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تقریر مستقبل الوظائف: الركود واألتمتة یغیران مستقبل عملنا، وھناك وظائف قادمة 

انتشار األتمتة في مجاالت العمل أسرع من المتوقع سیؤدي إلى زوال 85 ملیون وظیفة في السنوات الخمس المقبلة •
ثورة الروبوتات ستخلق 97 ملیون وظیفة جدیدة، لكن المجتمعات األكثر عرضة لخطر االضطرابات ستحتاج إلى دعم الشركات •

والحكومات 
التفكیر التحلیلي واإلبداع والمرونة من أكثر المھارات المطلوبة عام 2025، وأفضل الوظائف ھي في مجال البیانات والذكاء •

االصطناعي، وإنشاء المحتوى والحوسبة السحابیة 
الشركات األكثر تنافسیة ھي تلك التي تختار إعادة تأھیل الموظفین الحالیین ورفع مستوى مھاراتھم •
تعّرف أكثر على تقریر مستقبل الوظائف (سیتوفر الرابط بعد رفع حظر النشر)، شاھد فیدیو تعریفي عن التقریر وتابع جلسات •

حیة من قمة إعادة ضبط الوظائف 

جـنیف، سـویسـرا، 21 أكـتوبـر 2020 – خـلص تـقریـر مسـتقبل الـوظـائـف 2020 إلـى أن جـائـحة كـوفـید19 - تسـببت فـي 
تـغییر سـوق الـعمل بـشكل أسـرع مـن الـمتوقـع، ویشـیر الـبحث الـذي أصـدره الـمنتدى االقـتصادي الـعالـمي الـیوم إلـى أن مـا 

كان ُیعتبر "مستقبل سوق العمل" قد وصل بالفعل. 

ویـرى الـتقریـر بـأن األتـمتة، والتقسـیم الجـدیـد لـلعمل مـا بـین البشـر واآلالت سـیؤدیـان إلـى تـعطیل 85 مـلیون وظـیفة عـلى 
مسـتوى الـعالـم بحـلول عـام 2025، وذلـك فـي مـجال األعـمال الـتجاریـة الـمتوسـطة والـكبیرة عـبر 15 صـناعـة و26 

اقتصاداً.  
ویـتوّضـح مـن الـتقریـر بـأن الـطلب عـلى الـوظـائـف فـي مـجاالت مـثل إدخـال الـبیانـات والـمحاسـبة والـدعـم اإلداري یـتناقـص، 
فـیما یـتزایـد الـطلب عـلى األتـمتة والـرقـمنة فـي مـكان الـعمل. ھـذا ویـعمل أكـثر مـن 80٪ مـن رجـال األعـمال حـول الـعالـم، 
مـمن شـملھم اسـتطالع الـتقریـر، عـلى تسـریـع خـطط رقـمنة الـعملیات فـي مـجالـھم وعـلى تـطبیق تـقنیات جـدیـدة، ویـتوقـع ٪50 
مـن أصـحاب الـعمل تسـریـع أتـمتة بـعض األدوار فـي شـركـاتـھم. أي أن خـلق الـوظـائـف الجـدیـد سـیشھد تـباطـؤاً بـینما سـیشھد 

تدمیر الوظائف تسارعاً، األمر الذي یعتبر معاكساً لما رأیناه في سنوات سابقة. 

وتـعلّق سـعدیـة زھـیدي، الـمدیـر اإلداري لـلمنتدى االقـتصادي الـعالـمي عـلى نـتائـج الـتقریـر قـائـلًة: "لـقد سـّرعـت جـائـحة كـوفـید 
-19وصـول مسـتقبل الـعمل. وقـد أدى تسـریـع األتـمتة والـتداعـیات الـناجـمة عـن الـركـود الـتابـع لـلجائـحة إلـى تـعمیق الـتفاوتـات 

الحالیة عبر أسواق العمل وعكس المكاسب التوظیفیة التي تحققت منذ األزمة المالیة العالمیة في 2008-2007." 
وأضـافـت: "إنـھ سـیناریـو الضـطراب مـزدوج ُیـشّكل عـقبة جـدیـدة لـلعامـلین فـي ھـذا الـوقـت الـصعب. إن فـرصـة الـعمل عـلى 
إیـجاد حـلول، واإلدارة االسـتباقـیة لھـذا الـتغییر تـتقلص یـومـیاً، وال بـد للشـركـات والـحكومـات والـعامـلین مـن التخـطیط لـلعمل 

معاً بشكل عاجل لتنفیذ رؤیة جدیدة للقوى العاملة العالمیة ." 

تشـیر نـتائـج االسـتطالع الـتابـع لـلتقریـر بـأن حـوالـي 43٪ مـن الشـركـات عـازمـة عـلى تـقلیص قـوتـھا الـعامـلة بسـبب الـتكامـل 
الـتكنولـوجـي، وأن 41٪ مـنھا تخـطط لـتوسـیع نـطاق اسـتخدامـھا لـلمقاولـین واالسـتشاریـین فـي األعـمال الـمتخصصة، بـینما 

تخطط 34٪ فقط من الشركات التي شملھا االستطالع توسیع قوتھا العاملة بسبب التكامل التكنولوجي. 

ویـتوّضـح مـن الـتقریـر بـأنـھ بحـلول عـام 2025، سـیقسم أصـحاب الـعمل الـوظـائـف بـین اإلنـسان واآلالت بـالـتساوي. وسـیزداد 
الـطلب عـلى الـوظـائـف الـتي تـعزز الـمھارات البشـریـة، فـیما سـتركـز اآلالت بـشكل أسـاسـي عـلى مـعالـجة الـمعلومـات 

والبیانات والقیام بالمھام اإلداریة والوظائف الیدویة البسیطة للموظفین والعاملین (ذوي الیاقات البیضاء والزرقاء). 

حاجة ملحة لثورة في إعادة صقل المھارات 
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مـع تـطور االقـتصاد وأسـواق الـعمل سـتظھر97 مـلیون وظـیفة جـدیـدة فـي مـجاالت اقـتصاد الـرعـایـة، وتـكنولـوجـیا الـثورة 
الـصناعـیة الـرابـعة مـثل الـذكـاء االصـطناعـي، وإنـشاء الـمحتوى. وسـیحتفظ األفـراد بـدورھـم فـي الـمھام الـتي تـتطلب مـیزات 
بشـریـة مـثل اإلدارة، وتـقدیـم الـمشورة، واتـخاذ الـقرار، واالسـتدالل، والـتواصـل، والـتفاعـل. كـما وسـیكون ھـناك زیـادة فـي 
الـطلب عـلى الـعامـلین فـي مـجال االقـتصاد األخـضر، وفـي مـجال اقـتصاد الـبیانـات والـذكـاء االصـطناعـي، فـضالً عـن األدوار 
الجـدیـدة فـي الـھندسـة والـحوسـبة الـسحابـیة وتـطویـر الـمنتجات. ومـن الـمتوّقـع أن یـبقى الـعامـلین فـي ھـذا الـمجال فـي مـناصـبھم 

خالل السنوات الخمس المقبلة، مع العلم بأن حوالي 50٪ منھم سیحتاج إلى إعادة صقل لمھاراتھ األساسیة.  

وعـلى الـرغـم مـن االنـكماش االقـتصادي الـحالـي، یـدرك مـعظم أربـاب الـعمل قـیمة إعـادة بـناء مـھارات قـواھـم الـعامـلة. ویـتوقـع 
66٪ مـن أصـحاب الـعمل الـذیـن شـملھم االسـتطالع الـحصول عـلى عـائـد عـلى االسـتثمار فـي صـقل مـھارات الـموظـفین 
الـحالـیین وإعـادة تـأھـیلھم فـي غـضون عـام واحـد، كـما ویـتوقـعون إعـادة تـوزیـع 46٪ مـن الـعمال داخـل مـؤسسـتھم بـنجاح. 
وتـقول زھـیدي: "فـي المسـتقبل، سـنرى أن أكـثر الشـركـات تـنافسـیة ھـي تـلك الـتي اسـتثمرت بـكثافـة فـي رأس مـالـھا البشـري، 

وصقل مھارات موظفیھا وزیادة كفاءاتھم." 

بناء مستقبل عمل أكثر شموالً 

مـن الـمرجـح أن یـكون ضـرر الـتغییرات غـیر المسـبوقـة الـتي أحـدثـتھا جـائـحة كـوفـید -19 وتـوابـعھا أكـثر تـأثـیراً عـلى األفـراد 
والـمجتمعات األقـّل حـظاً، واألكـثر حـرمـانـاً بـاألصـل. وفـي غـیاب الـجھود االسـتباقـیة، فـمن الـمرجـح أن تـتفاقـم عـدم الـمساواة 

بسبب التأثیر المزدوج للتكنولوجیا والركود الناتج عن الوباء.  
یـتبع معھـد ADP لـلبحوث، الشـریـك فـي إصـدار تـقریـر مسـتقبل الـوظـائـف 2020  تـأثـیر جـائـحة كـوفـید19 - عـلى سـوق 
الـعمل فـي الـوالیـات المتحـدة، وبـین فـبرایـر ومـایـو 2020، أظھـرت الـبیانـات أن الـعمال الـنازحـین كـانـوا، فـي الـمتوسـط، 
مـعظمھم مـن اإلنـاث، الـصغیرات فـي الـسّن ومـن ذوي الـدخـل المحـدود. وإذا مـا قـارنـا تـأثـیر األزمـة الـمالـیة الـعالـمیة لـعام 
2008 عـلى األفـراد مـن أصـحاب المسـتویـات الـتعلیمیة الـمنخفضة بـتأثـیر الـجائـحة الـیوم، فـإن الـتأثـیر الـیوم أكـبر بـكثیر 

ویحمل معھ احتمالیة كبرى لتوسیع التفاوتات الموجودة. 

یـقول آھـو یـلدیـرمـاز، رئـیس معھـد ADP لـلبحوث الـمتخصصة فـي أسـواق الـعمل" :شھـدت الـقوى الـعامـلة األمـریـكیة تـغیراً 
ھـائـالً كـنتیجة لـجائـحة كـوفـید 19-، وقـد تـمكنا مـن تـتبع ھـذا األثـر عـلى سـوق الـعمل فـي الـوقـت الـفعلي تـقریـباً. عـلى الـرغـم 
مـن أن الـخسارة السـریـعة والـھائـلة لـلوظـائـف فـي األشھـر األولـى كـانـت كـبیرة، إال أنـھا تـعتبر حـالـة شـاذة فـي ھـذا الـنوع مـن 
الـركـود. وإن تـعطیل تـوزیـع الـصناعـة وحجـم األعـمال والـتركـیبة الـعمالـیة الـمتغیرة بسـبب اخـتالفـات سـوق الـعمل الـتي نـتجت 

عن جائحة كوفید 19-، تشیر إلى أننا بصدد انكماش غیر مسبوق في تاریخ الوالیات المتحدة الحدیث ." 

ویـقول جـیف مـاجـیونـكالـدا، الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة كـورسـیرا، والشـریـكة ھـي األخـرى فـي الـتقریـر: "لـقد أثـرت الـجائـحة 
بـشكل غـیر مـتناسـق عـلى الـمالیـین مـن الـعمال ذوي الـمھارات الـمتدنـیة، ویـجب أن یـشمل الـتعافـي جھـداً مـنسقاً إلعـادة صـقل 
الـمھارات مـن قـبل الـمؤسـسات لـتوفـیر تـعلیم وظـیفي، فـي مـتناول الجـمیع، ویـمكن لـألفـراد االسـتفادة مـنھ مـن أي مـكان لـلعودة 

إلى القوى العاملة." 

حـالـیاً فـإن مـا نسـبتھ 21٪ فـقط مـن الشـركـات حـول الـعالـم قـادرة عـلى االسـتفادة مـن األمـوال الـعامـة لـبرامـج إعـادة تـأھـیل 
الـمھارات وصـقلھا. وعـلیھ، سـیحتاج الـقطاع الـعام إلـى نـھج ثـالثـي المسـتویـات لـمساعـدة الـعمال، ویـشمل ذلـك تـوفـیر شـبكات 
أمان أقوى للعمال النازحین، وتحسین أنظمة التعلیم والتدریب، وخلق حوافز لالستثمار في األسواق ووظائف للمستقبل. 

ھـذا ویـمكن للشـركـات اعـتماد مـقایـیس لـلحوكـمة، ومـقایـیس بـیئیة واجـتماعـیة(ESG)  تـساعـدھـا عـلى قـیاس مـعامـلتھا 
لـلموظـفین والـكشف عـنھا، األمـر الـذي سـیساعـد فـي قـیاس الـنجاح، وتـقدیـم الـدعـم عـند الـحاجـة، وضـمان تحـدیـد الـفجوات 

الجدیدة التي تظھر وإغالقھا بسرعة. 

العمل عن بعد، حقیقة باقیة تتطلب التكیف 
تـقول مـا نسـبتھ 84 ٪ مـن أربـاب الـعمل الـمشمولـین فـي االسـتطالع بـأنـھا تـعمل عـلى تـطبیق الـرقـمنة فـي أعـمالـھا بسـرعـة، 
األمـر الـذي یـشمل تـوسـعاً كـبیراً فـي الـعمل عـن بـعد، حـتى أن بـعض أربـاب الـعمل یـرى إمـكانـیة نـقل حـوالـي 44٪ مـن قـوى 

العمل لدیھم للعمل عن بعد.  



وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، ُیشـیر الـتقریـر إلـى أن 78٪ مـن قـادة األعـمال یـتوقـعون بـعض الـتأثـیرات السـلبیة فـیما یـخّص إنـتاجـیة 
الـعمال. األمـر الـذي یشـیر إلـى أن بـعض الـصناعـات والشـركـات تـكافـح مـن أجـل الـتكیف بـالسـرعـة الـمطلوبـة لـلتحّول إلـى 
الـعمل عـن بـعد، الـناجـم عـن جـائـحة كـوفـید19 -. ولـمعالـجة الـمخاوف الـمتعلقة بـاإلنـتاجـیة ورفـاه الـموظـفین، فـإن حـوالـي ثـلث 

أرباب العمل مستعدون التخاذ اجراءات لخلق شعور أقوى باالنتماء والتواصل بین موظفیھم. 

التحوالت المھنیة باتت "الوضع السائد الجدید" 

تشـیر نـتائـج الـتقریـر أیـضاً إلـى أن عـدد األشـخاص الـذیـن یـغیرون أعـماھـم، ویـمتھنون وظـائـف جـدیـدة تـمامـاً یشھـد تـزایـداً. 
ووفـقاً لـبیانـات لـینكد إن، تـم جـمعھا عـلى مـدى الـسنوات الخـمس الـماضـیة، فـإن حـوالـي 50٪ مـن الـداخـلین الجـدد عـلى مـھن 
تـخّص الـبیانـات والـذكـاء االصـطناعـي یـأتـون مـن مـجاالت مـختلفة. وتـزیـد النسـبة فـي مـجاالت مـثل الـمبیعات (75٪)، 
وإنـشاء الـمحتوى والـوظـائـف ضـمن مـجال اإلنـتاج، كـمدراء وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي وُكـّتاب الـمحتوى (72٪)، 

والوظائف الھندسیة (67٪). 

وتـقول كـاریـن كـیمبرو، كـبیرة االقـتصادیـین فـي لـینكد إن: "فـي الـوقـت الـذي نـعید فـیھ الـتفكیر فـي طـرق صـقل مـھارات أو 
نـقل أعـداد كـبیرة مـن الـقوى الـعامـلة، الـذیـن أصـبحوا عـاطـلین عـن الـعمل نـتیجة لـتوابـع الـجائـحة، إلـى وظـائـف جـدیـدة وأكـثر 
ثـباتـاً فـي المسـتقبل، فـإن الـمعلومـات الجـدیـدة حـول الـتحوالت الـمھنیة والـمھارات الـمطلوبـة لـلمضي بھـذه الخـطوات یـعّد ذو 

أھمیة ھائلة للقادة في القطاعین العام والخاص على حٍد سواء." 

وتـضیف كـیمبرو: "یـكشف بـحثنا أن غـالـبیة الـتحوالت إلـى الـوظـائـف المسـتقبلیة تـأتـي مـن وظـائـف تـقلیدیـة، مـما یـثبت أن 
الـحصول عـلى ھـذا الـنوع مـن الـوظـائـف أسھـل بـكثیر مـما یـعتقد الـبعض. وإذا مـا تـمكنا مـن مـساعـدة األفـراد والـقادة الـذیـن 
یـوجـھون تـمویـل الـقوى الـعامـلة واالسـتثمار، عـلى تحـدیـد مجـموعـة الـمھارات ذات الـتأثـیر األكـبر عـلى إنـشاء مـسارات 
وظـیفیة أكـثر اسـتدامـة، فـیمكننا إحـداث فـرق حـقیقي فـي مـعالـجة المسـتویـات غـیر المسـبوقـة مـن الـبطالـة الـتي نشھـدھـا عـلى 

مستوى العالم ." 

البیانات ُتظھر المدة الالزمة إلعادة صقل المھارات 

وفـقاً السـتطالع تـقریـر مسـتقبل الـوظـائـف، فـإن الـمھارات األسـاسـیة مـثل الـتفكیر الـنقدي والتحـلیل وحـل الـمشكالت تـتصدر 
أولـویـات إعـادة صـقل الـمھارات لـلمعلمین والشـركـات بـاسـتمرار. وقـد ظھـرت حـدیـثاً فـي 2020 مـھارات فـي اإلدارة الـذاتـیة 

مثل المرونة وتحمل اإلجھاد.  
تشـیر الـبیانـات الـواردة مـن كـورسـیرا إلـى أنـھ یـمكن لـألفـراد الـبدء بـاكـتساب أفـضل 10 مـھارات لـكل مـھنة نـاشـئة فـي 
مـجاالت الـثقافـة، وكـتابـة الـمحتوى، والـمبیعات والـتسویـق فـي غـضون شھـر إلـى شھـریـن. ویـمكن لـلراغـبین فـي تـوسـیع 
مـھاراتـھم فـي مـجاالت كـتطویـر الـمنتجات والـبیانـات والـذكـاء االصـطناعـي الـقیام بـذلـك فـي غـضون شھـریـن إلـى ثـالثـة، 
ویـمكن ألولـئك الـذیـن یـتحولـون إلـى الـحوسـبة الـسحابـیة والـھندسـة أن یحـرزوا تـقدمـاً فـي مجـموعـة الـمھارات الجـدیـدة مـن 

خالل برنامج تعلیمي من أربعة إلى خمسة أشھر. 

شھـد الـعالـم زیـادة بـمقدار أربـعة أضـعاف فـي عـدد األشـخاص الـباحـثین عـن فـرص لـلتعلم عـبر اإلنـترنـت كـبادرة خـاصـة 
مـنھم، وزیـادة بـمقدار خـمسة أضـعاف فـي عـدد أربـاب الـعمل الـذیـن یـقدمـون لـلعامـلین لـدیـھم فـرصـاً لـلتعلم عـبر اإلنـترنـت، 
وزیـادة بنسـبة تـسعة أضـعاف فـي عـدد األشـخاص الـذیـن یـصلون إلـى الـتعلم عـبر اإلنـترنـت مـن خـالل بـرامـج حـكومـیة. ھـذا 
ویـرّكـز األفـراد مـن ذوي الـوظـائـف بـشكل أكـبر عـلى دورات الـتنمیة الـشخصیة، أمـا الـعاطـلون عـن الـعمل فـیركـزون بـشكل 

أساسي على تعلم مھارات رقمیة مثل تحلیل البیانات وعلوم الكمبیوتر وتكنولوجیا المعلومات. 

ویـقول ھـامـون اخـتیاري، الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة FutureFit AI: "لـقد أدت الـجائـحة إلـى تسـریـع الـعدیـد مـن 
االتـجاھـات حـول مسـتقبل الـعمل، مـما قـلص نـافـذة الـفرصـة إلعـادة صـقل مـھارات الـموظـفین ونـقلھم إلـى وظـائـف مـناسـبة 
للمسـتقبل، بـشكل كـبیر. وبـغض الـنظر عـن آراء الـشخص الـفردیـة فـي ھـذا الـخصوص، إال أن األمـر األكـید ھـو أنـنا سنشھـد 

زیادة في كثافة وتكرار التحوالت المھنیة، خاصًة ألولئك األكثر ضعفاً وتھمیشاً بالفعل ." 



ویـتابـع قـائـالً: "إن تـقریـر مسـتقبل الـوظـائـف یـشكل مـصدراً ھـامـاً لـدعـم الشـركـات والـحكومـات فـي وقـت تـطغى عـلیھ تـحوالت 
فـي مـجال الـقوى الـعامـلة، وإنـنا فـي FutureFit AI نتشـرف بـمشاركـة بـیانـاتـنا ورؤیـتنا فـي الـتقریـر، ونـتطلع إلـى 
االسـتمرار فـي الـمساھـمة لـنصل إلـى عـالـم أعـمال عـادل، یـدعـم الـبیانـات، وقـائـم عـلى الـعمال أوالً. كـونـنا شـریـك فـي مـجتمع 

االقتصاد الجدید والمجتمع، التابع للمنتدى االقتصادي العالمي ومنصة إعادة تشكیل المھارات الثوریة." 

مستقبل الوظائف 

تحـدد الـنسخة الـثالـثة لـتقریـر مسـتقبل الـوظـائـف شـكل الـوظـائـف والـمھارات الـتي یـحتاجـھا عـالـمنا فـي المسـتقبل، مـتتبعاً وتـیرة 
الـتغییرات حـول الـعالـم. ویھـدف الـتقریـر إلـى تسـلیط الـضوء عـلى االضـطرابـات الـمرتـبطة بـالـجائـحة فـي عـام 2020، ولـكن 
ضـمن سـیاق تـاریـخ أطـول مـن الـدورات االقـتصادیـة والـتوقـعات الـخاصـة، بـاعـتماد الـتكنولـوجـیا والـوظـائـف والـمھارات فـي 

السنوات الخمس المقبلة.  
یـطلع الـتقریـر عـلى اسـتطالع مسـتقبل الـوظـائـف، ویسـتند إلـى تـوقـعات كـبار رجـال األعـمال (عـادًة رؤسـاء الـموارد البشـریـة 

وكبار مسؤولي االستراتیجیة) الذین یمثلون حوالي 300 شركة عالمیة، یعمل فیھا مجتمعة 8 مالیین شخص.  
یـقدم الـتقریـر أیـضاً تخـطیطاً لـلقوى الـعامـلة وتـوقـعات كـمیة لـكبار مـسؤولـي الـموارد البشـریـة واالسـتراتـیجیة حـتى عـام 
2025، ویسـتفید أیـضاً مـن خـبرة مجـموعـة واسـعة مـن الـمجتمعات الـتنفیذیـة وذات الـخبرة الـتابـعة لـلمنتدى االقـتصادي 

العالمي.  
یـتضمن تـقریـر ھـذا الـعام بـیانـات مـن لـینكد إن، وكـورسـیرا، ومعھـد ADP لـلبحوث، وFutureFit.AI، قـدمـت مـقایـیس 

جدیدة مبتكرة لتسلیط الضوء على أحد أھم التحدیات في عصرنا. 

مالحظات للمحررین 
شاھد فیدیو عن تقریر مستقبل الوظائف عبر ھذا الرابط 
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شاھد مقاطع الفیدیو الخاصة بالمنتدى  
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