف مصــر علــى أعتــاب أزمــة جائحــة كوفيــد-19 باحتياطــات ماليــة 
وعمليــة أجنبيــة قويــة. إال أن مــن المتوقــع انخفــاض التحويــالت جــراء انخفــاض أســعار النفــط وتســريح الموظفيــن، ال ســيما مــن 
بلــدان الخليــج، كمــا أن إيــرادات الســياحة وقنــاة الســويس قــد انخفضــت بشــكل كبيــر مــع توقــف الحركــة العالميــة. وبمــا أن 
هــذه العوامــل لهــا أثــر عميــق علــى إجمالــي الناتــج القومــي، قامــت الحكومــة المصريــة وبنكهــا المركــزي ببعــض التدخــالت 

علــى صعيــد السياســات والضرائــب والنقــد فــي محاولــة لتحجيــم التداعيــات االقتصاديــة للجائحــة علــى القطــاع الخــاص. 

وبجانــب االنكمــاش الشــديد المتوقــع لنمــو إجمالــي الناتــج القومــي وزيــادة البطالــة والبطالــة المقنعــة، مــن المتوقــع أيًضــا أن 
تعمــل جائحــة كوفيــد-19 علــى تحفيــز رقمنــة اســتهالك الســلع والخدمــات عبــر القطاعــات. فاألعمــال التجاريــة مجبــرة علــى 
ابتــكار عــرض منتجاتهــا ألغــراض البقــاء، والمســتهلكون واقعــون تحــت ضغــط تطبيــق الوســائل الرقميــة لالســتهالك مــن أجــل 
اعتبــارات الصحــة والســالمة. وال يــزال مــن المبكــر جــًدا تحديــد النتائــج الدقيقــة أو التنبــؤ بهــا فــي ظــل تقلــب الوضــع فــي مصــر 
وحــول العالــم، إال أن جميــع األدلــة الــواردة مــن التحــوالت فــي الســلوك الجمعــي يشــير إلــى وتيــرة شــديدة التســارع نحــو تبنــي 

الوســائل الرقميــة للتشــغيل. 

4-2 جانب العرض
تتعلــق المشــاكل الرئيســية فــي جانــب العــرض مــن ســوق العمــل بجــودة توفيــر رأس المــال البشــري، وهــذا نابــع مــن تدهــور 
جــودة التعليــم والتدريــب. وبالرغــم مــن البيانــات الكميــة التــي توحــي بإجــراء تحســينات فــي هــذا الصــدد مــن حيــث ســنوات 
ــي  ــا الوظيف ــل الرض ــاكل مث ــأن مش ــة بش ــج النوعي ــة، إال أن النتائ ــراءة والكتاب ــدالت الق ــين، ومع ــن الجنس ــؤ بي ــة، والتكاف الدراس

ــا، وذلــك حســب د. منــى ســعيد19. ــزال توحــي بالعكــس تماًم وجــودة اإلنتــاج ال ت

وتظــل جــودة رأس المــال البشــري الخــاص بســوق العمــل المصريــة مثيــرة للمشــاكل ألســباب شــتى. فأغلبيــة البالغيــن 
العامليــن يتلقــون إشــارات خاطئــة ويســعون نحــو مؤهــالت لــم تعــد ذات صلــة. وتضيــف د. ســعيد أن النزعــة للحصــول علــى 
الشــهادات والســعي للقطــاع العــام ال يــزاالن أمــًرا ســائًدا بيــن الشــريحة الشــابة مــن الســكان، وهــي إحــدى الشــرائح المفصليــة 
والمســتضعفة فــي ســوق العمــل، فــي حيــن أن القطــاع العــام لم يعد يعيــن موظفيــن جــدًدا 20  كمــا كان المعتــاد، والمهارات 

المطلوبــة غيــر ذات صلــة بفــرص العمــل الجديــدة المتاحــة.

  
enterprise.press/wp-content/uploads/2020/04/MOIC-.202018 وزارة التعاون الدولي، “االستجابة لجائحة كوفيد19- وإعادة البناء”، 4 نيسان/ أبريل

COVID-19-April-4.pdf
19 سعيد، منى. مقابلة أجراها إسماعيل، أيمن )على زوم(. الثورة الصناعية الرابعة: الذكاء االصطناعي ومستقبل العمل في مصر. 27 نيسان/ أبريل 

20 برسوم، غادة. عبد اهلل، دينا. “صاحب العمل الذي ال يزال محل اختيار: تطور التشغيل في القطاع العام في مصر”. منتدى البحوث االقتصادية، نيسان/ أبريل 

https://erf.org.eg/publications/still-the-employer-of-choice-evolution-of-public-sector-employment-in-egypt .2020
2020
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وفــي بيــان صحفــي لجريــدة األهــرام عــام  212019 ، وهــي جريــدة يوميــة مملــوك أغلبهــا للحكومــة وهــي األكثــر توزيًعــا، 
صرحــت وزيــرة التخطيــط أن معــدل مشــاركة اإلنــاث قــد انخفــض إلــى أدنــى مســتوياته فــي 2018 وبلــغ 18%وأن لــدى الحكومــة 
ــاكل  ــبًبا لمش ــا وس ــون عرًض ــن أن يك ــعيد، يمك ــب د. س ــض، حس ــم المنخف ــذا الرق ــى 35 %. وه ــم إل ــذا الرق ــع ه ــا لدف خطًط
أكبــر موجــودة داخــل ســوق العمــل كثيــًرا مــا تتســم بمزيــج مــن الجوانــب االقتصاديــة وغيــر االقتصاديــة. ووفًقــا لهــا، يمكــن 
للجوانــب الثقافيــة، بمــا فيهــا ســيادة الهيــكل العائلــي األبــوي والتنميــط الثابــت للمــرأة فــي وظائــف معينــة، أن تلعــب دوًرا كبيــًرا 

فــي التأثيــر علــى تفضيالتهــا وكيفيــة التمييــز ضدهــا عموًمــا فــي ســوق العمــل.

وتظهــر إحصــاءات القــوى العاملــة الرســمية انخفــاض معــدل المشــاركة فــي ســوق العمــل لتصــل إلــى 39%. وهــي درجــة تنــذر 
بالخطــر )مقارنــة بالمعــدل المتوســط البالــغ 57% فــي بلــدان أخــرى ذات دخــل متوســط(، ويعــود هــذا غالًبــا إلــى تداعــي معــدل 

مشــاركة المــرأة كمــا يبينــه الشــكل 2 أدنــاه.

الشكل 2: معدالت التشغيل 2014-2019 

المصــدر: التقريــر الســنوي 2019 لمصــر الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة بنــاء علــى إحصــاءات القــوى العاملــة الصــادرة عــن 
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء.

وتبيــن بيانــات نفــس التقريــر بشــأن معــدالت البطالــة فــي الشــكل 3 انخفــاض األرقــام فــي 2019 إلــى مســتويات مــا قبــل األزمــة 
ــات، إال أن  ــد االنتفاض ــا بع ــاش م ــي واالنتع ــادي العالم ــي االقتص ــاب التعاف ــي أعق ــي 2014 ف ــام ف ــدار الع ــدأ االنح ــد ب )2008(. وق

البيانــات تظهــر أن نســبة تعــرض اإلنــاث للبطالــة أكثــر ثالثــة أضعــاف مــن نظرائهــن الذكــور.

وبالشــراكة مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، عقــد مختبــر عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر 
بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة نــدوة فــي أكتوبــر/ تشــرين أول 2019 لمناقشــة موضــوع التغلــب علــى بطالــة الشــباب عــن 
طريــق وضــع سياســات مســتندة إلــى أدلــة 22. وقــد حضــر اللقــاء ثالثــة خبــراء اقتصادييــن حائزيــن علــى جائــزة نوبــل، بمــا فيهــم 
مؤسســو المختبــر. وقــد أعلــن المتحدثــون أن العوائــق الســتة المؤديــة إلــى بطالــة الشــباب فــي مصــر حســبما توصلــوا إليــه مــن 
نتائــج هــي: 1( نقــص المعلومــات أمــام الباحثيــن عــن عمــل بشــأن واقــع أســواق العمــل؛ 2( ارتفــاع كلفــة البحــث عــن وظيفــة؛ 3( 
تعقيــدات البحــث عــن وظيفــة؛ 4( نقــص المعلومــات أمــام الشــباب عــن جــودة الوظيفــة؛ 5( ضعــف توصيــل الباحثيــن عــن عمــل 
بأصحــاب األعمــال؛ 6( نقــص المعلومــات أمــام الشــركات عــن جــودة المتقدميــن للوظائــف. وقــد أضــاف د. ســمير رضــوان، وزيــر 
ماليــة مصــر األســبق، تعقيًبــا يعــزي نقــص المهــارات العــام فــي ســوق العمــل إلــى ارتفــاع طلــب القطــاع الخــاص علــى العمالــة 

غيــر الماهــرة.

21 سليمان، محمد. “مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن تزيد دخل األسر المعيشية بنسبة ٪25 وزيرة التخطيط المصرية”. بوابة األهرام اإللكترونية 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/352996/Egypt/Politics-/Womens-participa-.2019 راالنجليزية )أهرام أونالين(، تشرين أول/ أكتوب
tion-in-labor-market-could-increa.aspx

22 سليم، أ. طارق. “بطالة الشباب في مصر: ما سبب ارتفاعها وما العمل لمواجهتها؟”. بوابة بيزنس فوروارد، الجامعة األمريكية بالقاهرة، تشرين أول/ أكتوبر 

/http://businessforwardauc.com/2019/10/27/youth-unemployment-in-egypt-why-is-it-so-high-and-what-can-be-done-to-tackle-it.2019
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الشكل 3: معدالت البطالة )متوسط البلدان ذات الدخل المتوسط 5.9٪(

المصــدر: التقريــر الســنوي 2019 لمصــر الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة بنــاء علــى إحصــاءات القــوى العاملــة الصــادرة عــن 
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء.

ــك  ــدة، وذل ــة بش ــات مرتفع ــي الجامع ــن خريج ــا بي ــام فيم ــل األرق ــم، تظ ــتوى التعلي ــب مس ــة بحس ــع البطال ــث توزي ــن حي وم
ــاه أن معــدل بطالــة خريجــي 2019 كان أعلــى  حســب نفــس التقريــر الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة. ويبيــن الشــكل 4 أدن
بمقــدار 12 نقطــة مــن أرقــام 2016، وهــو مــا يتوافــق مــع االنحــدار العــام فــي الوظائــف مرتفعــة األجــور المالحــظ منذئــذ. ويعتبــر 
التقريــر أن ارتفــاع معــدالت البطالــة فيمــا بيــن خريجــي التعليــم الفنــي مــرآة لمطالبتهــم بأجــور وظــروف عمــل أفضــل، فضــاًل 
عــن كونــه مؤشــًرا واضًحــا لســوء المطابقــة بيــن المهــارات المعروضــة واحتياجــات ســوق العمــل، معتبــًرا إيــاه حالــة محتملــة 

مــن البطالــة الهيكليــة.
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الشكل 4: معدالت البطالة بحسب مستوى التعليم

المصــدر: التقريــر الســنوي 2019 لمصــر الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة بنــاء علــى إحصــاءات القــوى العاملــة الصــادرة عــن 
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء.

ــر  ــاع غي ــي القط ــال ف ــن العم ــك ٪50 م ــكل ذل ــميين. ويش ــر الرس ــال غي ــر العم ــي مص ــة ف ــرض العمال ــن ع ــر م ــزء كبي ــغل ج يش
الزراعــي، وأكثــر مــن 60٪ مــن العمــال بمــا فــي ذلــك القطــاع الزراعــي. ويتركــز أغلــب العمــل غيــر الرســمي فــي المنشــآت متناهيــة 
الصغــر والصغيــرة، ويســهم القطــاع غيــر الرســمي بنحــو 40٪ مــن إجمالــي الناتــج القومــي المصــري 23 . وفــي حيــن أن القطــاع 
غيــر الرســمي وقــف حائــاًل دون تعــرض مصــر للصدمــات الخارجيــة والداخليــة كمــا فــي األزمــة الماليــة عــام 2008 واالضطــراب 
السياســي بــدًءا مــن 2011 علــى التوالــي، إال أنــه تلقــى ضربــة شــديدة هــذه المــرة جــراء جائحــة كوفيــد-١٩، ممــا يســتدعي االنتبــاه 

الفــوري فــي تخطيــط مســتقبل العمــل فــي مصــر.

ويبيــن تقريــر النتائــج الســنوية لعــام 2019 الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة أن ظــروف العمــل ظلــت فــي تدهــور منــذ 2014 كمــا 
يبيــن الشــكل 5. فقــد زاد عــدد العمــال العامليــن دون عقــد أو تأميــن صحــي بمقــدار 10 إلــى 20 نقطــة بحلــول عــام 2017، وشــهد 
تحســًنا طفيًفــا فقــط منذئــذ. وتظهــر البيانــات أن أكثــر مــن نصــف الموظفيــن يعملــون دون عقــد، أو معــاش، أو تأميــن صحــي، 

وأن الزيــادة فــي العمــل الرســمي غالًبــا تتصــل بالزيــادة فــي العقــود المؤقتــة.

  23 عبلة عبد اللطيف، “القطاع غير الرسمي في مصر”، عرض مقدم في ويبينار مركز غيرهارت، 29 نيسان/ أبريل 2020
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الشكل 5: معدالت التشغيل غير المستقر

المصــدر: التقريــر الســنوي 2019 لمصــر الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة بنــاء علــى إحصــاءات القــوى العاملــة الصــادرة عــن 
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء.

 )Udemy( ــات التدريــب عبــر اإلنترنــت، مثــل يوديمــي وبخــالف آليــات العــرض التقليديــة، يشــهد العالــم اليــوم طفــرة فــي بواب
 )Rwaq( ”و”رواق )Edraak( ”و”إدراك )Nafham( ”علــى الســاحة العالميــة، و”نفهــم ،)EdX( وإدكــس )Coursera( وكورســيرا
علــى المســتوى اإلقليمــي. وفــي حيــن أن هــذه المنصــات الرقميــة بإمكانهــا تقديــم فــرص عظيمــة للكثيريــن، إال أنهــا ال تــزال 
تســتبعد أكثــر الشــرائح اســتضعاًفا فــي مصــر ممــن يفتقــرون إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الحلــول جــراء ضعــف القابليــة 
للتوصيــل باإلنترنــت أو انعدامهــا، وغيــاب المهــارات الرقميــة، وعوائــق أخــرى ثقافيــة وفنيــة وذات صلــة بالبنيــة التحتيــة. وبإمــكان 
هــذه المنصــات التركيــز علــى مجموعــة واســعة متنوعــة مــن المســائل بــدًءا بالمهــارات التكتيكيــة البســيطة حتــى الدبلومــات 
ــي  ــاء ف ــذا الفض ــي ه ــة ف ــراف اإلقليمي ــن األط ــد م ــور المزي ــع ظه ــن المتوق ــت. وم ــر اإلنترن ــة عب ــة المقدم ــهادات الكامل والش
الفتــرة المقبلــة، وال ســيما مــع جهــود الحكومــة نحــو رقمنــة التعليــم وإكســاب الطــالب بقــدر أكبــر مــن المعرفــة الرقميــة. 

ووفًقــا للمديــر التنفيــذي لموقــع وظــف )Wuzzuf( – وهــي أكبــر منصــة تعييــن عبــر اإلنترنــت فــي مصــر وإحدى أبرز شــركاتها 
التكنولوجيــا – قــام نصــف الفريــق الفنــي للموقــع بالتدريــس لنفســه، معتمــًدا علــى دورات التعليــم اإللكترونــي المفتوحــة 
واســعة النطــاق )MOOCs( وحلــول منصــات التدريــب عبــر اإلنترنــت مــن أجــل مواكبــة المهــارات الفنيــة التــي كان بحاجــة 
إليهــا وإلــى بنائهــا للمنافســة واالمتيــاز فــي ســوق العمــل الحاليــة المدفوعــة بالتكنولوجيــا. كمــا بيــن أنــه فــي حيــن أن طلــب 
الســوق علــى مهندســي البرمجيــات وعلمــاء الحاســب آخــذ فــي االرتفــاع، إال أن المعــروض يظــل قاصــًرا. وكل وظيفــة 
محاســبية تفتــح علــى موقــع وظــف )Wuzzuf(تتلقــى مــا بيــن 200 و300 طلــب تقديــم فــي المتوســط، فــي حيــن 

أن هــذا النطــاق يقــل إلــى مــا بيــن 20 و30 طلــب تقديــم بالنســبة للوظائــف المتعلقــة بالتكنولوجيــا.

وقــد أعلنــت ورقــة تقنيــة 24صــادرة عــن شــركة البيانــات الدوليــة )IDC( عــام 2018 برعايــة هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا 
المعلومــات )ITIDA( أن المنشــآت الكبــرى، مثــل سيســكو)CISCO( ومايكروســوفت )Microsoft(، كانــت تبــرم شــراكات مــع 
المؤسســات التعليميــة لتكميــل معرفــة الطــالب النظريــة بالتكنولوجيــا ببرامــج تدريــب عملــي ومنــح تدريبيــة عمليــة، وخاصــة 
ــات الضخمــة، وإنترنــت األشــياء. وذكــرت هــذه الورقــة أيًضــا أن الجامعــات ومؤسســات  ــر المحمــول، والبيان ــز علــى تطوي التركي
التعليــم العالــي كانــت تتعــاون مــع كبــار موفــري التكنولوجيــا لتحديــث مناهجهــا ومختبراتهــا وبرامجهــا البحثيــة. وقــد بــدأت 
الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة برنامًجــا لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي علــم البيانــات، وأيًضــا تقــدم جامعــة النيــل دبلومــات 

فــي البيانــات الضخمــة، والتعلــم اآللــي، والدراســات التحليليــة للطــالب. 

24 بانيا، سوراف. روبي، إيمان. راجان، رانجيت. “رحلة مصر كي تصبح المركز المفضل للنقل إلى الخارج” تحليل المستقبل، شركة البيانات الدولية، أيار/ مايو 2018.

http://beta.itida.gov.eg/En/Brochures/IDC%20whitepaper%20-%20May%202018.pdf
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وإضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي حزيــران/ يونيــو 2020 عــن تعــاون 25 مــع شــركة أمــازون 
لخدمــات شــبكة اإلنترنــت )AwwWS( لتصميــم وإطــالق برنامــج تدريبــي للــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي لخمســمئة 

ــرى.  ــئة األخ ــا الناش ــحابية والتكنولوجي ــبة الس ــم بالحوس ــع تعريفه ــطة م ــرة والمتوس ــآت الصغي ــي المنش ــف ف موظ

4-3 جانب الطلب
ــل  ــرص العم ــق ف ــر كاٍف لخل ــة غي ــات معين ــو قطاع ــدل نم ــا؛ فمع ــة أيًض ــاكله الخاص ــل مش ــوق العم ــن س ــب م ــب الطل لجان

ــل.  ــوق العم ــلبية لس ــوى الس ــًرا بالق ــر تأث ــريحة األكث ــن الش ــرون ضم ــن يعتب ــاء مم ــن والنس ــباب البالغي ــة لش الالزم

لقــد كانــت السياســات الحكوميــة والصناعيــة مؤخــًرا تحابــي تشــجيع المــدن الكبــرى والمشــروعات االســتثمارية الكبيــرة 
األخــرى. وفــي حيــن أن هــذا التركيــز علــى المشــروعات الكبــرى ربمــا يقــدم دعًمــا لقطــاع التشــييد الثابــت بالفعــل ومزيــًدا مــن 
فــرص العمــل للعمــال غيــر المهــرة، إال أنــه يــزدري قطاعــات أخــرى مــن ســوق العمــل تشــمل العمــال ذوي المهــارات المتوســطة 

والمرتفعــة ألن هــذه االســتثمارات العامــة تشــهد انخفاًضــا فــي حجــم التشــغيل. 

وفــي حــوار مــع حلــول للسياســات البديلــة - وهــي مشــروع بحثــي للسياســات العامــة بالجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة – 
ســلط د. راجــي أســعد 26  بعــض الضــوء علــى الفــرق بيــن خلــق فــرص العمــل واســتيعاب العمالــة، مشــيًرا إلــى أن اقتصــاد مصــر 
الحالــي يفضــي إلــى اســتيعاب العمالــة أكثــر منــه خلــق فــرص العمــل الجديــدة. وحســب د. أســعد، يحــدث اســتيعاب العمالــة 
عندمــا ال يســتطيع الشــباب المؤهــل إيجــاد وظائــف تناســب مســتويات مؤهالتهــم ويلجــأ إلــى قبــول أي وظائــف أخــرى متاحــة 
فــي الســوق. وينتهــي بهــم المطــاف عــادة فــي وظائــف تتطلــب مؤهــالت أقــل مــن مؤهالتهــم يحصلــون فيهــا علــى أجــور 

متدنيــة ويشــعرون بعــدم الرضــا الوظيفــي. 

وفــي إحــدى أوراقــه البحثيــة  27 بشــأن قــدرة االقتصــاد المصــري علــى خلــق فــرص العمــل، ذكــر د. أســعد أن نســب التشــغيل 
إلــى عــدد الســكان قــد شــهدت اســتجابة إيجابيــة نوًعــا مــا بيــن 1998 و2010؛ إال أن الحــال لــم تــُدم منــذ ذاك الحيــن. وظــل إجمالــي 

الناتــج القومــي يشــهد زيــادة ثابتــة منــذ 2013 فــي حيــن أن نســب التشــغيل إلــى عــدد الســكان اســتمرت فــي االنحســار.

 وفــي حيــن أن حصــة التشــغيل مــن القطــاع الخــاص الرســمي قــد زادت زيــادة هامشــية، ولكنهــا لــم تكــن كافيــة لتعويــض 
ــة،  ــآت الثابت ــارج المنش ــمي خ ــر رس ــر غي ــغيل بأج ــي التش ــًوا ه ــة نم ــرع فئ ــت أس ــام. وكان ــاع الع ــاهمة القط ــي مس ــار ف االنحس
وهــذا انعــكاس إلــى حــد كبيــر للنمــو الســريع فــي قطاعــي التشــييد والنقــل علــى مــدار العقــد الماضــي أو مــا شــابه. ويصــف د. 
أســعد الحصــة المتزايــدة لوظائــف التشــييد والنقــل والتجــارة بعيــًدا عــن الزراعــة والتعديــن والتصنيــع باعتبارهــا نقلــة هيكليــة 
فــي التشــغيل باتجــاه “القطاعــات غيــر القابلــة للتــداول”. وأضــاف أن تحــول التشــغيل إلــى القطــاع غيــر الرســمي ونمــو حصتــه 

خــارج المنشــآت الثابتــة مرتبــط بتدهــور عــام فــي جــودة الوظائــف.

ــي  ــا ف ــة بالتكنولوجي ــا والمدفوع ــل التكنولوجي ــة بفض ــف المتاح ــبب الوظائ ــة، تتس ــى العمال ــدي عل ــب التقلي ــالف الطل وبخ
نقــالت كبيــرة فــي ســوق العمــل أيًضــا. وقــد كانــت لــدى وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات المصريــة خطــط لبنــاء تكتــل 
هائــل لمراكــز البيانــات علــى مســاحة 60,000م2 فــي القريــة التكنولوجيــة ببــرج العــرب 28. وكانــت الفكــرة هــي اســتثمار موقــع 
ــن  ــر م ــبة لكثي ــارج بالنس ــى الخ ــة إل ــات التجاري ــناد العملي ــز إلس ــا كمرك ــا، وأفضليته ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــن آس ــوري بي ــر المح مص
Cloud- )الشــركات العالميــة العمالقــة. ومــن ضمــن األطــراف البــارزة التــي اســتثمرت فــي مراكــز البيانــات فــي مصــر كالودفيــر 
ــل  ــحابية، مث ــات س ــدم خدم ــي تق ــغ )Bright Computing(، وه ــت كمبيوتين ــم )Giza Systems(، وبراي ــزة للنظ Fare(، والجي

البنيــة التحتيــة كخدمــة والمنصــة كخدمــة والبرمجيــات كخدمــة، للمجتمــع األكاديمــي المصــري. 

وفــي مقابلــة حيــة 29 علــى الراديــو الوطنــي فــي 2018، ذكــر أميــر شــريف، المؤســس الشــريك لموقــع وظــف )Wuzzuf( ومديــره 
التنفيــذي، أن 25 %مــن جميــع الوظائــف المدرجــة بواســطة أكثــر مــن 20,000 شــركة تســتخدم منصتــه فــي ذلــك الوقــت )بلغــت 
ــى  ــب عل ــي الطل ــة ف ــادة هائل ــر زي ــا ذك ــى اآلن. كم ــا حت ــى طلًب ــا األعل ــًرا إياه ــات، معتب ــا والبرمجي ــط بالتكنولوجي اآلن 40,000( ترتب
التســويق الرقمــي، والمبيعــات، ووظائــف تحليــل األعمــال والتحليــل المالــي، مالحًظــا أن طلــب الســوق علــى هــذه الوظائــف كان 

يفــوق العــرض، وأنــه مــن المتوقــع أن يســتمر ذلــك للســنوات المقبلــة. 

ويعمــل انتشــار الشــركات التكنولوجيــة علــى زيــادة الطلــب الفعلــي علــى الوظائــف المكتبيــة، ولكــن الكثيــر مــن الحلــول التــي 
تقدمهــا يعتمــد علــى قــدرة عمــال الوظائــف اليدويــة علــى اكتســاب المهــارات الرقميــة وتبنــي التكنولوجيــا فــي آليــات تقديــم 

https://digitalopportu-.‘25“بناء المهارات والقدرات الفنية في التعلم اآللي والذكاء االصطناعي بالتعاون مع أمازون لخدمات شبكة اإلنترنت”. ’مصر الرقمية

nity.itida.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx#/projectDetails/003f89e1-b3ad-4e4f-be7d-87674f49e4a8
26  أسعد، راجي. “تعليق بالفيديو: خلق فرص العمل مقارنة باستيعاب العمالة”، حلول للسياسات البديلة، كانون أول/ ديسمبر 2018.

/http://aps.aucegypt.edu/en/commentary-post/job-creation-vs-labor-absorption
27  أسعد، راجي. الشعراوي، عبد العزيز. سالمي، كوليت. “هل يخلق االقتصاد المصري وظائف جيدة؟ خلق فرص العمل والهشاشة االقتصادية من 1998 إلى 

https://erf.org.eg/publications/is-the-egyptian-economy-creating-good-jobs-job-cre-.2019 2018”، منتدى البحوث االقتصادية، تشرين أول/ أكتوبر
/ation-and-economic-vulnerability-from-1998-to-2018

28 بانيا، سوراف. روبي، إيمان. راجان، رانجيت. “مصر: “رحلة مصر كي تصبح المركز المفضل للنقل إلى الخارج” تحليل المستقبل، شركة البيانات الدولية، أيار/ مايو 

 http://beta.itida.gov.eg/En/Brochures/IDC%20whitepaper%20-%20May%202018.pdf.2018
https://nilefm.com/video/55/exclusive-interview-.2018 29“مقابلة حصرية مع مؤسس وظف ومديره التنفيذي أمير شريف”، إذاعة نايل إف إم، أيار/ مايو  

with-wuzzuf-founder-amp-ceo-ameer-sherif
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خدماتهــا. وبمالحظــة التحــوالت الحاليــة فــي قطاعــات النقــل واللوجســتيات، يصبــح مــن نافلــة القــول إن رغبــة عمــال الوظائــف 
اليدويــة وقدراتهــم علــى اكتســاب مهــارات جديــدة واتبــاع ظــروف عمــل مســتجدة هــو هــدف فــي متنــاول اليــد. 

4-4 الوساطة بين العرض والطلب
نظــًرا العتبــار الوســاطة القــوة الرئيســية التــي تعمــل علــى مطابقة العــرض مع الطلــب بســوق العمل، فهــي تلعــب دوًرا محورًيا، 
خاصــة فــي ســوق مثــل مصــر. ويتضــح عقــم الوســاطة جلًيــا عنــد النظــر إلــى كــم البطالــة فــي أوســاط الباحثيــن الفعلييــن عــن 
عمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع عــدد الشــركات التــي تعانــي باســتمرار مــن أجــل مــلء شــواغرها. فقــد أعــرب الكثيــر مــن الشــركات 
عــن قصــور شــديد فــي العمالــة فــي نطــاق واســع مــن المجــاالت، علــى الرغــم مــن توافــر هــذه األدوار المطلوبــة فــي جانــب 
العــرض، علــى  األقــل بحســب المؤهــالت، ولكنهــا غيــر متطابقــة. وقــد يعــزى الســبب إلــى عــدة عوامــل تشــمل االعتمــاد علــى 

جهــود الوســاطة التقليديــة، والبرامــج واآلليــات المختلــة، واإلنفــاق العــام غيــر الكافــي علــى خدمــات الوســاطة.

ومــع ذلــك، فالكثيــر مــن الحلــول الرقميــة وتلــك التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا متوفــرة بالفعــل لخلخلــة فضــاء الوســاطة. 
ــف  ــة الوظائ ــغلني )Shaghalni(، لمطابق ــا )Forasna( وش ــف )Wuzzuf( وفرصن ــل وظ ــة مث ــة الرقمي ــات المطابق ــاح منص وتت
المكتبيــة واليدويــة والمتوســطة مــع الباحثيــن عــن عمــل. فهــي تســمح للعمــال بإنشــاء حســاب وتحميــل ســيرتهم الذاتيــة 
عليــه وتصفــح قوائــم الوظائــف المتاحــة، مــع إتاحــة الفرصــة للشــركات أيًضا بإنشــاء حســاب ونشــر الشــواغر الوظيفيــة المتاحة 
لديهــا وتصفــح المرشــحين. وهــي تعتمــد جميعهــا علــى البيانــات الذكيــة والخوارزميــات لتحســين عمليــة المطابقــة، ولكــن كل 
منصــة لهــا تفاصيلهــا الدقيقــة الوظيفيــة حســب طبيعــة العمــال والشــركات التــي أنشــئت المنصــة لتخدمهــا. علــى ســبيل 
المثــال، تجــري منصــة شــغلني )Shaghalni( أنشــطة ميدانيــة متكــررة فــي محاولــة لتقليــص عوائــق الوصــول إلــى موظفيــن 
محتمليــن مــن الشــرائح المســتضعفة ممــن قــد يواجهــون صعوبــة فــي التعامــل مــع المنتجــات القائمــة علــى التكنولوجيــا و/ 
أو فــي قابليــة الوصــول الرقمــي. وهــم يشــتركون مــع هيئــات حكوميــة مثــل وزارة التضامــن االجتماعــي 30  ومنظمــات دوليــة 
ــر  ــخصًيا. وال يقتص ــل ش ــن عم ــن ع ــاء الباحثي ــف ولق ــات توظي ــم ملتقي ــي تنظي ــة 31 ف ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــل الوكال مث
ذلــك علــى إتاحــة الفرصــة لغيــر البارعيــن فــي التعامــل مــع التكنولوجيــا لتضمينهــم فــي قاعــدة بيانــات المنصــة، بــل إنــه أيًضــا 

يســهم فــي بنــاء الثقــة والقابليــة للتثبــت مــن جانــب العمــال والشــركات. 

كمــا بــدأت مؤسســات أخــرى فــي الظهــور مثــل ســبرينتسSprints( 32(، وهــي تقــدم إمكانيــة التثقيــف التكنولوجــي العملــي 
ــى  ــون إل ــم وينتقل ــرون مهنه ــن يغي ــوح أو لم ــزون بالطم ــن يتمي ــل مم ــوق العم ــى س ــا إل ــن حديًث ــين للمنضمي ــادة الممارس بقي
ــات  ــن الجامع ــوة بي ــد الفج ــي س ــم ف ــن هدفه ــون. ويكم ــة المضم ــاد الوظيف ــون إيج ــة مك ــع إضاف ــا، م ــاء التكنولوجي فض
ــة  ــة حديث ــج تكنولوجي ــارات ومناه ــم مه ــق تقدي ــن طري ــك ع ــا، وذل ــدم تلبيته ــي ع ــادة ف ــهد زي ــي تش ــوق الت ــب الس ومطال
ومرتفعــة الجــودة فــي بيئــة عمــل مرنــة فــي ظــل خيــارات تمويــل مرنــة. وتتمحــور برامجهــا حالًيــا حــول إنترنــت األشــياء، وعلــم 

ــا الــذكاء االصطناعــي، ولكــن فــي ظــل الوضــع الحالــي، يمكــن أن تطــول توقعــات نموهــا. ــات، وتكنولوجي البيان

https://www.arabfinance.com/en/news/details/egypt-compa-.2012 30  “شغلني تنظم ملتقى التوظيف الثاني”، آراب فاينانس، آب/ أغسطس

 nies/412430
noto(، 2018.http://( 31 “ملتقى توظيف شغلني، 30 تشرين ثان/ نوفمبر 2018” مشروع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتعزيز ريادة األعمال وتنمية الشركات

/www.seedegypt.org/portfolio-posts/shaghalni-career-fair-november-30-2018
/https://sprints.ai”32 “سبرينتس
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)Forasna( وفرصنا )Wuzzuf( مطور وظف ،)BasharSoft( مثال لحالة: بشار سوفت 

بــدأ أميــر شــريف ومحمــد الجارحــي العمــل علــى بشــار ســوفت )BasharSoft( فــي 2009 بهــدف حــل أوجــه القصــور في وســاطة 
ســوق العمــل. ولــم تكــن اإلنترنــت فــي مصــر وقتــذاك ثريــة بالمحتــوى أو بالتطبيقــات الديناميكيــة كمــا هــي اليــوم، وبالتالــي 

كانــا يــدركان أن فكرتهمــا تواجــه الكثيــر مــن التحديــات والمقاومــة مــن زوايــا كثيــرة مختلفــة. 

وقد أطلقا أول نسخة من منصتهما األولى عبر اإلنترنت – وظف )Wuzzuf(  – في  يناير 2011، بعد أسبوع من االنتفاضات. 

وقــد شــكل عــدم االســتقرار السياســي وانهيــار قابليــة التوصيــل باإلنترنــت وضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة عوائــق هائلــة أمــام 
الشــركة خــالل المرحلــة المبدئيــة لمــا بعــد إطالقهــا. وكانــا علــى وشــك إغــالق الشــركة مرتيــن فــي 2011 و2012، ولكــن مــن حســن 
ــاة عندمــا اقتــرح موقــع careermideast.com، وهــو موقــع مســتقر للتعييــن فــي  حظهمــا حصــال علــى تمديــد مــدى الحي
ــي  ــات والوع ــة والخوارزمي ــوفت )BasharSoft( الرؤي ــار س ــدى بش ــوارد. وكان ل ــا للم ــادم، اندماًج ــد تق ــت وإن كان ق ــك الوق ذل
التكنولوجــي، فــي حيــن أن موقــع careermideast.com كان يحظــى بمعلومــات الســوق وقاعــدة مســتخدمين محدثــة وإن 
كانــت تتهــاوى، إال أن جهودهمــا الذاتيــة بــدأ مردودهــا عندمــا انضمــا لبرنامــج تســريع Startups 500 فــي وادي الســيليكون فــي 

بدايــة 2014.

وكان يعمــل بالشــركة 12 موظًفــا فقــط فــي ذلــك الوقــت، وكانــوا قــد قامــوا بمطابقــة 1,500 شــركة مــع 10,000موظــف فقــط، 
وهــو عــدد بســيط نســبًيا فــي تأثيــره، ولكنــه كان عالمــة جيــدة بمــا فيــه الكفايــة لإلمكانــات الكبيــرة التــي يمكــن أن يســعوا 
ــا )Forasna( الســتهداف شــريحة العمالــة  ــا.  وفــي 2015 أطلقــت بشــار ســوف منصــة أخــرى للتعييــن باســم فرصن إليهــا الحًق
ــادة  ــون دوالر بقي ــة 1.7 ملي ــة أ بقيم ــن الفئ ــل م ــة تموي ــام جول ــام باختت ــوا الع ــد أنه ــل. وق ــوق العم ــي س ــر( ف ــة )األكب اليدوي

ــة.  ــال البريطاني ــون كاپيت ــرز وپايت ــو ڤنتش ــتوك ني ڤوس

ــر  ــف بقيمةغي ــم الوظائ ــاي )Viriphi( لتقيي ــة ڤيريف ــى منص ــتحواذها عل ــة اس ــف )Wuzzuf( كمنص ــت وظ ــة 2016، أعلن وبنهاي
معلنــة، مبرمــة بذلــك صفقــة نــادرة فــي إقليــم كانــت االندماجــات واالســتحواذات فــي أوســاط الشــركات الناشــئة لــم تــزل أمــًرا 
غيــر شــائع وقتــذاك. وقــد كان االندمــاج جــزًءا مــن خطــة أكبــر إلطــالق منتجــات جديــدة لتعزيــز خبــرة التعييــن لــدى الباحثيــن عــن 

عمــل، وأيًضــا مســاعدة مقدمــي الوظائــف علــى إيجــاد المهــارات التــي يحتاجونهــا بفعاليــة أكبــر. 

 )BasharSoft( وفــي 2017، اختيــر أميــر قائــًدا عالمًيــا شــاًبا فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي، وفــي 2018 حصلــت بشــار ســوفت
ــئة  ــة ناش ــركة مصري ــبة لش ــة ب بالنس ــن الفئ ــة م ــة معلن ــر جول ــي أكب ــة ب، وه ــن الفئ ــا م ــي جولته ــن دوالر ف ــى 6 ماليي عل
ــال،  ــور كاپيت ــرز، وإندي ــو ڤنتش ــتوك ني ــر، وڤوس ــاء والتعمي ــي لإلنش ــرف األوروب ــادة المص ــة بقي ــت الجول ــت. وكان ــك الوق ــي ذل ف

ــال.  ــزواي كاپيت وكينج

وبحلــول أيــار/ مايــو 2018، كانــت قاعــدة مســتخدمي وظــف )Wuzzuf( قــد بلغــت مليــون باحــث عــن عمــل، و15,000 شــركة، كمــا 
ــى  ــن، و25,000، و250,000 عل ــام مليوني ــذه األرق ــت ه ــا، بلغ ــة فرصن ــح. وبإضاف ــن 180,000 مرش ــير تعيي ــى تيس ــت عل ــد عمل ــت ق كان
التوالــي.  وبحلــول عــام 2020 بلــغ فريــق بشــار ســوفت )BasharSoft( أكثــر مــن 250 موظــف، ووصلــت منصاتهــم إلــى خدمــة 

أكثــر مــن 5 مالييــن باحــث عــن عمــل و40,000 شــركة فــي كل أنحــاء مصــر.
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5. مستقبل العمل في السياق المصري

5-1 لمحة رقمية مختصرة

5-1-1 اإلنترنت والقابلية للتوصيل في مصر 
ــادات  ــي اقتص ــل ف ــي المحتم ــول الرقم ــول التح ــزي )Digital McKinsey( ح ــال ماكين ــن ديجيت ــي 2016 ع ــدر ف ــر33  ص ــي تقري ف
الشــرق األوســط الرئيســية، احتلــت مصــر المركــز قبــل األخيــر وواجهــت عوائــق تراوحــت بيــن متوســطة إلــى مرتفعــة مــن حيــث 
ــر34   ــي تقري ــكان. وف ــدد الس ــث ع ــن حي ــة م ــي القائم ــد ف ــى بل ــا أعل ــن كونه ــم م ــى الرغ ــت، عل ــى اإلنترن ــول عل ــة الحص إمكاني
أصدرتــه عــام 2015 وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، أشــارت األغلبيــة العظمــى مــن األســر الخاضعــة للمســح )69% إلــى 
أن انقطــاع الخدمــات االعتياديــة كان هــو التحــدي األكبــر الوحيــد الــذي يؤثــر علــى قابليــة التوصيــل باإلنترنــت، يليــه ضعــف ســرعة 

اإلنترنــت. 

كمــا أظهــر تقريــر آخــر٣5 صــادر عــن نفــس الــوزارة فــي تشــرين ثــان/ نوفمبــر 2018 أن عــدد مشــتركي المحمــول قــد انخفــض 
بنســبة 5.5% عاًمــا بعــد عــام فــي تشــرين أول/ أكتوبــر 2018 ليبلــغ 94.3 مليــون مشــترك. وقــد خفــض هــذا مــن معــدل انتشــار 
الهاتــف المحمــول فــي مصــر إلــى 102.4% وهــو انخفــاض بنســبة 7.8% عاًمــا بعــد عــام. إال أن التقريــر بيــن أن عــدد مشــتركي 
خطــوط االشــتراك الرقمــي غيــر المتماثلــة )ADSL( قــد زاد بنســبة 25% عــن العــام الســابق ليبلــغ 6.3 مليــون مســتخدم فــي 
ــر، ارتفــع اســتخدام إنترنــت المحمــول بنســبة 8.45% ليبلــغ نحــو 36 مليــون  ــا لنفــس التقري ــر 2018. ووفًق تشــرين أول/ أكتوب

مشــترك فــي تشــرين أول/ أكتوبــر 2018. 

تقريــر ثالــث36  صــادر عــن نفــس الــوزارة فــي شــباط/ فبرايــر 2020 أظهــر أن إجمالــي عــدد مســتخدمي إنترنــت المحمــول بحلــول 
كانــون ثــان/ ينايــر 2020 بلــغ 42.3 مليــون مشــترك، بمعــدل تغيــر ســنوي يبلــغ+ 7.67% فــي حيــن أن عــدد مشــتركي خدمــة 

خطــوط االشــتراك الرقمــي غيــر المتماثلــة بلغــت 7.24 مليــون مشــترك، بزيــادة قدرهــا 9.37% عــن العــام الســابق. 

وأظهــر تقريــر37 ممــول مــن حكومــة المملكــة المتحــدة عــن حالــة قابليــة المحمــول للتوصيــل باإلنترنــت أن نســبة قليلــة تربــو 
علــى 40% مــن ســكان البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط متصلــة باإلنترنــت عبــر المحمــول، مقارنــة بنحــو 75% مــن 
الســكان فــي البلــدان ذات الدخــل المرتفــع، مــا يجعــل مصــر تقريًبــا علــى قــدم المســاواة مــع المتوســط التجميعــي للبلــدان 

ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط.

 غيــر أن التقريــر يذكــر أيًضــا أن أكثــر مــن 40% مــن ســكان البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط ســيظلون خــارج 
الشــبكة إذا اســتمرت االتجاهــات الحاليــة، مســلًطا الضــوء علــى التحديــات التــي ينطــوي عليهــا توصيــل فئــة الســكان الكبيــرة 
ــم،  ــا وكونه ــتضعاًفا وتهميًش ــر اس ــات األكث ــاء للفئ ــى االنتم ــم إل ــل ميله ــي ظ ــيما ف ــبكة، وال س ــارج الش ــزال خ ــي ال ت الت

بشــكل غيــر تناســبي، مــن المناطــق الريفيــة، أو اإلنــاث، أو غيــر المتعلميــن، أو كبــار الســن، أو كل هــذه العوامــل مًعــا. 

33“الشرق األوسط الرقمي: تحويل اإلقليم إلى اقتصاد رقمي رائد”، ديجيتال ماكينزي، تشرين أول/ أكتوبر 2016.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/middle%20east%20and%20africa/digital%20middle%20east%20
 transforming%20the%20region%20into%20a%20leading%20digital%20economy/digital-middle-east-final-updated.ashx

http:// .2015 ،34“قياس المجتمع الرقمي في مصر: المعالم اإلحصائية لإلنترنت باختصار 2015”، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية

mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_1272015000_Measuring_the_Digital_Society_in_Egypt_12_.pdf
35“مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باختصار، تشرين ثان/ نوفمبر 2018 | العدد الشهري”، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر 

العربية، 2018.
 http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_1012019000_En_ICT_Indicators_in_Brief_November_2018.pdf

36“مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باختصار، تشرين ثان/ نوفمبر 2020 | العدد الشهري”، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر 

العربية، 2020.
http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_2942020000_ICT_Indicators_in_Brief_February_2020%20_English.pdf

.GSMA، 2019 - ٣٧“حالة قابلية المحمول للتوصيل باإلنترنت 2019” - المجتمع المتصل باإلنترنت
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وفــي ظــل تنامــي الطلــب علــى وظائــف المهــارة الرقميــة فــي مصــر وضــرورة صقــل مهــارات العمالــة المحليــة، يلــزم تدقيــق 
ــم  ــب والتعلي ــة بالتدري ــة ذات الصل ــق المحتمل ــة العوائ ــا ومواجه ــا مجهرًي ــت، تدقيًق ــل باإلنترن ــة التوصي ــأن قابلي ــا، ش القضاي
وتعميــم المعرفــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالشــرائح األكثــر هشاشــة. وتشــكل مشــاكل قابليــة التوصيــل باإلنترنــت مزيــًدا مــن 
عــدم المســاواة عــن طريــق الحيلولــة دون اســتطاعة جــزء مــن الســكان اكتســاب المعرفــة وتعلــم مهــارات جديــدة والتــدرب 
علــى وظائــف أفضــل. ولــن يفيــد أخــذ القطــاع غيــر الرســمي فــي االعتبــار ســوى فــي تأزيــم التداعيــات المصاحبــة لذلــك بدرجــة 

أكبــر. وتــزداد أهميــة هــذا األمــر فــي ظــل الحاجــة المتزايــدة للعمــل عــن بعــد خــالل أزمــة جائحــة كوفيــد-19 وبعدهــا.

5-1-2 لمحة إقليمية عن مستقبل العمل في مصر
فــي تقريــر38  صــدر عــام 2018 عــن القمــة العالميــة للحكومــات وماكينــزي وشــركاه )McKinsey & Company( بشــأن مســتقبل 
Mckinsey Global In- )الوظائــف فــي الشــرق األوســط، أجريــت دراســة باســتخدام نمــوذج ميكنــة معهــد ماكينــزي العالمــي 
ــن 20.8  ــن ضم ــر. وكان م ــمل مص ــطية تش ــرق أوس ــدان ش ــي 6 بل ــة ف ــوى العامل ــة الق ــة ميكن ــاس إمكاني stitute’s (MGI( لقي
مليــون موظــف يعمــل بــدوام كامــل فــي البلــدان الســتة ممــن كانــت وظائفهــم قابلــة للميكنــة فعلًيــا 11.9 مليــون موظــف 
ــي  ــرى ف ــدان األخ ــة بالبل ــة مقارن ــة الميكن ــي إمكاني ــد ف ــا البل ــاهم به ــي يس ــرة الت ــة الكبي ــر الحص ــزي التقري ــر. ويع ــن مص م

المنطقــة إلــى قــواه العاملــة األكبــر عــدًدا، ســواء مطلًقــا أو نســبًيا، فــي القطاعــات الرئيســية مثــل التصنيــع والزراعــة.

ــر، وهــو يظهــر اإلمكانيــة الفنيــة للميكنــة بحســب القطــاع فــي 6 بلــدان  ــاه “الشــكل 4” مــن نفــس التقري ويبيــن الشــكل 6 أدن
شــرق أوســطية بحثتهــا الدراســة. ويبــدو أن القطاعــات ذات المهــام الروتينيــة الكثيفــة، مثــل التصنيــع، والنقــل، والتخزيــن، تتصــدر 

طيــف إمكانيــة الميكنــة. 

الشكل 6: قدرات الميكنة في 6 بلدان شرق أوسطية

المصدر: تقرير مستقبل الوظائف في الشرق األوسط 39

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/07/GSMA-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Re-
port-2019.pdf

38مور، ب. جان تشوندراو، فيناي. شوبرت، يورج. “مستقبل الوظائف في الشرق األوسط”، ماكنيزي وشركاه، كانون ثان/ يناير 2018.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/middle%20east%20and%20africa/are%20middle%20east%20work-
ers%20ready%20for%20the%20impact%20of%20automation/the-future-of-jobs-in-the-middle-east.ashx

39مور، ب. جان. تشوندراو، فيناي. شوبرت، يورج. “مستقبل الوظائف في الشرق األوسط”، ماكنيزي وشركاه، كانون ثان/ يناير 2018.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/middle%20east%20and%20africa/are%20middle%20east%20
workers%20ready%20for%20the%20impact%20of%20automation/the-future-of-jobs-in-the-middle-east.ashx
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ويشــير نفــس التقريــر إلــى أن احتماليــة تأثيــر تكنولوجيــا الميكنــة علــى الموظفيــن ذوي المســتويات المنخفضــة إلــى 
المتوســطة مــن التعليــم والخبــرة تــكاد تكــون ضعفهــا بالنســبة للحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس والخريجيــن، مالحًظــا 

ــتضعفة. ــرائح المس ــن الش ــع ضم ــتة تق ــدان الس ــي البل ــة ف ــة الموظف ــوى العامل ــن الق ــو 57% م أن نح

 5-2 القطاعات الرئيسية 
ــات  ــض القطاع ــة بع ــن خلخل ــا م ــة حالًي ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث ــه تكنولوجي ــوم ب ــا تق ــة لم ــباًل متنوع ــزء س ــذا الج ــدم ه يق
الرئيســية فــي مصــر، وذلــك عــن طريــق عــرض وجهــات نظــر أكثــر محليــة وربــط التطــورات القطاعيــة العالميــة بأحــداث تتــم 

ــة.  ــاحة المحلي ــى الس عل

5-2-1 الزراعة
يســهم قطــاع الزراعــة بنســبة ١5.2% مــن إجمالــي الناتــج القومــي40 للبلــد، ويوفــر أكثــر مــن 17% مــن جميــع الوظائــف، بمــا 
فــي ذلــك أكثــر مــن 55% مــن الوظائــف فــي صعيــد مصــر41. وفــي حيــن أن معــدالت مشــاركة المــرأة تظــل ضعيفــة، إال أن 

45% مــن النســاء الموظفــات تعملــن فــي الزراعــة. 

ــروف  ــل الظ ــة مث ــر الزراعي ــن العناص ــة م ــة متنوع ــل مجموع ــي لتحلي ــذكاء االصطناع ــتخدم ال ــي، يس ــد العالم ــى الصعي وعل
ــي  ــتخدم ف ــم يس ــدة. ث ــى ح ــة عل ــن كل مزرع ــة م ــة المجمع ــروف الترب ــاه، وظ ــتخدامات المي ــرارة، واس ــة الح ــة، ودرج الجوي
مســاعدة المزارعيــن علــى تحســين التخطيــط لتوليــد غلــة أكبــر عــن طريــق تحديــد أفضــل خيــارات المحاصيــل بالنســبة 
للمجموعــة المحــددة مــن الظــروف، وأفضــل أنــواع البــذور المهجنــة، ونصائــح عــن كيفيــة االســتغالل األمثــل لمواردهــم 
المتاحــة لهــم. ويمكــن لحلــول الــذكاء االصطناعــي أيًضــا أن توفــر التكاليــف مــع زيــادة غلــة الحصــاد وجودتــه بشــكل كبيــر 
عــن طريــق االعتمــاد علــى مــا يشــار إليــه اآلن بالزراعــة الدقيقــة. فمــن خــالل تحديــد أمــراض النباتــات بســهولة ودقــة أكبــر، يمكــن 

ــاءة.  ــر كف ــة أكث ــاب بطريق ــدات األعش ــة ومبي ــع العمال ــن توزي ــزارع أن يحس للم

وفــي حالــة الزراعــة المصريــة مرتفعــة الجــودة، بإمــكان تكنولوجيــا مثــل إنترنــت األشــياء والــذكاء االصطناعــي أن تتيــح لمــالك 
المــزارع االلتــزام بتشــريعات معينــة ســواء محليــة أو عالميــة علــى نحــو أكثــر فعاليــة. ويــؤدي تبنــي االبتــكارات التكنولوجيــة فــي 
حالــة المنتجــات القابلــة للتصديــر تحديــًدا إلــى جــودة أكبــر وميــزة تنافســية أعلــى مــن اآلخريــن ممــن ال يزالــون يعتمــدون علــى 

الوســائل األكثــر تقليديــة للرصــد واإلنتــاج، ســواء أكانــت هــذه المنافســة محليــة أم عالميــة. 

وعلــى الرغــم مــن ســيادة مــزارع صغيــرة تســتخدم الممارســات الزراعيــة التقليديــة على هــذا القطــاع فــي مصــر، إال أن التفاصيل 
الدقيقــة لقابليتــه للخلخلــة بســبب الثــورة الصناعيــة الرابعــة ال نهايــة لهــا، وذلــك حســب د. ســالي ُغلســتان رضــوان، مستشــارة 
ــة  ــر طريق ــم وتغيي ــم وتمكينه ــن وإعالمه ــف المزارعي ــم تثقي ــم يت ــة42. وإن ل ــي المصري ــذكاء االصطناع ــتراتيجية ال ــر الس الوزي
عملهــم إلــى األفضــل عــن طريــق الطائــرات بــدون طيــار والمجســات األرضيــة، يمكــن إجــراء ذلــك ببســاطة عــن طريــق الهواتــف 
الذكيــة وتكنولوجيــا إنترنــت األشــياء. وبإمــكان تكتيــكات بســيطة، مثــل تحســين حصــول المزارعيــن علــى المعلومــات الرئيســية 
ــم  ــة، أو تقدي ــات الجوي ــًدا، أو التنبيه ــي ج ــتوى محل ــى مس ــلع عل ــوري للس ــعير الف ــك التس ــي ذل ــا ف ــول، بم ــت المحم ــر إنترن عب
ــر  ــبل أكث ــاد س ــأن إيج ــن ش ــم. وم ــة عمله ــى طبيع ــاًل عل ــًرا هائ ــا أث ــي كل منه ــا، أن تؤت ــات فورًي ــواء اآلف ــر احت ــن تدابي ــح ع نصائ
ذكاء وكفــاءة إلتمــام مهــام بعينهــا أن يــؤدي فــي النهايــة بالمزارعيــن إلــى االســتغناء عــن الحاجــة إلــى إخــراج األطفــال مــن 
المــدارس، وبالتالــي تزويــد أبنائهــم بفرصــة أفضــل للمنافســة فــي ســوق العمــل عــن طريــق تخصيــص وقــت أكبــر لتعليمهــم.

ــا علــى بنــاء الحلــول المبتكــرة لخلخلــة قطــاع الدواجــن الفرعــي داخــل  ومــن نمــاذج الشــركات المحليــة التــي تعمــل حالًي
ــدث  ــل ألح ــتغالل األمث ــى االس ــل عل ــي تعم ــردانAbuErdan( 43( ؛ فه ــو ق ــركة أب ــا ش ــره جذرًي ــر وتغيي ــة األكب ــاع الزراع قط
ــي  ــم اآلل ــياء، والتعل ــت األش ــول، وإنترن ــا المحم ــة، وتكنولوجي ــال التجاري ــة لألعم ــات التحليلي ــحابية، والدراس ــا الس التكنولوجي
مــن أجــل تمكيــن المزيــد مــن أصحــاب المصلحــة  بشــركات الدواجــن مــن رصــد عملياتهــم، وتحديــد أوجــه عــدم االنتظــام، 

وإبالغهــا لألطــراف المســؤولة التخــاذ التدابيــر الوقائيــة واالســتفادة مــن الممارســات الفضلــى. 

مثــال آخــر هــو شــركة فريــش ســورسFreshSource(44(، وهــي شــركة ناشــئة تقــدم منصــة متاحــة تقنًيــا للتواصــل فيمــا بيــن 

األعمــال التجاريــة مــن أجــل الســلع الزراعيــة، وتعمــل علــى ربــط المــزارع باألعمــال التجاريــة وتقديــم حلــول المراحــل األخيــرة. 

https://gafi.gov.eg/English/whyegypt/Pages/Economical-Indicators.aspx 40“المؤشرات االقتصادية”، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

https://www.usaid.gov/egypt/agriculture-and-food-security .2020 41“الزراعة واألمن الغذائي”، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أيار/ مايو

42 رضوان، غ، سالي، مقابلة أجراها إسماعيل، أيمن )على زوم(. الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي ومستقبل العمل في مصر. 27 نيسان/ أبريل 2020.

/https://abuerdan.com ‘43 ’أبو قردان

/https://freshsourceglobal.com‘44 ’فريش سورس العالمية
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 5-2-2 التصنيع والصناعة
استشــهد مســح45  أجــراه مؤخــًرا المنتــدى االقتصــادي العالمــي بإشــارة قــادة التصنيــع العالمييــن إلــى ارتفــاع كلفــة التوســع 
وانعــدام األثــر قصيــر األجــل باعتبارهمــا الســببين اللذيــن يحــوالن دون التطبيــق الكامــل لتكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة. إال 

أن الســاحة ال تــزال تعتبــر أرًضــا شــديدة الخصوبــة للقيــام بهــذه الخلخلــة علــى كال المســتويين العالمــي والمحلــي.

ومــن ضمــن نقــاط القــوة الرئيســية للثــورة الصناعيــة الرابعــة إمكانيــة الحصــول عليهــا وتوافرهــا بكلفــة ميســورة نســبًيا. ومــن 
ــال، وعــن طريــق االســتغالل األمثــل ألجهــزة إنترنــت األشــياء  ــات ودمــج البرمجيــات، علــى ســبيل المث خــالل الربــط الذكــي للبيان
واســعة االنتشــار بالفعــل، يمكــن للشــركات إصــدار رؤى متعمقــة ال تقــدر بثمــن مــن الكــم الهائلــة الــذي تملكــه مــن البيانــات 
القابلــة للتطبيــق. وفــي حيــن أن ذلــك يتطلــب قــدًرا كبيــًرا مــن الجهــد والوعــي، حســب مقــال46  صــادر عــن المنتــدى االقتصــادي 
العالمــي عــام 2019، فهــو كثيــًرا مــا يــؤدي إلــى تحســين العمليــات، وتقليــص أزمنــة الــدورات، وتحســين جــودة المخرجــات، وتقليل 
ــة ذات  ــرى إيجابي ــج أخ ــن نوات ــاًل ع ــا، فض ــا عموًم ــدات وفعاليته ــة المع ــين حال ــة، وتحس ــن الصيان ــص زم ــة، وتقلي ــد الطاق فواق

أهميــة خاصــة لقطاعــات التصنيــع والصناعــة. 

ــم  ــل التحك ــة، مث ــة الرابع ــورة الصناعي ــي الث ــة ف ــمالية الكثيف ــتثمارات الرأس ــى االس ــر إل ــرح أن بالنظ ــي ش ــال ف ــتطرد المق ويس
ــن أن  ــي حي ــا، ف ــادة قدراته ــع زي ــض، م ــة تنخف ــات والميكن ــوق للروبوت ــعار الس ــد أن أس ــة، نج ــدم واآلالت المتقدم ــي المتق اآلل
كلفــة العمالــة ترتفــع. وهــذا بــدوره يوحــي بــأن التكلفــة مقابــل الفائــدة تســتمر فــي التحــرك لصالــح تبنــي المصنعيــن هــذه 
التكنولوجيــا. وإضافــة إلــى ذلــك، مــع اســتمرار انخفــاض تكاليــف دمــج تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة، لــن تكــون ســوق 
العمــل الدوليــة عامــاًل حاســًما فــي اختيــار موقــع اإلنتــاج؛ فالمصنعــون ســيحظون فــي النهايــة بمرونــة تحريــك مواقــع اإلنتــاج 
والبيــع لتكــون علــى مقربــة أكثــر مــن بعضهــا البعــض وســيغيرون تصميــم سالســل القيمــة والتوريــد المســتقبلية تغييــًرا جذرًيا. 

ومــن حيــث االقتصــاد المصــري، يصطــف التصنيــع بجانــب الزراعــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة كمســاهم رئيســي فــي صحــة 
االقتصــاد؛ فقــد شــارك بنســبة 16.4% فــي إجمالــي الناتــج القومــي فــي47 2018، ومــن المتوقــع أن تتوســع هــذه النســبة 

لتصبــح 27.3% مــع إضافــة قطــاع الصناعــات االســتخراجية.

 وفــي 2018، وفــرت قطاعــات المرافــق، والتصنيــع، والتعديــن 14 % مــن جميــع الوظائــف للموظفيــن األفــراد مــا بيــن ســن 15 إلــى 
ــن أن  ــي حي ــة 18%. وف ــام 1998 البالغ ــبة ع ــن نس ــا ع ــا ثابًت ــهد انخفاًض ــغيل ش ــي التش ــات ف ــهام القطاع ــنة48 ، إال إن إس 64 س
ــر  ــدى القصي ــى الم ــا عل ــذه التكنولوجي ــق ه ــوم، إال أن تطبي ــر محت ــي أم ــع المحل ــى التصني ــة عل ــة الرابع ــورة الصناعي ــر الث أث
ــا  ــركة لون ــة لش ــرة التنفيذي ــت المدي ــو 2020، أعلن ــار/ ماي ــي 20 أي ــورة ف ــة منش ــة إعالمي ــي مقابل ــل؛ فف ــر محتم ــًرا غي ــدو أم يب
لمســتحضرات التجميــل )Luna Cosmetics( أن التحكــم اآللــي يبــدو فكــرة بعيــدة المنــال بالنســبة لشــركتها فــي وقــت 
المقابلــة49. وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة توظــف أكثــر مــن 650 عامــل فــي فرعيهــا ومصنعهــا، إال أنهــا أعربــت عــن أنهــا لــم 
تقابــل أًيــا مــن موفــري الروبوتــات فــي مصــر بعــد وأن الكثيــر مــن الوظائــف القابلــة للميكنــة داخــل منشــأتها ستســتمر فــي 

االعتمــاد علــى العمالــة اليدويــة.

http://www3.weforum..2018 45“توسيع نطاق محرك النمو االقتصادي القادم: تقنيات الثورة الصناعية الرابعة قيد اإلنتاج”، ماكينزي وشركاه، كانون ثان/ يناير

org/docs/WEF_Technology_and_Innovation_The_Next_Economic_Growth_Engine.pdf
46كرونين، إيان. ويدنر، أدريان. دياز، ه. دييغو. “4 أساطير عن التصنيع في الثورة الصناعية الرابعة”، المنتدى االقتصادي العالمي، شباط/ فبراير 2019.

https://www.weforum.org/agenda/2019/02/4-myths-about-the-fourth-industrial-revolution-and-how-they-are-holding-you-
/back

https://gafi.gov.eg/English/whyegypt/Pages/Economical-Indicators.aspx47“المؤشرات االقتصادية”، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

48أسعد، راجي. الشعراوي، عبد العزيز. سالمي، كوليت. “هل يخلق االقتصاد المصري وظائف جيدة؟ خلق فرص العمل والهشاشة االقتصادية من 1998 إلى 

https://erf.org.eg/publications/is-the-egyptian-economy-creating-good-jobs-job-.2019 2018”، منتدى البحوث االقتصادية، تشرين أول/ أكتوبر
/creation-and-economic-vulnerability-from-1998-to-2018

https://waya.media/whatnow-how-will-covid-19-  .2020 49 “#ماذا_بعد: كيف ستغير جائحة كوفيد19- مستقبل الوظائف؟”، واية، أيار/ مايو 
/change-the-future-of-jobs
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5-2-3 تجارة الجملة والتجزئة
إن قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة لهــو قطــاع فــي غايــة األهميــة بالنســبة لالقتصــاد العالمــي. ومــن ضمــن بعــض االتجاهــات 
التكنولوجيــة التــي تقــود مســتقبل تجــارة التجزئــة اســتخدام البيانــات الضخمــة لفهــم ســلوك المســتهلكين والمؤسســات 
ــبة  ــات، والحوس ــر المنص ــة عب ــارة التجزئ ــن تج ــة م ــة تفاعلي ــئ تجرب ــي تهي ــة الت ــياء الصناعي ــت األش ــات إنترن ــه، وتطبيق وتحليل
الســحابية التــي تســمح بمشــاركة البيانــات المهمــة فورًيــا، وتطبيقــات الروبوتــات إلدارة التخزيــن داخــل المتاجــر وخدمــات 
التوصيــل، والواقــع المعــزز مــن أجــل وظائــف مختلفــة مثــل اختيــار قطــع التخزيــن، وإرســال تعليمــات اإلصــالح، واختبــار البضائــع 

ــا.  ــدة افتراضًي الجدي

ــوق  ــن س ــه 16 % م ــل ب ــري50 ، وكان يعم ــي المص ــج القوم ــي النات ــن إجمال ــو 14% م ــر نح ــي مص ــة ف ــارة التجزئ ــاع تج ــل قط ويمث
العمــل مجتمعــة بــدًءا مــن 2018، أي بمقــدار 3% أعلــى مــن نســبة العامليــن بــه فــي 1998 التــي كانــت تبلــغ 13% وقــد بــدأ بالفعــل 
الطلــب علــى محللــي البيانــات وعلمــاء البيانــات مــن جانــب الشــركات الكبيــرة والناشــئة فــي الظهــور، وذلــك حســب د. عمــرو 
قيــس51 ، كمــا بــدأت بعــض األطــراف المحليــة فــي االســتغالل األمثــل لتطبيقــات البيانــات الضخمــة وتطبيقــات إنترنــت األشــياء 

للتعامــل مــع الفــرص وأوجــه القصــور داخــل قطاعــات تجــارة التجزئــة والتوزيــع.

ومــن أمثلــة الشــركات الناشــئة التــي تعمــل علــى االســتغالل األمثــل للبيانــات وإنترنــت األشــياء لتحســين شــبكة سلســلة التوريــد 
لتجــار األغذيــة والبقالــة بالتجزئــة فــي مصــر شــركة مكســب )MaxAB(. فقــد أنشــأت الشــركة منصــة رقميــة إلدارة المشــتريات 
وتوصيــل منتجــات البقالــة لمتاجــر التجزئــة الصغيــرة فــي مصــر ممــن يشــكلون نحــو 90% مــن ســوق تجــارة التجزئــة البالغــة 

قيمتهــا 50 مليــار دوالر52 .  

أمــا جــودز مــارت )GoodsMart(، وهــي شــركة تكنولوجيــة مصريــة تتيــح للمســتخدمين طلــب البقالــة عبــر تطبيــق علــى 
المحمــول، فقــد شــهدت ارتفاًعــا فــي الطلــب بنســبة 300% بيــن ليلــة وضحاهــا فــور فــرض حظــر التجــوال الجزئــي جــراء جائحــة 
ــا  ــر دور التكنولوجي ــة، ال يقتص ــذه الحال ــي ه ــا 53. ف ــاص به ــات الخ ــل البيان ــن محل ــي ع ــان صحف ــا لبي ــك وفًق ــد-19، وذل كوفي
علــى تحويــل قنــوات التوزيــع إلــى القطــاع الرســمي وتشــجيع الشــمول المالــي، بــل إنهــا أيًضــا تحســن كفــاءة سالســل التوريــد 

ــح.  وتقلــص تســرب المنتجــات وتســرب هوامــش الرب

5-2-4 النقل واللوجستيات
ــات  ــياء، والبيان ــت األش ــل إنترن ــا مث ــات والتكنولوجي ــج االتجاه ــين دم ــى تحس ــي إل ــل العالم ــاع النق ــي قط ــوالت ف أدت التح
الضخمــة، والحوســبة الســحابية، والتعلــم اآللــي، واألطــر الجغرافيــة المكانيــة الحديثــة، وذلــك علــى ســبيل المثــال. وعلــى 
الرغــم مــن ثبــوت صعوبــة المركبــات ذاتيــة القيــادة أكثــر ممــا هــو متوقــع، إال أنهــا بالفعــل قيــد االســتخدام المبدئــي فــي 
الواليــات المتحــدة، ولكــن التوقعــات ال تــزال مشــوبة بالغمــوض. غيــر أن حالــة الخلخلــة التــي شــهدها القطــاع شــعر بهــا 
ــل،  ــب التوصي ــت )Lyft) لطل ــر )Uber( وليف ــل أوب ــاركي مث ــاد التش ــات االقتص ــعبية منص ــادة ش ــالل زي ــن خ ــر م ــور كثي جمه
وتــورو )Turo( لتأجيــر الســيارات، ومجموعــة واســعة مــن مقدمــي خدمــات اللوجســتيات المدفوعــة بالتجــارة اإللكترونيــة. 

ــيما  ــا، وال س ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــم الش ــل إقلي ــًدا داخ ــد ج ــتقبال جي ــدة باس ــا الجدي ــذه التكنولوجي ــت ه ــد حظي وق
مصــر التــي اســتطاعت أن تحتــل مركــًزا ضمــن أكبــر 10 أســواق تخدمهــا منصــة أوبــر )Uber( حــول العالــم بعــدد ســائقين يبلــغ 
ــالت  ــات الحاف ــا خدم ــر )Uber( أيًض ــت أوب ــا أدخل ــرين54. كم ــبعة والعش ــا الس ــف محافظاته ــو نص ــي نح ــل ف ــائق يعم 90,000 س
للمنافســة مــع منصــة ســويفل )SWVL( التــي تتخــذ مــن القاهــرة مقــًرا لهــا قبــل االنتقــال إلــى إطــالق الدراجــات الناريــة كحــل 

أســرع للتنقــل فــي المدينــة التــي تشــهد أزمــة مــرور ســيئة الســمعة. 

ــتقاًل  ــاًل مس ــل وبدي ــن العم ــًدا م ــكاًل جدي ــرت ش ــد وف ــة ق ــر55 أن المنص ــي مص ــر )Uber( ف ــائقي أوب ــة لس ــرت دراس ــد أظه وق
ــة  ــت دراس ــا بين ــن. كم ــبة لكثيري ــش بالنس ــا للعي ــدًرا تكميلًي ــباب، ومص ــن والش ــا للمتعلمي ــمي، وخصوًص ــر الرس ــغيل غي للتش
أخــرى للنســاء فــي الركــوب التشــاركي56 أن النســاء قــد اســتخدمن التكنولوجيــا وانخرطــن فــي المنصــة كســائقات. وســاعد 
ذلــك علــى تمكيــن النســاء ليــس فقــط مــن خــالل اســتطاعتهن تدبيــر احتياجاتهــن المعيشــية، بــل أيًضــا نجاحهــن فــي كســر 

ــن. ــان أمانه ــة لضم ــا الرقمي ــتخدام التكنولوجي ــة اس ــم كيفي ــة وتعل ــات االجتماعي المحرم

https://gafi.gov.eg/English/whyegypt/Pages/Economical-Indicators.aspx50“المؤشرات االقتصادية”، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

51قيس، عمرو. مقابلة أجراها إسماعيل، أيمن )على زوم(. الثورة الصناعية الرابعة: الذكاء االصطناعي ومستقبل العمل في مصر. 29 أبريل, 2020. 

52 برايت، جيك. “مكسب تجمع 6 ماليين جنيه في جولة التمويل األولي لتحسين التواصل فيما األعمال التجارية على مستوى أسواق البقالة في مصر. تك 

https://techcrunch.com/2019/09/25/maxab-raises-6m-seed-round-to-optimize-egypts-b2b-grocery-mar-.2019  كرانش، أيلول/ سبتمبر
/kets

https://waya.media/whatnow-how-can-the-pandemic-.2020 53الديب، لينا. “#ماذا_بعد: كيف يمكن للجائحة أن تغير تجربة التسوق”؟ واية، أيار/ مايو

/change-the-shopping-experience
https://www.reuters.com/article/us-egypt-econo-.2019 54صبا، يوسف، “سوق طلب التوصيل تزداد نشاًطا في مصر”، رويترز، تشرين ثان/ نوفمبر 

my-transportation/ride-hailing-market-revs-up-in-egypt-idUSKBN1XG20M
SSRN:https://ssrn.com/ab- 55رزق، نجالء، لمحة على االقتصاد التشاركي: تحليل ألنماط سائقي أوبر في مصر )22 شباط/ فبراير 2017(. متاحة على موقع

stract=2946083



٣0

كمــا شــهد توصيــل األغذيــة المتــاح بفضــل التكنولوجيــا نمــًوا فــي شــعبيته فــي مصــر إلــى أن أوقفــت جائحــة كوفيــد-19 
ــى  ــس )Uber Eats( عل ــر إيت ــة أوب ــرت الجائح ــد أجب ــة. فق ــات الغذائي ــم والخدم ــي المطاع ــة ف ــال التجاري ــن األعم ــر م الكثي
 .)Halan( ــااًل ــوز )Elmenus( وح ــل المني ــن مث ــين المحليي ــدان للمنافس ــرك المي ــة( وت ــة )واإلقليمي ــا القطري ــالق عملياته إغ

وتعمــل األخيــرة علــى االســتغالل األمثــل لدمــج تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة واســتخدام الدراجــات الناريــة لتوصيــل 
األغذيــة، والتكاتــك لنقــل الــركاب، والدراجــات الناريــة الثالثيــة لنقــل الســلع. ووفًقــا ألحــد مؤسســي الشــركة57  ، فقــد 
تكاليفــه  انخفــاض  النمــوذج  هــذا  شــعبية  وتثبــت  الكبــرى،  األغذيــة  سالســل  بعــض  مــع  بالفعــل  الشــركة  شــاركت 

ــة. ــراف ذات الصل ــه لألط ومالءمت

ومــن ضمــن األمثلــة الرئيســية األخــرى لخلخلــة العمليــات التقليديــة نمــوذج “تريــال” )Trella(، وهــي ســوق للشــاحنات 
مقرهــا القاهــرة تســتند علــى نجــاح الشــركات الناشــئة للركــوب التشــاركي مــن أجــل تحســين كفــاءة نقــل البضائــع 
عبــر سلســلة التوريــد. ومــن خــالل االســتغالل األمثــل إلنترنــت األشــياء والتكنولوجيــا األخــرى، تتيــح المنصــة لشــركات الشــحن 
خفــض التكاليــف عــن طريــق تحســين اســتغالل/ كفــاءة الحمولــة وتقديــم أســعار شــفافة وإضافــة قيمــة هائلــة لشــركات 
النقــل عــن طريــق ربطهــا بتجمــع كبيــر مــن شــركات الشــحن لتحســين أســعار اســتغالل شــاحناتها وتعزيــز كفاءتهــا عموًمــا. 

ويشــغل قطــاع النقــل حيــًزا كبيــًرا نســبًيا فــي مصــر، إذ يمثــل 4.6% مــن إجمالــي الناتــج القومــي ويوظــف نحــو 9% مــن القــوى 
العاملــة. وقــد أدى التطبيــق الواســع للتكنولوجيــا فــي قطــاع النقــل حتــى اآلن إلــى زيــادة الطلــب علــى مجموعــة متنوعــة مــن 

هــذه الخدمــات، كمــا عمــل علــى تحســين كفــاءة العمالــة فــي هــذا المجــال.

5-2-5 الخدمات المالية
ــا فــي ظهــور العمــالت المشــفرة المدفوعــة  يبــدو االســتخدام الواســع للتكنولوجيــا فــي الخدمــات الماليــة العالميــة جلًي
ــذا  ــذب ه ــد اجت ــم “Fintech”(. وق ــة باس ــة )المعروف ــا المالي ــاع التكنولوجي ــدء قط ــي ب ــلة وف ــات المتسلس ــد البيان بقواع
ــم  ــة وتقدي ــور الحالي ــه القص ــتغالل أوج ــن الس ــتثمرين المهتمي ــن المس ــن م ــا هائلي ــا واهتماًم ــور طلًب ــم التط ــاع دائ القط

ــورة.  ــم المتط ــالء وتوقعاته ــات العم ــة احتياج ــرة لمواكب ــات مبتك مقترح

وتعمــل التكنولوجيــا الماليــة علــى تغييــر المعامــالت المصرفيــة لألفــراد والشــركات علــى جميــع األصعــدة، بمــا فيهــا 
ــر إدارة  ــا تغي ــا أنه ــة. كم ــة، واإلدارة المالي ــر العمل ــراض، وتغيي ــات، واإلق ــول، والمدفوع ــى المحم ــة عل ــالت المصرفي المعام
األصــول عــن طريــق الدفــع نحــو زيــادة مــا يشــار إليــه اآلن باســم تكنولوجيــا الثــروات )WealthTech(، ويتضمــن ذلــك 
ــة.  ــاطة المالي ــوث والوس ــر والبح ــي الصغ ــتثمار متناه ــع االس ــب م ــى جن ــا إل ــظ، جنًب ــول إدارة المحاف ــة وحل ــورة المالي المش
وقــد خلفــت إعــادة تشــكيل الصناعــة والتعقيــد المتنامــي للبيئــة التشــريعية جيــاًل جديــًدا مــن الحلــول شــديدة التخصــص 
المنقــادة بالتكنولوجيــا، وهــي المشــار إليهــا بتكنولوجيــا التشــريعات )RegTech(. وهــذه تطبــق تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة 
ــزام  ــة لاللت ــات المصاحب ــريعات والتحدي ــول للتش ــم حل ــلة لتقدي ــات المتسلس ــد البيان ــي وقواع ــذكاء االصطناع ــة كال الرابع

لهــا. 

وقــد احتلــت المدفوعــات الرقميــة منحنــى أخــذ فــي االرتفــاع قبــل جائحــة كوفيــد-19، ولكــن اإلغــالق العالمــي أدى إلــى 
ــوق  ــى س ــة عل ــاًرا جم ــدن )Ayden( آث ــكوير )Square( وآي ــال )PayPal( وس ــاي ب ــل ب ــركات مث ــهم ش ــعار أس ــف أس أن تخل
األســهم ككل. ولقــد شــهدت شــركة بــاي بــال يوًمــا تــم فيــه أكبــر عــدد مــن المعامــالت علــى اإلطــالق، وهــو األول مــن 
 Cyber( 58 واثنيــن اإلنترنــت )Black Friday( أيــار/ مايــو 2020، حتــى أنهــا تجــاوزت أيــام التســوق المكثــف مثــل الجمعــة الســوداء

ــي(. ــكر األمريك ــد الش ــي لعي ــن التال Monday – االثني

ــر  ــي مص ــة، فف ــا المالي ــرة التكنولوجي ــة الكبي ــات المالي ــارف والمؤسس ــود المص ــث تق ــمالية حي ــكا الش ــس أمري ــى عك وعل
ــتثمرين  ــهر المس ــم أش ــة ويدعمه ــالت عالي ــباب ذوو مؤه ــا ش ــي يديره ــة الت ــئة االبتكاري ــركات الناش ــا الش ــا تقوده ــا م غالًب

اإلقليمييــن وصناديــق تمويــل رؤوس أمــوال المشــروعات.

56 نجالء رزق، نانسي سالم، نادين وهيبة. 2018. “تحليل جنساني للركوب التشاركي: وجهات نظر من القاهرة، مصر”، وردت في النقل الحضري في عصر 

االقتصاد التشاركي - كوالبوراتيڤ سيتيز. فرناندو بركوڤيتش، محرر، بوينوس آيرس: مركز تنفيذ السياسات العامة المعززة لإلنصاف والنمو مع المركز الدولي 
لبحوث التنمية وصندوق االستثمار متعدد األطراف، مصرف التنمية للبلدان األمريكية.

57الديب، لينا. “#ماذا_بعد: كيف يمكن للجائحة أن تغير تجربة التسوق”؟ واية، أيار/ مايو 2020.

/https://waya.media/whatnow-how-can-the-pandemic-change-the-shopping-experience
https://qz.com/1853139/coronavirus-is-boost-58ديتريهي، جون. “أثر الجائحة على المدفوعات والنقود الرقمية في خمسة رسومات بيانية”. كوارتز

ing-digital-payments-and-weakening-cash/?utm_source=email&utm_medium=daily-brief



٣١

ــن  ــة، والذي ــة المصرفي ــارج المنظوم ــم خ ــن ه ــو م ــا نح ــئة خدماته ــة الناش ــا المالي ــركات التكنولوجي ــه ش ــا توج ــا م  وغالًب
ــا  ــن أن التكنولوجي ــي حي ــل. وف ــى األق ــكان عل ــن الس ــن 60%م ــر م ــون أكث ــكندرية يمثل ــك اإلس ــن بن ــادر ع ــا لتقرير59ص وفًق
الماليــة تقــدم فرًصــا هائلــة وغيــر مســبوقة للشــمول المالــي، إال أنهــا ال تخلــو مــن المشــاكل التــي تقتضــي أشــكااًل 
ــل  ــتغالل األمث ــي االس ــة ف ــعرت فرص ــي استش ــئة الت ــركات الناش ــة الش ــن أمثل ــن. وم ــريع الماليي ــة والتش ــن الرقاب ــدة م جدي
للتكنولوجيــا الجديــدة لتوســيع الخدمــات المصرفيــة لألغلبيــة الكاســحة مــن الســكان المصرييــن المحروميــن مــن الخدمــات 
العامــة والخدمــات المصرفيــة الكافيــة شــركة بايمــوب )Paymob(. فقــد وفــرت تشــكيلة مــن حلــول الدفــع لمقدمــي 
الخدمــات الماليــة الرقميــة عبــر إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عــن طريــق االعتمــاد إلــى درجــة كبيــرة علــى تكنولوجيــا 
محفظــة المحمــول المبتكــرة مــع تقديــم خدمــات هامشــية مثــل الخدمــات المصرفيــة عــن طريــق موظفــي خدمــة العمــالء، 

ــة. ــال التجاري ــة باألعم ــات المتعلق ــل المعلوم ــار، وتحلي ــول التج ــر، وقب ــر والمخاط ــات، وإدارة التزوي والمدفوع

وبــدأت شــركات ناشــئة أخــرى، مثــل “فايدتــي” )Faydety( و”خزنــة” )Khazna(، فــي الظهــور مــن خــالل االســتغالل األمثــل 
إلنترنــت األشــياء والبيانــات الضخمــة لتوفيــر التثقيــف المالــي والخدمــات المصرفيــة األساســية للشــرائح الكبيــرة مــن المصرييــن 
المحروميــن مــن الخدمــات العامــة والخدمــات المصرفيــة الكافيــة. وقــد أطلقــت منصــة حــااًل )Halan( مــن جانبهــا محفظتها 

اإللكترونيــة الخاصــة بهــا “حــااًل بــاي )HalanPay(” ودخلــت رســمًيا إلــى قطــاع التكنولوجيــا الماليــة60. 

ويتشــارك خبــراء المصــارف المحليــون فــي تصــور أن القطــاع يشــهد توســًعا كبيــًرا، وأن مجموعــة متنوعــة كبيــرة مــن المهــارات 
ــن  ــي. وم ــاري الدول ــك التج ــن البن ــري61 م ــالم ذك ــا إلس ــك وفًق ــع، وذل ــذا التوس ــق ه ــة لتحقي ــتكون مطلوب ــة س ــة والفني الرقمي
المحتمــل أن تخضــع عناصــر كثيــرة متعلقــة بعمليــات الفــروع إلــى الميكنــة، ولكــن بعــض الوظائــف المتاحــة رقمًيــا مــن 
المتوقــع أن تــزداد. إن المدفوعــات الرقميــة والشــمول المالــي همــا محفــزان جوهريــان لنمــو خدمــات وقطاعــات أخــرى، ومــن 
ثــم فتنميــة قطــاع الخدمــات الماليــة مــن المحتمــل أن يثمــر نواتــج إيجابيــة علــى أصعــدة أخــرى كثيــرة مــن االقتصــاد المحلــي. 
وتشــكل الخدمــات الماليــة حالًيــا نحــو 5%مــن إجمالــي الناتــج القومــي62 ، وإلــى جانــب الخدمــات المهنيــة والمعلوماتيــة، يعمــل 

بهــا نحــو 2.5% مــن القــوى العاملــة63 . 

5-2-6 الرعاية الصحية
تشــهد الرعايــة الصحيــة تحوليــن كبيريــن نتيجــة لتطبيــق تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة. أواًل، ســيتم تقديمهــا باعتبارهــا 
َصــل مســتمر مــن الرعايــة” 64 وليــس النمــوذج المألــوف المرتكــز علــى العيــادة كمــكان لتقديــم الرعايــة ، ممــا يســمح  “متَّ
بمزيــد مــن التركيــز علــى آليــات الوقايــة والتدخــل المبكــر. وثانًيــا، ســيكون تقديــم الرعايــة الصحيــة أكثــر اســتجابة لالحتياجــات 
المتفــردة لألشــخاص والمرضــى، وســيدفع هــذا باتجــاه تقــدم مــا يشــار إليــه اآلن باســم التحــول االســتهالكي للرعايــة الصحيــة. 

إن أثــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى الصحــة والرعايــة الصحيــة لهــو أثــر هائــل. فبــدًءا بالتكاليــف المنخفضــة لترتيــب تسلســل 
الجينــوم والطــب الدقيــق حتــى االتجاهــات المرتفعــة لممارســة الطــب عــن بعــد، ال تكتفــي تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
بالدفــع فــي اتجــاه االكتشــافات الطبيــة، بــل إنهــا أيًضــا تزيــد مــن الترابــط بيــن نظــم الرعايــة الصحيــة العالميــة إلــى مســتويات 

غيــر مســبوقة وتحــول أســس هياكلهــا تحــواًل كامــاًل. 

ــن  ــو13% م ــه نح ــل ب ــاع يعم ــن أن القط ــي حي ــة65 ، ف ــة الصحي ــى الرعاي ــي عل ــا القوم ــي ناتجه ــن إجمال ــر1.2% م ــق مص وتنف
القــوى العاملــة. وهــو قطــاع كثيــف العمالــة بطبيعتــه، وفــي حيــن أنــه كان يحظــى بقــدرات هائلــة للنمــو بالفعــل، إال أن 

الجائحــة العالميــة مــن المؤكــد أنهــا قــد ســلطت المزيــد مــن الضــوء عليــه.

ــاء،  ــك األطب ــن ذل ــم. ويتضم ــاء العال ــة أنح ــر وبقي ــن مص ــي كل م ــاع ف ــي القط ــة ف ــة المدرب ــي العمال ــل ف ــور هائ ــة قص وثم
ــع  ــاع. وم ــل القط ــر داخ ــي تظه ــن الت ــا م ــادة بالتكنولوجي ــرى المنق ــف األخ ــرات، والوظائ ــي المختب ــض، وفني ــم التمري وطواق
مواجهــة الكثيــر مــن البلــدان الغربيــة مشــكلة شــيخوخة الســكان واســتمرار ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى الرعايــة الصحيــة، 
تقــدم التكنولوجيــا فــي عالــم اليــوم فرصــة جمــة للبلــدان الناشــئة ذات الشــريحة المتناميــة مــن الســكان الشــباب مثــل مصــر، 

ــا.  وذلــك عــن طريــق جعــل انتشــار عمــال الرعايــة الصحيــة عــن بعــد أمــًرا ممكًن

2017https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Research/Flash-Note/AR/ 59 “الشمول المالي في مصر”، كانون أول/ ديسمبر

Financial-Inclusion_Dec17.pdf
60الديب، لينا. “#ماذا_بعد: كيف يمكن للجائحة أن تغير تجربة التسوق”؟ واية، أيار/ مايو 2020.
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 61ذكري، إسالم. مقابلة أجراها إسماعيل، أيمن )على زوم(. الثورة الصناعية الرابعة: الذكاء االصطناعي ومستقبل العمل في مصر. 27 نيسان/ أبريل 2020. 
https://gafi.gov.eg/English/whyegypt/Pages/Economical-Indicators.aspx62“المؤشرات االقتصادية”، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

63أسعد، راجي. كرافت، كارولين. رحمن، و. خاندكر، وسلوانس، إيرين. “خلق فرص العمل في مصر: تحليل قطاعي وجغرافي يركز على المنشآت الخاصة 
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Pdf/2020_4_23-16_23_3Health%20-%20English%20%28DR.Sahar%29.pdf



٣2

وقــد أثــار العديــد مــن الشــركات القائمــة علــى التكنولوجيــا موجــات تغييــر فــي منظومــة الرعايــة الصحيــة فــي مصــر مثــل 
ڤيزيتــا )Vezeeta( ورولوجــي )Rology(. وتعمــل ڤيزيتــا )Vezeeta( علــى االســتغالل األمثــل إلنترنــت األشــياء والبيانــات 
ــا وبرنامًجــا إلدارة العيــادات، وذلــك بالتــوازي مــع  الضخمــة مــن أجــل تقديــم منصــة لحجــز مواعيــد الرعايــة الصحيــة رقمًي
ــعة  ــة لألش ــي منص ــي )Rology( فه ــا رولوج ــفيات. أم ــادات والمستش ــاء والعي ــن لألطب ــز المميك ــى الحج ــول إل ــادة التح قي
عــن بعــد تعمــل علــى حــل مشــكلة قصــور أطبــاء األشــعة والتأخيــر الشــديد فــي إصــدار التقاريــر الطبيــة عــن طريــق 
توصيــل الحــاالت مــن المستشــفيات فــي جميــع أنحــاء العالــم بأفضــل طبيــب أشــعة عــن بعــد وفــوًرا، ممــا يقلــل 

وقــت الحصــول علــى التقريــر باســتخدام برنامــج طبــي متــاح بواســطة الــذكاء االصطناعــي للمشــاهدة الطبيــة. 

وفــي ظــل أزمــة جائحــة كوفيــد-19 علــى وجــه التحديــد، مــن المتوقــع أن يجتــذب قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي مصــر انتباًهــا 
كبيــًرا وأن يكــون أرًضــا خصبــة للنمــو االقتصــادي ولخلــق فــرص العمــل وتعزيزهــا علــى حــد ســواء. فقــد أبــرزت األزمــة الحاجــة 
الملحــة للبيانــات الدقيقــة عــن المواطنيــن عموًمــا، وعــن الصحــة خصوًصــا. وينبغــي أن يكــون االســتثمار والعمــل فــي الصحــة 

والتكنولوجيــا مًعــا محــل أولويــة للدولــة والمنشــآت الخاصــة علــى المدييــن المتوســط والبعيــد فــي مصــر. 

5-2-7 الصيانة والخدمات 
تســاهم الخدمــات بنحــو 4.9% مــن إجمالــي الناتــج القومــي66، ويعمــل بهــا حوالــي 9% مــن القــوى العاملــة67. لقــد القــى 
الصعــود العالمــي لمنصــات االقتصــاد التشــاركي ترحيًبــا جيــًدا فــي مصــر علــى مســتوى قطاعــات متعــددة. وقــد اعتمــدت 
الســوق المحليــة منصــات مطــورة دولًيــا مثــل أوبــر )Uber( وإيــر بــي إن بــي )AirBnB(، كمــا بــدأ المبتكــرون المحليــون فــي 
ــم  ــى تنظي ــدرة عل ــاء الق ــة اإلنش ــات حديث ــدى المنص ــي. ول ــاج المحل ــة االحتي ــا لتلبي ــة خصيًص ــرى مصمم ــات أخ ــر منص تطوي
ســوق هــي تقليدًيــا غيــر رســمية ويعتمــد عمالهــا كثيــًرا علــى التشــبيك والتزكيــة الشــفوية، وعلــى دمــج الخدمــات المطلوبــة 
باســتخدام تكنولوجيــا حديثــة تقــدم الخدمــات بطريقــة مالئمــة تتســم بالجــودة واألمــان. ولقــد بــدأت شــركات ناشــئة، مثــل 
“جنــي” )Jinni( و”فــي الخدمــة” )FilKhedma(، فــي تلبيــة الحاجــة إلــى الوصــول إلــى أفــراد خدمــات التنظيــف والخدمــات 
المنزليــة عبــر قنــوات تكنولوجيــة مالئمــة مثــل تطبيقــات شــبكة اإلنترنــت والمحمــول. وفــي حيــن تركــز جنــي )Jinni( أكثــر 
العمالــة  مــن  واســًعا  نطاًقــا   )FilKhedma( الخدمــة  فــي  تقــدم  التنظيــف،  خدمــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  علــى 
ــاء والتكييــف وأطبــاق األقمــار الصناعيــة والدهــان  الفنيــة التــي يمكنهــا إصــالح وتركيــب قطــع الســباكة والنجــارة والكهرب
وخدمــات تحســين المنــازل. ويأخــذ المزيــد مــن المنصــات فــي هــذا المجــال فــي الظهــور، ومــن المتوقــع أن ينمــو، ممــا ينبــئ 

بالقــدرة علــى إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة للقطــاع وآليــات تقديــم الخدمــة بدرجــة كبيــرة. 

5-2-8 االتصاالت
يشــكل قطــاع تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات 2.3 % مــن إجمالــي الناتــج القومــي68 ، ويعمــل بــه أقــل مــن 3 % مــن القــوى 
ــة  ــة الصلب ــا التحتي ــكانها وبنيته ــم س ــر حج ــل كب ــا بفض ــي أفريقي ــاالت ف ــواق االتص ــر أس ــدى أكب ــر بإح ــى مص ــة. وتحظ العامل

لالتصــاالت. 

وقــد بــدأت مصــر العمــل كمحــور للتعاقــد الخارجــي علــى تكنولوجيــا المعلومــات والتعاقــد الخارجــي علــى عمليــات األعمــال 
التجاريــة فــي بدايــة العقــد األول مــن القــرن، ومنــذ ذلــك الحين أرســت لنفســها مكانــة كمقصــد موثوق منــه للتعاقــد الخارجي 
بالنســبة لكثيــر مــن األطــراف فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وأفريقيــا والشــرق األوســط. وتنبــع جاذبيــة مصــر كمحــور للتعاقــد 
الخارجــي لتكنولوجيــا المعلومــات وعمليــات األعمــال التجاريــة مــن موثوقيــة بنيتهــا التحتيــة القابلــة للتوســع، وضخامــة 
الكــوادر الموهوبــة منخفضــة التكاليــف ومتعــددة اللغــات التــي تحظــى بهــا، والمنطقــة الزمنيــة المالئمــة، والدعــم المهــول 
الــذي توليــه الحكومــة لهــذا القطــاع. وقــد بلــغ حجــم القــوى العاملــة فــي هــذا النشــاط 189,000 موظــف عــام 2018 وكان مــن 

المتوقــع أن يصــل إلــى 240,000 فــي  692020 .
وفــي حيــن أن تداعيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة كانــت تبــدو قاتمــة بالنســبة لمشــغلي مراكــز االتصــال، إال أن األثــر البيــن حتــى 
اآلن كان ســاحًقا. فثمــة وظائــف جديــدة تخضــع للميكنــة، ولكــن الحاجــة إلــى المشــغلين البشــريين ال تــزال مرتفعــة فــي هــذا 
المجــال. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تشــمل خدمــات التعاقــد الخارجــي علــى عمليــات األنشــطة التجاريــة فــي مصــر نطاًقــا أعرض من 
مجــرد مراكــز االتصــال، بمــا فــي ذلــك وظائــف ذات طبيعــة أكثــر تعقيــًدا وتركيًبــا مثــل الترجمــة، والمــوارد البشــرية، والتمويــل، 

والهندســة، وتطويــر البرامــج. 

https://gafi.gov.eg/English/whyegypt/Pages/Economical-Indicators.aspx 66“المؤشرات االقتصادية”، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

67 أسعد، راجي. كرافت، كارولين. رحمن، و. خاندكر، وسلوانس، إيرين. “خلق فرص العمل في مصر: تحليل قطاعي وجغرافي يركز على المنشآت الخاصة 

https://erf.org.eg/publications/job-creation-in-egypt-a-sectoral-and-geo-.2019 2017-1996”، منتدى البحوث االقتصادية، كانون أول/ ديسمبر
/graphical-analysis-focusing-on-private-establishments-1996-2017-2

https://gafi.gov.eg/English/whyegypt/Pages/Economical-Indicators.aspx68 “المؤشرات االقتصادية”، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
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 6. اآلراء المتعمقة والتوصيات

6-1 االتجاهات الرئيسية والرؤى المتعمقة 
نقدم في هذا الجزء بعًضا من االتجاهات الرئيسية التي حددناها وتتعلق بأثر الثورة الصناعية الرابعة في مصر.

6-1-1 هيكل سوق العمل والعالقة بين أصحاب العمل والموظفين في حالة تغيير 
الكثيــر مــن الوظائــف اليدويــة تتحــول مــن خــالل النمــاذج القائمــة علــى المنصــات، وهــذا يتضمــن مجــاالت مثــل الخدمــات  ◄

 )Uber( ــر ــل أوب ــات، مث ــى المنص ــة عل ــول القائم ــو الحل ــول نح ــة يتح ــف اليدوي ــال الوظائ ــى عم ــب عل ــة. والطل ــة والصيان المنزلي
ــي  ــا ك ــين مهاراته ــباًل لتحس ــد س ــة تج ــوى العامل ــن الق ــرة م ــة كبي ــم فحص ــن ث ــال، وم ــويفل وتري ــة وس ــي الخدم ــم وف وكري

تصبــح مســتعدة للتعامــل مــع المنصــات.

ــاد  ◄ ــر اقتص ــف عب ــدون وظائ ــال يج ــن العم ــد م ــة؛ فالمزي ــف المكتبي ــى الوظائ ــا عل ــر أيًض ــة يؤث ــف المؤقت ــاد الوظائ اقتص
الوظائــف المؤقتــة وليــس عبــر التشــغيل التقليــدي. كمــا أن التشــغيل يــزداد فــي التحــول إلــى كونــه قصيــر المــدد وغيــر مباشــر 
ــل.  ــل والعام ــب العم ــن صاح ــل بي ــة األج ــات طويل ــل وعالق ــدوام كام ــه ب ــى كون ــول إل ــي التح ــل ف ــات، ويق ــا بالمنص ومدفوًع
ــة  ــر الرعاي ــي، وتوفي ــن االجتماع ــة، والتأمي ــود العمال ــل عق ــائل مث ــأن مس ــق بش ــذا القل ــر ه ــاله، يثي ــة أع ــى النقط ــة إل وباإلضاف

ــال. ــن العم ــة م ــذه الفئ ــة له الصحي

االقتصــاد غيــر الرســمي، وهــو الســائد فــي مصــر، يتبــع تحــول االقتصــاد الرقمي، حيــث يعمل بعــض البائعيــن غير الرســميين  ◄
علــى التحــرك مــن نقــاط البيــع التقليديــة إلــى البيــع غير الرســمي علــى منصــات التواصــل االجتماعي. 

بــداًل مــن التركيــز علــى تحويــل االقتصــاد غيــر الرســمي إلــى اقتصــاد رســمي، ثمــة حاجــة إلــى تفكيــر إبداعــي فــي كيفيــة  ◄
االنخــراط فــي هــذه األنشــطة مــن أجــل فائــدة العمــال واالقتصــاد ككل. ومــن أمثلــة ذلــك الشــراكات ذات اإلعفــاءات الضريبيــة 
والحوافــز األخــرى، بمــا فــي ذلــك تشــجيع األعمــال التجاريــة التــي تلبــي أولويــات التنميــة، مثــل الصحــة والتعليــم، والتــي توظــف 

النســاء والفئــات األخــرى المهمشــة. 

تقــدم التكنولوجيــا إمكانيــة العمــل المــرن، ومــن ثــم يمكنهــا أن تلعــب دوًرا فــي إتاحــة فــرص العمــل للنســاء، ممــا يزيــد  ◄
مــن مشــاركتهن فــي القــوى العاملــة.

6-1-2 المهارات المطلوبة في السوق في حالة تغيير
ثمــة زيــادة فــي وظائــف المعرفــة التكنولوجيــة فــي معظــم القطاعــات الرئيســية، بمــا فيهــا القطاعــات التقليديــة  ◄

كالتصنيــع والزراعــة. والمزيــد مــن الوظائــف التــي تتطلــب معرفــة رقميــة آخــذ فــي الظهــور، وتثبــت العمالــة المحليــة قدرتهــا 
علــى التكيــف علــى ذلــك؛ علــى ســبيل المثــال، يمكــن للبالغيــن غيــر المتعلميــن والحاصليــن علــى الشــهادة اإلعداديــة اســتخدام 

تطبيــق مثــل أوبــر )Uber( علــى هواتفهــم الذكيــة.

فــي بلــد منخفــض الرواتــب مثــل مصــر، ســتنقاد التحــوالت التكنولوجيــة فــي األغلــب بعوامــل القيمــة والكفــاءة أكثــر منهــا  ◄
ــى  ــة عل ــف المكتبي ــض الوظائ ــا ببع ــتبدال التكنولوجي ــر اس ــن يقتص ــة، ل ــا المحلي ــركات التكنولوجي ــياق ش ــي س ــة. وف بالتكلف
تحســين جــودة تقديــم الخدمــة، ولكنــه أيًضــا ســينتج مزيــًدا مــن البيانــات مــن أجــل الدراســات التحليليــة واألغــراض األخــرى، ممــا 

يجعــل قيمــة االســتبدال أعلــى بكثيــر مــن قيمــة العمالــة اليدويــة.
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6-1-3 بعض األعمال التجارية تشهد تغييًرا، ولكن الكثير منها غير مستعد
إن إعــادة تصميــم سالســل التوريــد الجاريــة حالًيــا تشــهد بــدء كثيــر مــن الشــركات ممــن انخرطــت فــي التواصــل التقليــدي  ◄

فيمــا بيــن األعمــال التجاريــة فــي التواصــل مــع المســتهلكين مباشــرة، بمــا فــي ذلــك البائعــون الذيــن يتواصلــون مــع األســواق 
االســتهالكية عبــر الحــدود.

ــي  ◄ ــان ف ــة يقع ــية والتنظيمي ــتويات المؤسس ــى المس ــة عل ــة والرقمي ــوالت التكنولوجي ــإدارة التح ــة ب ــي والمعرف إن الوع

ــة. ــب قيادي ــغلون مناص ــن يش ــاط م ــي أوس ــًدا ف ــة ج ــدالت متدني مع

6-1-4 بعض العناصر الخارجية تؤثر تأثيًرا ملحوًظا على الطلب على العمالة
ــركات  ◄ ــق الش ــع أن تغل ــن المتوق ــر. فم ــي مص ــة ف ــف المحلي ــى الوظائ ــرى عل ــواق أخ ــدان وأس ــي بل ــة ف ــر الميكن ــا تؤث ربم

متعــددة الجنســيات التــي تســند مراكــز اتصالهــا إلــى مصــر عملياتهــا فــي البلــد فــي حالــة ميكنــة هــذه الوظيفــة فــي مــكان 
آخــر فــي العالــم. وقــد ينطبــق نفــس الشــيء علــى مصنعــي تجميــع الســيارات وقطاعــات أخــرى. وبــداًل مــن اســتخدام العمالــة 
اليدويــة المحليــة، قــد يلجــأ عمالقــة الصناعــة إلــى االســتفادة مــن الحلــول المميكنــة فــي مــكان آخــر لضمــان وقــت التســليم 
وجــودة المنتجــات تامــة الصنــع، وقــد يــؤدي هــذا فــي النهايــة إلــى تفكيــك عولمــة سالســل التوريــد محــل النقــاش حالًيــا، وهــو 
اتجــاه ربمــا تدفعــه جائحــة كوفيــد-19. ويــدور حديــث بيــن الحكومــات وأطــراف تمثــل القطــاع الخــاص حــول تفكيــك العولمــة 
المحتمــل، وترغــب بلــدان عديــدة فــي إكســاب قيمــة أكبــر لسالســل توريدهــا أو جعلهــا أكثــر اســتراتيجية عــن طريــق التوجــه 

نحــو المحليــة قــدر اإلمــكان بــداًل مــن االعتمــاد الكامــل علــى سالســل التوريــد ذات الكفــاءة حتــى وإن كانــت عالميــة.

تدفــع التداعيــات االقتصاديــة العالميــة لجائحــة كوفيــد-19 الشــركات الدوليــة إلــى الكشــف عــن المواهــب البعيــدة  ◄
األقــل ثمًنــا نســبًيا فــي أســواق مثــل مصــر. وهــذا يعنــي أن الشــركات الدوليــة الكبيــرة واألطــراف األخــرى الالعبــة علــى الســاحة 
العالميــة ســرعان مــا ســتتنافس مــع الشــركات المصريــة المحليــة علــى مواهــب تطويــر البرامــج والتكنولوجيــا المحليــة التــي 

ــا. تتســم بالنــدرة فعلًي

6-1-5 جانب العرض من سوق العمل متفاعل ولكن الفجوة بين الطلب والعرض في مصر 
تتزايد

تقليدًيــا، كان مــن المعتــاد أن يتبنــى المهندســون وعلمــاء تكنولوجيــا المعلومــات عقليــة األعمــال التجاريــة عبــر حياتهــم  ◄
المهنيــة، ولكــن الحــال اآلن تســير فــي االتجاهيــن. فخبــراء المجــال70 مــن جميــع التخصصــات يجــدون التحــول إلــى األدوار 
ــى  ــوارد عل ــم والم ــى التعلي ــول عل ــهولة الحص ــتوى وس ــة المس ــة عالي ــات البرمج ــور لغ ــل تط ــًدا بفض ــهاًل ج ــة س التكنولوجي
اإلنترنــت وعبــر وســائل أخــرى. وثمــة حاجــة إلــى اكتســاب المهــارات عبــر المهــن المختلفــة، ســواء أكانــت تكنولوجيــة أم غيرهــا، 

ــم.  ــة والتعلي ــل الصح ــاالت مث ــي مج ــيما ف ــا، وال س ــة بالتكنولوجي ــات المدفوع ــاج الخدم إلنت

أثــر الســوق علــى المؤسســات التعليميــة ضعيــف للغايــة وثمــة انقطــاع فــي التواصــل بيــن االثنيــن. فالجامعــات الشــهيرة،  ◄
مثــاًل، كبيــرة فــي حجمهــا، وبالتالــي فتحركاتهــا وردود أفعالهــا علــى مطالــب الســوق ســريعة التغييــر تميــل إلــى البــطء.

ثمــة مشــكلة متجــذرة تــؤدي إلــى القــوى العاملــة غيــر المالئمــة التــي تفتقــر إلــى المهــارات المطلوبــة، وغالًبــا مــا ينتــج ذلــك  ◄
عــن ضعــف منظومــات التعليــم التــي تمنــح الخريجيــن شــهادة تعليميــة واحتياًجــا إلــى وظيفــة مكتبيــة دون تزويدهــم فعلًيــا 

بالمهــارات المطلوبــة لســوق العمــل اليــوم.

مــع تباطــؤ االقتصــاد جــراء أزمــة جائحــة كوفيــد-19، وال ســيما انهيــار إيــرادات الســياحة وقنــاة الســويس والتحويــالت، مــن  ◄
المحتمــل أن تشــهد مصــر بطالــة دوريــة بالتــوازي مــع بطالتهــا الهيكليــة المتوطنــة. 
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6-2 توصيات من أجل السياسات

 بال شك ستؤثر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة على الهيكل األساسي لسوق العمل. وستلعب الطريقة التي ستتبعها 
مصر لتتمكن من حصد الغنائم – من حيث زيادة اإلنتاجية والنمو، وتخفيف اآلثار العكسية كعدم المساواة، وفقدان 

الوظائف، والعمل غير المستقر – دوًرا مفصلًيا كأحد عوامل إصالح السياسات الذي سيتم انتهاجه. 

6-2-1 تطوير المهارات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة في مصر: حوافز القطاع الخاص 
وإصالح التعليم

ثمــة طلــب شــديد علــى خبــرات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وسيســتمر فــي التنامــي فــي المســتقبل. ومــن ضمــن  ●
العوائــق الرئيســية لتنميــة الجــدارات فــي هــذا القطــاع تــردد الشــركات فــي تعييــن الشــباب مــن غيــر ذوي الخبــرة واالســتثمار 
فــي تدريبهــم مبدئًيــا وتهيئتهــم. ويتســبب هــذا التــردد فــي اعتبــارات الوظائــف قصيــرة األجــل فيمــا بيــن الشــركات كل علــى 
ــون  ــد ينتقل ــن ق ــال الذي ــب العم ــا تدري ــوي عليه ــي ينط ــر( الت ــركات األصغ ــبة للش ــيما بالنس ــورة )وال س ــن الخط ــاًل ع ــدة، فض ح
ــا. وقــد تتخــذ  بعدهــا إلــى وظائــف أخــرى. ومــن ثــم، فالحوافــز العامــة لتعييــن الشــباب مــن غيــر ذوي الخبــرة مبــررة اقتصادًي
ــن  ــى م ــنة األول ــدار الس ــى م ــي عل ــن اجتماع ــتراكات تأمي ــور أو اش ــى األج ــة عل ــات ضريبي ــم أو انتقاص ــكل دع ــز ش ــذه الحواف ه

التشــغيل، أو كل هــذه مًعــا.

ــة  ● ــة التكنولوجي ــون المعرف ــب أن تك ــا يج ــة، كم ــج األكاديمي ــل البرام ــي كل مراح ــة ف ــارات الرقمي ــن المه ــي تضمي ينبغ
ــات. ــي كل الكلي ــية ف ــة أساس ــية جامعي ــواًدا دراس ــات م ــم البيان ــية وعل األساس

زيادة رقمنة وسائل تقديم التعليم وتسهيل إتاحتها. ●

تشــجيع التعــاون والحــوار مــع القطــاع الخــاص علــى جميــع المســتويات، بمــا فــي ذلــك تصميــم المناهــج والســماح للطالب  ●
بمزيــد مــن فــرص اكتســاب الخبــرة اســتناًدا إلــى العمــل قبــل التخــرج، وثمــة حاجــة إلــى انتهــاج عمليــة أكثــر مرونــة واســتجابة 
لتطويــع المناهــج والتعــاون فيمــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا يمكــن للحكومــة تيســير التعــاون بيــن شــركات القطــاع 

العــام والمؤسســات التعليميــة، ســواء أكانــت عامــة أم خاصــة، لتركيــز المخــرج التعليمــي واالنتهــاء إلــى وفــورات الحجــم.

لقــد كانــت وتيــرة التحــول االقتصــادي متســارعة، وســوف تســتمر فــي ذلــك فــي المســتقبل. وتضفــي “مهــارات المســتقبل”  ●
أهميــة خاصــة للقــدرة علــى التكيــف، وعليــه، تكتســب عوامــل القابليــة للتوظيــف، شــأن تعلــم كيفيــة التعلــم، والقــدرة علــى 
نقــل المعرفــة عبــر المجــاالت، وجــدارات التواصــل الشــخصي، والحــل اإلبداعــي للمشــكالت، والتفكيــر النقــدي، أهميــة متزايــدة.

ــة،  ● ــوى العامل ــي الق ــدة ف ــارات جدي ــاب مه ــى اكتس ــجيع عل ــة للتش ــة بالصناع ــارات المدفوع ــل المه ــادرات صق ــم مب دع
ــة  ــة المدعم ــذة الصناعي ــج التلم ــل برام ــاص، مث ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــا بي ــاون فيم ــة والتع ــز الضريبي ــك الحواف ــي ذل ــا ف بم

ــة. ــة المدعم ــات العملي والتدريب

مــن شــأن دعــم األجــور/ التأميــن االجتماعــي جزئًيــا أو اإلعفــاءات الضريبيــة أو حوافــز التدريــب أن يحفــز الشــركات التــي تتبنــى  ●
الحلــول المميكنــة علــى نقــل قواهــا العاملــة أو صقــل مهاراتها.

ينبغــي أن تتوســع برامــج التعلــم مــدى الحيــاة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتشــمل الجــدارات األساســية  ●
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت للبالغيــن، فــي كال الوظائــف المكتبيــة واليدويــة علــى نطــاق واســع، كمــا ينبغــي أن تكــون 

ثقافــة التعلــم مــدى الحيــاة نفســها محــط اهتمــام حمــالت التوعيــة العامــة. 

6-2-2 بيئة البيانات المواتية: البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنظيمها 
قانونًيا

ــواء  ــتخدامها )س ــات واس ــكال المعلوم ــاج أش ــي إنت ــبوق ف ــر مس ــول غي ــو تح ــات”، وه ــة “بالبيان ــة الرابع ــورة الصناعي ــاد الث تنق
أكانــت الجديــدة أم القديمــة(. وللحكومــة دور أساســي فــي تشــكيل “بيئــة البيانــات”. ومــن الواضــح أن قــدرة مصــر علــى ركــوب 
موجــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســتعتمد علــى بنيتهــا التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات. وتقتضــي االســتثمارات العامــة فــي 
هــذا القطــاع، أكثــر مــن غيــره مــن القطاعــات، ربًطــا وثيًقــا مــع صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. فالقابليــة للتوصيــل 
باإلنترنــت، والنطــاق العريــض، والحوســبة الســحابية هــي عوامــل جوهريــة لدعــم القطاعــات المحليــة الناميــة ولجــذب شــركات 

التكنولوجيــا العالميــة.

70خبراء المجال في سياق البرامج والتكنولوجيا هم خبراء متخصصون يرشدون فريق التكنولوجيا ويعلمونهم على مدار عملية التطوير. وكثيًرا ما يتمتعون 

بخبرة عميقة في مجال التطبيق ومساهماتهم ال غنى عنها لتطوير منتجات تكنولوجية ناجحة مستجيبة للسوق.
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ــو  ● ــرر نم ــات، أن يح ــة البيان ــحابية وحوكم ــبة الس ــيما الحوس ــدة، وال س ــا الجدي ــريعي للتكنولوجي ــار تش ــع إط ــأن وض ــن ش م
العديــد مــن القطاعــات المحليــة مثــل التكنولوجيــا الماليــة، كمــا ســيجتذب شــركات عالميــة كبيــرة لنقــل عملياتهــا التشــغيلية 

التكنولوجيــة واســتثماراتها محلًيــا فــي مصــر. 

تشــجيع المنافســة فــي االبتــكار المدفــوع بالبيانــات لتفــادي تركــز الســوق وضمــان مســاواة جميــع األعمــال التجاريــة التــي  ●
تعتمــد علــى البيانــات باعتبارهــا أصولهــا.

تحســين جمــع البيانــات الوطنيــة وتنســيقها وزيــادة الوصــول الرقمــي إلــى البيانــات الحكوميــة العامــة للســماح ألطــراف  ●
القطــاع الخــاص بالتخطيــط والتشــغيل بشــكل أفضــل. 

6-2-3 تشجيع الشركات الناشئة التكنولوجية والبحث والتطوير المحليين
مــن شــأن توســيع االســتثمارات فــي الشــركات المدفوعــة بالتكنولوجيــا فــي شــكل اســتثمارات فــي رؤوس أمــوال  ●

المشــروعات أن يعجــل ببرنامــج عمــل الرقمنــة والتحــرك بالبلــد نحــو تحقيــق أهدافهــا التنمويــة. ويمكــن اســتغالل الصناديــق 
الخاصــة علــى الوجــه األمثــل واجتذابهــا عبــر آليــات متنوعــة تتضمــن إدخــال بنــود المشــروطية فــي عقــود الشــراء الحكومــي 
الضخمــة التــي ســتقتضي أن تبنــي أطــراف القطــاع الخــاص العالميــة واإلقليميــة قــدرات الشــركات المحليــة، واســتخدام 

ــة.   ــة المحلي ــال التجاري ــى األعم ــا إل ــن معرفته ــض م ــل بع ــروعاتها، ونق ــي مش ــة ف ــات المحلي المكون

بشــكل أشــمل، ثمــة حاجــة إلــى حوافــز ضريبيــة علــى البحــث والتطويــر وتدريــب األفــراد للشــركات العاملــة فــي قطــاع  ●
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل حفــز تنميــة المعرفــة والقــدرات المحليــة والســماح للصناعــة المحليــة باحتــالل 

مكانــة علــى الســاحتين اإلقليميــة والعالميــة.

6-2-4 الحماية االجتماعية
ــد  ● ــدي لألش ــم النق ــد19- والدع ــة كوفي ــة جائح ــاء أزم ــرت أثن ــي أثي ــامل الت ــي الش ــل األساس ــأن الدخ ــات بش ــل المناقش لع

اســتضعاًفا تعتبــر خطــوة أولــى فــي اتجــاه زيــادة اإلنفــاق العــام علــى التأميــن االجتماعــي وشــبكات األمــان. فالتحــوالت 
ــا  ــادي. وكم ــن االقتص ــدام األم ــاواة وانع ــدم المس ــه ع ــن أوج ــم م ــد تفاق ــا ق ــة أمامن ــة الماثل ــة الهائل ــة واالجتماعي االقتصادي
شــهد تاريــخ الثــورات الصناعيــة الســابقة، تمثــل هــذه التحــوالت مخاطــر حقيقيــة جــًدا لالســتقرار االجتماعــي السياســي. 
والمســألة تتطلــب إصالحــات جمــة فــي السياســات االجتماعيــة لموازنــة المخاطــر والفــرص فــي كل أنحــاء المجتمــع. وعليــه، 
ــف  ــي الوظائ ــن ف ــارات والتعيي ــل المه ــي وصق ــاد المهن ــرطه باإلرش ــم ربطه/ش ــاملة يت ــة الش ــات البطال ــام إلعان ــود نظ فوج

ــول.  ــريع التح ــي وس ــري المتنام ــاد المص ــة لالقتص ــة بديهي ــو الزم ــة له المالئم

6-2-5 التعجيل بالتحول الرقمي 
توفيــر الحوافــز للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الصناعيــة الكبيــرة مــن أجــل الرقمنــة وتبنــي تكنولوجيــا  ●

جديــدة مثــل نظــم تخطيــط المــوارد المؤسســية والحلــول األخــرى التــي تعمــل علــى تبســيط عملياتهــا عــن طريــق تقديــم 
الدعــم والمســاعدة الفنيــة. 
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7. قائمة المراجع المشروحة

تنقســم هــذه الدراســة إلــى خمســة فصــول تستكشــف أثــر التطــور التكنولوجــي علــى 
ــا؛ 2(  ــى 1( أفريقي ــز عل ــع التركي ــئة، م ــة والناش ــادات النامي ــي االقتص ــل ف ــتقبل العم مس
البلــدان الناميــة فــي آســيا؛ 3( البلــدان الناشــئة فــي أوروبــا؛ 4( وســط آســيا وجنــوب وشــرق 
المتوســط؛ 5( أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي. ويستكشــف الباحثــون وجهــات النظــر 
اإلقليميــة بشــأن كيــف يمكــن أن يســاعد دور التكنولوجيــا فــي قــدرة االقتصــادات النامية 
علــى النمــو بوتيــرة أســرع وبلــوغ مســتويات أعلــى مــن الرخــاء فــي فتــرات زمنيــة أقصــر، 
ولكنهــم ينظــرون فــي أثــر هــذه اإلنجــازات علــى إزاحــة العمالــة البشــرية وتضخيــم 
عــدم المســاواة فــي الدخــول، فضــاًل عــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه التكنولوجيــا فــي 

ــر الرســمي أو المؤقــت.  مســاعدة العمــل غي

يهــدف هــذا العمــل إلــى المســاهمة فــي وجهــة نظــر االقتصــادات اإلقليميــة. وهــو ينبثــق 
ــي  ــا، والت ــا له ــة منطلًق ــادات المتقدم ــن االقتص ــذت م ــي اتخ ــائدة الت ــات الس ــن الكتاب م
ال يمكــن أن تنطبــق نتائجهــا بالضــرورة علــى المســتويات االقتصاديــة والديموغرافيــة 
ــر الحجــج التــي تراهــا  والتعليميــة لالقتصــادات الناميــة وأنمــاط الهجــرة فيهــا. ومــن أكب
ــر المخاطــر علــى االقتصــادات الناميــة والناشــئة تفويــت  هــذه الورقــة أن مــن ضمــن أكب
ــل  ــن أج ــي م ــدم التكنولوج ــل للتق ــتغالل األمث ــدم االس ــة وع ــورة التكنولوجي ــة الث فرص
النمــو بســرعة أكبــر مــن ذي قبــل. وترســخ الورقــة اســتعراضها فــي هــذا المنظــور بهــدف 
مســاعدة البلــدان علــى االســتفادة القصــوى مــن الفــرص المتاحــة لهــا، مــع تنــاول 

ــا.  ــد تواجهه ــي ق ــة الت ــات المحتمل ــر والتحدي المخاط

فــرص  إنشــاء  المهــم  مــن  بفعاليــة،  التحــول  إدارة  تتــم  لكــي  أنــه  المؤلفــون  ويــرى 
ضريبيــة إضافيــة فضــاًل عــن إدارة ســبل إعــادة توزيــع الدخــل. ويستشــهد المؤلفــون 
ــاالت  ــذه المج ــق ه ــى خل ــاعدة عل ــتخدامها للمس ــن اس ــدة يمك ــا الجدي ــأن التكنولوجي ب
ــة  ــر النقــدي( فضــاًل عــن إنشــاء إدارة ضريبيــة قوي مــن أجــل السياســات، مثــل الدفــع )غي

وضمــان أمــن البيانــات لتفــادي التهــرب الضريبــي المحتمــل. 

ــعى  ــي أن تس ــات ينبغ ــون أن الحكوم ــرى المؤلف ــة، ي ــات الضريبي ــق بالسياس ــا يتعل وفيم
ــات  ــن االقتراح ــن ضم ــل. وم ــع الدخ ــادة توزي ــاءة إلع ــة وذات كف ــبل فعال ــاد س ــى إيج إل
المذكــورة فــرض ضريبــة علــى الروبوتــات، مستشــهدين بعمــل غيريــرو وريبيلــو وتيليــس، 
2018. كمــا أضافــوا مقترًحــا آخــر بتوفيــر “دعــم ضمنــي لميكنــة الوظائــف. وقــد تســتدعي 
اعتبــارات المســاواة والعــدل اتبــاع نهــج مضــاد، أي تخــارج دعــم االســتثمارات وبــدء دعــم 
ضمنــي أو صريــح للوظائــف المعرضــة لخطــر الميكنــة عــن طريــق تخفيــض الضرائــب 
علــى العمالــة وتقديــم حوافــز ضريبيــة علــى مخططــات تحســين رأس المــال البشــري” 

.)22 )ص. 

ــو  ــأن النم ــه بش ــد وتفضيالت ــص البل ــى خصائ ــيعتمد عل ــح س ــوازن الصحي ــاد الت إال أن إيج
وإعــادة توزيــع الدخــل، فضــاًل عــن كيفيــة اســتخدام التمويالت فــي دعــم أداء الموظفين. 

أداة أخــرى هــي الضرائــب الســلبية علــى الدخــل والتحويــالت اإلجماليــة الشــاملة لجميــع 
األفــراد المموليــن مــن خــالل ضريبــة تصاعديــة علــى الدخــل، وهــو مــا يطلــق عليــه أيًضــا 

الدخــل األساســي الشــامل. 

البنك 
األفريقي 

للتنمية 

البنك 
اآلسيوي 

للتنمية 

المصرف 
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والتعمير 

مصرف 
تنمية 

البلدان 
األمريكية

مستقبل 
العمل؟ 
وجهات 
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إقليمية 
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فــي  أعلــى  الرفــاه  تكاليــف  تكــون  أن  إمكانيــة  بالمالحظــة  جديــر 
االقتصــادات الناميــة والناشــئة جــراء شــبكات األمــان األقــل تطــوًرا عمــا 
هــي الحــال فــي االقتصــادات ذات الدخــل األعلــى. ونتيجــة لذلــك، ترتفــع 
خطــورة زوال الوظيفــة بالنســبة للعمــال المحروميــن مــن تأميــن البطالة 
أو إعانــة البطالــة ارتفاًعــا أكبــر، ممــا سيســتدعي إدارتــه إدارة حاذقــة فــي 

ــات.  ــارات السياس اعتب

الورقــة  التنميــة متعــددة األطــراف دوًرا فــي هــذه  وتلعــب مصــارف 
ــدم  ــي تق ــل؛ فه ــتقبل العم ــكيل مس ــى تش ــدر عل ــوارد األق ــد الم كأح
ــى  ــاعدة عل ــراف للمس ــددة األط ــادرات متع ــاء المب ــة إلنش ــة حيوي فرص
“اختبــار وحضانــة” األفــكار الجديــدة مــن أجــل البلــدان كــي تنتهزهــا أثنــاء 

ــول. ــة التح عملي

ــل  ــو العم ــال نح ــول العم ــادة تح ــع زي ــة أن م ــذه الورق ــدت ه ــد وج وق
الحــر، يســمح التشــغيل لحســاب النفــس والعمــل المتــاح عبــر المنصــات، 
مثــل أوبــر )Uber( وأبــوورك )Upwork(، للعمــال أن يجــدوا عمــاًل بإنتاجيــة 
وكفــاءة أكبــر دون إهــدار الوقــت فــي البحــث عــن العمــالء الصحيحيــن. 
وفــي حيــن أن هــذا يقــدم فرصــة كبيــرة للعمــل، إال أن هــذا النــوع مــن 
أماكــن العمــل يواجــه خطــورة الحصــول علــى التأميــن االجتماعــي. ومع 
ازديــاد صعوبــة ضمــان إلــزام مــن يعملــون لحســاب أنفســهم ورصدهم 
فــي مخططــات الضمــان االجتماعــي أو تنظيــم رقابــة ضريبيــة بموجــب 
ــا  ــتويات إنفاذه ــي مس ــر ف ــات التفكي ــى الحكوم ــيتعين عل ــون، س القان
ــة  ــادة ال مركزي ــى زي ــات عل ــل المنص ــة عم ــدى احتمالي ــرر م ــن لتب القواني
ــة  ــة التأميني ــس، والتغطي ــاب النف ــغيل لحس ــتويات التش ــة ومس العمال
الصحيــة والمعاشــات، ممــا يحتمــل أن يتراجــع بالنســبة لفئــة كبيــرة مــن 

الســكان.

ــة  ــورة الرقمي ــت الث ــف أصبح ــة” كي ــع اآلل ــباق م ــة “الس ــف ورق تستكش
إحــدى أهــم القــوى الدافعــة فــي االقتصــاد اليــوم، إذ تعمــل علــى 
التعجيــل باالبتــكار ودفــع اإلنتــاج واإلنتاجيــة والنمــو، وتحــول مطالــب 
ــن  ــي حي ــادات ككل. وف ــور واالقتص ــة واألج ــارات العمال ــغيل ومه التش
أن الكثيريــن قــد كتبــوا عــن أثــر التطــور التكنولوجــي علــى االقتصــادات، 
يفتــرض المؤلفــان أن األثــر علــى التشــغيل غيــر مفهــوم جيــًدا أو مقــدًرا 
التــي للتقــدم  إبــراز القــدرات الرئيســية  إلــى  حــق تقديــره، ويهدفــان 
ــا  ــى دور التكنولوجي ــز عل ــع التركي ــل، م ــم العم ــى عال ــي عل التكنولوج
ــف  ــا يخل ــك، مم ــر ذل ــال وأث ــارات العم ــرة مه ــوق وتي ــي تف عة الت ــرِّ المس
التقــدم  مــن  الرغــم  علــى  أســوأ  ظــروف  فــي  العمــال  مــن  الكثيــر 
االقتصــادي العــام. علــى ســبيل المثــال، يستشــهد المؤلفــان بمثــال أثــر 
ــاد  ــة االقتص ــة لصح ــر المهم ــف التدابي ــبب توق ــى س ــر عل ــاد الكبي الكس
ــات  ــى تداعي ــط إل ــود فق ــك ال يع ــبب ذل ــوة، وس ــو بق ــن النم ــي ع األمريك
الكســاد وتباطــؤ وتيــرة االبتــكار التكنولوجــي، ولكــن باألحــرى بســبب 
ــت  ــا ترك ــى أنه ــديدة حت ــرعة ش ــي بس ــكار التكنولوج ــرة االبت ــادة وتي زي

ــة”. ــع اآلل ــباق م ــي س ــب “ف ــف الرك ــال خل ــن العم ــر م الكثي

فــي  التحســينات  ســيما  وال  اآللــة،  مــع  الســباق  أن  المؤلفــان  ويــرى 
أجهــزة الحاســب الصلبــة وبرمجياتــه وشــبكاته، لــم يتغــول فقــط علــى 
قــدرة العمــال األفــراد علــى مواكبتــه وفاقهــا ســرعة، بــل أن التطــور 
علــى  األفــراد  العمــال  قــدرة  علــى  فقــط  يتغــول  لــم  التكنولوجــي 
المواكبــة وفاقهــا ســرعة، بــل أنــه حتــى فــاق ســرعة قــدرة المنظمــات 
ــا  ــي يومن ــات ف ــراد والمجتمع ــات األف ــات وعقلي ــات والسياس والمؤسس
هــذا. كمــا يســتطردان فــي المحاجــة بيــن هــذا المنظــور هــو مــا ســاهم 
ــدرك  ــلبي، ي ــور س ــن منظ ــه م ــن رؤيت ــداًل م ــن ب ــة، ولك ــادة العولم ــي زي ف

المؤلفــان
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المهــارات وجعلــت  تقــادم بعــض  الرقميــة تســببت فــي  التكنولوجيــا  أن 
ــل،  ــاب العم ــبة ألصح ــدة بالنس ــة الفائ ــن عديم ــن الموظفي ــر م ــارات الكثي مه
ولكنهمــا وجــدا أن مهــارات بشــرية أخــرى أصبحــت أقيــم مــن ذي قبــل. 
ويعــرف المؤلفــان نفســيهما باعتبارهمــا “متفائليــن باألمــور الرقميــة” ويجــدان 
أن “أصــل مشــاكلنا ليــس أننــا فــي عصــر كســاد كبيــر، أو ركــود كبيــر، بــل 
باألحــرى أننــا فــي مرحلــة المخــاض المبكــر إلعــادة هيكلــة كبيــرة” مــع إيجــاد 
ــرية  ــة البش ــز العمال ــي وتجهي ــكار المؤسس ــادة االبت ــي زي ــة ف ــرص محتمل ف

ــاء. ــى حلف ــل اآلالت إل ــة لتحوي ــارات الالزم بالمه

وتتضمــن بعــض حجــج المؤلفيــن المدعومــة باألدلــة أن التبعــات االقتصاديــة 
لالبتــكار التكنولوجــي الســريع تظهــر فــي التنافــر بيــن:

-  العمال ذوي المستويات المهارية العالية والمنخفضة

-  فائقي التميز وكل اآلخرين

-  رأس المال والعمالة.

والمؤسســات  الموظفيــن  تأخــر  ســبب  وراء  الظواهــر  الدراســة  وتناقــش 
ــماح  ــل “الس ــن أج ــة م ــتراتيجيات المتاح ــرص واالس ــرز الف ــي تب ــا لك تكنولوجًي
للعمــال البشــريين بالتقــدم فــي الســباق مــع اآلالت بــداًل مــن مجــرد الســباق 

معهــا.” 

الدوليــة  الحــوارات  مــن  لمجموعــة  موجــًزا  التقنيــة  الورقــة  هــذه  تقــدم 
الجديديــن  االقتصــاد والمجتمــع  التــي نظمهــا مركــز  األطــراف  متعــددة 
ــأن  ــوارات بش ــلة ح ــة سلس ــت مظل ــي تح ــادي العالم ــدى االقتص ــع للمنت التاب
ــس  ــلة المجال ــن السلس ــدة. وتتضم ــة الجدي ــة واالجتماعي ــدود االقتصادي الح
ــة  ــال التجاري ــن األعم ــاًل ع ــز، فض ــة للمرك ــي التابع ــتقبل العالم ــة للمس الثالث
والحكومــات وأعضــاء المجتمــع المدنــي والمجتمــع األكاديمــي الممثليــن 
مــن أجــل تحديــد أكثر التحديــات إلحاًحــا عنــد تقاطــع التكنولوجيــا واالقتصاد 
ــا.  ــل معه ــة للتعام ــالت الممكن ــن التدخ ــاق م ــاف نط ــع، واستكش والمجتم

وتناقــش الورقــة التقنيــة التحديــات العالميــة، مــع استكشــاف فهــم القيمــة 
ــوق  ــز الس ــن ترك ــة ع ــدم مناقش ــة، وتق ــة الرابع ــورة الصناعي ــة للث االقتصادي
فضــاًل عــن كيفيــة تحســين خلــق فــرص العمــل. وتفتــرض الورقــة أن مــع 
تحــول أوجــه التقــدم التكنولوجــي بســرعة، هكــذا يتحــول توزيــع العمــل 
الــذي يؤديــه البشــر مقارنــة باألعمــال التــي تؤديهــا اآلالت والخوارزميــات. ولكــن 
“هــذه التحــوالت، إذا تمــت إدارتهــا بحكمــة، يمكنهــا أن تــؤدي إلــى عصــر جديد 
مــن العمــل الجيــد، والوظائــف الجيــدة، وتحســين جــودة الحيــاة للجميــع. 
أمــا إذا تمــت إدارتهــا بشــكل ســيء، فهــي تمثــل خطــورة المزيــد مــن عــدم 

ــر )ص. 11(”. ــو أكب ــى نح ــتقطاب عل ــاع االس ــاواة واتس المس

ــة  ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــى تداعي ــر عل ــل األخي ــي الفص ــة ف ــز الورق وترك
علــى الحمايــة االجتماعيــة، وتقــدم مناقشــة بشــأن كيفيــة مواجهــة تحديات 
التقــدم التكنولوجــي الماثلــة أمــام روابــط سياســات التأميــن االجتماعــي 
مــع العمــل الرســمي وعقــود التشــغيل المســتقر، وال ســيما مــع زيــادة عــدد 
ــود  ــن، وعق ــر آم ــل غي ــة عم ــرون بتجرب ــم أو يم ــم إزاحته ــن تت ــخاص الذي األش
ــف  ــى الوظائ ــول عل ــي الحص ــاواة ف ــدم المس ــم ع ــر، وتفاق ــة األج منخفض
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للتطــور  الحاليــة  لالتجاهــات  مدروًســا  تقييًمــا  الورقــة  هــذه  تقــدم 
التكنولوجــي وتداعياتــه فــي يومنــا هــذا. وهــي تبــرز كيــف يتجســد 
الــذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــا، مثــل الســيارات ذاتيــة القيــادة التــي 
كانــت فــي عــداد الخيــال العلمــي يوًمــا، فــي الواقــع الفعلــي ويتطلــب 
نهًجــا عملًيــا فورًيــا لتأميــن مســتقبل العمــل. ويستشــهد المؤلــف 
ــة،  ــة التقليدي ــارات العمال ــحت مه ــي اكتس ــف الت ــرة للوظائ ــة كثي بأمثل
األمــن،  وحــراس  والمحاميــن،  والســائقين،  العمــل،  مســاعدي  مثــل 
ومســاعدي المبيعــات، ومشــغلي مراكــز االتصــال، إلــخ. وتبيــن الدراســة 
ــد  ــم ق ــن عدده ــا، ولك ــزال ضرورًي ــد ال ي ــال ق ــؤالء العم ــف أن دور ه كي
ــب  ــا يتطل ــًدا، مم ــر تعقي ــم أكث ــوى مهامه ــح محت ــد يصب ــض وق ينخف
مســتوى أعلــى مــن المهــارات مــن أجــل العمــل بالتــوازي مــع الكفــاءة 

الهائلــة للتكنولوجيــا. 

كمــا تقــدم هــذه الورقــة لمحــة عــن التحــوالت الســابقة لســوق العمــل 
وتبحــث كيــف تعمــل الميكنــة علــى تغييــر البيئــة. كمــا أنهــا تحلــل األثــر 
المحــدد للــذكاء االصطناعــي والتحكــم اآللــي فــي أســواق العمــل، 
مستشــهدة بمثــال محــدد للطبيعــة المتغيــرة للقــوى العاملــة، فضــاًل 
التعليــم  نظــم  علــى  التكنولوجيــة  التطــورات  هــذه  تداعيــات  عــن 
وتصــور أشــكال جديــدة مــن العمــل، مثــل زيــادة إتاحــة دورات التعليــم 
اإللكترونــي المفتوحــة واســعة النطــاق واســتخدامها، وأثرهــا علــى 
نظــم المؤهــالت، فضــاًل عــن الحاجــة غلــى توفيــر المهــارات بشــكل أكثر 
ــش  ــة، يناق ــول الالحق ــي الفص ــخصية. وف ــة الش ــب الرغب ــا حس تصميًم
المؤلــف المنظومــة البيئيــة للــذكاء االصطناعــي فــي أوروبــا، مبيًنــا كيــف 
يمكــن لتنظيــم العمــل أن يخضــع إلعــادة التنظيــم. ويناقــش المؤلــف 

ــع.  ــى المجتم ــرات عل ــذه التغيي ــة له ــات المحتمل ــا التداعي أيًض

أرقام مهمة:

-  تشــير التوقعــات األخيــرة إلــى أن اإلنفــاق العالمــي علــى الروبوتــات 
ســيبلغ 188 مليــار دوالر فــي 2020، مرتفًعــا مــن أقــل مــن نصــف هــذا 

المبلــغ فــي 2016. 

بحلــول عــام 2025، مــن المتوقــع أن تنمــو ســوق الــذكاء االصطناعــي 
حــول العالــم إلــى 59 مليــار دوالر، وهــذه زيــادة هائلــة مــن 1.8 مليــار دوالر 
أنفــق فــي 2016. فــي حيــن أن التطبيــق الموســع للــذكاء االصطناعــي 
أعلــى،  إنتاجيــة  نمــو  إلــى  يــؤدي  أن  المتوقــع  مــن  اآللــي  والتحكــم 
ــيكون  ــه س ــيخوخة، إال أن ــريعة الش ــات س ــي المجتمع ــح ف ــر مل ــو أم وه

مصحوًبــا بتحديــات معينــة.

ميشيل سيرڤوس 
)Michel Servos(

“مستقبل العمل؟ 
عمل المستقبل!  

عن كيف 
يؤدي الذكاء 

االصطناعي وعلم 
التحكم اآللي 
والميكنة إلى 

تحويل الوظائف 
واالقتصاد في 

أوروبا

)2019(
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تحلــل ورقــة المســائل هــذه أثــر التطــورات العالميــة علــى الطلــب علــى 
المهــارات فــي البلــدان الشــريكة لمؤسســة التدريــب األوروبيــة وتناقــش 
لنظــم  المســتقبلي  التحــول  إلدارة  السياســات  إصالحــات  تداعيــات 
ــع  ــر الدواف ــن أكب ــن ضم ــاة. وم ــدى الحي ــم م ــب والتعل ــم والتدري التعلي
والميكنــة  الرقمنــة  والمهــارات  العمــل  علــى  المؤثــرة  المســتقبلية 
والتحكــم اآللــي، وال ســيما فــي المهــن الروتينيــة، وإن كان عــدم اليقيــن 
بشــأن حجــم تلــك اآلثــار ال يــزال مشــوًبا بالغمــوض. وتذكــر هــذه الورقــة 
أن التغييــر فــي ثقافــة العمــل والمهــارات ســيقتضي تغييــرات فــي 

المواقــف والســلوكيات البشــرية.

ــدان  ــدرة البل ــى ق ــرة عل ــرة المؤث ــات الكبي ــهد بالتحدي ــا تستش ــا أنه كم
ــكان  ــة الس ــبي لفئ ــم النس ــل: الحج ــرات، مث ــذه التغيي ــة ه ــى مواكب عل

ــى ــام عل ــاق الع ــي، واإلنف ــم الجامع ــي التعلي ــاركة ف ــباب، والمش الش

ــب  ــة التدري مؤسس
ــة األوروبي

مستقبل العمل 
والمهارات في 

البلدان الشريكة 
لمؤسسة التدريب 

األوروبية 

)2019(
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التعليــم كنســبة مــن إجمالــي الناتــج القومــي للبلــد، والتشــغيل بواســطة 
القطاعــات االقتصاديــة الواســعة.

وتوصلــت الورقــة إلــى أن بعًضــا مــن التحديــات المحــددة التــي تواجههــا 
البلــدان الشــريكة لمؤسســة التدريــب األوروبيــة هــي كمــا يلــي:

-  الرقمنــة كدافــع لتنويــع الهيــاكل االقتصاديــة، والميكنــة كتهديــد 
لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة وإســناد العمليــات التشــغيلية للخــارج. 

-  تحديات سوق العمل، خاصة بطالة الشباب واإلناث وعدم المساواة. 

- التحديات الديموغرافية المصحوبة بتدفقات الهجرة ونزيف العقول. 

-  آثار تغير المناخ وتناقص الموارد الطبيعية. 

-  زيادة عدم االستقرار السياسي. 

وتبــرز إحــدى التوصيــات المهمــة لمزيــد مــن تنميــة العمــل والمهــارات فــي 
ــتقبل  ــو المس ــة نح ــات موجه ــة وعقلي ــة ثقاف ــة تهيئ ــدان أهمي ــذه البل ه
ــف  ــاد وتخفي ــين االقتص ــر. تحس ــد النظ ــات بع ــن ممارس ــا م ــا يناظره وم
المشــاكل االجتماعيــة االقتصاديــة، مثــل الفســاد وعــدم المســاواة، هــي 
ــن  ــتها م ــة بدراس ــي الورق ــي توص ــية الت ــروط الرئيس ــن الش ــض م ــا بع أيًض
أجــل توفيــر االســتثمارات الكافيــة وتحقيــق التقــدم فــي إصالحــات نظــم 

ــاة. ــدى الحي ــم م ــي والتعل ــب المهن ــم والتدري التعلي

يلقــي هــذا الملخــص التنفيــذي نظــرة ســريعة علــى التعليــم والعمــل في 
ــات المتاحــة  ــا مــن خــالل اســتخدام البيان الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ــن  ــة ع ــم لمح ــن لتقدي ــد إي ــة لينك ــع منص ــت م ــة أجري ــراكة بحثي ــر ش عب
ــرض  ــم. وكان غ ــي اإلقلي ــف ف ــارات والوظائ ــم والمه ــل التعلي ــج عم برنام
الدراســة تنــاول اإلصالحــات المطلوبــة لضمــان قــدرة الشــباب فــي إقليــم 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى انتهــاز الفــرص الجديــدة التــي 
تظهــر فــي طريقهــم، ولدمــج الــرؤى المتعمقــة عــن كيفيــة تأســيس 
فجــوة  غلــق  علــى  للمســاعدة  األطــراف  متعــددة  التعــاون  مبــادرات 

ــم. ــي اإلقلي ــانية ف ــوات الجنس ــارات والفج المه

:)iii .إحصاءات رئيسية )مستخرجة من ص

-  وجــد مؤشــر رأس المــال البشــري الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي 
العالمــي أن إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ككل ال يســتفيد 
حالًيــا ســوى مــن 62 %مــن قدرتــه مــن حيــث رأس المــال البشــري )مقارنــة 

بالمتوســط العالمــي البالــغ %65

ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــم الش ــي إقلي ــل ف ــواق العم ــم أس -  تتس
ــتركة:  ــاور مش ــة مح بثالث

o  مســتويات متدنيــة وإن كانــت متزايــدة مــن مشــاركة النســاء فــي القوى 
العاملة. 

بيــن  فيمــا  ســيما  وال  المقنعــة،  والبطالــة  البطالــة  معــدالت  ارتفــاع    o
نســبًيا.  تعليًمــا  واألقــل  الشــباب 

o  حصص كبيرة وإن كانت متناقصة للتشغيل في القطاع العام. 

o  فروقــات واضحــة بيــن االقتصــادات فــي نصيبهــا مــن الوظائــف ذات 
غيــر  العمــل  وشــيوع  والمنخفضــة،  والمتوســطة  المرتفعــة  المهــارات 

الرســمي، واالعتمــاد علــى العمــال األجانــب.

المنتدى 
االقتصادي 

العالمي

مستقبل 
الوظائف 

والمهارات في 
الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا: 
إعداد اإلقليم 

للثورة الصناعية 
الرابعة

 )أيار/ مايو 2017(
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-  عــدد مــن البلــدان، فــي إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
قــد حســن التحصيــل التعليمــي لألجيــال األصغــر بمعــدالت ملحوظــة، 
وبحلــول عــام 2030، مــن المتوقــع أن يوســع اإلقليــم مــن تجمــع مواهب 
الحاصليــن علــى تعليــم جامعــي بنســبة 50 %ولكــن بطالــة الشــباب 
فــي إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تقــف عنــد 31 %ويشــكل 

ــن.  ــع المتبطلي ــي تجم ــن إجمال ــو 30 %م ــات نح ــو الجامع خريج

العاملــة  القــوى  فــي  المشــاركة  فــي  الجنســين  بيــن  الفجــوات    -
حالًيــا تظــل واســعة علــى مســتوى اإلقليــم، وتتــراوح مــن نســبة قليلــة 
أعلــى مــن 40 %فــي الكويــت وقطــر إلــى 80 %فــي الجزائــر واألردن، ممــا 

يعكــس االســتخدام غيــر الرشــيد الســتثمارات التعليــم.

-  علــى مســتوى اإلقليــم، يمثــل تشــغيل ذوي المســتوى المهــاري 
المســتوى  ذات  األدوار  أن  حيــن  فــي  المتوســط،  %فــي   21 المرتفــع 
المهــاري المتوســط تمثــل 66 %مــن كل وظائــف القطــاع الرســمي. 
توافــر  فــي  الصــدارة  والســعودية  واألردن  ومصــر  اإلمــارات  وتحتــل 

محلًيــا.  المرتفــع  المهــاري  المســتوى  ذات  الوظائــف 

o  بعــض أكثــر األنــواع شــيوًعا مــن التشــغيل ذي المســتوى المهــاري 
تتضمــن  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  إقليــم  فــي  المرتفــع 
ــركات،  ــل الش ــبي تموي ــي ومحاس ــة، وإخصائي ــوك التجاري ــي البن موظف
ضمــان  وخبــراء  والمهندســين،  والجامعــات،  المــدارس  ومدرســي 
ــا لبيانــات  الجــودة، واستشــاريي المعلومــات والتكنولوجيــا، وذلــك وفًق

ــن. ــد إي ــة لينك ــن منص م

-قــدرت إحصائيــة أن 41 %مــن جميــع أنشــطة العمــل فــي الكويــت 
معرضــة للميكنــة، شــأن 46 %فــي البحريــن والســعودية، و47 %فــي 
اإلمــارات، و49 %فــي مصــر، و50 %فــي المغــرب وتركيــا، و52 %فــي قطــر.

ــتقرة  ــة أم مس ــف متراجع ــت الوظائ ــواء كان ــك، س ــى ذل ــة إل o  باإلضاف
ــة  ــة المهاري ــث الخلفي ــن حي ــرة م ــرات كبي ــر بتغي ــي تم ــة، فه أم متنامي
المطلوبــة لهــا. ووجــد تحليــل مســتقبل الوظائــف الصــادر عــن المنتــدى 
االقتصــادي العالمــي أنــه بحلــول عــام 2020 ســيكون %21 مــن المهــارات 
األساســية فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي و%41 مــن تلــك التــي 

ــة فــي 2015. فــي تركيــا مختلفــة مقارنــة بالمهــارات المطلوب

إمكانيــة  ثمــة  اإلقليمــي،  المســتوى  وعلــى  الوقــت،  نفــس  فــي    o
هائلــة لخلــق فــرص عمــل رســمية تضيــف قيمــة كبيــرة فــي عــدد مــن 

القطاعــات ومســتويات المهــارة وصيــغ العمــل.

ويــرى المؤلفــون أن التجهيــز للتغييــرات فــي الســوق والتحديــات الحاليــة 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــاون بي ــود تع ــعة و”جه ــات موس ــي إصالح يقتض
ــل  ــق عم ــة فري ــهدين برؤي ــرار”، مستش ــة والتك ــم بالمرون ــاص تتس والخ
ــي  ــين ف ــن الجنس ــؤ بي ــغيل والتكاف ــل التش ــن أج ــدة م ــدى الجدي المنت
ــاعد  ــي تس ــية الت ــادرات الرئيس ــدى المب ــا إح ــة باعتباره ــة العربي المنطق
علــى تعبيــد الطريــق لســد الفجــوات المهاريــة والفجــوات بين الجنســين 

لمســاعدة اإلقليــم علــى التجهيــز لمســتقبل العمــل.

ــات  ــي الخدم ــها ف ــة لنفس ــدان مكان ــل البل ــًدا أن تحت ــم ج ــن المه وم
ــاًل  ــاالت فض ــات واالتص ــا المعلوم ــل تكنولوجي ــة بفض ــة المتاح العالمي
ــات  ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــى خدم ــي عل ــد الخارج ــاع التعاق ــن قط ع
وإقليــم  مصــر  علــى  ســيتعين  ذلــك  تحقيــق  وألغــراض  واالتصــاالت. 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا االســتثمار فــي التدريــب المهنــي.
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أدى معــدل التغييــر واالبتــكار غيــر المســبوق فــي العقديــن الماضييــن 
ــز  ــع تركي ــق، م ــن والقل ــدم اليقي ــعور بع ــن الش ــر م ــدر كبي ــاعة ق ــى إش إل
إعالميــن كبيــر علــى مــدى تحــول ســرعة التقــدم التكنولوجــي بأشــكاله 
ــات.  ــن والمجتمع ــبة للموظفي ــوف بالنس ــق والخ ــدر للقل ــى مص ــة إل كاف
ــل  ــتقبل العم ــروع إدارة مس ــا مش ــي نفذه ــة، الت ــذه الورق ــرت ه ــد أج وق
التابــع  هندرســون  ومعهــد  هارفــارد  بجامعــة  األعمــال  إدارة  بكليــة 
لمجموعــة بوســطن االستشــارية، مســحين عالمييــن مــن أجــل تخطيــط 
مــدى اســتعداد الشــركات والعمــال للتكيــف علــى تغييــرات التكنولوجيــا 
ــي  ــًيا ف ــًرا رئيس ــى 15 تغيي ــح األول عل ــز المس ــد رك ــل. وق ــكان العم ــي م ف
القــوى العاملــة وتضمــن 11,000 عامــل مــن ذوي المهــارات المتوســطة مــن 
ــه ذوو المســتويات التعليميــة  ــر الــذي يشــعر ب ــًدا مــن أجــل قيــاس األث 11 بل
األقــل مــن درجــة البكالوريــوس التــي تــم تحصيلهــا فــي 4 ســنوات، بينمــا 
اســتطلع المســح الثانــي آراء 6,500 مديــر وكبيــر خبــراء فــي مجــال األعمــال 
فــي 8 بلــدان مــن أجــل معرفــة كيــف اســتطاعت الشــركات مواجهــة 17 

ــًرا. تحــواًل كبي

نتائج مثيرة لالنتباه:

ــب دور  ــى لع ــم عل ــدرة حكوماته ــي ق ــال ف ــات العم ــن توقع ــم تك -  ل
ــوى  ــتوى ق ــى مس ــك عل ــة، وذل ــا مرتفع ــن التكنولوجي ــم م ــي حمايته ف
التغييــر الخمســة عشــر )المركــز الخامــس عشــر(. وبــداًل مــن ذلــك، أظهــر 
ــم  ــل دفاعاته ــن أن أفض ــة، مدركي ــى البراغماتي ــرة عل ــدرة كبي ــال ق العم
ــب  ــن التدري ــد م ــي المزي ــع ف ــم تق ــى عمله ــا عل ــول التكنولوجي ــد تغ ض

ــم.  ــن التعلي ــد م ــل والمزي ــي العم ف

-  أبــدى العمــال شــعوًرا مضاعًفــا بنســبة تتجــاوز مرتيــن )46 %(مــن نســبة 
تحملهــم المســؤولية عــن االســتعداد للمســتقبل، بــداًل مــن االعتقــاد 
ــاب  ــة )20 %(أو أصح ــات الوطني ــق الحكوم ــى عات ــع عل ــؤولية تق ــأن المس ب

ــل )%19 العم

بالتحديــات  الوعــي  مســتوى  ارتفــاع  أن  أيًضــا  الدراســتان  وجــدت  كمــا 
ــن  ــاًل ع ــح، فض ــي المس ــن ف ــة المبحوثي ــوى العامل ــراد الق ــب أف ــن جان م
ــتفادة  ــم االس ــم تت ــة ل ــت فرص ــم، كان ــين مهاراته ــتعدادهم لتحس اس
بهــا فــي الشــركات مــن أجــل االســتعداد لمســتقبل العمــل. ويقتــرح 
المؤلــف أن قــادة األعمــال وواضعــي السياســات بحاجــة إلــى النظــر فــي 
كيــف يمكنهــم دعــم العمــال فــي تحقيــق طموحاتهــم مــن أجــل 
ــارات  ــدة المه ــتيضاح قاع ــا اس ــيتعين عليه ــركات س ــتقبل، وأن الش المس

الحاليــة بهــا والمهــارات التــي ســتطلبها فــي المســتقبل.

جوزف ب. فولر

جوديث ك. 
والنشتين

مانجاري رامان

أليس دو شالندار

التوجه اإليجابي 
نحو المستقبل: 
كيف تستطيع 

الشركات 
االستفادة 
من تفاؤل 

الموظفين 
لإلبحار في 

مكان عمل الغد
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تناقــش هــذه الورقــة أثــر التغييــر التكنولوجــي والــذكاء االصطناعــي علــى 
التســبب فــي شــيوع حالــة واســعة االنتشــار مــن الخــوف مــن فقــدان 
الوظائــف والخــوف بســبب زيــادة أوجــه عــدم المســاواة، محــددة الخلفيــة 
المنطقيــة لهــذا الخــوف، مثــل دور ميكنــة مهــارات كانــت مطلوبة ســابًقا 
مــن العمالــة البشــرية وتحولهــا للروبوتــات. وعلــى الرغــم مــن التحديــات، 
يجــد المؤلــف أن أعظــم فرصــة للتقــدم التكنولوجــي أمــام البلــدان 
الناميــة هــي االســتثمار فــي التكاليــف المنخفضــة لــرأس المــال والقــدرة 
ــاج، وال ســيما فيمــا بيــن العمــال ذوي المســتوى المهــاري  ــادة اإلنت علــى زي

ــض. المنخف

ــي  ــق وه ــي األف ــوح ف ــا تل ــاواة أيًض ــدم المس ــن ع ــد م ــر المزي إال أن مخاط
ــى  ــتند إل ــي المس ــدم التكنولوج ــل التق ــن أج ــا م ــى مواجهته ــة إل بحاج
الورقــة  بالكامــل. وتدعــو  يتــم جنــي ثمارهــا  الصناعــي حتــى  الــذكاء 
أيًضــا إلــى أشــكال جديــدة مــن تنظيــم االقتصــاد الرقمــي للحيلولــة 
ــات  ــة البيان ــة حماي ــن أهمي ــاًل ع ــواق، فض ــز األس ــي ترك ــات ف دون االرتفاع
وخصوصيتهــا للمســاعدة علــى تقاســم منافــع نمــو  اإلنتاجيــة عبــر مزيــج

إيكهارد إرنست 

روسانا ميروال 

دانييل سمعان

اقتصاديات 
الذكاء 

االصطناعي: 
التداعيات على 

مستقبل العمل

.8



44

ــة(،  ــوال )الرقمي ــى رؤوس األم ــب عل ــرض ضرائ ــاح، وف ــم األرب ــن تقاس م
وخفــض زمــن العمــل. كمــا تدعــو الورقــة إلــى تبنــي نظــرة تفاؤليــة 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــن ال ــة ع ــر الناتج ــرص والمخاط ــأن الف ــة بش معتدل
شــريطة أن يأخــذ واضعــو السياســات والشــركاء االجتماعيــون الســمات 

ــار. ــن االعتب ــدة بعي ــا الجدي ــذه التكنولوجي ــزة له الممي
ــا،  ــر جوانــب عــدة للتفاعــل بيــن العمــل والتكنولوجي يبحــث هــذا التقري
ــرض  ــرة بغ ــة األخي ــود األربع ــلبي للعق ــي والس ــن اإليجاب ــا الخطابي مبيًن
ــاع  ــكالية ارتف ــن إش ــال بي ــى االنفص ــوء عل ــليط الض ــي تس ــاعدة ف المس
تحديــات  التقريــر  ويحــدد  العمــال.  أغلبيــة  دخــول  وركــود  اإلنتاجيــة 
ــن  ــة م ــاعة ثقاف ــى إش ــة إل ــا، مفضي ــا التكنولوجي ــببت فيه ــرة تس كثي
ــن  ــف يمك ــى كي ــوء عل ــلط الض ــه يس ــال، إال أن ــن العم ــا بي ــوف فيم الخ
تقديــم فرصــة لألفــراد والمجتمــع إلعــادة بحــث عالقتهــم مــع العمل. 
ويناقــش هــذا التقريــر تغييــرات محــددة فــي مــكان العمــل نتيجــة 
ــف أدى  ــش كي ــي، ويناق ــذكاء االصطناع ــي وال ــم اآلل ــة والتحك للميكن
ــاًل  ــوم، فض ــل الي ــرص العم ــارات وف ــى المه ــب عل ــر الطل ــى تغيي ــذا إل ه
عــن التغييــر فــي عمــال المســتقبل. كمــا يقــدم المؤلفــون اســتجابات 
ــم  ــمل التعلي ــعة تش ــاالت واس ــة مج ــن أربع ــة، مبيني ــاتية ممكن سياس
والتدريــب، وهــو مــا يعتقــدون أنــه مــا ينبغــي أن توجــه المؤسســات 
أمــن  ترســيخ  أجــل  مــن  إليــه  المســتقبلية  وحوافزهــا  اســتثماراتها 
اقتصــادي أكبــر للعمــال، فضــاًل عــن ضمــان إنتاجيــة أكبــر للشــركات 

وفــرص أشــمل للمجتمعــات ككل. 

ويقــدم هــذا التقريــر رؤى متعمقــة مهمــة فــي القــدرة علــى تشــكيل 
ــادة  ــك إع ــي ذل ــا ف ــات، بم ــر السياس ــة نظ ــن وجه ــتقبل م ــل المس عم
تــوازن السياســات الضريبيــة واالعتــراف بالعمــال باعتبارهــم أصحــاب 
مصلحــة، فضــاًل عــن عرضــه مناقشــة بشــأن القيــادة التكنولوجيــة 

والنمــو االقتصــادي.

عمل المستقبل: 
تشكيل 

التكنولوجيا 
والمؤسسات

تقرير خريف 2019
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ــن  ــة يمك ــف الحالي ــن الوظائ ــغيل أن %14 م ــات التش ــر توقع ــدر تقري يق
ــة، وأن 32%  ــا مقبل ــى 20 عاًم ــدار 15 إل ــى م ــة عل ــراء الميكن ــي ج أن تختف
يحتمــل أن تتغيــر جذرًيــا مــع ميكنــة المهــام الفرديــة. ويبحــث التقريــر 
ــات  ــن ومجتمع ــخاص عديدي ــى أش ــة عل ــوة الرقمي ــة والفج ــر العولم أث
عــدة، زاعًمــا أن الكثيريــن قــد ُتركــوا خلــف الركــب فــي ســباق للحصــول 
مســاواة  عــدم  ثمــة  لذلــك،  ونتيجــة  الجديــدة.  التكنولوجيــا  علــى 
بأشــكال عــدة علــى مســتويات الســن، والجنــس، والظــروف االجتماعيــة 

واالقتصاديــة.

الرقميــة قــد وفــرت إمكانــات عديــدة للنمــو  الثــورة  وفــي حيــن أن 
االقتصــادي، إال أن الكثيريــن قــد عِلقــوا فــي ترتيبــات عمــل خطيــرة 
مصحوبــة بأجــر قليــل وفرصــة محــدودة إلــى منعدمــة فــي الحصــول 
“تفريــغ”  مســألة  الورقــة  تناقــش  كمــا  االجتماعيــة.  الحمايــة  علــى 
ــة  ــكاله كاف ــي بأش ــدم التكنولوج ــث التق ــع بع ــطى م ــة الوس الطبق
علــى وظائــف منخفضــة الجــودة وغيــر مســتقرة. ففــي بعــض البلــدان، 
علــى ســبيل المثــال، تصــل نســبة حصــول العمــال غيــر المنتظميــن علــى 
أي شــكل مــن أشــكال دعــم الدخــل عندمــا يفقــدون عملهــم إلــى -40

ــن. ــن المنتظمي ــن الموظفي ــل م %50 أق

لتحســين  كافيــة  فرًصــا  تقــدم  التكنولوجيــة  الثــورة  أن  حيــن  فــي 
ــيكون  ــة، وس ــر مضمون ــا غي ــة، إال أنه ــة واالجتماعي ــروف االقتصادي الظ
التركيــز األهــم علــى اإلطــالق هــو تطبيــق السياســات الصحيحــة وإنشــاء 

المؤسســات الصحيحــة.

توقعات منظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي 

للتشغيل لعام 
2019
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إن تقريــر مبــادرة مســتقبل العمــل الصــادر عــن منظمــة األمــن والتعــاون 
فــي الميــدان االقتصــادي هــو تقييــم لمــدى إســهام العولمــة والتقــدم 
ــدان  ــل بل ــواق عم ــل أس ــي تحوي ــي ف ــر الديموغراف ــي والتغيي التكنولوج
ــزود  ــة. وي ــات االجتماعي ــال والسياس ــارات العم ــى مه ــره عل ــة، وأث المنظم
تقريــر توقعــات المنظمــة للتشــغيل واضعــي السياســات بتحليــل شــامل 
السياســات  للتحديــات، فضــاًل عــن مجموعــة مفصلــة مــن توجهــات 
ــل  ــل أفض ــرص عم ــق ف ــرص لخل ــن الف ــتفادة م ــم االس ــل تعظي ــن أج م
ــة  ــات المنظم ــن توقع ــر ع ــذا التقري ــن ه ــية م ــالة الرئيس ــع. والرس للجمي
للتشــغيل هــو أن مســتقبل العمــل يقــع فــي أيدينــا وســيعتمد إلــى حــد 
ــة  ــتكون طبيع ــدان. وس ــا البل ــي تتخذه ــات الت ــرارات السياس ــى ق ــر عل كبي
هــذه السياســات هــي التــي ستســمح للعمــال والمنظمــات والمجتمعــات 
بتســخير قــدرات التغييــر الرقمــي والتكنولوجــي غيــر المســبوقة جنًبــا إلــى 

ــات التــي يمثلهــا. جنــب مــع مواكبــة التحدي

“مستقبل 
العمل؟

توقعات 
منظمة التعاون 

والتنمية 
في الميدان 

االقتصادي 
للتشغيل لعام 

2019
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يتضمــن التقريــر عــدًدا مــن مخططــات المعلومــات البيانيــة المهمــة التــي 
ــات  ــي السياس ــوق وواضع ــادة الس ــة لق ــام المتنوع ــاالت االهتم ــن مج تبي
كليهمــا، بمــا فــي ذلــك أثــر االبتــكار التكنولوجــي علــى نــوع العمــل، إلــى 
جانــب انخفــاض العمــل فــي وظائــف بــدوام كامــل إلــى أدنــى معدالتهــا 
الورقــة  تناقــش  كمــا   .9% إلــى  لتصــل   2030 عــام  بحلــول  المحتملــة 
ــارات  ــتقبل والمه ــف المس ــن وظائ ــًرا م ــدة أن كثي ــب، مؤك ــول المواه تح
ــا لفهــم تبعــات ذلــك  ــا، وتشــكل تحدًي ــة غيــر معروفــة افتراضًي المطلوب
علــى المــوارد البشــرية وكيفيــة اجتــذاب األشــخاص واالحتفــاظ بهــم 
وتحفيزهــم. ويســتند التقريــر علــى بحــث بــدأه فــي 2007  فريــق مــن برايــس 
ووتــر كوبــرز ومعهــد جيمــز مارتيــن للعلــوم والحضــارة بكليــة ســعيد 
لألعمــال فــي أوكســفورد،  وعلــى مســح خــاص لعشــرة آالف شــخص فــي 
الصيــن والهنــد وألمانيــا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة، ويقــدم 
رؤى متعمقــة بشــأن كيفيــة تفكيــر النــاس فــي تطــور مــكان العمــل 
تأثيــر ذلــك علــى توقعاتهــم للتشــغيل وحياتهــم العمليــة  وكيفيــة 

المســتقبلية.

تناقــش هــذه الورقــة القــوى التــي تشــكل المســتقبل، بحيــث تبيــن كيــف 
ــول  ــل بحل ــة للعم ــم منفصل ــة عوال ــدد أربع ــتقبل اآلن، وتح ــدث المس يح
عــام 2030، وهــي تحديــًدا “العالــم األحمــر”، و”العالــم األزرق”، و”العالــم 

ــر”.  ــم األصف ــر”، و”العال األخض

-  العالم األحمر: االبتكار يحكم

-  العالم األزرق: الشركات هي الملك

-  العالم األخضر: الشركات تهتم

-  العالم األصفر: البشر أواًل

القوى العاملة 
في المستقبل: 

القوى 
المتنافسة التي 

تشكل 2030
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تــرى هــذه الورقــة أن األثــر المهــول للثــورة الرقميــة علــى المنظومــات 
فــي  االســتثمار  أهميــة  إلــى  تدعــو  والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ــتجابة  ــارات لالس ــة والمه ــراد بالمعرف ــز األف ــق تجهي ــن طري ــخاص ع األش
للتحــوالت التكنولوجيــة، ولكــن أيًضــا تمكيــن رأس المــال البشــري بشــكل 
أكثــر مســاواة وشــمواًل للجميــع. ويستشــهد المؤلفــون بأهميــة االســتثمار 
فــي التعليــم كأحــد العوامــل الفاصلــة فــي تشــجيع النمــو االقتصــادي 
ــم  ــادرات التعل ــي مب ــتثمار ف ــالح واالس ــن باإلص ــع، مطالبي ــامل للجمي الش
ــيتهم  ــخاص بتنافس ــظ األش ــي يحتف ــارات ك ــل المه ــاة وصق ــدى الحي م
العمــل  لتقريــر مســتقبل  التحــول. ووفًقــا  العمــل ســريع  فــي عالــم 

ــم ــن وظائفه ــة م ــم إزاح ــدر أن تت ــن المق ــام 2018، م ــادر ع الص

المنتدى االقتصادي 
العالمي

نحن بحاجة 
إلى ثورة لصقل 

المهارات. 
وهذه طريقة 

تحقيقها

)نيسان/ أبريل 
)2019
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تلقــي  اســتطاعوا  قــد  التكنولوجيــة  التغييــرات  بســبب  وظائفهــم 
تدريــب فــي العــام الســابق. وكان رأس المــال البشــري األكثــر عرضــة 
لفقــدان وظيفتــه هــو األقــل احتمــااًل لتلقــي أي تدريــب علــى اإلطــالق، 
واألكثــر عرضــة للمخاطــر كثيــًرا مــا يكونــون هــم األقــل احتمــااًل لتلقــي 

ــالق.  ــى اإلط ــب عل ــادة تدري أي إع

ويشــدد المؤلفــون بأشــد عبــارات التأكيــد علــى إعــداد العمــال عبــر 
%مــن العمــال  االســتثمار، ويقدمــون إحصائيــة مفادهــا أن نقــل 95 
ــر  ــدة عب ــف جدي ــى وظائ ــدة إل ــات المتح ــي الوالي ــر ف ــن للخط المعرضي
ــدم  ــًرا لع ــار دوالر. ونظ ــن 34 ملي ــر م ــف أكث ــد يكل ــم ق ــل مهاراته صق
%مــن  اســتطاعة القطــاع الخــاص اليــوم صقــل مهــارات ســوى 25 
ــيتطلب  ــد س ــر الجدي ــذان بالعص ــون أن اإلي ــرى المؤلف ــال، ي ــؤالء العم ه
تعــاون األعمــال التجاريــة واالســتثمارات الحكوميــة والتعــاون فيمــا بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص لخفــض التكاليــف وبلوغ االنتشــار المنشــود. 
كمــا يــرى التقريــر أن التغييــرات الســريعة تقــدم فرصــة متميــزة لتأصيــل 
التكافــؤ بيــن الجنســين فــي مســتقبل العمــل وضمــان تســاوي تمثيــل 
ــات  ــو والمجموع ــن النم ــا م ــتويات العلي ــن ذات المس ــي المه ــرأة ف الم

ــا.  ــا عليه ــد طلًب ــة األش المهاري

ويستشــهد المؤلفــون بــأن نقــل 95 %من العمــال المعرضيــن للخطورة 
إلــى وظائــف جديــدة فــي الواليــات المتحــدة مــن شــأنه أن يتكلــف 
أكثــر مــن 34 مليــار دوالر، وهــم يقترحــون أن مزيًجــا مــن الشــراكات 
ــر  ــبيل األكث ــون الس ــأنه أن يك ــن ش ــاص م ــام والخ ــن الع ــن القطاعي بي
فعاليــة وربحيــة لصقــل مهــارات العمــال، مؤكديــن أن األعمــال التجاريــة 
ــل  ــا أن تعم ــم، يمكنه ــورات الحج ــة وف ــا لتهيئ ــل مًع ــا العم إذا أمكنه
مجتمعــة علــى صقــل مهــارات 45 %مــن العمــال المعرضيــن للخطورة، 
ولكــن إذا انضمــت الحكومــات إلــى هــذا الجهــد، فســيتمكنون مــن 
ــورة.  ــن للخط ــال المعرضي ــع العم ــن جمي ــى 77 %م ــارات حت ــل مه صق
ومــن شــأن هــذا أن يفضــي إلــى موقــف يفــوز فيــه الجميــع، بمــا يســمح 
للحكومــات أيًضــا أن “تســتفيد مــن العوائــد علــى االســتثمار فــي شــكل 
زيــادة اإليــرادات الضريبيــة وانخفــاض التكاليــف االجتماعيــة وتعويضــات 

ــة )ص. 2(”. البطال

يــرى المؤلفــون أن أهــم عوامــل الجيــل الرابــع مــن العولمــة ســتعتمد 
مســتوى  علــى  الحوكمــة،  مجــال  فــي  المبذولــة  الجهــود  علــى 
ــرص  ــر الف ــاول التقري ــي. ويتن ــتوى الدول ــركات والمس ــات والش الحكوم
للجهــود  اســتعراًضا  أيًضــا  ويقــدم  الشــركات،  لترتيبــات  المحتملــة 
والمحليــة  العالميــة  الجهــود  مــن  مســتخرجة  أمثلــة  مــع  الحاليــة، 
مًعــا. ويبــرز المؤلفــون مجــاالت رئيســية عــدة تحتــاج إلــى التركيــز عليهــا 

ألغــراض إصــالح الحوكمــة، وال ســيما فيمــا يلــي: 

-  التجارة والتمويل والسلع العامة العالمية

-  مجاالت التكنولوجيا الجديدة وحوكمة األمن السيبراني. 

الجيل الرابع من 
العولمة: تشكيل 

بنية عالمية 
جديدة في عصر 

الثورة الصناعية 
الرابعة
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 )McKinsey & Company( يشــير بحــث جمعتــه ماكينــزي وشــركاه
إلــى أن نحــو 3 بالمئــة مــن القــوى العاملــة العالميــة ســتحتاج إلــى 
تغييــر التصنيفــات المهنيــة بحلــول عــام 2030. علــى ســبيل المثــال، غالًبــا 
ســتتراجع الوظائــف التــي تتمحــور حــول األنشــطة البدنيــة فــي “البيئــات 
ــا  ــا. أم ــات أو جمعه ــة البيان ــا” أو معالج ــؤ به ــرة للتنب ــة الكبي ذات القابلي
الوظائــف التــي ستشــهد ارتفاًعــا فســتكون كمــا المديريــن، حيــث 
ذات  “البيئــات  فــي  البدنيــة  الوظائــف  أو  أنشــطتها،  ميكنــة  تصعــب 
القابليــة الضعيفــة للتنبــؤ بهــا” مثــل الســباكة. ومــن ضمــن المهــن التــي 

ــون،  ــا المدرس ــل به ــى العم ــب عل ــي الطل ــا ف ــهد ارتفاًع ستش

ماكينزي وشركاه 
 McKinsey &(

)Company

الذكاء االصطناعي 
والميكنة 

ومستقبل العمل: 
عشرة مسائل 

لحلها من أجل 
إطالع المسؤولين 

التنفيذيين 
)حزيران/ يونيو 

)2018
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ومعاونو التمريض، والتكنولوجيا، والخبراء المهنيين اآلخرين.

وفــي حيــن أن إدارة هــذا التحــول قــد تشــكل تحدًيــا لكثير مــن الحكومات 
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــعي لالس ــات الس ــى الحكوم ــي عل ــادات، ينبغ واالقتص
الفرصــة وتســخيرها بــداًل مــن العيــش فــي خــوف والتراجــع. وينبغــي 
علــى الشــركات والحكومــات تســخير الميكنــة والــذكاء االصطناعــي 
ــا االجتماعية،وفيمــا يلــي  لالســتفادة مــن األداء المعــزز واإلنتاجيــة والمزاي
ــي  ــي ف ــر الهيكل ــذا التغيي ــًبا له ــل تحس ــة الح ــرة الواجب ــائل العش المس

ــة: ــوى العامل الق

1.  ضمان قوة النمو االقتصادي ونمو اإلنتاجية. 

2.  رعاية ديناميكية األعمال التجارية. 

أ(  ريــادة األعمــال وتكويــن األعمــال التجاريــة الســريع مــن شــأنهما دفــع 
اإلنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل أيًضــا، مــع تنامــي عــدد األعمــال التجاريــة 

الصغيــرة والبيئــة الكبيــرة التنافســية لألعمــال التجاريــة الكبيــرة.

ب(  لتأميــن هــذه الديناميكيــة، ســيقتضي هــذا تشــريعات وضرائــب أبســط 
ومتطــورة، إلــى جانــب حوافــز أخرى. 

3.  تطوير نظم التعليم والتعلم من أجل مكان عمل متغير.

أ(  ســيتعين علــى واضعــي السياســات العمــل مــع مقدمــي التعليــم 
التقليــدي وغيــر التقليــدي مــن اجــل تحســين مهارتهــم فــي العلــوم 
المدرســية  النظــم  خــالل  مــن  والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا 
وتحســين التدريــب العملــي، مــع التأكيــد علــى التفكيــر اإلبداعــي والنقدي 

والمنظومــي والتعلــم مــدى الحيــاة التكيفــي. 

ب(  أهمية الحلول على نطاق واسع.

4.  االستثمار في رأس المال البشري.

الشــركات  لدفــع  مطلوبــة  األخــرى  والحوافــز  الضريبيــة  المزايــا  أ( 
علــى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري، وال ســيما مــع عكــس اتجــاه 
العمــال. تدريــب  فــي  والمتراجعــة  المنخفضــة  العامــة  االســتثمارات 

ب(  يتعيــن علــى واضعــي السياســات تشــجيع الشــركات علــى االســتثمار 
فــي رأس المــال البشــري، وخلــق فــرص العمــل، والتعلــم وبنــاء القــدرات، 
ــتثمار  ــاص لالس ــاع الخ ــة للقط ــز المقدم ــبه الحواف ــا يش ــور، بم ــو األج ونم

ــر. ــواع أخــرى مــن رأس المــال، كالبحــث والتطوي فــي أن

5.  تحسين ديناميكية سوق العمل.

والمنصــات  المعلومــات  إشــارات  عبــر  بالعمــل  األشــخاص  مطابقــة  أ(  
الرقميــة ستســاعد علــى دعــم الحيويــة فــي ســوق العمــل.

ــر  ــا يغي ــع عندم ــور ترتف ــى أن األج ــل عل ــة دلي ــال، ثم ــع المق ــا م ب(  اتفاًق
ــركة. ــل الش ــك داخ ــى وإن كان ذل ــم، حت ــخاص وظائفه ــن األش ــد م مزي

ج(  إضافــة إلــى ذلــك، مــع ارتفــاع تنوعــات العمــل وفــرص كســب الدخــل، 
مثــل “اقتصــاد الوظائــف المؤقتــة”، يجــب علــى السياســات أن تبــرر قابليــة 

االســتحقاقات، وتصنيفــات العمــال، وتنــوع األجــور.

6.  إعادة تصميم العمل

أ(  تصميمــات ســير العمــل وتصميمــات مــكان العمــل ينبغــي أن تتكيــف 
علــى العصــر الــذي يعمــل فيــه اإلنســان بالقــرب مــن اآللــة، وهــذه فــي حــد 

ذاتهــا فرصــة وتحــٍد فــي نفــس الوقــت.
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التعاونيــة،  إلــى  العمــل  مــن  المزيــد  تحــول  مــع  يتغيــر  التنظيــم  ب(  
الهرمــي. التسلســل  مــن  وخلوهــا  أكثــر  مرونــة  إلــى  والشــركات 

7.  إعادة النظر في الدخول

أ(  مــع حــدوث الميكنــة كلًيــا أم جزئًيــا، ربمــا هنــاك حاجــة إلــى النظــر جيــًدا 
فــي التحويــالت المشــروطة، ودعــم التنقــل، والدخــل األساســي الشــامل، 
وتطويــع شــبكات األمــان االجتماعــي وإلــى اختبارهــا بــداًل مــن تقليــص 

التشــغيل أو ضغــط األجــور.

ب(  ســيكون الحــل فــي إيجــاد حلــول قابلــة لتطبيقهــا اقتصادًيــا، وإن كان 
أيًضــا تبريــر “األدوار المتعــددة التــي يلعبهــا العمــل مــن أجــل العمــال، بمــا 

فــي ذلــك توفيــر ليــس الدخــل، بــل أيًضــا معنــى وغــرض وكرامــة.”

8.  إعادة النظر في دعم التحول وشبكات األمان للعمال المتضررين.

أن  ســيقتضي  التكنولوجيــا  تلعبــه  الــذي  للخلــل  المســبب  الــدور  إن  أ(  
العمــال علــى مســاعدة فــي تطويــع الكثيــر مــن  يحصــل 

ب(  ُنُهــج الممارســات الفضلــى نحــو ســبل شــبكات األمــان، ولكــن ســيتعين 
تجربــة ُنُهــج جديــدة واختبارهــا.

9.  االستثمار في دوافع الطلب على العمل

10.  تبني أمان الذكاء االصطناعي والميكنة
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8. الملحق أ

قائمة بالخبراء الذين أجريت معهم المقابالت

تاريخ المقابلة اللقب/المنصب بالكامل االسم

27 أيلول/ أبريل 2020 المستشارة الخاصة لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
لشؤون الذكاء االصطناعي

د. سالي ُغلستان رضوان

27 أيلول/ أبريل 2020 خبيرة اقتصاديات العمل والرئيسة السابقة لقسم االقتصاد 
بالجامعة األمريكية في القاهرة

د. منى سعيد

27 أيلول/ أبريل 2020 كبير مسؤولي البيانات بالبنك التجاري الدولي بمصر إسالم ذكري

27 أيلول/ أبريل 2020 )PayTabs Egypt( المدير العام بباي تابز إيجيبت هاني سليمان

29 أيلول/ أبريل 2020 نائب الرئيس لشؤون االستراتيجية وتنمية األعمال بآفيدبيم 
)AvidBeam(

د. عمرو قيس

29 أيلول/ أبريل 2020 خبير قانوني وراعي استثمارات لؤي الشواربي

4 أيار/ مايو 2020 المديرة التنفيذية بالمركز المصري للدراسات االقتصادية د. عبلة عبد اللطيف

6 أيار/ مايو 2020 رئيس جامعة بنها د. جمال السيد

4 حزيران/ يونيو 2020  )BasharSoft( المؤسس المشارك والمدير التنفيذي ببشار سوفت
)Forasna( وفرصنا )Wuzzuf( وظف

أمير شريف

4 حزيران/ يونيو 2020 )XPay( الشريك المدير ومؤسس إكس باي محمد عبد المطلب

4 حزيران/ يونيو 2020 )MaxAB( الشريك المؤسس لمكسب أحمد أمين

8 حزيران/ يونيو 2020 كبير مديري مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة األمريكية في 
القاهرة

أحمد الليثي

13 حزيران/ يونيو 2020 المؤسس الشريك بإمكاي فودز )Emkay Foods( والعضو 
السابق بمجلس إدارة توفير للمنتجات الغذائية )كازيون(

محمد خارما
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