
د. مروة بلتاجي

 المقدمة. 	

فـي  الورقـة  هـذه  مـن  الرئيـس  الهـدف  يتمثـل 

تسـليط الضـوء علـى موضوع أثر فيـروس كورونا 

كمـا  مصـر،  فـي  العمـل  سـوق  علـى  المسـتجد 

تقـوم هـذه الورقـة بتزويـد متخـذي القـرار ببعـض 

األدوات والتوصيات التي يمكن أن تسـاعد سـوق 

العمـل علـى الخـروج مـن األزمـة الحاليـة الخاصـة 

بفيـروس كورونـا المسـتجد، وتعتمـد المنهجيـة 

دراسـة  علـى  الورقـة  هـذه  فـي  المسـتخدمة 

وتحليـل الموضـوع مـن خـال تقديـم نظـرة عامـة 

علـى وضـع سـوق العمـل فـي مصـر، مـع عـرض 

بعـض المؤشـرات الحديثـة مثـل مؤشـر المعرفة 

التـي  النتائـج  أهـم  2020، وتتمثـل  العالمـي لعـام 

دمـج  أهميـة  فـي  الورقـة  هـذه  إليهـا  توصلـت 

التنميـة  لتحقيـق  المسـتدام  التعليـم  مفهـوم 

علـى  التركيـز  مـع  الفقـر  مـن  والحـد  المسـتدامة 

تطويـر  إلـى  باإلضافـة  واالبتـكار،  التعليـم  جـودة 

عناصـر العمليـة التعليميـة بمـا يحقـق المواءمـة 

العمـل. سـوق  وحاجـات  متطلبـات  وبيـن  بينهـا 

2. سوق العمل في مصر: نظرة عامة

مـن المعـروف أن سـوق العمـل فـي مصـر تتكون 

الرسـمي، ويتميـز  الرسـمي وغيـر  القطاعيـن  مـن 

أســــــــــتــــــــــاذ االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد بـــــكـــــلـــــيـــــة االقـــــــتـــــــصـــــــاد 
ــرة. ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ والــــــعــــــلــــــوم الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة- جـــــامـــــعـــــة ال

وُيعـد  ومتنـام،  كبيـر  بأنـه  الرسـمي  غيـر  القطـاع 

مصـدًرا رئيًسـا لخلـق فـرص العمـل. ومـع ذلـك، 

ليسـت  القطـاع  بهـذا  المتاحـة  ئـف  الوظـا  فـإن 

واالسـتدامة  األجـور  حيـث  مـن  يكفـي  بمـا  الئقـة 

تفتقـر  ذلـك،  علـى  عـاوة  العمـل.  وظـروف 

الرسـمي  غيـر  القطـاع  فـي  الوظائـف  مـن  الكثيـر 

الضمـان  وجـود  عـدم  بسـبب  االسـتقرار؛  إلـى 

االجتماعـي وعقـود العمـل، حيـث يرفـض أصحاب 

العمـل إبـرام عقـود عمـل ملزمـة ويشـتكون مـن 

االجتماعـي الضمـان  نظـام  تكلفـة  ارتفـاع 

قيـاس  ويمكـن   ،  )Nassar and Biltagy, 2016(

العمالـة غيـر الرسـمية باسـتخدام بيانـات مسـح 

علـى  تعريفهـا  ويتـم   ،  )LFSS( العاملـة  القـوى 

أنهـا عـدد عمـال القطـاع الخـاص العامليـن خـارج 

الزراعـة(،  قطـاع  ذلـك  فـي  )بمـا  المؤسسـات 

غيـر  العمالـة  مثلـت  التعريـف،  هـذا  وبموجـب 

العمالـة  إجمالـي  مـن   51.1% حوالـي  الرسـمية 

القـوى  نمـو  بلـغ  وقـد   )CAPMAS, LFSS 2018(

العاملـة فـي مصـر ٢٫٧٪؛ ممـا جعلهـا فـي المركـز 

البشـرية. التنميـة  دليـل  فـي   ١١٦

ســوق العمــل فــي مصــر: الفــرص والتحديــات بعــد 
أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد
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إجمالـي  حسـب  الـدول  تصنيـف   :)1( جـدول 

القـوى العاملـة  اتجاهـات السـكان ومعـدل نمـو 

التنميـة  بنـاء علـى تقريـر  الباحثـة  المصـدر: إعـداد 

.)2015( العربـي  النقـد  صنـدوق   ،2019 البشـرية 

فـي مصـر، ارتفعـت معـدالت البطالـة مـن %9 فـي 

2012، حتـى وصلـت  %13 فـي عـام  إلـى   2000 عـام 

نسـبة  بلغـت  كمـا   .2020 عـام   8% حوالـى  إلـى 

المشـاركة فـي سـوق العمـل في الربـع الثالث من 

عـام 2020 نحـو %41.1، ووصـل معـدل التشـغيل 

 CAPMAS, Statistical Year( 42.2% السـنوي إلـى

.)Book, 2020

مـن  هـم  العاطليـن  غالبيـة  إن  القـول  ويمكـن 

الشـباب فـي الفئـة العمريـة مـن 15 إلـى 29 عاًمـا، 

خريجـي  بيـن  رئيـس  بشـكل  النسـبة  هـذه  وتتركـز 

وعلـى  الجامعـات.  وخريجـي  الثانويـة  المـدارس 

الرغم من حقيقة أن مصر لديها فائض في القوى 

العاملـة، فـإن عـدم التوافق بيـن النظام التعليمي 

ُيمثـل مشـكلة كبيـرة،  ومتطلبـات سـوق العمـل 

المرتفعـة  البطالـة  معـدالت  فـي  هـذا  وينعكـس 

 CAPMAS بيـن خريجـي التعليـم العالـي، وقـد أشـار

الحاصليـن  الشـباب  بيـن  البطالـة  أن معـدل  إلـى 

على مؤهل جامعي سجل %38.3 )30.2 % للذكور، 

%30.7 للحاصليـن علـى  و%49.4 لإلنـاث(، مقابـل 

و48.9%  للذكـور،   24.7%( فنـي  متوسـط  مؤهـل 

لإلنـاث(.

بعض المؤشرات الحديثة الخاصة . 	
بقطاع التعليم وسوق العمل 

مؤشر المعرفة العالمي 2020

يهتـم مؤشـر المعرفـة العالمـي بقيـاس المعرفة 

أبعـاد  بمختلـف  الصلـة  وثيـق  شـامل  كمفهـوم 

العالمـي،  المعرفـة  )مؤشـر  اإلنسـانية  الحيـاة 

العالمـى بشـكل  المعرفـة  2020(. يصـدر مؤشـر 

الفجـوات  لسـد  أداة  بمثابـة  وهـو  سـنوى، 

دولـة  لــ138  المعرفـي  األداء  لتقييـم  المعرفيـة؛ 

ا متفرعة  حـول العالـم، مـن خال 199 مؤشـًرا فرعيًّ

مـن 7 مؤشـرات قطاعيـة أساسـية )انظر الجدول 

رقم 2(، وهي: التعليم قبل الجامعي )رأس المال 

المعرفـي- االلتحـاق- البيئـة التمكينيـة التعليميـة- 

اإلنفاق على التعليم- البيئة المدرسية(، والتعليم 

والتدريـب  )التكويـن  المهنـي  والتدريـب  التقنـي 

القـوى  مؤهـات  التقنـي-  التعليـم  بنيـة  المهنـي- 

العاملـة ورأس المـال البشـري(، والتعليم العالي 

مخرجـات  البشـرية-  المـوارد  االلتحـاق-  )اإلنفـاق- 

الجامعـات(،  جـودة  وجودتـه-  العالـي  التعليـم 

والتطويـر  )البحـث  واالبتـكار  والتطويـر  والبحـث 

فـي  االبتـكار  والمخرجـات-  المدخـات  حيـث  مـن 

واالتصـاالت  المعلومـات  وتكنولوجيـا  اإلنتـاج(، 

القطـاع(،  تنافسـية  التحتيـة-  البنيـة  )المدخـات- 

واالقتصـاد )التنافسـية المعرفيـة- البنيـة التحتية 

االقتصادية والمنافسـة- المقومات التنافسـية(، 

والمؤسسـات-  )السياسـة  التمكينيـة  والبيئـات 

تكافـؤ الجنسـين- التمكيـن- الصحـة- البيئـة(. وقـد 



تقدمـت مصـر 10 مراكـز فـي مؤشـر المعرفـة العالمـي لعـام 2020؛ حيـث احتلـت المركـز الــ72 بالمقارنـة 

بالمركـز الــ82 فـي عـام 2019. 

وفيمـا يخـص قطـاع التعليـم وسـوق العمـل، نجـد أن مـن أهـم عناصـر التميـز تبًعـا لمؤشـر المعرفـة 

العالمـي 2020 انخفـاض نسـبة األطفـال خـارج الدراسـة، وارتفـاع نسـبة الطـاب الملتحقيـن ببرامـج 

قبـل  التعليـم  بمراحـل  الملتحقيـن  الطـاب  نسـبة  وارتفـاع  الثانويـة،  المرحلـة  فـي  المهنـي  التعليـم 

ا، وارتفاع نسـبة الطاب  الجامعي عموًما، وارتفاع نسـبة الطاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّ

الملتحقيـن بالبكالوريـوس أو مـا يعادلهـا كنسـبة مـن إجمالـي طـاب التعليـم العالـي، وارتفـاع مؤشـر 

البشـري، وارتفـاع كفـاءة الطـاب؛ حيـث احتلـت مصـر مركـًزا  المـال  العاملـة ورأس  القـوى  مؤهـات 

متقدًمـا )المركـز 24( بقيمـة مؤشـر 42.9، متقدمـة بهـذا المركـز المتميـز علـى عـدة دول، منهـا: ألمانيـا، 

وفنلنـدا، والسـويد، وبلجيـكا، والصيـن، ممـا يـدل علـى تفرد ونبـوغ رأس المال البشـري المصري، ولكن 

يظـل قطـاع التعليـم فـي مصـر يواجـه عدة تحديـات، لعل أبرزها: انخفاض اإلنفاق علـى التعليم )احتلت 

مصـر المركـز 93 مـن بيـن 138 دولـة(، وارتفـاع نسـبة البطالـة بيـن الحاصليـن علـى تعليـم عـال )احتلـت 

مصـر المركـز 119 مـن بيـن 138 دولـة(.

جدول )2(: األداء التفصيلي لدولة مصر، ووضعها العالمي
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المصدر: ُأعد بواسطة الباحثة، وتم الحصول على البيانات من مؤشر المعرفة العالمي، ديسمبر 2020.

. أثر فيروس كورونا المستجد على سوق العمل في مصر. 	

الحـادي  فـي  العالميـة  الصحـة  منظمـة  أعلنـت 

كورونـا  فيـروس   ،2020 مـارس  مـن  عشـر 

ظهـور  بعـد  وذلـك  عالمـي،  كوبـاء  المسـتجد 

المـرض فـي مدينـة ووهـان الصينيـة، ثـم انتشـاره 

مـن  والعديـد  وألمانيـا،  وإسـبانيا،  إيطاليـا،  فـي 

دول العالـم. ومـع انتشـار هـذا الفيـروس، يواجـه 

النظـام التعليمـي أزمـة مـن نـوع مختلـف بسـبب 

 World Bank Education and( المـدارس  إغـاق 

COVID-19(، والخسـائر المحتملـة فـي رأس المال 

البشـري، باعتبار التعليم أحد مكوناته األساسـية

  .)Mincer, 1958 and Becker, 1962(

البشـري،  المـال  رأس  فـي  االسـتثمار  وبـدون 

إلـى  تفتقـر  تقليديـة  عمـل  سـوق  هنـاك  سـتكون 

علـى  عـاوة  الجديـدة.  والتقنيـات  االبتـكارات 

مـن  منخفضـة  مسـتويات  هنـاك  سـتكون  ذلـك، 

وسيسـود  الملكيـة(  دخـل  )باسـتثناء  الدخـل 

الفقـر )Schultz, 1961(. وتؤكـد نمـاذج رأس المـال 

إلـى  تـؤدي  التعليـم  فـي  المسـاواة  أن  البشـري 

المسـاواة فـي توزيـع الدخـل فـي المجتمـع، كمـا 

تدعـي هـذه النمـاذج أن الحصـول علـى مسـتويات 

مرتفعـة مـن التعليـم يـؤدي إلـى اكتسـاب المزيـد 

مـن المعرفـة والمهـارات، ومسـتويات عاليـة مـن 

مـن  المزيـد  علـى  الحصـول  ثـم  ومـن  اإلنتاجيـة، 

بيـن  زادت  قـد  البطالـة  معـدالت  وألن  األربـاح. 

إلـى  وتحولـت  عالًيـا  تعليًمـا  المتعلميـن  األفـراد 

رأس  نظريـة  تعديـل  يجـب  اجتماعيـة،  مشـكلة 

المـال  رأس  نظريـة  إن  حيـث  البشـري،  المـال 

المتزايـدة  الفجـوة  بسـبب  مـأزق  فـي  البشـري 

بيـن جهـود األفـراد لتعزيـز معارفهـم ومهاراتهـم 

المتاحـة  المناسـبة  العمـل  فـرص  وتناقـص 

تضمـن  ال  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  األفـراد.  لهـؤالء 

المسـتويات المرتفعـة مـن التحصيـل التعليمـي 

نظريـة تدعـي  كمـا  األربـاح  مـن  عاليـة  مسـتويات 



 رأس المـال البشـري، ويرجـع ذلـك إلـى انخفـاض 

التعليـم. وبنـاًء علـى ذلـك، مـن  مسـتويات جـودة 

المهـم مراعـاة جـودة التعليـم وعـدم التركيـز فقط 

)Livingstone, 1997(.  على عدد سـنوات الدراسـة

هـذا، وتنخفـض القـوى العاملة الماهرة في مصر، 

حيـث إن %10 مـن إجمالـي القـوى العاملـة أميـون، 

و%3 تندرج تحت فئة "يقرأ ويكتب"، وتبلغ النسبة 

المئويـة لألفـراد العامليـن الحاصليـن علـى تعليـم 

فـوق المتوسـط 4%.

لقـد واجهـت سـوق العمـل أزمة طاحنـة ناتجة عن 

إلـى  اإلشـارة  وتجـدر  المسـتجد،  كورونـا  فيـروس 

أن تبعـات هـذه األزمـة سـتكون أشـد وطـأة مـن 

علـى   2008 عـام  العالميـة  الماليـة  األزمـة  تبعـات 

قضيـة التوظيـف؛ حيث ارتفعت معـدالت البطالة 

بسـبب وقـف التعيينـات الجديدة، واإلغـاق الكلي 

أو الجزئي لبعض الوظائف والقطاعات منخفضة 

األجـر، مثـل: الصناعـات التحويلية، وتجارة التجزئة، 

وبعض األنشطة اإلدارية؛ مما انعكس على أكثر 

والبالـغ  العالميـة،  العاملـة  القـوى  مـن   81% مـن 

عددهـا 3.3 مليـارات شـخص. وقـد أكـدت منظمـة 

فـي  عامـل  ماييـن   )5( تأثـر  علـى  الدوليـة  العمـل 

أوروبـا،  فـي  عامـل  مليـون  و)12(  العربيـة،  الـدول 

و)125( مليـون عامـل فـي آسـيا والمحيـط الهادئ؛ 

حيث تم تسريح عدد كبير من العاملين وتخفيض 

أجورهـم وسـاعات عملهـم، كمـا أن فـرص العمـل 

المتاحـة للخريجيـن الجـدد صـارت أقـل بكثيـر مـن 

الفـرص التـي كانت متاحة في السـنوات السـابقة؛ 

حيـث أكـدت بعـض األبحـاث أن نسـبة الخريجيـن 

الذيـن نجحـوا فـي العثور على وظائف في المملكة 

%16، فـي حيـن أن  2020 ال تتعـدى  المتحـدة عـام 

النسـبة المعتـادة تبلـغ %60مـن الخريجيـن. وفـي 

مصـر بلـغ معـدل البطالـة %7.2 فـي الربـع الرابـع 

مـن عـام 2020 

 .)CAPMAS, Statistical Year Book, 2020(

فـي  باحثـون  أجراهـا  جديـدة،  دراسـة  وأشـارت 

فـي  مانهايـم  وجامعـة  وسـترن  نـورث  جامعـة 

ألمانيـا وجامعـة كاليفورنيـا فـي سـان دييجـو، إلـى 

السـابقة  االقتصاديـة  باألزمـات  بالمقارنـة  أنـه 

وحـاالت الركـود، والتـي قـد أثـرت علـى عمـل الرجـال 

بشـكل أشـد من النسـاء، فإن لألزمة االقتصادية 

عـن  الناتـج  الموظفيـن  عـدد  وتقليـص  الحاليـة 

أزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد تأثيـًرا كبيـًرا علـى 

العاليـة مـن توظيـف  المعـدالت  القطاعـات ذات 

 María,( الصحـي  القطـاع  رأسـها  النسـاء، وعلـى 

.)2020

وتأتـي هنـا القضيـة األشـد خطـورة وهـي العمـل 

بشـكل  يوجـد  والـذي  الرسـمي،  غيـر  القطـاع  فـي 

وهـؤالء  الناميـة،  الـدول  مـن  العديـد  فـي  كبيـر 

األشـخاص الذيـن يعملـون فـي هـذا القطـاع هـم 

للخطـر. تعرًضـا  األكثـر 

5. الـدروس المسـتفادة مـن فيـروس كورونا 

المسـتجد: بعض التسـاؤالت والتوصيات

قـاد فيـروس كورونـا المسـتجد العالـم إلـى واحـد 

مـن أكثـر التحديـات المربكـة؛ حيـث تأثـرت أسـواق 

العمل في جميع أنحاء العالم بشـدة بسـبب هذا 

الوبـاء، ويجـب أن تظهـر الفـرص الجيـدة لمواجهة 

هـذه التحديـات؛ وإال سـتظهر عواقـب اقتصاديـة 

ويجـب  الطويـل.  المـدى  علـى  سـيئة  واجتماعيـة 

التخطيـط بشـكل فعـال  القـرارات  علـى صانعـي 

لهـذا الوضـع الجديـد. يقتـرح هذا الجـزء من الورقة 

لفحـص  السياسـات  لواضعـي  األسـئلة  بعـض 

مرونـة سـوق العمـل، علـى سـبيل المثـال:

إلـى أي مـدى كانـوا مسـتعدين للتعامـل مـع مثـل 

هـذه الظـروف االسـتثنائية؟ 

لبعـض  سـمحت  التـي  الرئيسـة  العوامـل  مـا 

أسـواق العمـل بالتكيـف بشـكل أكثـر كفـاءة مـن 

غيرهـا؟

مـا القواعـد واالسـتراتيجيات الرائـدة التي يجب أن 

تؤخـذ بعيـن االعتبـار فـي المسـتقبل لمواجهـة أي 

مواقـف مفاجئة؟
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كمـا ذكرنـا سـابًقا، شـّكلت جائحـة فيـروس كورونا 

المسـتجد عـام 2020 صدمـة لجميـع البلـدان، ولـم 

ولكـن  ذلـك.  عـن  بمنـأى  اقتصـاد  أي  هنـاك  يكـن 

التكنولوجيـا  علـى  اعتمـدت  التـي  االقتصـادات 

وقامـت بتوفيـر الخدمـات عبـر اإلنترنـت كانـت أقـل 

 Global Competitiveness Report,( ا  نسـبيًّ تأثـًرا 

 .)2020

يمكـن  المصريـة،  العمـل  لسـوق  وبالنسـبة 

لصانعـي السياسـات االسـتفادة من هـذه األزمة، 

تكـون سـوق  بحيـث  جيـدة،  واسـتغالها كفرصـة 

العمـل أكثـر مرونـة فـي التعامـل مـع التكنولوجيـا، 

وأكثـر توجًهـا نحـو االسـتدامة. وقـد جـاءت خطـة 

كخطـة   2021/2020 لعـام  االقتصاديـة  التنميـة 

اسـتثنائية بالفعـل نتيجـة تفشـي جائحـة فيـروس 

الركائـز؛  مـن  عـدد  إلـى  الخطـة  وتسـتند  كورونـا، 

للتنميـة  المخصصـة  األمـوال  زيـادة  أهمهـا 

والتعليـم.  الصحـة  قطاعـي  وخاصـة  البشـرية، 

أيًضـا، ال بـد مـن دمـج مفهـوم التعليـم المسـتدام 

لتحقيـق التنميـة المسـتدامة والحد مـن الفقر مع 

باإلضافـة  واالبتـكار،  التعليـم  جـودة  علـى  التركيـز 

إلـى التعلـم مـدى الحيـاة. ويتمتـع التعليـم العالـي 

االسـتدامة؛  إلـى  االنتقـال  لدفـع  فريـدة  بمكانـة 

المختلفـة  الوسـائل  الجامعـات  تمتلـك  حيـث 

بالمهـارات  وتزويدهـم  الطـاب  علـى  للتأثيـر 

الازمـة لتحويـل المجتمعـات القائمـة إلى ثقافات 

.)Biltagy, 2015( مسـتدامة 

ولتكوين رأس مال بشري منافس ال بد من:

يحقـق  بمـا  التعليميـة  العمليـة  عناصـر  تطويـر 

المواءمـة بينهـا وبيـن متطلبـات وحاجـات سـوق 

العمـل مـن حيـث األهـداف، والمنهـج، والمحتوى، 

فـي  اإليجابيـة  والمشـاركة  العمليـة،  والخبـرات 

والبيئـة  المتطـورة،  التقويـم  وأسـاليب  التعليـم، 

فـي  النظـر  إعـادة  خـال  مـن  وذلـك  التعليميـة، 

وإجـراء  الجامعـات،  فـي  الطـاب  قبـول  سياسـة 

احتياجـات سـوق  عـن  وافيـة مسـتفيضة  دراسـة 

العمـل مـن الوظائـف والتخصصـات، ثـم ترتيبهـا 

التطبيقيـة. واإلمكانيـة  األهميـة  حسـب 

ربـط مؤسسـات التعليـم العالـي بمراكـز البحـوث 

التطويـر  و  التقويـم  بهـدف  المتطـورة  التربويـة 

المستمر للمناهج و الوسائل التعليمية؛ أي ال بد 

مـن ضـرورة العمـل علـى تطويـر المناهـج بحسـب 

حاجـة سـوق العمـل، وزيـادة توجيـه الطـاب نحـو 

التخصصـات العلميـة المطلوبـة بشـكل أكبـر فـي 

سـوق العمـل، حيـث أثبتـت الدراسـات أن من أهم 

أسـباب عـدم المواءمـة مـا بيـن مخرجـات التعليـم 

انخفـاض  العمـل  سـوق  واحتياجـات  العالـي 

العالـي،  التعليـم  لمؤسسـات  الداخليـة  الكفـاءة 

المعرفـي  التحصيـل  تدنـي  مـن مؤشـراتها  والتـي 

والتأهيـل التخصصـي وضعـف القـدرات التحليلية 

إلـى  باإلضافـة  للطـاب،  والتطبيقيـة  واالبتكاريـة 

انخفـاض الكفـاءة الكميـة والنوعيـة، ويتمثل ذلك 

الخريجيـن فـي تخصصـات   مـن 
ٍ
أعـداد فـي تخريـج 

فـي  عجـز  وجـود  مـع  العمـل  سـوق  تحتاجهـا  ال 

.)2013 بلتاجـي،  أخـرى )مـروة  تخصصـات 

الخاتمة

قـرارات اليـوم سـتؤثر بشـكل مباشـر علـى االتجـاه 

الـذي سـتتخذه أزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد، 

العالـم،  حـول  المليـارات  حيـاة  علـى  وبالتالـي 

اآلثـار  مـن  المدروسـة  القـرارات  تقلـل  وسـوف 

الهـدف  يكـون  أن  ويجـب  األزمـة،  لهـذه  السـلبية 

هو إعادة البناء بشـكل أفضل حتى تكون أسـواق 

اسـتدامة. أكثـر  الجديـدة  العمـل 

ال بـد مـن ضـرورة تبنـي سياسـات متكاملـة، تركـز 

علـى أربـع ركائـز:

تحفيز االقتصاد وفرص العمل.

دعم الشركات والوظائف.

حماية العاملين في مكان العمل.

اعتمـاد الحـوار االجتماعـي بيـن الحكومـة والعمـال 

وأصحـاب العمـل إليجـاد الحلـول المناسـبة.


