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إضاءات مهمة تناولها التقرير : 

ي�ستعر�ض التقرير ال�سادر عن موؤتمر القمة العالمية للحكومات  2018م  تحت عنوان »م�ستقبل الوظائف في ال�سرق الأو�سط« °°
ال�سيناريوهات الم�ستقبلية لتطور واأتمتة القوى العاملة في منطقة ال�سرق الأو�سط، بناًء على الأبحاث الأخيرة والم�ستمرة 
في معهد ماكينزي العالمي حول »م�ستقبل العمل«. ويعد موؤتمر القمة العالمية للحكومات الذي انعقد في دورته ال�ساد�سة 
ة عالمية تهدف اإلى ا�ست�سراف حكومات  على التوالي في ال�سنوات ال�ست الما�سية والتي ت�ست�سيفها مدينة دبي، من�سّ
البتكار  من  ال�ستفادة  كيفية  على  التركيز  مع  الم�ستقبل  لحكومات  عمل  برنامج  عام  كل  القمة  وتحّدد  الم�ستقبل.  

والتكنولوجيا في التغلب على التحديات العالمية التي تواجه الدول. 

وي�سمل التقرير تحلياًل لــ )6(دول في منطقة ال�سرق الأو�سط، وهي: مملكة البحرين، وجمهورية م�سر العربية، ودولة °°
الكويت، و�سلطنة ُعمان، والمملكة العربية ال�سعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وت�سم هذه الدول ال�ست مجتمعة 
لغاية  اأمريكي،  دولر  تريليون   1،5 اأكثر من  الم�سترك  الإجمالي  المحلي  ناتجها  ويبلغ  ن�سمة،  مليون  اأكثر من )147( 

2016م.

�سلط التقرير ال�سوء على اأنه يمكن اأتمتة 45% من الأن�سطة الموجودة في �سوق العمل في ال�سرق الأو�سط،  في حين °°
يمكن اأتمتة اأقل من 5% من جميع الوظائف با�ستخدام التقنيات الموجودة حاليًا بالكامل، فاإن 60% من جميع الوظائف 

تت�سمن 30% على الأقل من الأن�سطة القابلة للأتمتة، هذا يعني وظائف جديدة تتطلب مهارات جديدة.

وفي هذا ال�سدد، يوؤكد الخبير القت�سادي في معهد ما�سات�سوت�ض للتكنولوجيا الذي ابتكر م�سطلح  منهجية المهمــات °°
اأ�سواق  التفاعل بين العمل الب�سري والتكنولوجيا في  )Task Approach(، والمعتمد حاليًّا على نطاق وا�سع لدرا�سة 
العمل الحديثة، على اأنَّ العمال �سيحتفظون بميزة ن�سبية في المهام التكميلية حتى ولو كانت التكنولوجيا �ستحل محل 
ن�سبة متزايدة، وبالتالي من المتوقع بقاء �سريحة كبيرة من الوظائف التي تتطلب مهارات متو�سطة، اإل اأنه �سينتج عنها 
وظائف جديدة تتطلب وجود مهارات جديدة، وبالتالي قد تن�ساأ اأنواع جديدة من الوظائف الو�سطية من خالل تداخل 

التفاعل بين الإن�سان والآلة في مختلف المجالت.

وعند التدقيق في هذا التحليل القطاعي، نكت�سف �سبب اعتبار التطور الحالي لتكنولوجيا الأتمتة تهديدًا وتحديًا للجهود °°
ال�سابقة والجارية في المنقطة لإيجاد فر�ض عمل م�ستقبلية في قطاعات كانت تولد �سابقًا وظائف م�ستقرة ن�سبيًا وذات 
اأجور منا�سبة. فالقطاعات التي تعتمد على المهام الروتينية ب�سكل مكثف، مثل الت�سنيع والنقل والتخزين وقطاع 
المعلومات، معر�سة بن�سبة 50% لأن تكون موؤتمتة في المنطقة ، في حين اأن الوظائف في قطاعات اأخرى والتي 
الروتينية مثل:  الب�سري المت�سف بالإبداعية والتعقيد و الخدمات غير  التفاعل  اأن�سطة   اأعلى من  تتطلب قدراً 
وم�سممو  التمري�ض،  وم�ساعدو   ، الكيميائيون  والفنيون  ال�سفر،  ووكلء  الإح�ساء،  وخبراء  التنفيذيين،  الروؤ�ساء 
المواقع الإلكترونية، وت�سميم الأزياء، والطب النف�سي، مثل هوؤلء هم اأقل عر�سة للأتمتة  في الوقت الراهن . 
ويو�سح ال�سكل رقم )1( مدى اإمكانية اأتمتة الوظائف بال�ستناد اإلى التكنولوجيا الموجودة حاليًا في الم�سميات الوظيفية 

و�سط )مجتمعة(1 في �ست دول في منطقة ال�سرق الأ
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1  تحدد إمكانيات األتمتة وفقًا ألنشطة العمل القابلة لألتمتة من خالل تكييف التكنولوجيا الموجودة حاليًا. المصدر: المكتب 
األمريكي إلحصائيات العمل؛ تحليالت معهد »ماكينزي« العالمي.

�سكـل رقم  )1(

ويو�سح ال�سكل رقم )1( مدى اإمكانية اأتمتة الوظائف بال�ستناد اإلى التكنولوجيا الموجودة حاليًا في الم�سميات الوظيفية 
و�سط )مجتمعة(1 في �ست دول في منطقة ال�سرق الأ

أقل من  ٥ ٪ من الوظائف قابلة لألتمتة بالكامل 

أمثلة عن 
الوظـــــائـــــف
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مسؤولو المخازن،ووكالء 
السفر،ومصلحو الساعات

الفنيون الكيميائيون
ومساعدو التمريض

ومصممو المواقع اإللكترونية 

مصممو األزياء،والرؤساء 
التنفيذيون وخبراء اإلحصاء 

األطباء النفسيون والمشرعون

كما اأو�سح التقرير باأنَّ �سهادة التعليم العالي اأو ما يعادلها من الخبرة المهنية تعتبر اأف�سل �سمانة للح�سول على وظيفة °°
اإلى 22%، بالن�سبة للموظفين الحا�سلين على �سهادة  اإذ ينخف�ض متو�سط احتمال الأتمتة  في �سوق العمل الم�ستقبلي؛ 

البكالوريو�ض اأو درا�سات عليا.

اأ�سار التقرير باأنَّ الح�سة الأكبر من اإمكانية الأتمتة  تتركز في م�سر مقارنة ببع�ض اقت�سادات دول مجل�ض التعاون °°
الخليجي، اإل اأن القيمة القت�سادية الأعلى تتمثل في ال�سعودية، مما يعك�ض متو�سط الأجور الأعلى فيها.

اأمريكي من °° دولر  مليار  نحو )11.3(  يرتبط  العاملة، حيث  القوى  اأتمتة  اإمكانية  في  ال�سلطنة  و�سع  التقرير  واأو�سح 
الأجور بال�سلطنة  باأن�سطة قابلة لالأتمتة، و )800،000( موظف بدوام كامل في اأعمال قابلة لالأتمتة حاليًا من الناحية 

التقنية. »مو�سح في ال�سكل رقم )4(«.
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°°)1( ت�سمل:  الأتمتة،  �سيناريوهات  م�ستقبل  على  توؤثر  النطاق  وا�سعة  رئي�سية  عوامل  خم�سة  هناك  باأنَّ  التقرير  واأفاد 
الجدوى الفنية، و)2(تكلفة تطوير الحلول ون�سرها، و)3( اآليات �سوق العمل، و)4(المنافع القت�سادية، و)5( القبول 

الجتماعي والتنظيمي. كما هو مو�سح في ال�سكل رقم )2(.

الجدوى الفنية 

أتمتة النشاط، 	 
يجب أن تصل كل 

القدرات المستخدمة 
لهذا النشاط إلى 

المستوى المطلوب 
من األداء.

تقدير الجدول الزمني للتقدم 	 
التكنولوجي من خالل المقابالت 

واالستبيانات مع خبراء القطاع 
والخبراء األكاديميين.

تقدير الفترة الزمنية لتطوير حلول 	 
لألنشطة القائمة على القدرات 

المطلوبة والجداول الزمنية 
السابقة للتنمية.

بدء اعتماد األتمتة عند تساوي 	 
تكلفة أتمتة نشاط ما مع تكلفة 

اليد العاملة. 

مقارنة أجور اليد العاملة بتكلفة 	 
الحلول. 

األجور بحسب المهنة والدولة. 	 

التكاليف الخاصة بالحلول. 	 

وضع نموذج منحنى بياني 	 
لقياس أثر تكنولوجيا المعلومات 
بناًء على نتائج ومعدالت اعتماد 

التكنولوجيا السابقة. 

ينبغي أن تكون 	 
القدرات متكاملة 

لتشكيل الحلول.
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آليات سوق 
العمل

تكلفة تطوير 
الحلول ونشرها

المنافع 
االقتصادية

القبول التنظيمي 
واالجتماعي

تحدد التكاليف 	 
المرتبطة بوضع 

حلول مختلفة 
ونشرها لتحديد مدى 

سرعة الوصول إلى 
الجدوى االقتصادية

ستعتمد الجدوى 	 
االقتصادية لألتمتة 

على مقارنتها بتكلفة 
اليد العاملة البشرية، 

التي تتأثر بآليات 
العرض والطلب

يمكن أن تحقق األتمتة 	 
فوائد إضافية ألرباب 

العمل، بما فيها زيادة 
الجودة والكفاءة 
وانخفاض معدل 

الخطأ، باإلضافة إلى 
انخفاض تكاليف اليد 

العاملة.

يستند اعتماد األتمتة 	 
على وتيرة التغيير 

التنظيمي، والخيارات 
السياسية، والوصول 

الى إتفاق مشترك 
بين الجهات المعنية.

اعتماد األتمتة  الجدوى االقتصادية  تطوير الحلول  إمكانيات األتمتة

�سكل رقم  )2(

ويمكن اأن ت�سكل الأتمتة في ال�سيناريو الأول اأكثر من 50% من �ساعات العمل في ثلثي الدول  خلل 20 عـــاماً بحلول °°
2036م. وفي ال�سيناريو الأخير )اعتماد الأتمتة(، �ست�سمل اأكثر من ن�سف الدول اأتمتة بن�سبة 50% على الأقل خلل 

50 عاماً بحلول 2066م.

 كما اأ�سار التقرير اإلى اأنَّ الأبحاث العالمية ال�سابقة بينت اأن الأتمتة �ست�سكل قوة عالمية �ستوؤثر على جميع الدول �سواء °°
كانت اقت�سادات نا�سئة اأو متقدمة.

 وقد يكون اعتماد الأتمتة اأ�سرع في البداية في القت�سادات المتقدمة مقارنة بالقت�سادات النا�سئة نتيجة لم�ستويات °°
الأجور وتكاليف حلول الدمج. ففي دول الخليج وال�سرق الأو�سط ت�سل ن�سبة  »اإمكانية اأتمتة اأن�سطة الأعمال الحالية« اإلى 

80% حتى عـــام 2030م، ولكن »العتماد الفعلي لالأتمتة« اأبطئ بكثير.

المصدر: تحليل معهد “ماكينزي” العالمي. 



7 �سوق عمل °° �سمات  الم�ستويات - تحمل  تفاوت في  الإقليمية - حتى مع وجود  القت�سادات  باأنَّ جميع  التقرير  واأو�سح 
مجزاأ، يف�سل بين وظائف اأعلى اأجرًا للمواطنين، وخا�سة في القطاع العام، ووظائف اأقل اأجرًا للعمال المغتربين اأغلبها 

في القطاع الخا�ض.

وك�سف التقرير اإن معظم دول المنطقة ل تزال تعمل في �سوق عمل مجزاأ، ي�سهد انق�سامًا قويًا في اأنماط العمل التي °°
العالمية  العوامل  النموذج وتكيفه مع  ب�ساأن كيفية تطور هذا  �سوؤاًل  بالوافدين، وهذا يطرح  المواطنون مقارنة  يوؤديها 

لأتمتة القوى العاملة والتقدم التكنولوجي.

اأن وا�سعي ال�سيا�سات ،ل �سيما في �سوق °° وعند التمعن في الأثر المحتمل على دولة الإمارات العربية المتحدة، يتبين 
العمل المجزاأ في دول الخليج، هم حاليًا اأمام خيار  ا�ستراتيجي هام يتعلق بكيفية تنظيم م�ستقبل العمل. 

وا�ستنادًا اإلى تق�سيم اأن�سطة العمل ح�سب القطاع والوظيفة والتعليم، ي�سير التقرير اإلى اأن اأكثر من 93% من اإمكانية °°
الأتمتة الموفرة للعمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي قابلة للتطبيق على وظائف ت�سغلها القوى العاملة الوافدة 
حاليًا. واأ�سار التقرير اإلى اأنَّ  اأكثر من 60% من اإمكانية الأتمتة بالن�سبة لدولة الإمارات العربية المتحدة تتركز �سمن 
)6( من اأ�سل )19(قطاعًا في العينة الماأخوذة، والتي ت�سمل خدمات كالخدمات الإدارية والدعم والخدمات الحكومية 

والت�سنيع والبناء وتجارة التجزئة وتجارة الجملة.

ومن جانب اآخر، توفر الأتمتة مكا�سب متعددة في الإنتاجية تتجاوز مجرد ا�ستبدال العمالة ا�ستنادًا اإلى معهد »ماكينزي 
العالمي« في تقديم الم�سورة ب�ساأن ن�سر تكنولوجيا الأتمتة الحالية ودرا�سات الحالة في مختلف القطاعات، فاإننا نالحظ 
ونقدر باأن مكا�سب الأداء الأخرى �ستطغى على تاأثير ا�ستبدال العمالة في بع�ض القطاعات؛ حيث من المتوقع اأن ت�سيف 
الأتمتة ما بين )0.3- 2.2(% من نمو الإنتاجية ال�سنوي اإلى القت�ساد العالمي حتى عـــام 2030م. ومن المثير لالهتمام 
اأن توؤدي هذه المكا�سب دورًا مهمًا في التوازن وخا�سة بالن�سبة لبع�ض نقاط القوة الحالية لالقت�سادات  اأنه من المتوقع 

الغنية بالموارد في ال�سرق الأو�سط، كما هو الحال في قطاعات النفط،وال�سيدلة والت�سويق الإ�ستهالكي.
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نتائـــج التقرير

أسفر عن التقرير )8( نتائج رئيسية في الدول الست، تلخصت في اآلتي: 

اإمكانية اأتمتة 45% من الأن�سطة الموجودة في اأ�سوق الدول العربية ال�ست حاليًا ا�ستنادًا للتقنيات الموجودة في الوقت . 1
الراهن، وهذا اأقل بقليل من المعدل العالمي البالغ 50%. والفارق �سئيل بين الدول الـــ 6، حيث اأ�سارت التقديرات اإلى  
اأنَّ الأن�سطة القابلة لالأتمتة في المملكة العربية ال�سعودية و�سلطنة ُعمان اأقل بن�سبة 41%، بينما اأظهرت م�سر اأعلى 
ن�سبة بلغت 48%؛ نظرًا ل�سخامة حجم القوى العاملة الُمطلقة �سمن قطاعي الت�سنيع والزراعة ، فاإن اإمكانية الأتمتة 
اإلى دول الخليج. واأ�سار التقرير باأنَّ اإمكانية الأتمتة الفنية في دول ال�سرق  فيها ت�ستخوذ على الح�سة الأكبر قيا�سًا 
الأتمتة  اإمكانية  ال�سكل رقم )3(  ويو�سح  الدول.  بين  العالمية، مع وجود فروقات ملحوظة  المعدلت  تماثل  الأو�سط 

الفنية بالن�سبة المئوية في دول ال�سرق الأو�سط.

�سكل رقم  )3(

إماكنات األتمتة الفنية
بالنسبة المئوية

دول الشرق األوسط

اليابانالبحرين

الهندمصر

الصينالكويت

الدول األوروبية سلطنة عمان
الخمس الكبرى2

الواليات المتحدة المملكة العربية 
السعودية

اإلمارات العربية 
المتحدة

المعدل1
)للدول الست(

المعدل العالمي
)٤٦ دولة(

)Benchmarks( الدول المرجعية

4556

4852

4351

4147

46 41

43

4550

1  المتوسط المرجح على أساس التوظيف بدواٍم كامل في عام 201٦م
2 فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة. 

المصدر: توقعات أوكسفورد االقتصادية؛ قاعدة بيانات »إي إس إم آي« )Esmi(؛ المكتب األمريكي إلحصاءات العمل؛ تحليل معهد »ماكينزي« العالمي.
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المصدر: توقعات أوكسفورد االقتصادية؛ قاعدة بيانات »إي إس إم آي« )Esmi(؛ المكتب األمريكي إلحصاءات العمل؛ تحليل معهد »ماكينزي« العالمي.

تتج�سد اإمكانية الأتمتة بقيمة اقت�سادية هائلة وفر�ض �سمن العينة الماأخوذة من دول ال�سرق الأو�سط ال�ست المختارة  . 2
مجتمعة، حيث يرتبط )366.6( مليار دولر اأميركي من الأجور و)20.8(مليون موظف بدوام كامل باأن�سطة قابلة 

لالأتمتة حاليًا من الناحية التقنية.
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�سكل رقم  )4(

تظهر القطاعات التي تتطلب اأداء مهام روتينية، مثل: الت�سنيع، والنقل، والتخزين، بالإ�سافة اإلى قطاع المعلومات . 3
قابلية لالأتمتة التقنية في المنطقة بن�سبة تزيد على 50%، اإل اأن اإمكانية الأتمتة في القطاعات التي تعتمد على التفاعل 
الب�سري والأن�سطة الإبداعية، وغير الروتينية كالفنون، والترفيه، والت�سلية، والرعاية ال�سحية، والتعليم تبدو بمعدل 

اأدنى من المتو�سط بن�سبة تترواح بين %37-29. 

ب�سبب . 4 الوظائف  المحتمل لفقدان  الخطر  القطاعات، ويكون  بين  ب�سكل كبير  التقنية  الأتمتة  اإمكانية  وتختلف 
المنخف�سة  الم�ستويات  ذوي  من  الحاليين  والموظفين  للعمال  بالن�سبة  م�ستوياته  اأعلى  في  الأتمتة  تقنيات 
والمتو�سطة من التعليم والخبرة؛ حيث يبلغ متو�سط احتمال اأتمتة وظائف القوى العاملة الحا�سلة على تعليم 
ثانوي اأو تتمتع ببع�ض الخبرة المهنية 55%، في حين يبلغ متو�سط احتمال اأتمتة وظائف الحا�سلين على موؤهل 
�سملها  التي  ال�ست  الدول  في  العاملة  القوى  من   %57 اأن  في  التحدي  ويتمثل   .%50 الثانوي  التعليم  من  اأدنى 
التقرير تندرج �سمن الفئتين ال�سابقتين. وتعتبر �سهادة التعليم العالي اأو ما يعادلها من الخبرة المهنية اأف�سل 
�سمانة للح�سول على وظيفة في �سوق العمل؛ حيث ينخف�ض متو�سط احتمال الأتمتة اإلى 22% تقريباً بالن�سبة 

للموظفين الحا�سلين على �سهادة بكالوريو�ض اأو درا�سات عليا.
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من المرجح اأن تكون ن�سبة العمالة التي �ستخرج من �سوق العمل بحلـول عام 2030م اأقل من المتوقع ب�سبب العوامل . 5
التقنية والقت�سادية والجتماعية التي توؤثر في اعتماد الأتمتة.

اإنَّ  93% من اإمكانية اأتمتة  العمالة في دولة الإمارات قابلة للتطبيق على وظائف ي�سغلها العمال المغتربون حاليًا، وقد . 6
يكون من خالل البتكار المحلي والعتماد ال�سريع على تكنولوجيا الأتمتة، ول �سيما في قطاعات تكون فيها اإنتاجية 
العمال منخف�سة، ومن العوامل الكبرى الم�ساهمة في النمو القت�سادي، واإيجاد وظائف م�ستقبلية ذات ميزة تناف�سية 

على الم�ستوى العالمي.

اإنَّ  زيادة اإنتاجية العمل على المدى المتو�سط والطويل �ست�سكل دافعًا للنمو واإيجاد فر�ض عمل جديدة، ومن المتوقع اأن . 7
ت�سيف الأتمتة من 0.3% اإلى 2.2% من نمو الإنتاجية ال�سنوي اإلى القت�ساد العالمي بحلول عام  2030م.

اأكبر ب�سكل عام لأداء مهام تتطلب مهارات عاطفية واجتماعية وتفكيرًا منطقيًا . 8 �سيكر�ض العمال في الم�ستقبل وقتًا 
ووقتًا اأقل لأداء مهام تتطلب مهارات حركية متكررة وعمليات منظمة لجمع المعلومات ومعالجتها. علمًا باأنَّ  تكنولوجيا 

الأتمتة �ستوجد وظائف جديدة تكون معظمها خارج قطاع التكنولوجيا.

الخالصة:

اإمكانية  اأن  من  الرغم  فعلى  الو�سوح،  عدم  من  بنوع  يت�سم  الجديد  الأتمتة  ع�سر  باأن  القول  يمكن   ، ماتقدم  على  وبناًء 
ا�ستبدال العمالة الب�سرية تتو�سع ب�سرعة، اإل اأن الفر�ض الجديدة لإيجاد فر�ض عمل م�ستقبلية ا�ستنادًا اإلى مكا�سب محتملة 
في الإنتاجية والأداء عبر القطاعات على ال�سعيد العالمي وفي ال�سرق الأو�سط على حد �سواء، متوا�سلة الظهور. لذا، فاإنه 
يلزم المزيد من الوعي والبحث لمعرفة المزيد عن الآليات المعقدة النا�سئة، مع الأخذ بعين العتبار ب�سكل خا�ض التباين 
النمو في  �سريعة  الدول  والمجتمعات في  وال�سركات  الحكومات  يتعين على  اأنه  وداخلها.كما  البلدان  بين  المحتمل  الكبير 
ال�سرق الأو�سط اأن تعيد اهتمامها ب�سكل خا�ض للخيارات ال�سيا�سية الالحقة واأن تحدد م�سارها؛ حيث اإن اإيجابيات اأتمتة 
القوى العاملة ل تتركز في التغلب على بع�ض الم�ساكل طويلة الأمد المتعلقة بتجزئة �سوق العمل فح�سب، بل اأي�سًا في فتح 

م�سادر جديدة لالبتكار والنمو في اقت�ساد يجمع بين الإن�سان والآلة بطريقة جديدة.

وختامًا، ن�ستخل�ض اأن الأتمتة يمكن اأن تحل محل العمالة الب�سرية في عدد من القطاعات، و�سوف يتحدد ذلك وفقًا للتقنيات 
الحديثة الم�ستخدمة في كل قطاع، وقد تتركز في قطاعات ال�سناعة والإنتاج والخدمات. و�سوف يختلف ذلك بين الدول 
بناًء على طبيعة القت�ساد و�سعته ومدى التقدم في ال�ستثمار في التقنيات الحديثة وفي الوقت ذاته �سوف يوؤدي ذلك اأي�سًا 
اإلى ظهور وظائف اأخرى جديدة تتعلق بالبرمجة، والت�سميم، والمنتجات التقنية الحديثة المرتبطة بالأتمتة. وهذا بال �سك 

�سوف يوؤثر على �سيا�سات الدول في التعليم والت�سغيل.
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