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٢

تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
كهدف عام لالسرتاتيجية   2030 2.4 طفل لكل سيدة حبلول عام  إىل  الكلى  االجناب 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 



(التحول  تظهر  بدأت  اليت  الدميوجرافية  والتغريات  املتنامية،  العاملية  املنافسة  ظل  يف   
الدميوجراىف - اهلبة الدميوجرافية)، والتقدم التكنولوجي املتسارع  والتغريات السياسية اليت تشهدها 
املنطقة العربية ، فإن قضية الفجوة بني املهارات وسوق العمل أصبحت يف واجهة اجلدل السياسي 
على  فقط  يقتصر  ال  العمل  ومتطلبات سوق  املهارات  بني  التنافر  وهذا  العربية.  الدول  معظم  يف 
تفوق  ومعرفة ومهارات  يتمتعون مبؤهالت  اخلرجيون  فيها  يكون  إىل حالة  أيضاً  يشري  وإمنا  نقصها، 
متطلبات الوظيفة يف بعض األحيان، فقد تعاين بعض القطاعات من النقص، بينما تواجه أخرى فائضاً 
يف التعليم الذي يفوق احلاجة. كلما استغرقت هذه الفجوة وقتاً لتغطيتها، فإهنا تفرض تكاليف حقيقية 
غاية األمهية  الورقة موضوعني يف  األفراد واملؤسسات واجملتمعات، وسوف نستعرض يف هذه  على 
لنتعرف على مدى التباين االقليمى يف سوق العمل املصرى ودور التعليم وخمرجاته ومدى اتثريه على 

سوق العمل.

اوال: التباين اإلقليمي ىف نوع العمل
حتتاج الدولة يف رسم سياستها إىل توفري بياانت عن السكان وقوة العمل هبا وكذلك توزيع   
هذه القوة وفقا للتقسيمات املختلفة حسب النوع واملهنة والصناعة وغري ذلك بغرض حتقيق النظام 
األمثل الستخدام القوة البشرية ىف مجيع قطاعات النشاط االقتصادي ىف الدولة مبا يساعد على رفع 
اإلنتاج إىل احلد األقصى وخفض نسبة البطالة إىل أقل ما ميكن. وحىت يتم ذلك ابلشكل العلمى 
املنشود كان البد من التعرف على طبيعة العمل املتاح على مستوى حمافظات اجلمهورية، وماهى أكثر 
القطاعات امتهاان على مستوى كل حمافظة وعلى مستوى اجلمهورية؛ وذلك هبدف توجيه اجملتمع اىل 
االهتمام ابلقطاعات األكثر مسامهة يف رفع معدالت التنمية على املستوى احمللى واالقليمى، ومن هنا 
أتتى أمهية تنفيذ هذه الدراسة للتعرف على التباينات اإلقليمية ىف نوع العمل ابإلضافة اىل  طبيعة 

العمل على مستوى كل حمافظة وذلك وفقا ملوقعها اإلقليمي واجلغرايف وخصائصها السكانية.

٣

مــقدمـــة

التباين اإلقليمي يف العمل (الوضع يف مجهورية مصر العربية)



- يتضح لنا ابلنظر اىل شكل (1) أهم التباينات اخلاصة بطبيعة العمل على مستوى مجهورية مصر 
العربية حيث حيتل قطاع الزراعة والصيد اجلزء األكرب نسبة جلميع قطاعات العمل األخرى وذلك 
قطاعات  على مستوى  األقل  النسبة  والتأجري  العقارات  أنشطة  قطاع  بينما حيتل   ،(%26) حبواىل 
العمل وذلك بنسبة( 0.2%)، أما قطاع الصناعات التحويلية والذى يعترب املنفذ األساسي لزايدة 
فرص التنمية وزايدة فرص العمل فيحتل ما يقرب من (11 % ) من قطاعات العمل على مستوى 
اجلمهورية، ىف حني بلغت نسبة قطاع األنشطة العلمية والتقنية املتخصصة حواىل (2%) وهى نسبة 
تعترب ضعيفة للغاية لكوهنا من املهن الىت من املفرتض أن تعتمد عليها كافة قطاعات العمل ابلدولة 
هذه  لتطوير كل  الالزمة  العلمية  واالحباث  التقنيات  أهم  على  والتعرف  التطوير  يف  للمسامهة 

القطاعات.

٤



مستوى  على  التنمية  معدالت  مسامهة ىف  القطاعات  أهم  من  التحويلية  الصناعات  تعترب   
اجلمهورية وابلنظر اىل الشكل (2) يتضح لنا أن حمافظة القاهرة من احملافظات احلضرية األكثر اهتماماً 
ابلصناعات التحويلية؛ إذ يوجد هبا أعلى نسبة من السكان الذين ميتهنون الصناعات التحويلية وتقدر 
بــ حواىل (14%). وىف مقابل ذلك جند أن حمافظة بورسعيد تعد من أقل احملافظات احلضرية ىف امتهان  
هذه الصناعات بنسبة تقدر بــ حوايل (1%)، وأتيت هذه النسبة يف الوقت الذي تتمتع فيه حمافظة 
بورسعيد بطبيعة جغرافية وتنموية جيدة للغاية من الواجب أن تؤهلها ألن تكون من أهم احملافظات 
على مستوى اجلمهورية ىف هذا القطاع، اما حمافظات الوجه القبلي جند أن حمافظة اجليزة قد احتلت 
القبلى مساوية حملافظة القاهرة على مستوى اجلمهورية ىف هذه  الرتتيب األول على مستوى الوجه 
الصناعات بنسبة تقدر بــ حوايل (14%)، وابلنظر إىل حمافظة دمياط أوىل حمافظات الوجه البحري 
من حيث املؤشرات السكانية ابإلضافة إىل توافر األيدى العاملة املاهرة، وكذلك الصناعات املتطورة 
ىف جمال األاثث واألخشاب  جند أن نسبة امتهان هذه الصناعات ىف حمافظة دمياط تقدر بــ حواىل 
(4%) فقط وهي نسبة ضئيلة للغاية ال تتماشى مع ما جيب أن تكون عليه هذه احملافظة من اهتمام 
هبذه الصناعات وحتقيق أعلى نسب يف امتهاهنا على مستوى اجلمهورية. وإىل جانب ذلك جند أن 
القبلى واحملافظات احلدودية قد احتلت النسب األقل على مستوى اجلمهورية ىف  حمافظات الوجه 
امتهان هذه الصناعات؛ مما يستلزم ضرورة االهتمام هبذا القطاع من أجل رفع معدالت التنمية على 

مستوى هذه احملافظات مما ينعكس أثره على معدالت التنمية على مستوى اجلمهورية.

٥



وإىل جانب ذلك جند أن حمافظات الوجه القبلى واحملافظات احلدودية قد احتلت النسب   
األقل على مستوى اجلمهورية ىف امتهان هذه الصناعات؛ مما يستلزم ضرورة االهتمام هبذا القطاع من 
أجل رفع معدالت التنمية على مستوى هذه احملافظات مما ينعكس أثره على معدالت التنمية على 

مستوى اجلمهورية.

ابلنظر اىل قطاع الزراعة كما هو موضح ابلشكل (3)، جند أن حمافظات الوجه البحري قد   
احتلت النسب األعلى على مستوى حمافظات اجلمهورية يف إمتهان الزراعة والعمل هبا؛ وذلك نظرا 
للطبيعة البيئية واجلغرافية هلذه احملافظات، وأتيت حمافظة البحرية يف مقدمة حمافظات اجلمهورية بصفة 
عامة وحمافظات الوجه البحري بصفة خاصة ىف العمل هبذا القطاع  بنسبة تقدر بــ حواىل (%20)، 
بينما احتلت حمافظة املنيا املركز الثاىن على مستوى اجلمهورية واألول على مستوى اقليم الوجه القبلى 
واجلغرافية  البيئية  الطبيعة  إىل  وابلنظر   ،(%12.32) حوايل  بـ  تقدر  بنسبة  القطاع  هبذا  العمل  ىف 

للمحافظـات احلضريــة وحمافظـــات احلـــدود أيضـــا جنـــد أهنمـــا األقل نسبة يف العمل هبذا القطاع.

٦



يعترب قطاع املعلومات والبحث العلمي من القطاعات اهلامة والضرورية على مستوى مجيع   
القطاعات ملا له من ضرورة هامة وفعالة ىف تنمية قطاعات العمل األخرى والنهوض هبا ومن مث ينعكس 
أثر ذلك على ارتفاع معدالت التنمية ابجملتمع؛ إال أنه ومن خالل النظر إىل الشكل (4) يتضح لنا 
الكربى  القاهرة  حمافظات  عدا  اجلمهورية،  حمافظات  معظم  ىف  القطاع  هذا  ىف  العمل  نسب  تدىن 
(القاهرة - اجليزة - القليوبية) إذ تقدر النسب هبم على الرتتيب ابلنحو التايل (%31 - %21 - 

12%)، ومن هنا جند ضرورة اهتمام الدولة هبذا القطاع وإحيائه والتوسع فيه.

وابلنسبة إىل قطاع اخلدمات الفندقية وفقاً ملا يوضحه شكل (5) جند أن حمافظة القاهرة قد   
احتلت النسبة األعلى على مستوى حمافظات اجلمهورية  بنسبة  تقدر حواىل  (16%) ويليها حمافظة 
اجليزة حواىل (15%) ويتضح لنا أيضاً اخنفاض النسبة ىف حمافظات( أسوان - األقصر- البحر األمحر 
- مطروح- مشال سيناء - جنوب سيناء) بنسبة ال تتجاوز 2%، على الرغم من اهنا حمافظات تتميز 
ابلطابع السياحى ومتتلك كثري من املقومات يف هذا القطاع، مما يستلزم ضرورة االهتمام هبذا القطاع 
مبحافظات الوجه القبلى واحملافظات احلدودية لتمتعهم ابلبيئة اجلغرافية املالئمة واملناطق السياحية الىت 

من شاهنا العمل على  تطوير وتنشيط قطاع السياحة ىف مصر.

٧

شكل (4) : نسبة املشتغلني بقطاع املعلومات من إمجايل املشتغلني - مصر 2017



٨

متثــل أزمــة التعلــيم واملنــاهج التعليميــة ونظــام التــدريس ســواء فــي التعلــيم األساســي أو اجلــامعي   
املشاكل  أحدي  و  املتعاقبة  املصرية  احلكومــات  تواجــه  التــي  األزمــات  أســوأ  مــن  واحــدة  مصــر  فــي 
جيـد  من ذلك حيث  أبعد  إيل  التعليم يف مصر  أاثر مشكلة  ومتتد  اجملتمع أبكمله  تواجه  اليت  املستعصية 
الشـباب املصـري نفسه فـي كافـة املسـتوايت غيـر مرغـوب فيـه مـن سـوق العمـل وهـو مـا يـؤدي إلـي ارتفــاع 
نســب البطالــة بشــكل غيــر مســبوق، ابالضــافة إلــي التنافســية مــع خرجيــي اجلامعــات األجنبيــة مــن شــباب 

الــدول األخرى فــي ســوق العمــل الــدويل التــي فــي الغالب تكون لصاحل هذا األخري.

اثنيا: خمرجات التعليم وعالقته بسوق العمل يف مصر 



٩

 ويتضح لنا من الشكل (6) ان اعلى نسبة للمتعطلني طبقا للحالة التعليمية هي بني خرجيي التعليم الفين 
وبلغت حواىل (34%) وفقا لبياانت اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء ابريل عام 2019، مما يشري 
اىل ان هناك خلل بني خمرجات التعليم الفىن واحتياجات سوق العمل املصري؛ وهذا ما يؤكد على ما مت 
طرحه سابقاً من ضرورة تطوير منظومة التعليم الفىن مبا يتناسب مع متطلبات العمل على مستوى اجلمهورية، 
وذلك إلمكانية  ويكتبون)  يقرءون  ومن  (األميني  فئات  بني  توجد  للبطالة  نسب  أقل  أن  للنظر  وامللفت 

إمتهاهنم أايً من الوظائف الدنيا املتاحة. 



١٠

البطالة بني اإلانث (الشاابت) ىف مصر تظل أكثر من مرة ونصف وأعلى من املستوايت الدولية   
ومستوايت الدول ذات مؤشر التنمية املرتفع (شكل 7).

ونظراً ألمهية وجود املهارات املناسبة للوظائف وأمهية النظر يف تبعثر املعلومات حول هذه الفجوة،   
وحول أهم األسباب اليت إما تساهم يف خلق هذا التنافر بني العرض والطلب من انحية املهارات أو تتسبب 

يف غياهبا كلياً يف النظام، مما يؤدي إىل توسيع الفجوة بني العرض والطلب ومنها:-

اوًال وجود معلومات غري موثوقة وغري مستّغلة ابلشكل الكايف حول سوق العمل
• يقوم اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء إبجراء مسوح دورية حول القوى العاملة، إال أنه من غري 
الواضح إىل أي درجة يستفيد قطاع التعليم والتدريب من نتائج وحتليل هذه املسوح اليت تُنشر بعد سنوات 
قليلة من إجرائها يف ختطيطه حملتوى براجمه اهلادفة إىل تلبية حاجات السوق، عالوة على ذلك فمن دون 
وجود وحدة أو هيئة خمتصة مبعلومات سوق العمل، يصبح من الصعب جداً حماولة التنبؤ ابالجتاهات املتعلقة 
ابملهارات اليت سيتزايد عليها الطلب يف املستقبل، وهذا هو احلال حىت يف بعض أكثر الدول تقدماً، فما 
ابلنا ابلوضع االقتصادي الذى مازال فيه القطاع اخلاص فيها انشئاً وحيتاج إىل فهم أمهية التعاون ومشاركة 

املعلومات مع احلكومة من أجل التقليل من التنافر بني املهارات املوجودة وحاجات سوق العمل.

شكل (7) معدل البطالة بني الشباب : إانث - ذكور

اثنياً عدم وجود خدمات ارشاد مهين: 
• ويتضح ذلك يف بعض القطاعات مثل الزراعة اليت تعترب أولوية اقتصادية وقطاعاً كبرياً للتوظيف، إال أن 
عدد املدارس الزراعية التقنية حمدود جداً ابملقارنة مع ابقي أنواع املدارس بسبب قلة اإلقبال عليها من قبل 
الطلبة واألهايل على حد سواء. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل مت نصح الشباب حول العمل يف 

الزراعة وفرص العمل املتوفرة فيها؟

اثلثاً عدم إجراء دراسات تتبعيه خلرجيي مراكز التدريب والتعليم املهين والتقين على نطاق واسع :
• تساعد الدراسات التتبعية واضعي السياسات الرتبوية والعاملني يف املوارد البشرية واجملتمع على حتسني 
ممارساهتم وتقييم األداء، ويوجد نقص واضح يف هذا اجملال لذلك البد من إجراء هذه الدراسات بصورة 
فعالة ومعمقة، ألهنا تساعد يف توفري التدريب والتعليم املهين وتقليص الفجوة بني العرض والطلب ومعاجلة 

قضية التنافر بني املهارات وسوق العمل. 

رابعاً عدم ربط مدخالت وخمرجات صناعة التعليم خبطط إدارة موارد الدولة:
سيكون من املفيد لضمان جناح هذا املفصل احملوري التطرق إىل العديد من اآلليات اخلالقة وامللهمة نوجزها 

فيما يلي: 
• انتهاج مبدأ التخصص الدراسي من البداية.

• تطوير املناهج وتطعيمها بكل ما هو حديث من العلوم.
• تشجيع املوارد غري التقليدية للمسامهة يف جماالت البحث العلمي.
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اخلالصة والتوصيات

العرض  بني  التنافر  معاجلتها  لدى  واإلجرائية  اهليكلية  التحدايت  من  العديد  الدولة  تواجه 
والطلب على املهارات يف سوق العمل إىل جانب اجلودة املتدنية واالرتباط الضعيف حملتوى 
قلة مشاركة  الورقة مدى  وتبني هذه  العمل.  بواقع  والتقين  املهين  والتعليم  التدريب  مراكز 
التدريب والتعليم املهين والتقين، ونقص املعلومات  العمل يف عملية إصالح مراكز  أرابب 
املوثوقة حول سوق العمل واليت حىت يف حال توافرها ال حتلل ابلشكل السليم وال تستخدم 
من قبل الرتبويني يف التخطيط، وغياب الوعي أبمهية التوجيه املهين والدراسات التتبعية للطلبة 
اجلودة  ضعف  من  املفرغة  احللقة  تغذي  واليت  برمتها  للعملية  املتدنية  واجلودة  واخلرجيني، 
واألداء واحلافز والثقة ابلنفس لكل املنخرطني يف التدريب والتعليم املهين والتقين، وتشمل 

بعض التوصيات اليت  تستحق األخذ بعني االعتبار من قبل صانعي القرار ما يلي: 
• ضرورة توافر خرائط معلوماتية ختتص بكل مما يلي: (األمية - البطالة - خصائص السكان 
يف  خاصة  املشاريع)  توزيع   - املتاحة  الطبيعية  واملوارد  احمللية  الصناعات   - حمافظة  لكل 
لتقدير احتياجات احملافظة من املشاريع ووفقا لطبيعتها  الصعيد واحملافظات احلدودية وفقا 

اجلغرافية والسكانية.  
واملهين    الفين  التعليم  والتوسع يف  العمل،  لسوق  احمللي  التعليم ابالحتياج  ربط خمرجات   •

املوجه وربط خمرجاته مبشروعات التنمية احمللية. 
• ضرورة االهتمام بقطاع املعلومات والبحث العلمي ملا له من ضرورة هامة وفعالة يف تنمية 
قطاعات العمل األخرى والنهوض هبا ومن مث ينعكس أثر ذلك على ارتفاع معدالت التنمية 

اجملتمعية.
• ضرورة االهتمام ابحملافظات ذات الطبيعة اخلاصة من حيث نوع املهن املنتشرة هبا وتوافر 
املادية  االمكانيات  وتوفري  العقبات  تذليل كافة  خالل  من  وذلك  واملدربة  املاهرة  العمالة 

والفنية يف تطوير هذه املهن مبا جيعلها منافسة لألسواق العاملية، مثال ذلك حمافظة دمياط 
واليت تشتهر بصناعة األاثث والعمالة املدربة واملاهرة يف هذا اجملال. 

• ضرورة االهتمام بقطاع السياحة من خالل تذليل كل العقبات وتوفري اإلمكانيات املادية 
والفنية خاصة يف حمافظات الوجه القبلي واحملافظات احلدودية ذات الطبيعة اخلاصة املؤهلة 

لتنشيط قطاع السياحة على مستوى اجلمهورية.
املنـاهج  وتطـوير  التعلـيم،  لـدعم  اإلسـرتاتيجية  اخلطـط  ووضـع  التعلـيم،  ميزانيـة  زيـادة   •
التعليميــة مبــا يتناســب مــع خصــائص اجملتمــع، وتطــوير وتــدريب املعلــم حتــي يستطيع مواكبة 

حركـة احلداثـة العلمية والتكنولوجية.
• جيب أن تضع احلكومة مسودة التشريعات ذات العالقة لتخلق حوافز مالية وغري مالية 
ألصحاب العمل (القطاع الرمسي وغري الرمسي) ليصبحوا أكثر نشاطاً يف عملية تدريب الطلبة 
القطاع  تطورات  آخر  على  واملدربني  املعلمني  وتدريب  منشآهتم،  يف  مباشر  بشكل 

والتكنولوجيا فيه.
• إجراء حبوث ودراسات لسوق العمل بشكل دوري، وضمان حتليل النتائج واستخدامها من 
العمل املسؤولة عن هذا املوضوع إىل  القدرات لطواقم عمل وزارات  الرتبويني، وبناء  قبل 
جانب عقد اجللسات التوعوية ألصحاب العمل حول أمهية املشاركة والتعاون مع مثل هذه 

الدراسات.
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