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 تنفيذيال ملّخص ال .1
 

 سوق العمل العالمية  عنعامة  لمحة

المساواة والوظائف ذات الطابع غير الرسمي    وعدم  جائحة. فمعدالت البطالة المرتفعةوتفاقمت بسبب ال الشباب حول العالم  التحديات التي تواجه  تعددت  

التحديات تلك  أن  . وما هي إال غيض من فيض  تماماوظائفقد فقدوا  بعض  الرغم  المرنة ستبقىهم  العمل  إال أن ظروف  فإن،  وبالتالي،  بين   .   التكامل 

تُلبّي االحتياجات المستقبلية جهات الفاعلة في السوق أن  على مختلف الكل دولة في الحسبان، كما يتعين    خصائصأمر ال بد منه ويجب أن تؤخذ  السياسات  

 من الوظائف والمهارات. 

 2025عام   طلبًا خاللمهارات  5 أكثر 2025عام طلبًا خالل  وظائف   5 أكثر 

 البيانات   وعلماء محللو .1

 متخصصو الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي .2

 متخصصو البيانات الضخمة  .3

 واالستراتيجياتصصو التسويق الرقمي متخ .4

 متخصصو أتمتة العمليات  .5

 التفكير التحليلي واالبتكار  .1

 التعلم النشط وإستراتيجيات التعلم  .2

 حل المشكالت المعقدة  .3

 التفكير النقدي والتحليل .4

 اإلبداع واألصالة والمبادرة  .5

 

 في مصر سوق العمل 

واحد فقط ثم بدأ في االنتعاش مجددًا. وتجدر اإلشارة  عام  تأثر سلبًا بالجائحة لمدة ربع  التوظيف الذي    البطالةمعدل  بتحسن في  تتميز سوق العمل المصرية   

  وظيفة. وال تزال هناك فجوة بالبحث عن اض اهتمام القوى العاملة األزمة، مما يشير إلى انخفقد شهد انخفاًضا خالل العاملة   مشاركة القوى إلى أن معدل 

سوق  الُمقبلين على  تعد الزيادة السنوية الهائلة في عدد  و  .على من المتوسطأالتوسع تأثًرا بارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى    نوعية آخذة في

 التفاوض أمثلة على  القدرة الجماعية علىوضعف    المساواة  وعدم  الرسمي  غيرذات الطابع  والوظائف    ،العمل وقلة فرص العمل وعدم تطابق المهارات

 تحديات السوق األساسية. 

 آثار الجائحة على سوق العمل المصرية 

 أصحاب العمل 

% من أصحاب العمل  86أن    الذي تم إعداده في إطار هذه الدراسة،  الستبيانتظهر نتائج احيث  تأثرت الغالبية العظمى من أصحاب العمل بالجائحة.  

إيجابي واحد على األقل. وقد تباينت اآلثار حسب القطاعات، حيث    تأثيراستفادوا من  % من أصحاب العمل  56  واحد على األقل وأنتعرضوا لتأثير سلبي  

كلما كان حجم ف،  األعمال  حجم  المباشر وقطاع الصناعة التحويلية تأثًرا كبيًرا مقارنة بالقطاعات األخرى. من حيثذات التعامل  خدمات  التأثر قطاع  

كان تباطؤ العمليات وانخفاض المبيعات هما أكثر اآلثار السلبية، في حين أن انخفاض التكاليف وارتفاع كما  أصغر، كان التأثير السلبي أكبر.  المشروع  

 جة األولى. تحسن الظروف كنتيجة لتراجع المو أخذا في االعتبار حسب قطاع األعمال وحجمها، ب التباين   وضحالمبيعات هما أكثر اآلثار اإليجابية، مما ي 

االعتماد على الرقمنة، حيث اضطر عدد    كما زاد  ،عمل أكثر مرونةظروف    أُتيحتأصحاب العمل، فقد    وقع علىواألثر الذي    اإلغالقونتيجة لتدابير   

يل اآللي للعمليات واستخدام  إلى تسريح بعض موظفيهم ذوي الخبرة لتوفير تكاليف أجورهم. كما أنه من المهم االنتباه إلى أن التشغ  أصحاب العمل   قليل من

 قد ظهرا ليستمرا في الوجود على الساحة. التكنولوجيا الرقمية 

 الموظفون والباحثون عن عمل

المشاركين في االستبيان، سواء كانوا يبحث معظم  كما  هذه الجائحة.  تأثروا بالسلب جّراء  تُظهر نتائج االستبيان أن ثلثي الموظفين والباحثين عن عمل  

الحالية. ونتيجة لهذه الجائحة، فقد حوالي    وظائفهمعن  لديهم  ، مما يشير إلى انخفاض مستويات الرضا  في الوقت الحالي أم ال، عن فرصة عملموظفين  

% منهم وظائفهم طواعية(. وكان معظم األفراد يكافحون من أجل تحقيق  12% منهم وترك  15ربع األفراد الذين شملهم االستبيان وظائفهم )تم تسريح  

باهتمام  العمل عن بعد حظي وعلى الجانب اإليجابي،  .ميتضررت العامالت والعاملين بالوظائف ذات الطابع غير الرسالتوازن بين العمل والحياة، كما 

 أكبر من جانب الموظفين الذين فضلوا العمل عن بعد بدرجة كبيرة ألنه أتاح لهم الفرصة لاللتحاق بوظائف في محافظات أو بلدان أخرى. 

 توقعات سوق العمل  

والموظفين ذوي  حديثي التخرج  في    ، إذ يُتوقع أن يتجلّى ذلك بصورة أكبرنموظفين خالل السنتين القادمتي   بتعيينمن المرجح أن يقوم أصحاب العمل  

األعمال وتحليل البيانات والتحول الرقمي. ويتوقع كل من أصحاب العمل   عالن والمحاسبة والتمويل وتطويرالخبرة في مجاالت المبيعات والتسويق واإل

المشاكل  وإدارة األزمات ومهارات حل    ة هي القدرة على التكيف والمرونةي الوظائف المقبلالباحثين عن عمل أن تكون المهارات المطلوبة ف/والعاملين
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لقبول  على الجانب اآلخر، أبدى الباحثون عن عمل استعدادهم    طوير البرمجيات وتحليل البيانات.وت   الحاسوبمهارات  إلى جانب اإللمام ب   والذكاء العاطفي

يحظون فيها   لحصول على وظيفة ذات طابع رسمي بأجر معقول، بهدف اعملال  راأو تغيير في مس  اجغرافي أو التنقل  ، ى عن بُعدتؤد  وظائف بدوام جزئي  

 ومرونة فيما يتعلق بالعمل عن بعد. بتدرج ومسمى وظيفي وساعات عمل مناسبة 

 التوصيات  

واالتصاالت والشفافية.    لتعليم والمهارات والتدريبيلزم اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات والمؤسسات واألفراد لمعالجة اإلطار العام لسوق العمل وا

وإعادة المهارات في    ،والتمويل العام لبرامج زيادة المهارات عزز النمو الشاملمما ي تنمية القطاع الخاص  لسياسات  وضع  الرئيسية    مقترحاتومن بين ال

تعاون الوثيق مع بعدم تطابق المهارات بال  ذات الصلةوالتصدي للتحديات المنهجية    ،والحلول القائمة على التكنولوجيا  ،المطلوبة في المستقبل  المجاالت

 وتعزيز القدرة على التكيف مع احتياجات السوق.  ،الفاعلة لمناسب بين مختلف الجهاتوالحفاظ على الحوار ا  الشركات الرائدة
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 مقدمة  .2
 

التي  و  19-الُمتخذة بسبب جائحة كوفيدوغير ذلك من التدابير االحترازية  االجتماعي    والتباعد  إجراءات اإلغالقعامان منذ ظهور    نحولقد انقضى   

تطوير اللقاح والتدابير التحفيزية التي  بفضل    ويُتوقع،مليون وظيفة في مختلف أنحاء العالم.    114  فقدانألحقت ضرًرا بالنشاط االقتصادي وأدت إلى  

بموجات متكررة من هذه  ، مما أظهر انتعاًشا أسرع مما كان متوقعًا. غير أن ذلك يقترن  دفعة إلى األمام  2021، أن يشهد اقتصاد عام  الحكومات  تتخذها

 1الجائحة التي ال تزال تضرب بلدانا كثيرة، إلى جانب توزيع اللقاح بصورة متباينة وغير متكافئة. 

تسريح العمال وخفض الرواتب، والذي جاء نتيجة لمجموعة من األسباب بما في ذلك  على سوق العمل في  اآلثار االقتصادية الرئيسية  تمثلت إحدى   

سالسل التوريد المحلية والعالمية وخفض  وتعطل    الطلب على بعض السلع والخدمات وانخفاض اإلنتاج وإجراءات حظر التجول وحظر السفر اض  انخف

 إلى جانب عوامل أخرى. ، بصورة أكبر واالعتماد على التكنولوجيا االتجاه إلى العمل عن بعدو الميزانية

نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة وشركات القطاع الخاص وآثارها. وفي هذا السياق،    19- كوفيدتأثير  أُجريت دراسات من جوانب مختلفة بشأن   

بشرسوفت في إعداد  ، في إطار البرنامج العربي الدنماركي للتعاون، و  أوكسفام    في منظمة(  YPEمشاركة وتوظيف الشباب )  مشروعتعاون كل من  

على    األثر الواقعرصد وتحليل    في الهدف من ذلك  يتمثل  . ورص العمل وإمكانية تشغيل الشباب في مصرعلى ف  19–أثر جائحة كوفيد  بشأنورقة بحثية  

المزيد من الفرص للشباب والفئات    إلتاحةللقطاعين العام والخاص بشأن التعامل مع تأثير الجائحة    مقترحات  سوق العمل والفرص المتاحة للشباب وتقديم

تقرير بمثابة أداة الستخدامها من قبل مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل ومن قبل صانعي السياسات والمؤسسات  المتضررة. يعد هذا الالمهمشة و

 الداعمة وأصحاب العمل والموظفين والباحثين عن عمل. 

   : التقرير عداديلخص الشكل التالي المنهجية المعتمدة إل

 

 

  

 
 مصر.في  االقتصاد ، توقعات 2021دي كود لالستشارات االقتصادية والمالية، مارس  1
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 سوق العمل العالمية  .3
 

 ما قبل الجائحة -لتوظيف الشباب االتجاهات العالمية  .3.1
 

عاًما( تشهد    24و  15هذه الفئة العمرية )التي تتراوح أعمارها بين    إال أن% خالل العقدين الماضيين،  30بنسبة  تعداد الشباب حول العالم  زيادة    رغم

 :2التالية  التحديات

 مشاركة القوى العاملة. انخفاض  -

 من النساء.  معظمها ،%13.6نسبة البطالة  بلوغ -

 . % 20غير الباحثين عن التعليم أو التدريب  العاطلين نسبة بلوغ -

 %. 75ذات طابع غير رسمي بمستوى امان أقل في وظائف   بلوغ نسبة الموظفين منهم -

 ة في األجور. عدالعدم ال -

 . وظائف ال تناسب مؤهالتهمقبول  -

 االصطناعي بداًل من الموظفين البشريين.االستعانة بالروبوت والذكاء  -

 تحويل المهارات الالزمة من التدريب المهني إلى حل المشكالت واألتمتة.  -

الرقمية، على الرغم من أن بعض االستطالعات خلصت  التوظيف  خدمات   -

مع   لوجه  وجًها  االجتماعات  جدوى  يقدرون  عمل  عن  الباحثين  أن  إلى 

 المستشارين المهنيين. 

 

 19-كوفيد أثر  .3.2
ألثر الجائحة، وال زال كثير من الغموض  تقييم دقيق    إصدارالحداثة النسبية للجائحة ودراسات تقييم األثر التي تم إجراؤها، ال يزال من المبكر    رغم 

ال    ،أطول لتحقيق التعافي  ادي وقتًاووفقًا للدروس المستفادة من األزمات االقتصادية السابقة، سيتطلب االنتعاش االقتص  اآلثار المستقبلية.يشوب تكهنات  

أسواق العمل أزمة عمل غير مسبوقة، على التي ألقت بظاللها على  تمثل تداعيات الجائحة  و  3مثل الشباب والنساء. سيما فيما يتعلق بالفئات المهمشة  

 المدى القصير والطويل، ويمكن تلخيصها في ما يلي: 

ويتباين مدى   4ة الفقر، ال سيما في البلدان ذات المدخرات المنخفضة وشبكات األمان الضعيفة. ارتفاع معدالت البطالة، مما يؤدي إلى زياد ▪

فقًا  ارتفاع معدالت البطالة استناًدا إلى مستوى مهارات القوى العاملة في البلدان ومرونة أصحاب العمل والقدرة على التكيف مع الوظائف. وو

المشكلة في أن المنظمات التي تمكنت من  تتمثل  و  5من كل ستة شبان وظائفهم بسبب الجائحة. لمنظمة العمل الدولية، فقد أكثر من واحد  

 7بعض الوظائف إلى األبد.  تفقدأن ، كما يُتوقع 6األسلوب  بنفس الموظفين خالل الجائحة يُرجح استمرارها بعدد أقل من  االستمرار

أظهرت إحدى الدراسات أن عدد ساعات العمل    حيث   8. لألعمال  والبطالة والتعليق المؤقت عدم النشاط  بسبب  ساعات العمل  عدد  تخفيض    ▪

)عندما كان الوضع السائد متمثاًل في إجراءات اإلغالق( كان يعادل عدد الساعات الكافية إلنجاز    2020الُمخفضة خالل الربع الثاني من عام  

  9مليون وظيفة بدوام كامل. 400

 
 : التكنولوجيا ومستقبل الوظائف 2020منظمة العمل الدولية، اتجاهات التوظيف العالمية للشباب  2

 . 2020جنيف: مكتب العمل الدولي،  -مكتب العمل الدولي 
  15–11, 63: منظور عالمي. المجلة الهندية. اقتصاديات العمل. 19-لي، اس، شميدت كالو، دي. وفيريك، اس. التأثيرات الناتجة على سوق العمل بسبب كوفيد 3

(2020 .)https://doi.org/10.1007/s41027-020-00249-y 
 . 19-ة خالل كوفيد، أسواق العمل في أمريكا الالتيني 2020صندوق النقد الدولي، أكتوبر  4
  15–11, 63: منظور عالمي. المجلة الهندية. اقتصاديات العمل. 19-لي، اس، شميدت كالو، دي. وفيريك، اس. التأثيرات الناتجة على سوق العمل بسبب كوفيد 5

(2020 .)https://doi.org/10.1007/s41027-020-00249-y 
south-north-americas-19-https://voxeu.org/article/covid-، تم االسترجاع من 0212مارسيال إسكوباري وإدواردو ليفي يياتي، يناير  6

differences-and-labour-market-channel 
ستدامة.  على سوق العمل السعودية: دور الجامعات من أجل قوة عاملة مستدامة. اال  19-اليوبي إيه أو، الحياني أ، رضوان أ، شودري هـ. اآلثار المترتبة من كوفيد 7

2020  ;12(17:)7090 .https://doi.org/10.3390/su12177090 
. أسواق العمل في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 19-كوفيد، السياسات االجتماعية لالستجابة لفيروس 2020بنك التنمية للبلدان األمريكية، أبريل  8

 . 19-مواجهة أثر كوفيد
. أسواق العمل في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 19-كوفيد، السياسات االجتماعية لالستجابة لفيروس 2020مريكية، أبريل بنك التنمية للبلدان األ 9

 . 19-مواجهة أثر كوفيد

 تعمل 
تعمل هي شبكة قائمة على الويب طورتها مايكروسوفت  

التي توفر وصوالً مجانيًا إلى الموارد الموجودة  ك، وصلتو
عبر اإلنترنت بشأن التوجيه المهني. بدأت في مصر وامتدت  
إلى العراق وتونس. لالطالع على المزيد، زوروا موقعنا  

https://ta3mal.com/egypt/en/home 
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ة فقدان الوظائف. بالنسبة ألصحاب العمل، هذا يعني خسارة األصول غير المادية للشركة، مما يؤدي إلى تفاقم خسارة  فقدان المعرفة نتيج ▪

  10الدخل بسبب سالسل القيمة المعطلة وانخفاض الطلب.

لعاملين بأجور منخفضة الذين  له آثاره على العمال ذوي المهارات المنخفضة ا  من أن هذا يبدو إيجابيًا، إال أنظروف عمل مرنة. على الرغم   ▪

إرشاد العاملين وللشركة  مثل الوالء  المؤسسة  العمل من مقر  مزايا  فقدوا    أيضاً حيثأداء وظائفهم عن بُعد، وعلى أصحاب العمل    همال يمكن 

 وبناء ثقافة الشركة. 

على سبيل المثال، من المرجح أن تستمر معاناة     11.الذين يتقاضون أجوًرا متدنيةعلى النساء والشباب والعاملين  الذي أثر  المساواة    عدمتفاقم    ▪

سوق العمل خالل فترات الركود االقتصادي على المدى الطويل نظًرا الضطرارهم إلى قبول االلتحاق بوظائف ذات  دخلوا  الشباب الذين  

أجوًرا / رواتب متدنية منذ البداية. وعالوة على ذلك، يتركز الشباب في القطاعات التي تضررت بشدة )وظائف  جودة منخفضة يتقاضون منها  

  12( كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. ة المباشر خدماتتقديم ال

 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف لعام  2020المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  

الجدد إلى سوق العمل والباحثين عن عمل بشكل  المفروضة على المقبلين  ليم والتدريب والتعلم أثناء العمل إلى زيادة القيود  أدى تعطل التع ▪

   13عام.

عالوة على  ،  تأثرت العامالت المنزليات بشدةفي القطاعات التي تضررت بشدة، حيث  بأشكال عّدة، بما في ذلك تركزهّن    النساء بشدة   تتأثر  ▪

والمهارات المنخفضة،    األجور المتدنيةفي الوظائف ذات  وانخراطهن    يتعرضن إلى مخاطر أكبر،قطاعي الصحة والتعليم حيث  تواجدهن ب 

 1415خدمات التعليم والرعاية، األمر الذي شكل ضغًطا إضافيًا على المرأة العاملة نظًرا ألدوارها االجتماعية.   توقفباإلضافة إلى 

العاملين بها  ألن    حيث تقترن الوظائف غير الرسمية بالحياة غير الكريمة  16. ذات طابع غير رسمي ال توفر حياة كريمة  وظائفاللجوء إلى  ▪

ات مدفوعة األجر أو إجازات مرضية ويعملون  وال يحصلون على إجازويتقاضون أجوًرا متدنية   ال يحصلون على تأمين صحي واجتماعي

ال تتوافر    . باإلضافة إلى ذلك، لديهم القدرة على التفاوض الجماعي  على اإلطالق؛ وبالتالي ال تتوفر  وربما ال يوقعون عقوًدابظروف سيئة  

 يعملون في الغالب بدون أخذ التدابير االحترازية على محمل الجد. كما لعمل عن بُعد، أمامهم خيارات كثيرة بشأن ا

 
 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  10
 . 2020أكتوبر   14، معهد السياسة االقتصادية، 19-باب بشدة من الحالة االقتصادية أثناء كوفيدإليز جولد وميالت كاسا، تضرر العمال الش 11
 . 2020أكتوبر   14، معهد السياسة االقتصادية، 19-إليز جولد وميالت كاسا، تضرر العمال الشباب بشدة من الحالة االقتصادية أثناء كوفيد 12
  15–11, 63: منظور عالمي. المجلة الهندية. اقتصاديات العمل. 19-ثيرات الناتجة على سوق العمل بسبب كوفيدلي، اس، شميدت كالو، دي. وفيريك، اس. التأ 13

(2020 .)https://doi.org/10.1007/s41027-020-00249-y 
 المرجع نفسه.  14
 . 19-، أسواق العمل في أمريكا الالتينية خالل كوفيد2020صندوق النقد الدولي، أكتوبر  15
  15–11, 63: منظور عالمي. المجلة الهندية. اقتصاديات العمل. 19-شميدت كالو، دي. وفيريك، اس. التأثيرات الناتجة على سوق العمل بسبب كوفيد لي، اس، 16

(2020 .)https://doi.org/10.1007/s41027-020-00249-y 
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ائحة قد أدت على إلى زيادة في االبتكار والحلول عبر اإلنترنت ورقمنة العمليات  اه أن الجالرسم البياني أدن على الجانب اإليجابي، يتبين من   ▪

الي  مجوبينما يوفر    17والتجارة اإللكترونية، مما أدى إلى تعزيز اإلنتاجية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك.   والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 

 18العالية، يعاني األشخاص ذوي المهارات األقل من خسارة الرواتب.  ذوي المهارات األتمتة والتحول الرقمي فرص عمل لألشخاص 

 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف لعام 2020المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر 
 

 19المعلومات. ازداد التدريب عبر اإلنترنت بشكل كبير، ال سيما في مجال التطوير الشخصي وتحليل البيانات وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا  ▪

ومن المحتمل أن يتم إغالقها بمجرد عثور  توفر فرص عمل  . ومع ذلك، فالعديد من الشركات ال  أعمال جديدة بوتيرة متزايدةإنشاء  يجري   ▪

ارتفاع    في ظل السياق المصري، ال سيما  يجب أخذه في االعتبار لدى التعامل مع    عامل أساسي ويعد هذا بمثابة    ، 20على وظائف  أصحابها

 21. توقف األعمال معدل 

 التوقعات العالمية لسوق العمل   .3.3

 الوظائف .3.3.1
لكترونية مع  مل األولويات التكنولوجية الحوسبة السحابية وتخصص البيانات الضخمة والتجارة اإلمدى السنوات الخمس القادمة، ستش  على ▪

 22ي والذكاء االصطناعي. والروبوت اآللإيالء اهتمام خاص للتشفير 

. من  19-كوفيدبجائحة    التي اقترن وجودهاألتمتة االستغناء عنهم واالتجاه إلى االستعانة بافي الوظائف بسبب   ا مزدوجً   اتواجه العمالة نقصً   ▪

مليون وظيفة بشرية خالل السنوات الخمس المقبلة. على    85تقضي على  صف الوظائف في قطاع األعمال وأن  المتوقع أن تشغل اآلالت ن 

 23. 2025مليون وظيفة بحلول سنة  97  الروبوتالصعيد اآلخر، ستجتاح ثورة الروبوت مجال العمل، ومن المتوقع أن يشغل 

 
 وما بعدها.  - 2021رى تحديدها في ، الوضع الطبيعي قادم: االتجاهات التي سيج2021ماكينزي آند كومباني، يناير  17
south-north-americas-19-https://voxeu.org/article/covid-، تم االسترجاع من 2021مارسيال إسكوباري وإدواردو ليفي يياتي، يناير  18

differences-and-labour-market-channel 
 . 2020ف ، تقرير مستقبل الوظائ  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  19
 وما بعدها.  - 2021، الوضع الطبيعي قادم: االتجاهات التي سيجرى تحديدها في 2021ماكينزي آند كومباني، يناير  20
 .. 2019/2020،  (GEM)تقرير مراقب ريادة األعمال العالمي 21
 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  22
 ، وظائف الغد. 2020التمويل والتنمية، ديسمبر  23
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 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف لعام 2020المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  

 

% من قوتهم العاملة سيعملون  44متوقع أيًضا أن يستمر العمل عن بعد كما هو موضح في الرسم البياني. حيث يتوقع أصحاب العمل أن  من ال ▪

للتغلب على  و  24% منهم يتوقعون انخفاض إنتاجية العمال ومن ثم سيتم اتخاذ تدابير لمساعدة الموظفين على التكيف. 78عن بعد، رغم أن  

، تسعى الشركات إلى خلق شعور باالنتماء والتواصل والوالء من  يةالسلبية المترتبة على العمل عن بعد فيما يتعلق باإلنتاجية والرفاه اآلثار  

  ال سيما% من القوى العاملة العالمية قادرة على العمل عن بعد بفعالية،  20كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من    25خالل األدوات الرقمية. 

من ناحية أخرى، تقدر نسبة العمال غير القادرين بالمرة على العمل من المنزل حوالي    26اعات التأمين والتمويل وتكنولوجيا المعلومات. في قط

 27% في مصر. 84% في البلدان ذات الدخل المرتفع و60

 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف لعام 2020المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  

صوص الطلب المتزايد والمتناقص المتوقع على الوظائف، يبين الجدول أدناه الوظائف الخمس األولى المتوقع أن تشهد زيادة وانخفاًضا  بخ ▪

   في الطلب خالل السنوات الخمس المقبلة.

 زيادة وانخفاض الطلب على الوظائف في السنوات الخمس المقبلة )الوظائف الخمس األولى( 

 انخفاض الطلب  زيادة الطلب 

 مدخلي البيانات  .1 البيانات   وعلماء  محللو  .1

 السكرتارية اإلدارية والتنفيذية   .2 متخصصو الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي   .2

 كتبة المحاسبة ومسك الدفاتر وكشوف الرواتب    .3 متخصصو البيانات الضخمة   .3

 المحاسبين والمراجعين   .4 متخصصو التسويق الرقمي واإلستراتيجية  .4

 عمال التجميع والمصانع   .5 متخصصو أتمتة العمليات   .5

 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف لعام 2020المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر 

 

 

 

 
 المصدر نفسه.  24
 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  25
 وما بعدها.  - 2021، الوضع الطبيعي قادم: االتجاهات التي سيجرى تحديدها في 2021ماكينزي آند كومباني، يناير  26
 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  27
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 2829المهارات .3.3.2

  ة ال تزال هناك فجوات في المهارات ومن المتوقع أن تستمر في السنوات الخمس ▪

من العمال إلى إعادة تأهيل   %40المقبلة. في حين أن الشركات تتوقع احتياج  

  2020% من قادة األعمال في  94  قالأشهر أو أقل(،    6األجل )لمدة    قصير

%  65مهارات جديدة أثناء العمل مقارنة بنسبة  أنهم يتوقعون اكتساب العمال  

 . 2018في عام  

نحو نصف الموظفين الذين سيظلون في وظائفهم حتى  يحتاج  أن    المتوقعمن   ▪

 . المهارات األساسية مجاالت في إلى إعادة تدريب  2025عام 

التفكير التحليلي، القدرة على اإلبداع، حل  المهارات التي ستظل األكثر طلبا هي   ▪

 المشاكل. 

 . 19-كوفيد غط والمرونة( أهمية كبرى بعد جائحة لقد اكتسبت مهارات اإلدارة الذاتية مثل )التعلم النشط والتكيف والعمل تحت ض  ▪

المحتوى، وفي الوظائف حيث يتطلب األمر   بداعسوف يستمر التفاعل البشري في مجاالت محددة كاقتصاد الرعاية والتسويق والمبيعات وإ  ▪

 . متنوعةالتعامل مع أشخاص من خلفيات 

 السياسات العالمية وأفضل الممارسات/الخبرات المستفادة  .3.4

 . 30بلد خصائصه التي تحدد إجراءات االستجابة به، بما في ذلك تنوع اآلثار، وبرامج دعم ما قبل الجائحة، والقدرة المالية للبلد لكل ▪

في ذلك مؤسسات التعليم    . ينبغي للسياسات العامة أن تحفز التعاون النشط بين مختلف الجهات الفاعلة، بمامن الضروري اعتماد نهج شمولي  ▪

 . 31والمنظمات الحكومية  صحاب العمل والعاملين والنقابات العمالية وجهات التوظيف وشركات التكنولوجياوالتدريب وأ 

ينبغي اعتماد نهج سياسات متكامل لتشغيل الشباب على أن تكون التدخالت على جميع المستويات: الكلي والمتوسط والجزئي. وينبغي لهذه   ▪

 32وأن تعالج عدم التوافق بين جوانب العرض والطلب.  عيالنوع االجتماالسياسات أن تستجيب لمنظور 

 33يعد الحد من فقدان الوظائف الرسمية أمًرا ضروريًا لتحقيق انتعاش أسلم وأسرع.  ▪

السياسات  ال يكفي اعتماد سياسات التنمية الصناعية في حد ذاتها لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة. ويجب أن تكون السياسات متسقة مع   ▪

واستهداف إنتاجية أعلى في كل من قطاعات  تحتاج إلى تركيز  من الضروري اختيار القطاعات التي  نية الشاملة. باإلضافة إلى ذلك،  الوط

 34على نطاق أوسع.  لتحقيق نموالمنتعشة والمنكمشة 

ألصحاب العمل من توظيف وتدريب عمال جدد من حيث  أقل تكلفة وأكثر فائدة  سيكون  تُظهر األدلة أن إعادة تشكيل مهارات العمال الحاليين   ▪

 35التكاليف المالية المنخفضة وزيادة الوالء بين العمال. 

  لة وإعادة توظيفهمينبغي أن تشمل السياسة العامة صقل مهارات العمال المعرضين لخطر التشرد وزيادة مهاراتهم، وتشجيع إعادة توزيع العما ▪

ز شبكات األمان للعمال  م الجماعي، باإلضافة إلى حوافز لالستثمار في "أسواق ووظائف المستقبل"، وتعزي واستخدام التكنولوجيا في التعلي 

 3637وتحسين قطاعي التعليم والتدريب على نحو منهجي.  المتضررين

 
 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  28
 ، وظائف الغد. 2020التمويل والتنمية، ديسمبر  29
. أسواق العمل في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 19-كوفيدبة لفيروس ، السياسات االجتماعية لالستجا 2020بنك التنمية للبلدان األمريكية، أبريل  30

 . 19-مواجهة أثر كوفيد
 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  31
 : التكنولوجيا ومستقبل الوظائف 2020منظمة العمل الدولية، اتجاهات التوظيف العالمية للشباب  32

 . 2020جنيف: مكتب العمل الدولي،  -مكتب العمل الدولي 
 . 19-، أسواق العمل في أمريكا الالتينية خالل كوفيد2020صندوق النقد الدولي، أكتوبر  33
جنيف: مكتب العمل  -مكتب العمل الدولي  -: سياسات توظيف خاصة بالتحول الهيكلي الشامل 2020منظمة العمل الدولية، استعراض سياسة التوظيف العالمية   34

 . 2020الدولي، 
 وما بعدها.  - 2021، الوضع الطبيعي قادم: االتجاهات التي سيجرى تحديدها في 2021ماكينزي آند كومباني، يناير  35
 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  36
 ، وظائف الغد. 2020التمويل والتنمية، ديسمبر  37

 :2025في عام  طلبًا مهارات  5  أكثر

 التفكير التحليلي واالبتكار .1
 وإستراتيجيات التعلم التعلم النشط   .2
 حل المشكالت المعقدة  .3
 التفكير النقدي والتحليل  .4
 اإلبداع واألصالة والمبادرة  .5

أكتوبر   العالمي،  االقتصادي  المنتدى  تقرير 2020المصدر:   ،

 . 2020مستقبل الوظائف لعام 
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جارة، حيث تتطلب المهارات  الماهرة(، بما يشمل قطاعات مثل الت  ينبغي لسياسات التعلم طويلة األجل أن تكون شاملة )ال تقتصر على العمالة ▪

للتوظيف،   األساسية  المهارات  على  التركيز  ينصب  أن  ينبغي  بالتجارة،  الصلة  ذات  المهارات  بسياسة  يتعلق  وفيما  األساس.  في  الرقمية 

 38والمهارات متعددة المهن، والمهارات الحديثة لتنظيم العمل. 

   40لضمان اتخاذ تدابير استجابة متوازنة وفعالة.  39ات وأصحاب العمل والموظفينيجب أن تستند السياسات إلى الحوار االجتماعي بين الحكوم ▪

هذه التدابير الداعمة لألجور    بهاطويلة األجل للتدابير والسياسات المعتمدة، والمدة التي ينبغي أن تستمر  من الضروري النظر في اآلثار   ▪

 41واالحتفاظ بالوظائف. 

توظيف هو إعادة أسواق العمل إلى ظروف ما قبل الجائحة، بل تعزيز التحول الهيكلي نحو أسواق عمل  ينبغي أال يكون الهدف من سياسات ال ▪

ل إلى تكوين صداقة مع البيئة له آثاره على أسواق العمل والعدالة االجتماعية، فإن صانعي السياسا ت  شاملة ومستدامة. ونظًرا ألن التحوُّ

فرص عمل صديقة للبيئة هو حل سينتج   يحققوا ذلك التوازن. حيث أن توفيرات البيئية يجب أن  المسؤولين عن العمل والمسؤولين عن السياس

 42بالتوظيف والصناعات والتعليم والمهارات والتمويل.  تتعلقفي نهاية المطاف عن سياسات متماسكة ومتكاملة 

 43طنية. يجب تنسيق التمويل المقدم من المانحين وال بد أن يكون داعًما لالحتياجات الو ▪

 

 

 

 

 

  

 
جنيف: مكتب العمل  -مكتب العمل الدولي  -: سياسات توظيف خاصة بالتحول الهيكلي الشامل 2020ظمة العمل الدولية، استعراض سياسة التوظيف العالمية  من 38

 . 2020الدولي، 
 المصدر نفسه.  39
  15–11, 63عالمي. المجلة الهندية. اقتصاديات العمل. : منظور 19-لي، اس، شميدت كالو، دي. وفيريك، اس. التأثيرات الناتجة على سوق العمل بسبب كوفيد 40

(2020 .)https://doi.org/10.1007/s41027-020-00249-y 
 . 2020، تقرير مستقبل الوظائف  2020المنتدى االقتصادي العالمي، أكتوبر  41
جنيف: مكتب العمل  -مكتب العمل الدولي  -الهيكلي الشامل   : سياسات توظيف خاصة بالتحول2020منظمة العمل الدولية، استعراض سياسة التوظيف العالمية   42

 . 2020الدولي، 
 المصدر نفسه.  43
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 سوق العمل في مصر .4

 سياق االقتصاد الكلي  .4.1
 

بعد أن خضع لإلصالحات األخيرة في مجال االقتصاد  مصر مقارنة بنظرائها،   إجمالي الناتج المحلي فيشهد العام الماضي نمًوا أفضل نسبيًا في أداء  

(، إال أنه تمكن من  2020يونيو   - )أبريل   سلبي خالل ربع واحد فقط من العامإلى مستوى  قد انخفض معدل النمو  وكان   44الكلي واالصالحات الهيكلية. 

نشاط القطاع  تحديات أمام  ويعزى ذلك إلى استمرار ال  45الصعود مرة أخرى بوتيرة بطيئة. ومما ال شك فيه أن األزمة ضربت االقتصاد وحدت من نموه. 

القطاع الرسمي، فضالً عن ضعف أداء الصادرات غير النفطية، وعدم مالءمة هيكل  الخاص وخلق فرص العمل دون المستوى األمثل، وال سيما في  

وعالوة على ذلك، يظل النمو الشامل مجاالً رئيسيًا من مجاالت االهتمام،   46الميزانية، ومحدودية المخصصات لقطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم. 

 ال سيما في أوقات األزمات. 

 47مؤشرات العمالة   .4.2

ّر عدد سكان مصر بنحو     . نظًرا لكون48  2020مليون نسمة في يناير    99.8قُد 

 ً شابا مجتمعاً  المصري  تتراوح    يشكل،  المجتمع  )الذين  العمل  سن  في  هم  الذين 

ومع ذلك، فإن القوى    49% من السكان.   62عاًما( حوالي    64و  15أعمارهم بين  

%(. وهذا يعني 83الرجال ) غالبيتهم من    50مليون نسمة فقط   28.5  تشمل العاملة  

، زادت  2020أن بقية السكان إما خارج سن العمل أو ال يبحثون عن عمل. في عام  

%  1.8جديد، مما يشير إلى معدل نمو قدره    متقدم  429000القوى العاملة بواقع  

بعام   بين  و.  2019مقارنة  العاملة  القوى  اتجاهات  التالي  البياني  الرسم  يوضح 

وبينما يشهد عدد الرجال المقبلين  ل السنوات الخمس الماضية.  الرجال والنساء خال 

فإن عدد النساء الالئي يخرجن من القوى العاملة أكبر من  على سوق العمل تزايًدا،  

  بالبحث أن العديد من النساء أصبحن أقل اهتماًما  يشير إلى  أولئك الالئي يدخلن، مما  

 . وظائف  عن

الرسم   خالل نفس   51معدل البطالة  تحليل يُظهر  في  المنقطة  )الخطوط  الفترة 

من   تحسنًا  أدناه(  في  12.8البياني  في  7.9إلى    %2015  .  2020و  %2019 

  2019ينطبق هذا االتجاه على كل من الرجال والنساء )باستثناء النساء في عام  

حيث ظهرت زيادة طفيفة في البطالة(، ولكن مع تحسن أكثر وضوًحا في بطالة  

. على الرغم من أن المالحظة األولية تعطي انطباًعا  2020إلى    2019النساء من  

القوى  ب   المشموالتإيجابيًا بأن عدًدا أكبر من النساء يجدن وظائف، فإن تحليل هذا االتجاه يظهر أن االنخفاض في البطالة يرجع إلى انخفاض عدد النساء  

االنتباه إلى أن معدالت البطالة المنخفضة تعطي رسالة غير دقيقة  يجب  رى،  العاملة، أي أصبحت النساء أقل اهتماًما بالبحث عن عمل. ومن ناحية أخ

 . الُمقنعةوالبطالة والعمالة المحبطة  التوظيف األدنىعن سوق العمل في مصر حيث يتجاهل 

 
من على   2021، تم استرجاعه في يوليو 2021البنك الدولي في مصر، آخر تحديث في أبريل  44

https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview#1 
 ، فك شفرة االقتصاد المصري: تقرير تحليلي شهري. 2021دي كود لالستشارات االقتصادية والمالية، مايو  45
من على   2021، تم استرجاعه في يوليو 2021البنك الدولي في مصر، آخر تحديث في أبريل  46

https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview#1 
 ما لم يرد خالف ذلك.  2021الصادرة في أبريل  2020لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء للقوى العاملة المصدر: النشرة السنوية ل 47
 . 2020عدد السكان، الصادر في ديسمبر  -الكتاب اإلحصائي السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  48
  2017، وباستخدام بيانات التعداد السكاني لعام  2020عدد السكان، الصادر في ديسمبر  -اإلحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة و  49

 )تتوفر أحدث البيانات(. 
العمل،  جسديًا على   المساهمون فعليًا، جسديًا أو عقليًا، في أي نشاط اقتصادي ذي صلة بإنتاج السلع أو الخدمات )العاملون(، باإلضافة إلى أولئك القادرين 50

 والراغبين في العمل، والسعي بنشاط للحصول على عمل، لكنهم لم يجدوا )عاطل عن العمل(. 
سنة( القادرين جسديًا على العمل والراغبين في العمل والبحث النشط عن عمل لكن لم يجدوه مقسوًما على القوى العاملة  64- 15عدد األفراد في الفئة العمرية ) 51

 ×100 . 

وجود عدد قليل من الباحثين  رغم  تحسين معدالت البطالة،  جاء   

بين الجنسين وارتفاع معدل    النشطين عن عمل، مصحوبًا بفجوة 

 البطالة بين الشباب. 

 -
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إلى   2015% في عام 17من  عمالة اإلناث حيث أن تراجع نسبة  .  52تحليل معدالت التوظيف تتمثل في طريقة أخرى لتقييم اتجاهات سوق العمل هناك 

ظهر انخفاض  عالوة على ذلك،  رأة واتساع الفجوة بين الجنسين.  أمر مقلق، مما يدل على انخفاض المشاركة االقتصادية للم  2020% في عام  11.6

 . 2020- 2018في االرتفاع خالل الفترة   ثم بدأ 2017-2015خالل الفترة  طفيف في معدالت العمالة بين الرجال  

 

- 15تتراوح أعمارهم بين  بين منمعدل البطالة  حيث يبلغ متوسطسنجد أن معدل البطالة بينهم يشهد ارتفاًعا بشكل خاص، إلى الشباب،  ا نظرنا وإذا م

 53% بين الرجال. 25% بين النساء و42، وتصل إلى %30 سنة  42

خالل العام الماضي. إن  التي حدثت  إغفال التغييرات المفصلة  ، ال يمكن  2020إلى عام    2019من عام  ورغم تحسن المؤشرات نسبيًا بشكل إيجابي   

في   19-جائحة كوفيد  قدوم موجة في الرسم البياني أدناه )الرسم البياني األيسر( يؤكد انحدار البطالة حتى   2020- 2019إمعان النظر في الفترة ما بين  

  ، لترتفع في الربع التالي 2020يونيو    - % في أبريل  9.6مارس إلى    -ر% في يناي 7.7، حيث يظهر الرسم زيادة في معدل البطالة من  2020مارس  

، وأن هذا قد يفسر زيادة البطالة بنسبة  2021ـ يناير    2020. ومن الجدير بالذكر أن الموجة الثانية من هذه الجائحة في مصر كانت في ديسمبر  من العام

 . 2021% في يناير 7.4% لتصل إلى 0.2

(.  األيمنأرقام العمالة والقوى العاملة في الرسم البياني أدناه )الرسم البياني  توضحها    (2020يونيو    -أبريل  )فترة  دثت خالل ال حكما أن الصدمة التي  

، مما يعني أنهم فقدوا قدرتهم أو استعدادهم للبحث عن وظيفة. كما  2020يونيو    - القوى العاملة خالل أبريل  من إطار  مليون نسمة    2.3  حيث خرج

أن عدًدا أقل من األشخاص كانوا مهتمين بالعثور على وظيفة، ومن    مليون نسمة نتيجة لفقدان الوظائف، مما يعني  2.7العاملين بمقدار  انخفض عدد  

ولم تشهد صدمة حادة مثل    2020. ولحسن الحظ، بدأت هذه المؤشرات بالتحسن في يوليو  لقليل منهم فقط على وظائفحصل ابين أولئك المهتمين،  

 . 2021  عام وأوائل 2020  عام على الرغم من ظهور موجة ثانية من الفيروس خالل أواخر  2020التي حدثت في مارس 

 

 
 . 100عام( الذين يمارسون أي نشاط اقتصادي لمدة معينة/ السكان ×   15)أكبر من عمر  عدد األفراد  52
 2020/2021الوكالة الدانمركية لتنمية النقابات العمالية، موجز سوق العمل: في مصر  53
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 السمات الرئيسية لسوق العمل   .4.3
 

كوفيد جائحة  أثر  دينام  19- لتقييم  مصر،  يكعلى  في  العمل  سوق  من  يات 

الطريقة التي  ساهمت في  الضروري أن نفهم أوالً السمات الرئيسية للسوق التي  

خالل العام الماضي. وفيما يلي موجز  التوظيف  معدالت  أثرت بها الجائحة على  

 للسمات الرئيسية لسوق العمل المصرية. 

أوجه    ▪ بسبب  األزمات  مواجهة  في  المرونة  وعدم  العمل  سوق  ضعف 

 54القصور الهيكلية المترسخة. 

. ولقد أظهر عدد األشخاص غير المنتمين 55ارتفاع عدد العمال المحبطين ▪

% في  2.2زيادة مثيرة للقلق من  (  NEETإلى وظيفة أو تعليم أو تدريب )

 56. 2018% في عام 6.1إلى  2012عام 

وجود إطار مؤسسي وتنظيمي غير متسق يستفيد منه العاملون في القطاع   ▪

جعل الباحثين عن العمل يفضلون الوظائف  العام مقارنة بالقطاع الخاص، مع وجود ثقافة متأصلة في تفادي المخاطر. وتشمل أمثلة األسباب التي ت 

الحد األدنى لألجورال التأمين االجتماعي والصحي وتحقيق   ازات مدفوعة األجر واإلجازات غير مدفوعة األجرواإلج  عامة متطلبات    وتوفير 

 57ن الوظيفي )احتمال ضئيل للغاية لفقدان الوظيفة(. ااألم

 

، والذي  58بشرسوفت منصة  تحليل بيانات  على سوق العمل بحثًا عن وظائف. ويتضح هذا من    دخلون ي يتخرج كل عام عدد كبير من الشباب الذين   ▪

عن   %( وأكثر من ثلث الباحثين47)  الياقات البيضاء وظائف  يوضح أن الذين تقل خبرتهم عن ثالث سنوات يمثلون تقريبًا نصف الباحثين عن  

أدناه. كما أكدت المقابالت التي أجريت مع الباحثين عن عمل صعوبة    الرسومات البيانية%( على النحو المبين في  35)   وظائف الياقات الزرقاء 

التي أدت إلى زيادة عدد المقبلين الخريجين الجدد، وال سيما الذين تخرجوا وقت الجائحة. وتشمل العوامل األخرى  في صفوفالعثور على عمل  

تغير   العمل  المجاورة، فضالً عن  أنمعلى سوق  البلدان  نتيجة لألزمات في  الهجرة  المشاريع   توطيناط  إلى جانب  الخليج،  الوظائف في دول 

 
 ل المصري، آراء حول الجائحة: سوق العم13، مجلة فيوز أون نيوز، العدد  2020المركزالمصري للدراسات االقتصادية،  54
 أولئك الذين يرغبون في العمل ومتاحين له، ولكنهم ال يبحثون بنشاط عن عمل 55
market-labor-https://aps.aucegypt.edu/en/articles/641/the- 2021، التي تم استرجاعها في يوليو 2021حلول السياسات البديلة، يناير  56

outlook-in-egypt-reevaluating-after-covid-19 . 
 ، آراء حول الجائحة: سوق العمل المصري13، مجلة فيوز أون نيوز، العدد  2020المركزالمصري للدراسات االقتصادية،  57
منصة استخدام منصتي "وظف" و"فرصنا" لفهم مالمح وديناميات سوق العمل، حيث تشمل منصة "وظف" المزيد من وظائف الياقات البيضاء، بينما تشمل  58

 ظائف الياقات الزرقاء. "فرصنا" المزيد من و

 السمات الرئيسية لسوق العمل المصرية:  

 أوجه القصور الهيكلية.  ▪

 العمال المحبطين ▪

في المناطق الحضرية  و لبطالة بين النساء والشباب أعلى لمعدالت  ▪

 المتعلمين. بين و

 وعدم تطابق المهارات. التوظيف األدنى  ▪

 الوظائف ذات الطابع غير الرسمي  ▪

 المساواة وتدني األجور والفجوات في التأمين االجتماعي.  عدم ▪

 ضعف القدرة على التفاوض الجماعي.  ▪

"تقدم معظم الشركات رواتب متدنية وتريد من الموظف أن  

يقوم بأكبر عدد ممكن من األدوار لتوظيف عدد أقل من  

 األشخاص". 

 نقاًل عن موظف. 

"تستغل بعض الشركات انخفاض توقعات الباحثين عن عمل أو زيادة  

المتقدمين للعمل وتعرض رواتب متدنية، وخاصة إذا كانت شركة  
 صغيرة ليس لديها نظام مستقر". 

 نقاًل عن موظف. 

35%

26%

18%
22%

سنوات3أقل من  سنوات3-5 سنوات6-9 سنوات وأكثر10

مل مستوى الخبرة العملية لدى الباحثين عن ع
من ذوي الياقات الزرقاء 

47%

21%
13%

19%

سنوات3أقل من  سنوات3-5 سنوات6-9 سنوات وأكثر10

ن مستوى الخبرة العملية لدى الباحثين عن عمل م
ذوي الياقات البيضاء 
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أكثر من نصفهم سوريون يحملون مسجل في مصر،  الجئ    250,000هناك  تستقطب العمال األجانب. كما أن  الضخمة الجديدة في مصر التي  

 59تصاريح عمل. 

 

معدالت البطالة بين الشباب في الفئة    تبلغ  حيث  ،المناطق الحضريةوفي  ين، والشباب، والسيدات، المتعلمبين  مستوى أعلى  معدالت البطالة  تبلغ   ▪

أن يتمكن الشباب المتعلمون في المناطق  على الرغم من أن المفترض  سنة. و   64- 15ضعف المتوسط العام للفئات العمرية    29- 15العمرية  

عدد الخريجين الكبير الذين يقبلون على سوق العمل  الحصول على عمل بسهولة، ولكن األمر ليس كذلك نظًرا لعدة أسباب، منها  الحضرية من  

والمهني، باإلضافة إلى التحيز إلى القطاعات  التعليم العام والفني  ال سيما  الوظائف المعروضة ومؤهالت المتقدمين،  ، وعدم التوافق بين  كل عام

  هذه النتائج من خالل  وتؤكد   60(. يعملون بمهن حرفية تعليًما )مثل قطاع البناء والتشييد حيث أن أكثر من نصف العمال    األقل لفئات  التي توظف ا

حاصلين على تعليم جيد في المناطق الحضرية، ولكنهم  بصفتهم شبابًا  ،  دراسة على الخريجينفي إطار هذه ال مجموعات النقاش الي تم إجراؤها  

 على عمل.  الحصول بات في واجهوا صعو

ا أيًضا ال يستطيعون أن يجدوا فرصة عمل بسهولة، على الرغم من ظهرت أن من يشغلون مناصب علي أ   ناقشجموعات التجدر اإلشارة إلى أن م ▪

هم يكونون بمرحلة عمرية يتمتعون فيها بخبرة  ألن بعد االستغناء عنهم يصعب على كبار المديرين الحصول على وظيفة كما مهاراتهم وخبراتهم. 

 لكنها تتطلب أجوًرا مرتفعة. كبيرة 

الوظائف المعروضة  نتيجة لعدم التوافق بين    سمة رئيسية في سوق العمل المصرية )عدم استغالل القدرات والمهارات(    ى التوظيف األدن يمثل   ▪

% من الخريجين العاملين من 46ويعمل حوالي  .  ظائف ال تناسب مهاراتهمعمل إلى قبول و اليضطر معه الباحثون عن    مماوالمستوى العلمي  

التي  النقاش  وقد أكدت مجموعات    61. في وظائف ال تناسب مؤهالتهمفي القطاع الخاص    من اإلناث   % من الخريجات العامالت35الذكور و

ذوي الخبرة الذين يقبلون من  ن والباحثين عن عمل  المديري   اسة هذا االستنتاج الذي خلص إلى أن أجريت مع الباحثين عن عمل كجزء من هذه الدر

  اب عمل لقبولهم. وربما يقبل حديثو ال يجدون حتى اآلن أصحال تناسب مهاراتهم أو ذات مسمى وظيفي أقل، على مضض الحصول على وظيفة  

ريجي المحاسبة العمل كصراف بنظام وردية  . فعلى سبيل المثال، قبل أحد خ حصولهم على الوظيفة التخرج أيضا شروط العمل الشاق لمجرد  

ساعة. ومن ناحية أخرى، أكدت المقابالت مع أصحاب العمل أن العمال المهنيين يفتقرون إلى المهارات الشخصية وأنه يصعب    24عمل لمدة  

 . العثور على الموارد البشرية المتخصصة في "وظائف المستقبل"

 

 

والوظائف التي  تباين مستمر في المهارات بين المستوى التعليمي للعمال    إال أن هناكالقطاعات الصناعية،    عمال مع تطور تزايد إنتاجية ال  رغم ▪

كما (،  62% 43بصفة عامة )تقدر بنسبة    العاملين غير حاصلين على قدر كاٍف من التعليم  من  كبيرة. على سبيل المثال، هناك نسبة  يعملون بها

 6364)مستوى معارفهم ومهاراتهم(. يزداد عدد خريجي التعليم المهني من حيث الكّم، وليس من حيث الكيف 

 
 2020/2021الوكالة الدانمركية لتنمية النقابات العمالية، موجز سوق العمل: في مصر  59
 ، آراء حول الجائحة: سوق العمل المصري13، مجلة فيوز أون نيوز، العدد  2020المركزالمصري للدراسات االقتصادية،  60
من على   2021، وتم استرجاعة في يوليو 2021ل السياسات البديلة"، يناير ، على النحو الذي ذكرته "حلو2019فدى آند عامر،  61

https://aps.aucegypt.edu/en/articles/641/the-labor-market-outlook-in-egypt-reevaluating-after-covid-19 . 
ية لتنمية النقابات العمالية، موجز سوق العمل: في مصر  ، كما ذكرت الوكالة الدانمرك(KILMمنظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل ) 62

2020/2021 
market-labor-https://aps.aucegypt.edu/en/articles/641/the- 2021، التي تم استرجاعها في يوليو 2021حلول السياسات البديلة، يناير  63

outlook-in-egypt-reevaluating-after-covid-19 . 
 2020/2021لتنمية النقابات العمالية، موجز سوق العمل: في مصر الوكالة الدانمركية  64

موهوبين. هناك حاجة  "يصعب جدا العثور على علماء بيانات  
 عن البيانات".  والباحثينماسة إلى خريجي الرياضيات  

 . نقاًل عن صاحب عمل 

"لدينا مشكلة تقنية أدت إلى حجب إعالناتنا المدفوعة وال نعرف  

 كيفية حلها. ونفتقر إلى القدرة التقنية للقيام بذلك" 

 . نقاًل عن صاحب عمل 

ترقى إلى مستوى مهاراتي   إلى وظائف أعلم جيًدا أنها ال" أتقدم 

 ". وأوافق عليها، إال أن أصحاب العمل ال يقبلونني 

 نقاًل عن موظف. 

  24بنظام وردية عمل لمدة    صراف "أنا محاسب وقبلت العمل ك
 ساعة كأول وظيفة لي، فقط إليجاد فرصة عمل". 

 نقاًل عن موظف. 
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ى الرغم  ومما يزيد المشكلة تفاقًما االفتقار إلى إمكانية الوصول إلى مقدمي التدريب الجيدين الذين يقدمون خدمات بأسعار معقولة في السوق، عل  ▪

مقابالت أنه شارك في دورات    من توافر العديد من منصات التدريب عبر اإلنترنت. وذكر أحد الشباب الباحثين عن عمل الذين أجريت معهم

يفتقر إلى الموارد المال ية  دراسية مجانية عبر اإلنترنت وأنه يعرف دورات أخرى مفيدة تساعده في العثور على الوظيفة التي يريدها، ولكنه 

 الالزمة لالنضمام إلى هذه الدورة. 

األدنى  خلل األجور بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تطبيق الحد   ▪

المختلو  لألجور، الجغرافية  المواقع  وفي  الجنسين،  بين بين  وفيما  فة، 

ارتفاع متوسط األجور في مجاالت النقل والتخزين  و  القطاعات المختلفة

التحويلية   الصناعات  في  األجور  انخفاض  مقابل  المالية  والوساطة 

عرب  كما أُ   65مثل السياحة والتجارة. التأثر    ةسريع  والزراعة والقطاعات

، حيث ذكر بعض الباحثين عن عمل أنهم الحظوا أن رواتب نفس الوظائف تزيد في  النقاشعن هذه النتائج المتعلقة بعدم المساواة في مجموعات 

من الباحثين   كبيرعدد    استغالل حاجةالقاهرة مقارنة بالمحافظات األخرى، وأن بعض أصحاب العمل يقدمون رواتب غير منصفة، مما يسيء  

 عن عمل. 

قد حددوها كشرط مسبق، فإن العقود القانونية غير موجودة في العديد من وظائف القطاع  مجموعات المناقشة  على الرغم من أن الموظفين في   ▪

وبما   67مطبقة. % تبعاً للمنهجية ال70% و 48حيث تقدر ما بين    كبيرة من سوق العملنسبة    ذات الطابع غير الرسميتشكل الوظائف  و  66الخاص. 

  سيظل أن حصة القطاع العام في العمالة تتقلص وأن نمو القطاع الخاص دون المستوى األمثل، إلى جانب النمو المركز في قطاع التشييد والنقل،  

 . 68إضفاء الطابع غير الرسمي على الوظائف في ازدياد

التوظيف   ▪ الباحثون عن والمهن  خدمات  المستوى األمثل كما يرى  دون 

مجموعات   وأشارت  مختلف  النقاش  عمل.  من  عمل  عن  الباحثين  مع 

الموظفون  بها  يقوم  التوظيف عادة ما  إلى أن عمليات  الخبرة  مستويات 

 رات المقابالت. وال يبلغونة ومهافني الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ال

؛ وذلك ال يساعد الباحثين عن عمل  المتقدمين المرفوضين بأسباب الرفض

  على فهم ما يفتقرون إليه أو كيفية تحسين وضعهم. كما يُنظر إلى معارض التوظيف على أنها غير فعالة ألن مسؤولي التوظيف مشغولون بدرجة 

 المتقدمين للوظيفة. مع ال تسمح لهم بالتواصل بشكل سليم 

وقد أُدخلت في    69تفاقم الفجوات في التأمين االجتماعي، ال سيما بالنسبة للنساء الريفيات والشباب واألفراد الذين هم في أدنى مستويات الثروة  ▪

ين، فضالً عن أهلية  اآلونة األخيرة إصالحات في نظام الضمان االجتماعي تدعو إلى توسيع نطاق شمول الموظفين غير النظاميين والموسمي 

تغطية  حتى وإن لم يكن قد تم تسجيلهم ودفع اشتراكاتهم. غير أن  عام    65  عاش التقاعدي لمن تزيد أعمارهم عنالحصول على الحد األدنى للم

كما أنه   70غرات. دون المستوى المطلوب، مما يسبب ضغًطا على الخزانة العامة لتمويل هذه الث تزال  العمال غير النظاميين وغير الرسميين ال  

 71يوجد نقص في تغطية الخدمات الصحية. 

 
 ، آراء حول الجائحة: سوق العمل المصري13، مجلة فيوز أون نيوز، العدد  2020المركزالمصري للدراسات االقتصادية،  65
market-labor-https://aps.aucegypt.edu/en/articles/641/the- 2021، التي تم استرجاعها في يوليو 2021حلول السياسات البديلة، يناير  66

outlook-in-egypt-reevaluating-after-covid-19 . 
 2020/2021الوكالة الدانمركية لتنمية النقابات العمالية، موجز سوق العمل: في مصر  67
، هل يخلق االقتصاد المصري وظائف جيدة، استعراض لتطور العمالة كًما ونوًعا في مصر في  45، موجز السياسات رقم 2019دى البحوث االقتصادية، منت 68

 . 2018إلى  1998الفترة من 
من على   2021يوليو ، وتم استرجاعة في 2021(، على النحو الذي ذكرته "حلول السياسات البديلة"، يناير 2019سلوانس آند إيهاب ) 69

https://aps.aucegypt.edu/en/articles/641/the-labor-market-outlook-in-egypt-reevaluating-after-covid-19 . 
 2020/2021الوكالة الدانمركية لتنمية النقابات العمالية، موجز سوق العمل: في مصر  70
market-labor-https://aps.aucegypt.edu/en/articles/641/the- 2021في يوليو  ، التي تم استرجاعها2021حلول السياسات البديلة، يناير  71

outlook-in-egypt-reevaluating-after-covid-19 . 

من  سبب رفضي وظيفة ولم أعرف أبًدا   200"تقدمت ألكثر من   

 اب العمل". قبل أصح

 عن عمل.  حثاب نقاًل عن 

االنتقال إلى القاهرة وتقاضي ضعف الراتب الذي   أستطيع"

أتقاضاه في اإلسكندرية مقابل نفس العمل الذي أقوم به، إال أن هذه  

 لى القاهرة" الزيادة لن تفي بنفقات انتقال أسرتي معي إ

 . موظف نقاًل عن
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  2013  رقم   تبدو اإلصالحات المؤسسية والتنظيمية األخيرة، والتي تشمل إصدار القانون   72ضعف قدرة النقابات العمالية على التفاوض الجماعي.  ▪

إيجابية إلى حد ما وبدأت    ، 2018ى للحوار المجتمعي في عام  الذي ينظم تشكيل النقابات واالتحادات العمالية وإنشاء المجلس األعل  2017لعام  

تؤتي ثمارها فيما يخص الحوار االجتماعي خالل السنتين األخيرتين. وبالرغم من ذلك، ال تزال مصر تعاني من ضعف األداء وفقًا للمعايير  

طرح االستطالع الذي أُجري كجزء من هذه الدراسة سؤاألً للباحثين   73الدولية، وتواجه تحديًا من أوجه القصور والتحديات البيروقراطية المزمنة. 

التي يحصلها   %(. علًما بأن، المنفعة الفعلية 62أعضاء )   ليسوا عن عمل عما إذا كانوا أعضاء في نقابات أو اتحادات عمالية، واتضح أن األغلبية  

لبكالوريوس يحصلون على عضويتهم النقابية لممارسة مهنتهم أو كإجراء  العديد من حاملي ا، حيث أن  جدلتعد أيًضا محالً لل أعضاء النقابات  

البيانية أدناه ضعف احتمال    (. وتبين الرسوميين)مثل نقابة المهندسين والمحامين والتجار  دراستهممن دون القيام بدور فعلي في مجال  روتيني  

 انضمام المرأة إلى النقابات أو النقابات العمالية. 

 

 

 

 19-مترتبة على جائحة كوفيداآلثار ال  .4.4

 والدعم احتواء األزمةتدابير   .4.4.1
 

مصر    واتخذت 74. 2020، وبعدها تواترت الحاالت المصابة المسجلة بكثرة في مارس 2020في مصر في فبراير   19-بكوفيدسجلت أول حالة إصابة 

 تطبيق قواعد التباعد االجتماعيو  الحصر حظر السفر الدولي وحظر التجوللمثال ال  على سبيل ا  والتي شملتبعد الجائحة،   اإلغالقالعديد من تدابير  

  قديم خدمات التعليم ودور الحضانة وإغالق جهات ت   (وأماكن الترفيه وغير ذلك  جارية وبعض الخدمات )مثل المطاعمواإلغالق الجزئي للمحالت الت 

ثم    2020يونيو  -هذه التدابير بحزم في بداية الموجة األولى من الفيروس في مارس ذلك. وقد تم تطبيق    وغير  العمل  أماكنالتدابير الصحية في  اتخاذ  و

ر المقارنة  2020سبتمبر  - تخفيفها تدريجيًا مع بدء انحسار الموجة في يوليو  تم مع ثالثة بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال  التي أجريت  . تُظه 

والمغرب( أن القرارات التي اتخذتها مصر في هذا الصدد تعتبر األكثر تساهاًل من حيث القيود المفروضة على أماكن العمل   ،وتونس ،أفريقيا )األردن

، تسبب توقف العمليات على الصعيد المحلي والحظر الدولي على السفر  ورغم ذلك  75فضالً عن التدابير األخرى المتخذة ذات الصلة التي تم تطبيقها. 

 درات والواردات في صدمة لالقتصاد بوجه عام ولسوق العمل بشتى الطرق كما هو مبين في األجزاء التالية من التقرير. وإغالق الصا

، بما في ذلك األمثلة التالية التي أثرت بشكل  الحتواء آثار الجائحةاستجابة لهذه الظروف االستثنائية، أعلنت الحكومة المصرية عن تدابير ومبادرات   

 : 7677ير مباشر على سوق العملمباشر أو غ

فقدوا وظائفهم، كما قام صندوق الطوارئ التابع لها بصرف مرتبات للعاملين  للعمالة غير المنتظمة ممن  خصصت وزارة القوى العاملة أموااًل   ▪

 في قطاع السياحة. 

المشجهاز    أصدر   ▪ الصغرالمتوسطة والصغيرة    روعات تنمية  التدابير    ومتناهية  بشأن  توجيهية  في    19-المتخذة ضد كوفيد  االحترازية مبادئ 

 الصغر، وثالثة مبادئ توجيهية خاصة بقطاعات محددة )الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة(. متناهية المتوسطة والصغيرة و  روعات المش

 تة أشهر. مد فترة سداد القروض التي تستهدف جميع األفراد واألعمال التجارية لمدة س  ▪

 تقديم التسهيالت االئتمانية الالزمة لتمويل رأس المال التشغيلي، وال سيما مرتبات موظفي الشركات.   ▪

 
 ، آراء حول الجائحة: سوق العمل المصري13، مجلة فيوز أون نيوز، العدد  2020المركزالمصري للدراسات االقتصادية،  72
 2020/2021نقابات العمالية، موجز سوق العمل: في مصر الوكالة الدانمركية لتنمية ال 73
 في يوليه.  https://covid19.who.int/region/emro/country/eg منظمة الصحة العالمية، مستمدة من الرابط 74
ن التقدم، ولكن تستمر المشاكل لفئة  على أسواق العمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: لمحات ع 19-كوفيد، عواقب جائحة 2021منتدى البحوث االقتصادية،  75

 العمال األكثر ضعفًا خالل السنة العاقبة للجائحة. 
 . 19-، قواعد وإجراءات احتواء عواقب جائحة كوفيد2020البنك المركزي المصري، يونيه  76
 في مصر.  19-كوفيد. جائحة 2020منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، أبريل  77

38%

62%

نعم

ال

عضوية النقابة للباحثين عن عمل المشمولين في 
االستطالع

30%

41%

70%

59%

إناث

ذكور

مولين لباحثين عن عمل المشبين انقابة العضوية 
نوعفي االستطالع حسب ال

نعم

ال
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 تقديم التسهيالت االئتمانية لتمويل استيراد السلع األساسية واالستراتيجية، خاصة المنتجات الغذائية.   ▪

بقة في بعض مبادرات البنك المركزي مثل القطاعات الصناعية الزراعية الخاصة  مطوال٪  8٪ إلى  10ض أسعار الفائدة التفضيلية من  ي خفت زيادة    ▪

 والمقاوالت والسياحة. 

 

 سوق العمل  األثر الواقع  .4.4.2

  جهة الطلب: أصحاب العمل الواقع علىاألثر   .4.4.2.1

نتيجة لتدابير االحتواء العالمية والوطنية للجائحة وما نتج عن ذلك من صدمة اقتصادية، تأثر معظم  

، فإن  78أصحاب العمل بطرق مختلفة. طبقاً الستطالع الرأي الذي أجري كجزء من هذه الدراسة 

%  13هذه الجائحة، وأن  نتيجة ل% من أصحاب العمل أشاروا إلى أنهم تعرضوا لعواقب سلبية  43

.  %منهم مختلطاً بين السلب واإليجاب 43تأثيًرا إيجابيًا، في حين كان التأثير على    شهدوا منهم فقط 

أن  و يعني  العمل  86هذا  واحًدا ع  شهدوا % من أصحاب  سلبيًا  األقل  تأثيًرا  % من  56مقابل  لى 

 . واحداً على األقل  تأثير إيجابيًأ شهدواأصحاب العمل الذين 

 

 

 األثر المترتب حسب القطاع  

والترفيه وبعض   ة ضياف وال)كخدمات السياحة    ةالشديد الحساسية بشدة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، الخدمات ذات  بالسلب بعض القطاعات تأثرت 

كان األثر على بينما  79. 2020القطاعات التجارية الفرعية( واألثاث والمنسوجات قد تأثرت سلبًا بشكل كبير وخاصة خالل الفترة من أبريل إلى يونيو 

 حظر التجوال. تطبيق  واتخاذ التدابير االحترازية لية هو األسوأ في بداية األزمة ووقت ذروتها عندما تم الصناعة التحوي 

المنسوجات التقنية وتحليل البيانات، وتأثير   تفي مجاال شركات  التي أجريت مع عينة من أصحاب العمل عن تأثير إيجابي على    المقابالتبعض  كشفت   

، وتأثير مختلط بين السلب واإليجاب على المنسوجات المنزلية. فمثأًل، توقفت تجارة المنسوجات المنزلية لمدة شهرين فقط،  ضيافةسلبي على مجال ال 

خالل وقت اإلغالق التام. وتم تعيين موظفين بدوام جزئي في مجال التسويق    اإللكترونيبتزايد التسوق    مصحوبًاتلقي الطلبات عبر اإلنترنت    لكن تبعها

على االستعداد للتوسع. أما بالنسبة ألعمال تحليل األعمال والمنسوجات التقنية )المنسوجات    الشركةووسائل التواصل االجتماعي وتنمية المشاريع، و

. كما  ها بعد الجائحة، وتوسع عملها(، فقد ارتفعت مبيعات تحديدا  الطبية

الشديد في   التقلب  إلى  السياحة  الباحثون عن وظائف في قطاع  أشار 

أو حت  أخبار  أو  أحداث  بأية  تأثرهم  وإلى  ى شائعات. كما هو  القطاع 

مبين في الرسوم البيانية الواردة أدناه، أظهر استطالع الرأي أيًضا أن  

التأثير على قطاع الصناعة التحويلية كان سلبيًا في المقام األول، بينما 

 كان التأثير متفاوتًا في درجات السلبية في قطاعي الخدمات والتجارة. 

 
 موظف وباحث عن عمل. 741من أصحاب العمل و  40أُجري هذا االستطالع بمساعدة  78
 صري ، آراء حول الجائحة: سوق العمل الم13، مجلة فيوز أون نيوز، العدد 2020المصري للدراسات االقتصادية،  المركز 79

وظائفنا  وقد نفقد  قطاع السياحة بشدة نتيجة أي أحداث أو أخبار،يتأثر  "

 سياسية أو اقتصادية."  كوارث بسهولة في حالة وقوع 

 حث عن عمل. انقاًل عن ب 

43% 43%

13%
3%

على أصحاب العمل 19-أثر كوفيد
المشمولين ضمن االستطالع

Negative impact Mixed impact

Positive impact No impact
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 األثر المترتب حسب حجم المشروع  

التأثير السلبي، وأن األثر اإليجيخت  البياني الوارد أدناه أنه كلما قل حجم الشركة زاد  يبين الرسم  ابي شهدته  لف األثر باختالف حجم الشركة أيًضا. 

مدى    يوضحا  الشركات الكبرى بصورة رئيسية. األثر المختلط بين السلب واإليجاب تشهده جميع الفئات ولكنه أكثر وضوًحا على الشركات الكبيرة، مم

 تعقيد عملياتها.

 

 نوع األثر وفترته  

مؤقتاً بسبب  في إطار استكشاف سمات التأثير المختلط الذي عانى منه أصحاب العمل، يبين الرسم البياني أدناه أن ثلثي المؤسسات تباطأت في عملياتها 

في المبيعات وغياب الموظفين، في حين أن ربعها كان يعاني من   % منها كانت تعاني من انخفاض41تدابير االحتواء كما تم التوضيح مسبقًا، وأن  

وراتفاع    ارتفاع في التكاليف ومشاكل في التدفق النقدي. على صعيٍد آخر، كان التأثير اإليجابي يتمثل في انخفاض التكاليف لدى ربع أصحاب العمل، 

 % منهم. 12المبيعات عند 

60%

40%
47%

32%

16%
5%

18%

64%

18%

Negative
impact

Mixed impact Negative
impact

Mixed impact Positive
impact

No impact Negative
impact

Mixed impact Positive
impact

1-10 11-100 100+

على حسب حجم شركة أصحاب العمل المشمولين في االستطالع19-تأثير كوفيد

47%

29%

12%

6%

6%

Manufacturing

Services

Wholesale & retail trade

Construction

Oil & Gas

لغين أصحاب العمل المشمولين في االستطالع المب
عن التأثير السلبي

59%

18%

18%

6%

Services

Manufacturing

Wholesale & retail trade

Other

غين أصحاب العمل المشمولين في االستطالع المبل
عن تأثير مختلط
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 مالحظة: تمثل األصفف الزرقاء عوامل التأثير اإليجابية بينما تمثل األصفف البرتقالية عوامل التأثير السلبية.  

% ثم  44الربع األول من العام )بنسبة    خاللأن اآلثار السلبية والمختلطة ارتفعت  حيث ياُلحظ  خالله كل أثر.    حدثالزمني الذي  من المهم تقييم اإلطار  

%( أثناء ذروة الجائحة في مصر عندما نجم عن تدابير االحتواء  60الربع الثاني من العام )بنسبة    خالللي(، وارتفع األثر السلبي  % على التوا48

دأت  الربع الرابع من العام، ب   وخالل %(.  18الكثير من النتائج، ثم انحسرت الجائحة في الربع الثالث من العام فبدأ األثر اإليجابي في االرتفاع )بنسبة 

انخفضت اآلثار اإليجابية بشكل طفيف، ربما  ثم  .  (% على التوالي 31% ثم  56اآلثار المختلطة بين السلب واإليجاب في االرتفاع مرة أخرى بنسبة ) 

الشركات شهدت  % على األقل من  82. كما يشير الرسم البياني الوارد أدناه إلى أن  2021ويناير    2020أثناء ضرب الموجة الثانية لمصر في ديسمبر  

% من الشركات شهدت أثًرا إيجابياً أو أكثر. هذا يعني ضمناً  59% و  40أثًرا سلبياً أو أكثر في أي لحظة من بعد الجائحة، وأن ما نسبة تتراوح بين  

 أن العديد من التغييرات ال تزال قائمة وأن على مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل أن تعالج مواضيعها ذات الصلة. 

 

نتائج مماثلة    العمل والباحثين عن عمل  التي أجريت مع أصحاب  النوعية  البحوث  أظهرت 

  ت إحدى فعلى سبيل المثال، شهد الجائحة.    احتواء   بخصوص التحسن القائم بسبب تقلص تدابير

الأصحاب   نشاطت العمل  تقلص  أشهر.    اعمله  ي  بعد بضعة  تحسنًا  اإلغالق  تمكن  وفي وقت 

في    وظيفة بعض الباحثين عن عمل، الذين فقدوا وظائفهم أو واجهوا صعوبة في العثور على  

 ، من الحصول على فرصة عمل بعد ذلك. 2020أوائل عام  

65%

41%

41%

24%

24%

24%

18%

12%

12%

12%

12%

6%

6%

6%

6%

Slowed down operations, temporarily

Decline in sales

Employees’ absenteeism

Decline in costs

Higher costs

Cash flow and liquidity problems

Contraction of business investments

Stopped operations, temporarily

Supply chain disruption

Lost business opportunities and/or contracts

Higher sales

Slowed down operations, permanently

Stopped operations, permanently

Employees’ voluntary turnover

No impact

سمات التأثير المختلط على أصحاب العمل المشمولين في االستطالع

44%

60%

41%

56%
48%

32%
41%

31%

7% 8%
18%

13%

From March to June 2020 From July to September 2020 From October to December
2020

From January to March 2021

وفتراتها19-أنواع اآلثار المترتبة على كوفيد

Negative Mixed Positive

تفشى   قدت أنني سأضطر إلغالق العمل عنداعت  
بالفعل   زادت  الوباء، ولكن الطلبات عبر اإلنترنت

 بعد شهرين". 

 . صاحبة عمل نقاًل عن
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كان لها أثرها على الموظفين أيضاً. يلخص الرسم البياني الوارد أدناه هذه اإلجراءات. تم اتخاذ    داخل أعمالهم   نتيجة لذلك، اتخذ أصحاب العمل قرارات  

لعمل. اعتمد ربعهم على الوسائل الرقمية للتدريب، وتمكن خمسهم من اتخاذ  شتى اإلجراءات المتعلقة بظروف العمل المرنة من ق بَل أغلب أصحاب ا

 % على التوالي(. 18% و 20قرارات إيجابية مثل توظيف المزيد من الموظفين وتطبيق زيادة الرواتب بنسبة )

 

وظفون المسرحون هم في المقام األول  % منهم لم يفعلوا( أولئك الم5% منهم طبقوا التعويض المالي و8% من أصحاب العمل موظفيهم ) 13سرح   

ذوو خبرة على النحو المبين في الرسم البياني أدناه وعلى النحو الذي شهده الباحثون عن عمل الذين أجريت معهم مقابالت خالل مناقشات    أشخاص 

 على المرتبات األعلى. يحصلون وتم تسريحهم ألنهم جماعية متخصصة، 

 

 

 

 

 على طلب الوظائف  الواقعاألثر  

43%

30%

28%

25%

20%

18%

15%

15%

15%

13%

13%

13%

10%

10%

8%

10%

8%

8%

5%

5%

5%

3%

Allowed remote work (optional or rotational basis)

Temporarily reassigned employees to different tasks

Allowed flexible work hours

Relied on digital means for training

Hired more employees permanently

Applied salary increases

Allowed part-time work

Outsourced functions or jobs

Introduced or increased reskilling or upskilling employees’ programs

Shifted to complete remote work for all employees

Allowed shift-based work

None

Applied compulsory paid leave

Applied compulsory unpaid leave

Laid off employees permanently, with financial compensation

Hired more employees temporarily

Temporary salary cuts

Permanently reassigned employees to different tasks

Laid off employees temporarily

Used freelancers

Laid off employees permanently, without financial compensation

Used volunteers and unpaid interns

اإلجراءات المتخذة من قبل أصحاب العمل المشمولين في االستطالع بشأن الموظفين

17%

33%

17%

33%

25-34 35-44 45+ No specific age
group

الفئة العمرية للموظفين المسرحين

األزمات هم كبار   " أول من يتم تسريحهم في وقت  
 على المرتبات األعلى."  ألنهم يحصلونالمديرين 

 . باحث عن عملنقاًل عن 
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رسوفت الستكشاف أثر الجائحة على نوع الوظائف ومستوى الخبرة التي يطلبها أصحاب العمل،  التاريخية الموجودة على منصة بش  باالستعانة بالبيانات

ذوي خبرة من غير المديرين، بينما يذهب الثلث اآلخر إلى الوظائف ذات المستوى المبتدئ.    أشخاًصايبين الرسم البياني أدناه أن نصف الوظائف تتطلب  

 ين وذوي الخبرة. تحول طفيف في دخول المدير لوحظ ، 2020في  

 

الواردة أدناه    البيانية  من تغييرات، ال تعكس الرسوم   2020سوفت لدراسة مجاالت العمل المطلوبة وما أظهرته    بشرباستخدم نفس قاعدة بيانات منصة   

ي الوظائف المختلفة. يمكن مالحظة  أية تغييرات كبيرة ناجمة عن الجائحة ربما بسبب أنه كان من السابق ألوانه اتخاذ قرارات بشأن تعيين األشخاص ف

 المعلن عنها. الياقات الزرقاء  بوظائف الياقات البيضاءاالختالفات فقط بمقارنة وظائف 

 

34%

51%

14%

1% 0%

33%

51%

15%

1% 0%

29%

52%

17%

1% 0%

Entry Level Experienced (Non-
Manager)

Manager Senior Management
(e.g. VP, CEO)

Student

المعلن عنها حسب المستوى الوظيفي والسنةالياقات البيضاء وظائف 

2018

2019

2020

15% 15% 15%

11% 11% 10%

9% 9% 8%

8% 8%
7%

7% 8%
8%

7% 7%
7%

6% 6% 6%

6% 5% 6%

3% 4% 4%
4% 4% 4%
3% 4% 4%
3% 3% 3%
2% 3% 3%2% 2% 2%

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

ئف  ء وظا بيضا ل ا ات  ق ا ي ل ةا سن ل وا في  وظي ل ا مستوى  ل ا ها حسب  ن عن معل ل ا

Medical/Healthcare

Education/Teaching

Logistics/Supply Chain

Engineering -
Construction/Civil/Architecture

Human Resources

Business Development

Engineering - Mechanical/Electrical

Creative/Design/Art
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 التغييرات الحادثة في استراتيجيات األعمال  

أجريت أن الموظفون الذين يتعرضون  شملت أشكال تأثيرات الجائحة األخرى على أصحاب العمل تغييرات في استراتيجياتهم. كشفت المقابالت التي   

مدفوعة األجر لتأمين دخلهم،  مع االحتفاظ بوظائفهم    ، لآلثار السلبية والمختلطة الناجمة عن الجائحة يميلون إلى تجربة شتى أسواق العمل لكن بحذر

نوا يتعرضون آلثاًرا إيجابية، ظهر أنهم يمتلكون سواء كانت ذات دوام جزئي أو دوام كامل. بالنسبة ألصحاب العمل الذين أجريت معهم المقابالت وكا

32% 34% 35%

12% 12% 12%

11% 9%
10%

10% 8%
7%

8%
7% 6%

6%
7% 5%

6% 6%
6%

5% 5% 6%

5% 5% 6%

2% 2% 2%
1% 2% 3%1% 1% 1%1% 1% 1%

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

ئف  ء وظا ا زرق ل ا ات  ق ا ي ل ةا سن ل وا في  وظي ل ا مستوى  ل ا ها حسب  ن عن معل ل ا

Building & Construction

Education

Medicine & Pharmacy

IT & Communications

Architecture & Engineering

Finance & Legal

Crafts

Tourism & Hospitality

Driving & Delivery

Services

Industry & Agriculture

Administrative

Sales & Marketing

23%

18%

15%

15%

15%

15%

15%

13%

10%

10%

5%

5%

3%

Automation of work processes

Use of digital technology (e.g. using online or video conference)

Using e-commerce channels

Using e-payment methods

Putting expansion plans on hold

Changing pricing model

Seeking long-term finance and/or investment

Changing the business model or main processes

Expansion of business

Diversification of products or new product development

Seeking short-term finance to pay salaries and employee benefits

Relocation of the business offices/operations

None of the above

التغييرات الحادثة في استراتيجيات األعمال
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العمل    خطًطا للتوسع في عملهم ولزيادة رأس المال عالوة على خطط التوظيف. أشار المجيبون على االستطالع الذين ُسئلوا نفس األسئلة إلى أتمتة

 واستخدام التكنولوجيا الرقمية واإللكترونية كإستراتيجيات عمل رئيسية معتمدة.

 

يق بذل  ا يتعلق بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية بوصفهما المحركين الرئيسيين وراء توظيف الشباب في المستقبل، تدعم الحكومة هذه الخطة عن طرفيم

. على مسار  وتوقف بعد الجائحة   2019المجهودات كتوفير تدريب البرمجة التايع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لطالب المدارس الذي بدأ في  

ال الخدمات  بمقدمي  مقارنة  معقولة  بأسعار  وتقدمها  األطفال خاصة،  فئة  وتستهدف  الترميز،  تدريبية عن  دورات  الناشئة  الشركات  تقدم  كبار  مواز، 

يُنظر إلى هذا القطاع  والدوليين. يرتفع الطلب على هذه الخدمات، وال يزال العديد من مقدمي تلك الخدمات بحاجة إلى تلبيتها في السوق التنافسية.  

 80باعتباره مفكك وبحاجة إلى دور نشط من جانب الجهات الفاعلة الكبرى في القطاع الخاص. 

 ن عن عملون والباحثوالواقع على جانب العرض: الموظفاألثر   .4.4.2.2

إلى مختلف اآلثار اإليجابية والسلبية الناجمة عن الجائحة على الباحثين عن عمل. أظهر االستطالع الذي أجرى كجزء من هذه الدراسة    الدراساتتشير  

  أن التحليل   الفت للنظر الواردة أدناه. من الالبيانية  كما هو مبين في الرسوم  حيث تعرضوا إلى تأثير سلبي كبير    موظفًا وباحثًا عن عمل،   741على  

 أظهر من العينة المدروسة أن وضع المرأة كان أفضل قلياًل من الرجل.  االجتماعي القائم على النوع
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68%

16% 16%

Negative impact Positive impact No impact

ن على الباحثين عن عمل المشمولي19-أثر كوفيد
في االستطالع

63%
70%

19%
15%

18% 15%

Female Male

ي عمل المشمولين فعن على الباحثين 19-أثر كوفيد
نوع االجتماعياالستطالع حسب ال

Negative impact Positive impact No impact
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 الوضع الوظيفي الراهن

يبين االستطالع أن مستوى الرضا عن الوضع الوظيفي الراهن منخفض نسبيًا. 

  معظم العاطلين عن العمل والذين لم يوظفوا أبًدا من قبل وحتى أكثر من ثلثي 

  ، بمجموعات النقاشفيما يتعلق  والموظفين العاملين يبحثون عن وظيفة حاليًا.  

فقد أظهرت أن بعض الباحثين عن وظائف لم يُعينوا بعد ويسعون وراء فرص  

فوا من قبل، واثنان منهم من  العمل، )ثالثة منهم من كبار الموظفين الذين وّظٍ

عملهم أو    مقابل ت متدنية  حديثي التخرج(، بينما اآلخرون ممن يتلقون مرتبا

عات عمل زائدة عن ساعاتهم أو تم توظيفهم في وظائف تتطلب  ايعملون لس

ن في  ي مؤهالت أعلى من مؤهالتهم. أظهرت المناقشات أيًضا أن أولئك الموظف 

نتيجة  وذلك  بالفعل  للجائحة  إيجابية  آثاًرا  شهدوا  بالتكنولوجيا  له صلة  قطاع 

 . اإللكترونيةلزيادة الطلب بشدة على مجالي الحلول الرقمية والمبيعات 

 

 

 

 األثر المترتب على الجائحة  

ن عن عمل. يأتي عامل العمل عن بعد في المقام األول، ثم  يدرج الرسم البياني أدناه العوامل الناجمة عن الجائحة التي تعرض لها الموظفون والباحثو

واالنخفاضات المؤقتة في الرواتب ) وهذا ما تم تأكيده خالل المناقشات الجماعية  لتسريح من العمل دون تعويض مالي وترك العمل طواعية  يليه عامل ا

 مع الموظفين(. 

 

21%

15%

12%

11%

11%

9%

9%

7%

7%

7%

7%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

I was allowed to work remotely

I was laid off without receiving financial…

I voluntarily left work permanently

I had a temporary salary cut

I had more working hours, temporarily

I was assigned another role in my company

I had to work on part-time basis

I had a compulsory unpaid leave

I had fewer working hours, temporarily

I am currently employed after being laid off

I had a permanent salary cut

I had more working hours, permanently

I had to work on shift-basis

I voluntarily left work temporarily

I was laid off and received financial compensation

I had a salary raise

My job was automated

I had a compulsory paid leave

I had fewer working hours, permanently

على الباحثين عن عمل المشمولين في االستطالع19-عوامل تأثير كوفيد

69%

95%
99%

31%

5%
1%

Currently
employed

Never been
employed

Not currently
employed

وما إذا كانوا يبحثونالمشمولون ضمن االستطالع
عن عمل حاليا

Yes

No
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ثي  كانت هناك زيادة في عرض اليد العاملة بسبب تسريح العمال، وفقد العمال المصريين لوظائفهم في البلدان األخرى، ومصادفة موسم دخول حدي  

أكدت المناقشات المتخصصة المنعقدة مع الباحثين عن عمل مشكلة العرض أكثر من الطلب، وأنها تنعكس في قرارات    81التخرج إلى سوق العمل. 

يتم تسريحهم في أوقات األزمات    الموظفينذُكر أيضا أن كبار    أصحاب العمل بشأن الرواتب، وفي التعامل مع المقابالت، وفي اتخاذ قرارات التوظيف.

ملهم مرتبات أعلى. أشار بعض الباحثين عن العمل إلى عدم وجود تواصل بين أصحاب العمل ومقدمي خدمات التوظيف بشأن  ألنهم يكلفون أصحاب ع

في  معرفة سبب عدم حصول المتقدمين الذين أجريت معهم المقابالت من قبل على وظائفهم. السبب وراء ذلك أنهم ينظرون أحيانًا إلى المحاورين  

ورون وصغار جًدا على محاورة كبار المتقدمين إلى الوظيفة، ويعدونهم غير متخصصين في مجال الوظيفة أو أنهم مشغولون  المقابالت على أنهم مغر

ثالث  عن سماع المقاَبل وما يمكنه/يمكنها تقديمه من أجل تلك الوظيفة. على صعيد آخر، استثمر بعض الموظفين صغار السن الذين تقل خبرتهم عن  

 قضونه في البحث عن وظيفة في االلتحاق بدورات تدريبية لتعزيز مستوى معرفتهم ومهارتهم.سنوات الوقت الذي ي 

اإللكترونية  من المهم مالحظة أن التحديات التي يواجهها العمال تعتمد إلى حد كبير على طبيعة العمل ونوع القطاع. شهد العاملون في قطاعي التجارة   

أصحاب  لعمل. وعالوة على ذلك، فإن العاملين في القطاع العام هم الذين يواجهون تحديات أقل، في حين أن  والتحول الرقمي طلباً أكبر من أصحاب ا

% من العمال المأجورين حيث انخفضت إيرادات القطاع الخاص من  29يعانون أكثر من غيرهم. وقد أثر تسريح العمال على    العمالة غير المنتظمة

بمتوسط   الرسمية  بنسبة  29- %24الشركات غير  بنقص  الرسميين  15- %12% مقارنة  العمال غير  الرسمية. كان  الشركات  والعمالة غير  % في 

 82أكثر احتماالً لتلقي المساعدة الحكومية من غيرهم، ومع ذلك، فقد وصلوا إلى نسبة منخفضة من الفئات المتضررة.  المنتظمة

ق واسع في القطاع الخاص عندما تتناسب مع الوظيفة. ومع ذلك، فإن القدرة على  تُطبق ظروف العمل المرنة، التي تشمل العمل عن بعد، على نطا 

غير النظاميين، ويرجع ذلك في األساس إلى عدم إمكانية القيام بعملهم من المنزل وليس بسبب   بأجر  العمل من المنزل تتعرقل بصفة خاصة بين العمال 

ويُسمح بالعمل على أساس الورديات أو التناوب كجزء من تدابير اإلبعاد، وال سيما بالنسبة للعمال    83عدم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا أو االتصال. 

 الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، حيث يُسمح للعامالت العمل لمدة أقل. 

المجموعات    مناقشات  أثناء  بعد  العمل عن  تجربة  في  التدقيق  ومن خالل 

ل حيث أن  المركزة، أفاد العديد من الموظفين أنهم ما زالوا يعملون من المنز

ً لم يعمل قط في مكان للعمل وكان شغوفو  2020بدأ العمل في    هم منمن    ا

موظف آخر غّير وظيفته بعد الجائحة وانضم إلى  وهناك    بشأن هذه التجربة.

فريق بدأ العمل عبر اإلنترنت، حيث كان الشخص الوحيد الذي لم يتفاعل  

ينب  الواقعية. وبالتالي، ال  الحياة  الفريق في  بقية    الواقع غي إهمال األثر  مع 

، ويتعين على أصحاب العمل إيجاد  وتبادل الثقافات  فرق العملعلى تكوين  

 سبل لتشجيع التواصل اإلنساني بين الموظفين. 

 مقدراً بشكل إيجابيومن ناحية إيجابية، فإن وجود خيار العمل عن بُعد كان   

تقريبًا. وإلى جانب تقليل الوقت الالزم للتنقل وإتاحة مزيد من الوقت لحياتهم  النقاش  مجموعات  في  إلى حد كبير من جانب جميع الموظفين المشاركين  

مهندس برمجيات من مصر مع أعضاء  ية، فقد أُتيحت الفرصة للعمل من المحافظات األخرى أو مع الشركات الموجودة خارج مصر. يعمل  االجتماع

لتدريب  البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، ولم يلتقوا قط. ينطبق المفهوم نفسه على إمكانية الوصول إلى برامج ا  منفريق  

الوادي  والربط الشبكي التي كان بإمكانها الوصول بشكل أفضل إلى األفراد الراغبين في التعلم والتطوير، بما يشمل الوصول إلى محافظات سيناء و

 الجديد وبعض مواقع صعيد مصر ذات الخدمات األقل. 

 
 ، آراء حول الجائحة: سوق العمل المصري13، مجلة فيوز أون نيوز، العدد  2020المركزالمصري للدراسات االقتصادية،  81
على أسواق العمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: لمحات عن التقدم، ولكن تستمر المشاكل لفئة   19-كوفيد، عواقب جائحة 2021قتصادية، منتدى البحوث اال  82

 العمال األكثر ضعفًا خالل السنة العاقبة للجائحة. 
 المصدر نفسه.  83

عمل عن بعد. لم  ال  بنظام 2020"بدأت العمل في عام   

  بقلقأعمل قط في بيئة عمل مباشرة وجهًا لوجه، وأشعر 
 إزاء هذه التجربة. 

 . موظف نقاًل عن

المقارنة فيه بين    طبقًا الستطالع منتدى البحوث االقتصادية، الذي يتم 

فبراير   فبراير    2020الظروف في  في أربعة دول من    2021وفي 

العمال   أفريقيا، عانى  الشرق األوسط وشمال  وال سيما    بأجر منطقة 

والعمل لساعات    من تدابير كالتسريح من العمل العمالة غير المنتظمة 

أجور   وتلقى  مع  أقل  تم    تعويضات ضئيلة  الذين  ألولئك  منخفضة 

فقد  تسريحه مصر،  ففي  العاملين10م.  هؤالء  من  في    %  وظائفهم 

أثناء ذلك العام، ومن بين أولئك الذين كانوا عاطلين عن    2020فبراير  

% من العاملين من إيجاد وظيفة أخرى  21العمل، ولم يتمكن سوى  

أدى انخفاض ساعات العمل والفقدان الجزئي  كما . 2021بحلول عام 

ظائف الياقات  ال سيما بين أصحاب و  خفاض األجور،للوظائف إلى ان 

 الزرقاء ذوي المهارات المنخفضة. 

 العمل، عندما احتجت مساعدة من زميل، كنت آخذ الالبتوب الخاص بي "أصبح العمل الجماعي أكثر صعوبة. قبل الجائحة عندما عملنا في مكان 

، ثم أحدد موعًدا الجتماع  أن لديهم الوقتوأذهب إلى مكتبه وأطلب المساعدة. ولكن اآلن وبما أننا نعمل من المنزل، يجب أن أتصل بهم ألتحقق من 

 . موظف  نقاًل عن عبر اإلنترنت لنجد حاًل للمشكلة".

للعمل عن بعد والعمل المكتبي هو الحل األمثل   المختلط  "يعد النظام  

لمقابلة زمالئك في  الجانب االجتماعي ب  يُخلالذي يسمح بالمرونة وال 

 . موظف نقاًل عن العمل". 
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وبالرغم من ظروف العمل المرنة، فإن التوازن بين العمل والحياة عامل آخر  

ينظر إليه الباحثون عن العمل على نحو مختلف. وفي حين ذكر المشاركون  

العمل عن  النقاش  مجموعات  ي  ف تحقيق توازن  أن  الغالب في  بعد أسهم في 

أفضل بين العمل والحياة، فإن بعضهم ال يزال يذكر أنه أدى إلى زيادة ساعات العمل  

أو إلى زيادة نفس عدد ساعات العمل الموزعة على مدار اليوم، مما جعلهم منخرطون  

 في العمل باستمرار. 

لعاملين حاليًا ما زالوا في صراع  وفيما يتعلق بنتائج االستطالع، تبين أن حوالي ثلثي ا 

من أجل تحقيق التوازن بين العمل والحياة بعد حدوث الجائحة. ومن المتوقع أن تصل  

أولئك الذين ال يعملون حاليًا، وهو ما قد يفسر سببًا واحًدا لعدم   بين% 82النسبة إلى  

 فهم طواعية. لوظائ  على االستبيان % من المجيبين12توظيفهم حاليًا والسبب وراء ترك  

الحاجة، وفقًا    الرقمية، حسب  التكنولوجيا والحلول  المزيد من االعتماد على  وكان هناك 

 84لطبيعة الوظيفة وقدرة أصحاب العمل والموظفين، وخاصة في القطاع الخاص. 

أقل  مصر  تمشيًا مع االتجاهات الدولية، توضح الدراسات السابقة أن النساء العامالت في  

 ً أنهن. ويرجع هحظا إلى  تؤثر عل  يفضلن   ذا  التي  القطاعات  الجائحة العمل في  بشكل    يها 

)على سبيل المثال العمل في    ال توفر مستوى معيشة الئق ن على وظائف  ، ويحصلكبير

وألن إغالق المدارس  ذات طابع غير رسمي ال تقدم تأمينًا اجتماعيًا أو صحيًا(،  الوظائف  

 85. تغيير في الوقت المخصص لتقديم الرعاية ألسرهموالحضانات أدى إلى 

 في مصر رؤى بشأن التوقعات الخاصة بسوق العمل   .4.5
 

على   العمل  أصحاب  مع  أُجريت  التي  المقابالت  من  تعيين  نحو    التوجه أكدت  المزيد 

المستقبل.   في  اإللكترونية  حيث  الموظفين  بالتجارة  الرئيسية  العمل  مجاالت  ترتبط 

واألتمتة والروبوت. المهارات المطلوبة هي  وتحليلها    البيانات  وجمعوالتسويق الرقمي  

مهارات التسويق  رين بالنسبة للعاملين المهنيين، باإلضافة إلى  مهارات التعامل مع اآلخ

 ت الضخمة. الرقمي والمهارات الرياضية ومهارات تحليل البيانا

بالنسبة    مقبلين، وهذامزيد من الموظفين في العامين الاستقطاب  وعلى نحو متسق، أشار ثالثة أرباع أصحاب العمل الذين أكملوا االستبيان إلى احتمالية   

لجديدة هي في األساس مستويات  وحجم الشركة والقطاع. تعد المستويات الوظيفية للتعيينات االجائحة عليهم    لمعظم أصحاب العمل بغض النظر عن تأثير

% في  30المبيعات والتسويق واإلعالن، وقطاعات  % من أصحاب العمل يتوقعون التوظيف في  40البداية والخبرة أما بالنسبة لمجاالت العمل، فإن  

ة في التعيينات الجديدة )الرسم البياني % في تطوير األعمال )الرسم البياني األيسر أدناه(. تتلخص مجموعة المهارات المطلوب 28المحاسبة والتمويل، و

%(.  23%( والذكاء العاطفي ) 25%(، ثم إدارة األزمات وحل المشاكل ) 28( في أغلب األحوال في القدرة على التكيف والمرونة ) إألى اليمين  أدناه

 لمهارات المتوقعة المذكورة أعاله. وباإلضافة إلى ذلك، يعتزم نصف أصحاب العمل تزويد موظفيهم بتدابير تنمية القدرات في مجاالت ا

 
 ، آراء حول الجائحة: سوق العمل المصري13، مجلة فيوز أون نيوز، العدد  2020المركزالمصري للدراسات االقتصادية،  84
 المصدر نفسه.  85

62%
82%

38%
18%

Currently
employed

Not currently
employed

العمل التوازن بين الحياة ولحقيق المعاناة
لين الباحثين المشمو/من قبل الموظفين

ضمن االستطالع

No

Yes

  تقديمعلى  ة، كنت قادرةمستقل بة"وبصفتي مدر 

لى مسؤولياتي تجاه  التدريب عبر اإلنترنت مع الحفاظ ع 
أطفالي الذين اضطررت إلى تقديم رعاية إضافية في  

 . ةموظف  نقاًل عن تعليمهم عبر اإلنترنت".

في  دورات عبر اإلنترنت ، وقد ساعدني تقديم الة"أنا مدرب  

المحافظات التي عادة ما كانت   الوصول إلى المتدربين في
 . ة موظف نقاًل عن. تنقصها الخدمات مثل سيناء والوادي الجديد"

  تقبل في تحليالت البيانات الضخمةالمس يكمن" 
 لتجارة اإللكترونية" والروبوت وا  واقع المعززوال

 مقابلة مع صاحب عمل. 
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ن في االستبيان المهارات الضرورية للسوق وفقًا لوجهات نظر أصحاب العمل. كما  ووعلى نحو متسق، تصور العاملون والباحثون عن العمل المشمول  

إلى أنهم يتوقعون المرونة وتحليل البيانات ومحو األمية اللغوية والحاسوبية باعتبارها مهارات  النقاش  أشار الموظفون الذين شاركوا في مجموعات  

 أساسية للحصول على وظيفة. 

 

والباحثون عن عمل   الموظفون  أشار  المقبولة،  العمل  بظروف  يتعلق  إلى  وفيما 

  استعدادهم لقبول ظروف عمل مختلفة وأشاروا إلى العوامل التي تحدد العمل الالئق 

إلى   وتشير  التالية،  البيانية  الرسوم  في  االستبيان  نتائج  وترد  نظرهم.  وجهة  من 

رافية مختلفة  أو في مواقع جغ  ل بدوام جزئي أو في وظائف مستقلةاالستعداد للعم

المزيد  النقاش  أو في وظائف متغيرة. كما أظهرت مجموعات    )بلدان أو محافظات(

، أو أن تكون في محافظة  الخبرة، حيث يقبلون أن تكون الوظيفة غير متناسبة مع مؤهالتهم ومهاراتهم الوظيفيةين عن العمل ذوي  من المرونة بين الباحث 

األسرة(. أما فيما يتعلق بالمبتدئين، فهم أقل مرونة من حيث مجال العمل والمسمى الوظيفي    النتقالمختلفة )بشرط أن يعوض الراتب التكاليف اإلضافية  

 الذي سيقبلون به. 

40%

30%
28%

25%
23%

20%
18%

13%
13%

10%

10%
10%

10%
10%

8%

5%
5%
5%

5%

Sales, marketing & advertising

Accounting/Finance

Business Development

Operations

Customer Service

IT/Software Development

Engineering

Administration

Quality Assurance

Analyst/Research

Creative/Design/Art

Logistics, supply chain &…

Manufacturing/Production

Project Management

Human Resources

Legal

Maintenance/Repair

Research & Development

Other (please specify)

ن في مجاالت الوظائف األكثر توقعا للعاملين المعيني
ضمن المستقبل المطلوبة من أصحاب العمل المشمولين

االستطالع

28%

25%

23%

20%

15%

15%

13%

10%

3%

3%

Adaptability and Flexibility

Crisis Management and Problem-
Solving

Emotional Intelligence

Leadership

Critical Thinking

Digital and Coding Skills

Creativity & Innovation

Tech Savviness

Data Literacy

Productivity

اب المهارات األكثر طلبًا في المستقبل من أصح
العمل المشمولين ضمن االستطالع

61%

55%

44%

37%

32%

32%

31%

26%

21%

Adaptability and Flexibility

Crisis Management and Problem-Solving

Creativity & Innovation

Digital and Coding Skills

Tech Savviness

Leadership

Critical Thinking

Data Literacy

Emotional Intelligence

تحظى بأهمية أكثر لدى الباحثين عن عملالمهارات التي 

العمل في المجال الذي أرغب به وبالمسمى  "أهم شيء هو  

 الوظيفي الذي أرغب فيه، حتى لو لم يكن الراتب كبيًرا". 

 نقاًل عن باحث عن عمل. 
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المقام األول    أما بالنسبة للظروف التي من شأنها أن تحدد فرص العمل الالئقة وفقًا للباحثين عن العمل الذين شملهم االستبيان، فإن الرواتب تأتي في 

ضا الحصول  %(. وبالنسبة لهم، فإن الحصول على عمل الئق يعني أي 67%( وساعات العمل )71%(، ويليها المسمى الوظيفي والمسار المهني ) 87)

وأظهرت المجموعات المركزة نتائج متسقة، إلى جانب زيادة التركيز على أهمية التعلم والتطوير،   ي واستقرار وتأمين طبي واجتماعي.على عقد رسم

 بليًا. ذلك أمًرا مستقحد الذي جعل العديد من الموظفين يعتبرونه شرًطا مسبقا لقبول وظيفة حتى لو كان الوخيار العمل عن بعد، إلى 

   

87%

71%

67%

58%

58%

56%

49%

42%

41%

38%

37%

35%

33%

13%

5%

Salary

Title and career path

Working hours

Having a formal contract

Stability and contract timeframes

Medical insurance

Social insurance

Fully or partially paid training & education

Paid annual leave

Operational health and safety conditions

Involvement in decision making

Paid sick leave

Ability to voice my needs or to organize strikes

Paid maternity leave

Unpaid childcare leave

الوظائف الالئقةبشأن العوامل التي يحددها الباحثون عن العمل 

39%

36%

30%

29%

28%

27%

21%

11%

10%

9%

Part-time job

Freelance job

A job in a different country, performed abroad

Career shift

A job in a different country, performed remotely

A local job performed remotely

A job in a different governorate

A job at a lower career level

A job with a lower salary than your most recent one

No, I would not accept any of the above

شروط العمل المتقبَلة من قبل الباحثين عن عمل
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 التوصيات   .5
 

في ضوء استعراض التجربة الدولية، والسياق الوطني، ونتائج األبحاث األولية التي أجريت مع أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وكذلك   

من شأنه أن  التوصيات  بإنشاء سوق عمل أفضل. ومن المتصور أن تنفيذ هذه    التوصيات   النوعي الذي أُجري، ترد فيما يليالتحليل الكمي و

 سيتيح فرص عمل أكثر وأفضل للمصريين، وال سيما الشباب.   كما 19- الراهنة لسوق العمل بعد انتهاء جائحة كوفيديحسن الظروف 

المؤسسات )المستوى  السياسة )المستوى الكلي(  
 المتوسط(

األفراد )المستوى 
 الجزئي( 

إنفاذ قوانين العمل وإضفاء الطابع  ▪ اإلطار العام 
توفير فرص  الرسمي على العقود لضمان 

 عمل الئقة. 

اعتماد وتنفيذ خطة شاملة لتحسين بيئة   ▪
األعمال وتعزيز استثمارات القطاع  

الخاص من أجل زيادة العمالة الرسمية  
 في القطاع الخاص. 

تحليل القرارات السياسية واالقتصادية    ▪
ن عنها تحليالً جيًدا وصياغتها قبل اإلعال
لتجنب أي صدمات بال داعي مع  

 لمتقلبة وموظفيها. لقطاعات اا

مواصلة البنك المركزي المصري وهيئة  ▪
المالي اعتماد مبادرات لتمويل  الرقابة 

المشاريع الصغيرة النامية ألن إمكانات  
نموها غير مستغلة، وبالتالي توفر المزيد 

 من فرص العمل األفضل. 

إنفاذ التدابير االجتماعية التي تعزز    ▪
المشاركة االقتصادية للمرأة، بما يشمل  
عدم التمييز في مكان العمل، والتعامل  
السليم مع حاالت التحرش في مكان  

العمل وفي وسائل النقل، ووضع نظام  
تظلم للنساء الالئي يواجهن ممارسات  
سيئة من قبل أصحاب العمل أو عدم  

 العمل. االمتثال لقوانين 

مواصلة تعزيز شبكات األمان    ▪
االجتماعي، مع ضمان التواصل المناسب  
مع الفئات المستضعفة والمؤهلة، بما في  

ذلك العمال غير الرسميين والذين تم  
 االستغناء عنهم.

قيام اللجنة بإجراء بحوث ودراسات    ▪
نوعية الستكشاف األسباب الكامنة وراء  

ة، ال  انخفاض معدل مشاركة القوى العامل
 سيما بين النساء. 

الخدمات   و مقدميتوسع أن   ▪
في  االجتماعية وخدمات الرعاية  

نطاق خدماتهم وتحسينها إلتاحة  
 فرص عمل أفضل للنساء. 

 

 

التعامل مع مجاالت التعليم والتدريب    ▪ التعليم  
على نحو منهجي، وخاصة من خالل  
برامج إصالح التعليم والتدريب الفني  
والمهني، واعتماد نظام تعليم مزدوج،  

واالستفادة من المبادرات القائمة،  
وإشراك القطاع الخاص بشكل نشط، مثل  

مشروع تعزيز العمالة الممول من  

التعاون بين منظمات القطاع    ▪
  خدمات مقدمي الالخاص و

لتوسيع نطاق نظام التعليم 
المزدوج وإتاحة فرص التعلم  

في المنظمات القائمة مثل  
أكاديمية السويدي ومدارس  
 العربي للتكنولوجيا التطبيقية. 

يسعى الطالب   أن ▪
صول على التعليم في  للح

المجاالت التي ترتبط  
باحتياجات سوق العمل  

في المستقبل والتي  
تتماشى مع اهتماماتهم  

عن   التوقفأيًضا، و
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المؤسسات )المستوى  السياسة )المستوى الكلي(  
 المتوسط(

األفراد )المستوى 
 الجزئي( 

ن الدولي  المؤسسة األلمانية للتعاو
(GIZ) والذي يشكل نموذًجا للتعاون مع ،

 وزارة التعليم. 

اتباع المسارات التي كان  
ينظر إليها نظرة تقليدية  
على أنها مرموقة لمجرد  
االنتماء إلى هذه المهن  
)أي التخلي عن مفهوم  

 كليات القمة(. 
يجب أن يركز التعليم العالي أكثر على   ▪

الكفاءات الرقمية والمهارات المطلوبة  
من قبل أصحاب العمل )مثل القدرة على 
التكيف والمرونة، وإدارة األزمات وحل  

المشاكل، والذكاء العاطفي، والتفكير  
( بدالً من التركيز على  وغير ذلكالنقدي، 

 المهارات الفنية فقط حاليًا. 

  

المهارات  
 والتدريب 

إعادة  تستهدف اعتماد سياسات تدريبية  ▪
تأهيل العمال ذوي المهارات المنخفضة  
لكي يتمكنوا من الحصول على وظائف  

يمكن القيام بها عن بعد، وسياسات  
للوظائف المعرضة لخطر االندثار، 

وسياسات للوظائف المتوقع أن تسود في  
المستقبل. تشمل هذه الوظائف على نحو  

البرمجة واألتمتة والوظائف   خاص
اإللكترونية )مثل المبيعات الرقمية  

 والتسويق ووظائف التجارة اإللكترونية(. 

دعم برامج التدريب بمعايير الجودة التي  ▪
ترقى إلى مستوى احتياجات السوق  

وتمويل دورات تدريبية عالية الجودة في  
الجامعات المتخصصة في المهارات  

المستقبل )على ل كبير في كالمطلوبة بش
 سبيل المثال تحليل البيانات(. 

استهداف سياسات تدريب أصحاب   ▪
المشاريع الصغيرة والمستقلين لمساعدتهم 

األعمال، ودعمهم للنمو  ريادة على 
  المثالعلى سبيل ، توظيفلاوالتوسع في 
المشروعات  تنمية جهاز من خالل 

 متناهية الصغر. المتوسطة والصغيرة و
 

لزيادة المهارات  وضع برامج  ▪
وإعادة التأهيل تستهدف العمال  
الحاليين والباحثين عن عمل  

على حد سواء، مع التركيز على  
الجودة وتماشيًا مع احتياجات  

 السوق. 

ممن   تدريب الباحثين عن عمل ▪
أقل تعليًما على محو األمية  هم 

الرقمية حتى ال يتم تجاهلهم، 
 . 19- وخاصة بعد كوفيد

المهنية   تدريب طالب المدارس  ▪
على حل المشاكل والمهارات  

األخرى التي تتناسب مع الطلب  
 في السوق. 

يجب على مقدمي خدمات   ▪
التدريب في القطاع الخاص أن  

يقدموا دورات للبرمجة  
والترميز تستهدف البالغين  

 بأسعار معقولة. 

بناء قدرات مسؤولي التوظيف   ▪
لتحسين مهاراتهم في التعامل  
مع الباحثين عن عمل وفي  
إبالغ احتياجاتهم وأسباب  

 قراراتهم. 

تقديم خدمات استشارية قصيرة   ▪
األجل لألعمال بشأن تطوير  
األسواق والمنتجات الجديدة،  

واستمرارية األعمال وإدارتها.  
هذه هي المجاالت التي يحتاجها  
أصحاب العمل لتحسين تسيير  
أعمالهم وتوسيع نطاقها، ومن  
 ثم مواصلة عرض الوظائف. 

حاضنات  ح برامج يجب أن تتي  ▪
المزيد من  ومسرعات األعمال 

الوقت لمهارات تنظيم  

يتعين على الباحثين عن   ▪
عمل متابعة خطط تنمية  
قدراتهم بما يتماشى مع  
متطلبات السوق، وال  

ما المرونة والقدرة  سي 
 على التكيف. 

تطوير مهارات التوازن   ▪
بين العمل والحياة من  
شأنها أن تعالج معضلة  

الحياة المهنية والشخصية  
 والضغوط التي تسببها.

يقوم الباحثون عن  أن  ▪
عمل بتحديث معرفتهم  
باحتياجات سوق العمل  
في المستقبل وأن يعملوا  

على برامج صقل  
مهاراتهم أو إعادة  

 يلهم. تأه

إعداد برامج ذكاء   ▪
عاطفية تساعد أصحاب  
العمل والموظفيين على  
حد سواء في التصدي  
لألثر النفسي والعاطفي  
الذي ال يستهان به الناتج  

 عن الجائحة. 
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المؤسسات )المستوى  السياسة )المستوى الكلي(  
 المتوسط(

األفراد )المستوى 
 الجزئي( 

المشاريع، بما في ذلك تخطيط  
األعمال، والتسويق، ومحو  
األمية المالية، مع مراعاة  

الخلفيات المختلفة للمشاركين 
في البرامج. ومن شأن ذلك أن  
يساعد على بناء مشاريع مبتدئة  
أقوى من شأنها أن تستمر وتنمو  

 في خلق فرص عمل.  وتسهم

توسيع نطاق برامج التوجيه   ▪
للسماح بتقديم مشورة عملية  

مستمرة إلى المشاريع الصغيرة  
النامية التي تنطوي على  

إمكانات كبيرة للتوسع وتعيين 
   عدد أكبر من الموظفين.

التواصل  
 والشفافية 

 

وتمكين النقابات    مجتمعيإقامة حوار  ▪
العمالية من أجل تعزيز قدرتها على  
التفاوض الجماعي والقدرة على أداء  
أدوارها المنشودة بفعالية في تمثيل  

 العمال والحفاظ على حقوقهم. 

ال بد من المحافظة على الشفافية   ▪
والمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ ورصد  

االستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتنمية  
 اص. القطاع الخ

 
 

يتعين على أصحاب العمل أن   ▪
يبلغوا أسباب رفض الباحثين 

عن عمل وأسس اتخاذ  
قراراتهم. ومن شأن ذلك أن  
يسمح للوسطاء والباحثين عن 
عمل بأن يفهموا مكان الثغرات  

 وأن يتمكنوا من معالجتها. 

أن   التوظيف ومن شأن منصات  ▪
تستفيد من معلومات السوق  

  للجهات الفاعلة في السوق، وال
سيما الباحثين عن عمل، بشأن  
نوع الوظائف والمهارات التي  
يحتاجها أصحاب العمل في  

 الغالب. 

يتعين على أصحاب العمل أن   ▪
يفكروا في مزيج أمثل من العمل  

عبر اإلنتنرت وخارجه بقدر  
اإلمكان، مما يحقق استفادة  

نظًرا النخفاض التكاليف بالنسبة  
ألصحاب العمل وتحسين  

العمل والحياة  التوازن بين 
 . بالنسبة للموظفيين

يتعين على أصحاب العمل الذين   ▪
يعتمدون استراتيجيات العمل  
عن بعد أن يجدوا سبالً بديلة  
للتعويض عن فوائد العمل  

المباشر، بما في ذلك التوجيه،  
وبناء ثقافة الشركات، والوالء.  
وقد يشمل ذلك فعاليات متكررة  

 العمل المباشر.  لتكوين فرق 

ن يتحلى الباحثون  يجب أ ▪
عن عمل بالواقعية وأن  
يقبلوا مفهوم أنهم قد ال  
يكونون صالحين للعمل  
وأنهم قد يفتقرون إلى  

مهارات معينة.  
وسيساعدهم ذلك على  
التكيف مع احتياجات  

 السوق. 
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