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 مقدمة 

ائاًل : "إن كتب األخ علي خليفة الكواري عن متطلبات تصحيح الخلل السكاني ق 3891في عام  
ألولي وجود الحد األدنى من اإلرادة المجتمعية بشقيها اإلرادة االجتماعية واإلرادة السياسية هي الشرط ا

والجوهري إلمكانية ترشيد احتياجات البلد من القوى العاملة ]وهو[ إن لم يكن أمرًا سهاًل فإنه ليس باألمر 
% 13ألف نسمة يمثل المواطنون منهم  652. وهو عندما كتب ماكتب كان عدد السكان  3المستحيل "

مر عند األخ علي محاولة لفهم وبعد ذلك بخمس وثالثين عامًا لم يعد األ 6%.73% واألجانب 32والعرب 
، يتطلب ما هو أكثر 1"الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطنأفضل ألسباب الخلل السكاني بل أصبح " 

  من محاولة الفهم !!
وبين القول األول والقول الثاني، وبعدهما، سال حبر كثير، ودارت حوارات طويلة وعديدة عن ذات  

وبعد فإن تراكم الخلل السكاني عبر  .ياسات وآليات لمواجهة الخلل السكاني الخلل . ومازلنا نبحث عن س
السنوات الممتدة أكثر من نصف قرن قد يوحي للناظر العابر بأنه مشكلة عصية على الحل، مثلها مثل 
بعض علل الجسد البشري يتعايش معها الفرد لكن دون أن يبرأ منها . وهي نظرة كونها طول األمد على 

 وترسخه وتفاقمه رغم كثرة الحديث عنه. الخلل
والحق أن الخلل السكاني سيظل مشكلة مؤرقة لمن يهتم بالشأن العام ويهمه ان يكون المواطنون هم  

وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم هي اللغة السائدة،  التيار السائد والقائد في مجتمعهم "
ة مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص هي محط الخيارات ومصالحهم المشروعة عبر األجيال وحماي

  7"والموّجه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية.

     
ظاهرة الخلل السكاني مثلها مثل غيرها من الظواهر، هي نتيجة أسباب تحكمها وتؤثر فيها، تظل إن 

. يهمنا هنا ونحن نحاول أن نفكر في العمل الذي أنتجتها كذلك ، وتزول بزوالها  قائمة ما زالت العوامل التي

                                                           
1
  89ص  1891 الكويت 1علي خليفة الكواري . نحو فهم أفضل ألسباب الخلل السكاني في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط . ط  
2
   12المرجع نفسه . ص   
1
  2282العدد  2119ابريل  11علي خليفة الكواري . الخلل السكاني إعتداء على حقوق المواطن . صحيفة العرب القطرية .   
8
 المرجع نفسه .   
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ينبغي إلصالح هذا الخلل، أن نركز الذهن على عامل حاكم أثر وما زال على تعميق الخلل، هذا العامل هو 
 غياب إرادة سياسية لوقف الخلل وتصحيحه .

لى الخلل، لذا فإن الخطوة األولى إلصالح الخلل السكاني هي في تغيير السبب األول الذي أدى إ
فغياب اإلرادة السياسية يصبح توافر اإلرادة السياسية التي تترجم إلى خطة محددة األهداف واضحة الخطوات 

 تعبر عن نفسها في أرقام قابلة للقياس والمتابعة .
ن كان البد من قول في سياسات وآليات لتصحيح الخلل فإنني أدعو إلى التفكير في بعض  وا 

: تناولت في ي تضمنتها الورقة . وتسهياًل للنظر فقد قسمت الورقة إلى جزئين رئيسين التصورات األولية الت
مداخل ثالثة  عبر ،أصل الخلل السكاني وتفاقمه، وعرضت في الجزء الثاني آليات تصحيح الخللاألول 

  . الخفض، واإلحالل، والتعبئةإلصالح الخلل السكاني هي : 
 

 أصل الخلل السكاني وتفاقمه - 1
يعود أصل الخلل السكاني في قطر إلى التغيرات التي طرأت على طبيعة وحجم قوة العمل، التي  

نتجت عن مجموعة من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية على أثر استخراج النفط 
 .5 وتصديره
قوة العمل القطرية وهي تغيرات نشأت في ظل ظرفين أساسيين ساعدا على إحداثها . أولهما هو أن  

التي انتقلت من سفن الغوص للعمل في شركة النفط تميزت بخاصيتين من حيث الكم والكيف، فهي من 
جانب قليلة العدد مقارنة بحجم الطلب على قوة العمل في القطاع النفطي، وهي من جانب آخر تنقصها 

فاجئ والسريع لهذه التغيرات التي نقلت . ثانيهما هو الطابع الم 2المعرفة والخبرة بالعمل في هذا القطاع
المجتمع من وضع إلى آخر مختلف بصورة تامة وفي فترة قياسية لم تسمح له التواءم والتكيف اإليجابي 

   .معها

                                                           
5
ة في توازن واستقرار تحكمه قوانين الطبيعة من لقد كان السكان في المجتمع القطري، قبل استخراج النفط وتصديره، من حيث العدد والجنس والجنسي  

من القرن مواليد ووفيات، وظروف الحياة االقتصادية المرتبطة بما تقدمه البيئة الطبيعية . وقد ظل الوضع على هذا الحال إلى نهاية الثلث األول 

مصدر الحياة ، وظهور فرص عمل في دول الجوار )البحرين العشرين. إذ تغير السكان بعد ذلك التاريخ متجهاً إلى االنخفاض نتيجة تدهور الغوص 

 ألف في نهاية العقد الخامس من ذات القرن .  11ألف إلى  11والسعودية والكويت( بعد اكتشاف النفط. فانخفض عدد السكان من 
1
ب القطريين على نحو يمكنهم من اتقان صناعة النفط ولقد كرس هذا الضعف في قوة العمل القطرية ، السياسة التي اتبعتها شركة النفط بأن اهملت تدري  

 والمهن المرتبطة بها .
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ولقد ساهم النظام السياسي االقتصادي االجتماعي الذي تبلور بعد تصدير النفط وجني عوائده في  
تنتقل من الوعي بالخلل  غياب إرادة سياسيةيفسر ذلك ليس فقط  3ام.تفاقم الخلل السكاني عامًا إثر ع

التراجع المستمر ، وال ضيةالسكاني إلى وقفه وتصحيحه عبر استراتيجية وطنية حقيقية على مدى العقود الما
 .(في نسبة المواطنين من إجمالي السكان، بل التشريع القانوني لمثل هذا الخلل!! )قانون تملك غير القطريين

فهو نظام تحكمت فيه مجموعة من األفراد، تربعت على هرم )السلطة(، سيطرت على موارد المجتمع  
 .وسخرتها لخدمة مصالحها. واستبّدت بالقرار العام ووظفته لرغباتها وبصرف النظر عن حاجات المواطنين

ة للمشاركة في القرار العام . داة لكبح أي مطالب وطنيلعامة لحفظ استقرارها السياسي، وأواستخدمت الوظيفة ا
مما أدى إلى إنقسام سوق العمل إلى سوقين متمايزين، خاص وعام وتركز قوة العمل المواطنة في القطاع 

لى تهميش قوة العمل المواطنة . 9العام.  وا 
وقد ترتب على ذلك أن أصبح حجم وأوجه اإلنفاق ال تحكمها حاجات المواطنين بقدر ما توجهها  

ت تضاعفبيده القرار العام. وأوضح مثال يمكن أن يقدم لذلك اإلنفاق في قطاع اإلنشاءات، الذي رغبات من 
أربع سنوات إلى  بعد  ت، ثم زاد(  333،078) إلى  (55،876)من  (6007 - 3883)خالل ثماني سنوات  العاملة قوته

فهذا مطار الدوحة  6009.8نة من حجم قوة العمل لس %7262شكاًل بذلك ، م  ( 575،868)بلغ فأربعة أضعاف 
مم ليستوعب أكثر من  ألف عامل  50مليون راكب سنويًا، ويحتاج إلى أكثر من  50الدولي الجديد قد ص 

لتشغيلة، وهذا رقم ال يمكن أن توفره قوة العمل المواطنة. والسؤال هل قطر في حاجة إلى مطار بهذا الحجم 
نشاء المطار يعبر عن استثمار أفضل للمال العام ؟! وهل مليار دوالر في إ 37؟! وهل تخصيص أكثر من 

كان الخلل السكاني ضمن دائرة من اتخذ قرار إنشائه ؟! وهذه مدينة لوسيل مثل آخر على أن تخصيص 
                                                           

 2112مايو  1المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ط –أنظر عمر هشام الشهابي . اقتالع الجذور   2

عة النفطية والنظام السياسي المتحكم فيها هما العنصران الرئيسيان اللذان أديا إلى إعادة وما بعدها فهو يرى أن " بروز الصنا 81لبنان . ص  -بيروت 

سمات المجتمع تركيب المجتمع بطريقة جذرية كلياً، وكان لمن يتحكم في إيرادات الصناعة النفطية ورؤس الموال المنبثقة منها النفوذ األكبر في تشكيل 

 رت مع تطور صناعة النفط في المنطقة والتي رسمت ظاهرة التركيبة السكانية في الخليج هي:وأهم  العوامل التي ظهاألساسية... 

 تدفق كمية هائلة من رؤوس األموال الناتجة من ريع النفط، تركز التحكم فيها واستثمارها محليا في أيدي متخذي القرار والطبقة المتنفذة .1

 ماليا.

إلى فك االعتمادية االقتصادية التاريخية بين متخذي القرار وباقي شرائح المواطنين، وأصبح في على الصعيد الداخلي، أدت إيرادات النفط  .2

إمكان متخذي القرار استعمال هذه اإليرادات لتشكيل العالقات االجتماعية واالقتصادية  وأجهزة الدولة الرسمية بالطريقة التي تصب في 

 مصلحتهم.

بية احتياجات رؤوس األموال المحلية من حيث كمية ونوعية األيدي العاملة، مفسحة المجال الستقطاب تدني قدرة وجاذبية المواطنين على تل .1

 العمالة األجنبية بشكل موسع بناء على الخبرة المكتسبة في هذه الظاهرة من حقبة التواجد البريطاني واألمريكي.

مة متطلبات رؤوس األموال في المنطقة ومتخذي القرار، وإضعاف دور توظيف التركيبة السكانية، بشقيها من المواطنين واألجانب، في خد .8

 51" ص بقية المواطنين واألجانب في المحاور االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

    
9
ة بعد ثورات ما ُسمي ( في رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية والمؤسسات العام2111لسنة  51لقد جاءت الزيادة األخيرة )القرار األميري رقم   

في القطاعين العام والخاص" أحد الحلول لتشجيع بالربيع العربي معاكسة لالستراتيجية الوطنية !! ذلك ان هذه األخيرة قد اعتبرت " التقريب بين األجور 

 القطريين على االلتحاق بالقطاع الخاص . 
8
المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .  –جذور أنظر تعقيبنا المنشور في : عمر هشام الشهابي . اقتالع ال  

  211 – 185لبنان . ص  –مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت  2112مايو   1ط
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وصممت لتستوعب  كيلومترًا مربعاً  19اإلجمالية  تهامساحتبلغ اإلنفاق ال تحكمها حاجات المواطنين . فمدينة 
( ، فهل يمكن أن يكون الخلل ف زائرأل 90أن تستقبل موظف، و  ألف 330ألف ساكن و 600ألف نسمة )  750

ال يحتاج إلى  6066السكاني ضمن دائرة من فكر في المشروع ؟! ومثل ثالث في استضافة قطر لكأس العالم 
 تعليق !! 

 الخلل السكاني  تصحيحآليات وسياسات  - 3

 على المستوى الرسميوآليات تصحيحه الخلل السكاني  – 1 – 2
صناع القرار ومتخذيه في  وآثاره السلبية ليس غائبًا عن وعينستطيع أن نقرر أن الخلل السكاني 

مستوياتهم المختلفة . نستمد ذلك أواًل مما تقوم به وزارة الداخلية بخصوص جنسيات الوافدين . إذ تحاول أن 
وهذا  30.من جنسية ما وتمنع من جنسية أخرىاالستقدام توجد توازنًا بين أعداد العمالة الوافدة بأن تسمح ب

كانت العمالة من جنسية واحدة . عالوة على ذلك،  يدل على إدراك المسؤولين على المخاطر المحتملة لو
هي بذلك تحاول أن تنفي عن فإن التأشيرة التي تمنحها الدولة للعمالة الوافدة هي تأشيرة )زيارة عمل( . و 

 مهاجرة . العمالة ال صفةالعمالة الوافدة 
الدليل األقوى لوجود هذا الوعي بالخلل السكاني نستمده من ما تنشره اللجنة الدائمة للسكان من تقارير 

" تصحيح اختالل التركيبة يتها الرئيسية الثانية هياودراسات . فالسياسة السكانية لدولة قطر تؤكد على أن غ
ويتحدث تقرير اللجنة الدائمة للسكان  33".واطنين بين مجموع السكانالسكانية بما يؤدي إلى زيادة نسبة الم

لتأثيراته " وذلك نظرًا "من العوامل المؤرقةعن أعداد العمالة األجنبية باعتباره " 36(6030)حالة سكان قطر 
عدل ." وهي تنظر إلى االرتفاع غير الطبيعي لمالسلبية في مختلف الجوانب االجتماعية والثقافية والسكانية

" ومصدرًا ألخطار مستقبلية . كذلك أيضًا يشير تقرير اللجنة إختالاًل عميقاً النمو السكاني بأنه يشكل "
( إلى أن "ما يميز اإلصدار الجديد لهذا العام عن تقرير حالة سكان 6033الدائمة للسكان )حالة سكان قطر 

الوزراء بشأن تقرير حالة سكان قطر  قطر هو أخذه بعين اإلعتبار مالحظات ومرئيات واقتراحات السادة
والذي القى اهتمامًا  35/36/6030( بتاريخ 12الي تم عرضه في الجلسة العادية لمجلس الوزراء الموقر ) 6030

 كبيرًا من قبلهم ..."  
يكفي ذلك بيانًا أن الخلل السكاني ليس بعيدًا عن وعي صانعي القرار ومتخذيه . البعيد حقًا هو تحويل 

 31لوعي إلى استراتيجية وطنية لمعالجة الخلل السكاني.هذا ا
                                                           

11
 هذه معلومة يالحظها كل من يتقدم للحصول على تأشيرة استقدام عمالة أجنبية .   
11

  15ص  2118 1ة قطر . اللجنة الدائمة للسكان . طالسياسة السكانية لدول  
12

  28، 18،19،18عام على انطالق السياسة السكانية . ص  2111حالة سكان قطر   
11

اصة لوطنية الخلقد أشرت آنفاً إلى دور الحكومة في تفاقم الخلل . كذلك أيضاً ناقشت في مقاالت سابقة السياسية السكانية لدولة قطر و االستراتيجية ا  

   11،11/9/2111و   22،29/2/2111بقطاع العمل . أنظر صحيفة العرب القطرية 
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 الخلل السكاني وآليات تصحيحه على المستوى الشعبي – 2 – 2
عن"الوعي السكاني في المجتمع القطري" إلى عدد من النتائج بخصوص درجة  37توصلت دراسة ميدانية

الفقرة . فقد بينت الدراسة ان الوعي بمشكلة الخلل السكاني وآليات تصحيحيه نشير إلى بعضها في هذه 
 األغلبية الساحقة من القطريين )عينة الدراسة( يعتقدون أن قطر تعاني من مشكلة سكانية . 

 وجود مشكلة سكانية في المجتمع القطري في رأي ال( يبين 3جدول رقم )
 % المجموع إناث ذكور 
 3228 252 665 713 نعم
 1223 306 62 32 ال

 924 18 33 66 ال أدري
 111 747 263 924 المجموع

 
وقد طرح على أولئك الذين أجابوا بنعم تسعة مظاهر تمثل مظاهر محتملة للمشكلة السكانية تمثلت في 

و "إرتفاع نسبة الطالق "زيادة أعداد الوافدين أكثر من الالزم"، و" الخطر الذي يهدد الهوية الوطنية"، التالي :
و"مزاحمة  ".موارد)مياه/طاقة( والخدمات )الصحية والتعليمية والطرق(و"الضغط على ال بين القطريين"

الوافدين للقطريين في الحصول على فرص العمل"، و"سكن العزاب في مناطق سكن العائالت "، و "وجود 
أعداد كبيرة من العمالة السائبة )الهاربة("، و"كثرة أعداد العمالة المنزلية "، و "عدم كفاية المستشفيات 

ألسرة والمراكز الصحية لتلبية احتياجات األعداد المتزايدة من السكان" . فاختار أكثر من الثلثين جميع وا
 البدائل باعتبارها تمثل مظاهر للمشكلة السكانية التي تعاني منها قطر .  

وللنظر في سلوك أفراد المجتمع من المشكلة السكانية، طرحت الدراسة سؤااًل يكشف عن السلوك 
تمل الذي يمكن أن يقفه الفرد في حال عرض عليه الموقف التالي : إذا كانت لديك شركة أو عمل المح

خاص يتطلب عمالة وافدة، وطلب منك أن تخفض عدد عمالك حفاظًا على التركيبة السكانية، ماذا تفعل ؟ 
( 1؟ أم ( ترفض وتطالب بحرية استقدام العمال 6( تستجيب ولو ادى ذلك إلى خفض دخلك؟ أم 3هل 

 تبحث عن طريقة لتحديث وسائل العمل بحيث تكتفي بعدد أقل من العمال مع الحفاظ على مستوى دخلك؟ 
هي الخيار الثالث الذي يبحث عن وسائل حديثة لخفض  %(9767) لقد كانت إجابة أغلبية أفراد العينة 

 عدد العمال . 
الحد من استقدام العمالة مع استمرار خطط  وطرحت الدراسة على أفراد العينة الذين يعتقدون بإمكانية
منهم محاربة االتجار بالعمالة الوهمية، % 8367التنمية مجموعة من الخيارات للحد من العمالة . اختار 
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 %8167منهم تدريب القطريين على القيام بجميع أنواع العمل، % 8562منهم تحديث وسائل اإلنتاج، و% 8562و
 في األعمال اليدوية امتيازات خاصة.  بمنح العاملين من القطريين

كما "أظهر المبحوثون وعيًا كبيرًا فيما يتعلق باألبعاد الثقافية لوجود األعداد الكبيرة من القوى العاملة 
على القول بأن الحفاظ على ثقافة المجتمع وهويته أهم من التوسع العمراني...  %87الوافدة. فقد وافق نحو 
فق على القول بوجوب االعتماد على العمالة الوافدة العربية أكثر من األجنبية نحو وفي السياق الثقافي وا

98%  . 
 تصحيح الخلل السكاني  – 8 – 2

نيت على أساسه مصالح كثيرة، إن تصحيح الخلل السكاني الذي تراكم طوال عقود من الزمن، وب  
بل يحتاج إلى زمن ليس بالقصير، وتشكلت معه إتجاهات وعادات، ال يمكن تغييره بين ليلة وضحاها، 

ويحتاج قبل ذلك إلى تضحيات جسام، وصبر وتحمل . وهو أمر ليس بالمستحيل إذا صدقت النوايا، وَقِوي 
 العزم، وَغل بت المصلحة العامة .

ذا كان م صيبًا تشخيصنا لألسباب التي أدت إلى أدت للخلل وتفاقمه، فإن تصحيح الخلل هو في الواقع  وا 
صحيحه كانت تولقد سبقت اإلشارة إلى أن غياب إرادة سياسية لوقف الخلل و سباب التي أحدثته . إزالة لأل

. إنها بمثابة لذلك أحد أسباب تفاقم الخلل السكاني. وعلى هذا األساس فإن وجود هذه اإلرادة هو أهم متطلب
  الشرط الوجودى لما عداها من متطلبات.

إنشاء هيئة وطنية  - في حال وجودها –فإننا نقترح  اإلرادة السياسيةانطالقًا من هذا اإلدراك ألهمية و  
نرى أن و إصالح الخلل السكاني. في تنحصر مهمتها  ،تقوم بأداوار تخطيطية ورقابية تتبع ولي العهد مباشرة

و ثر مما لهذه التبعية سوف تمنحها القوة الكافية إلنفاذ ما تصل إليه من قرارات وما تضعه من سياسات أك
 كانت إدارة في وزارة، أو لجنة من اللجان . 

. هذه  الخفض، واإلحالل، والتعبئةنظر في مداخل ثالثة إلصالح الخلل السكاني هي : ويمكننا أن ن
. جةالمداخل تقوم على فرضيات ثالث . فخفض عدد السكان يفترض أن عدد السكان الحالي زائد على الحا

فهو أما اإلحالل ستعاضة بها عن العدد المزمع خفضه من السكان . أو أن هناك تقنيات حديثة يمكن اال
يقوم على افتراض أن قوة العمل المواطنة و/أو العربية قادرة على شغل مكان قوة العمل غير العربية . أما 
المدخل الثالث ) التعبئة ( فإنه يقوم على افتراض أن لدى المجتمع من الطاقات غير المشاركة في قوة 

وأن هناك إمكانية لجعل الفئة  35، أو أنها مشاركة في قوة العمل لكن بمعارف ومهارات متواضعة.العمل
 األولى تشارك بصورة أكبر، ورفع كفاءة الفئة الثانية. 
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 الخفض  1 - 8 – 2
إن الغاية الرئيسية من تصحيح الخلل السكاني هي أن يكون المواطنين هم التيار السائد والقائد في 

ليس أقلية ضمن أقليات . وبناء على ذلك فإن كل المداخل تقود في النهاية إلى خفض الحجم المجتمع و 
يقوم على الكلي للسكان الوافدين. ومع ذلك فإن لهذا المدخل وظيفته في الخفض المباشر للعمالة . وهو 

 افتراض أن عدد السكان الحالي زائد عن الحاجة. 
غير  العمل ةا في حاجة إلى أن ننظر في حجم وخصائص قو ولكي نثبت أو ننفي هذا االفتراض فإنن

 )أنظر 6030. فماذا تكشف لنا اإلحصاءات العامة ؟ يبين التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت القطرية
 من حجم قوة العمل .% 7666يشكلون ي قطاع التشييد ف العاملينأن  (( 6)الجدول رقم 

من د حاجة حقيقية لهذا الحجم من العاملين في قطاع التشييد ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه : هل توج
وحدة أي  79،333تكشف اإلحصاءات أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والخالية يصل إلى جانب آخر، 

كذلك أيضًا  هذا دليل أول على اإلنشاءات زائدة عن الحاجة . و  من مجموع عدد الوحدات السكنية. 3962%
تستوعب ما يزيد وغيرها قد شرع في تشييدها لكنية ضخمة الحجم مثل اللؤلؤة ولوسيل نجد أن مشروعات س

سكن بقدر ما تعبر عن مصالح ألف نسمة، هي في الواقع ال تعبر عن حاجات حقيقية لل 650على أكثر من 
على الحاجة ألساس زائد وبالتالي فإن العمالة التي شيدتها والسكان الذين خ طط الستقطابهم عدد في ا. فردية

 العامة .
أنظر الجدول رقم وهي المستوى التعليمي، خصائص قوة العمل غير القطريةواحدة من أهم ولو نظرنا في 

من قوة العمل تحمل شهادة جامعية فأعلى،  ويبلغ الذين ال يحملون أكثر من % 3666فسوف نجد أن   (1)
ذا أضفنا لهم الذي %5762الشهادة اإلبتدائية ما نسبته  ستصل نسبتهم إلى فن يحملون الشهادة االعدادية وا 

 من قوة العمل .  2561%
ناث( حسب الحالة التعليمية( 1جدول رقم )  قوة العمل غير القطرية )ذكور وا 

 
تدريب  إعدادية إبتدائية يقرأ ويكتب أمي

 مهني
 ثانوية

دبلوم 
فوق 
 الثاني

جامعي 
 فأعلى

 المجموع

 1،171،478 338،013 69،391 385،357 66،783 337،331 629،209 697،698 19،786 ذكور 
 123،129 63،307 7،565 39،788 610 37،258 39،338 18،753 7،939 إناث 

 1،144،143 196،191 88،813 218،698 22،727 123،772 237،837 828،791 98،871 المجموع 
% 162 6360 6760 3063 368 3369 669 3666 300 

 
عدد غير فإننا سنجد أن  ( 7) أنظر الجدول رقم اإلحصاءات من زاوية قطاع العملولو نظرنا إلى هذه 

  من العاملين ال يتجاوز مستواهم التعليمي الثانوية .  %5762 أنالقطريين في القطاع الحكومي
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 عليمية سنة فاكثر حسب الجنس والحالة الت 35حكومية الدارة اإلفي  السكان غير القطريين العاملين( 7جدول رقم )
 

يقرأ  أمي
 ويكتب

تدريب  إعدادية إبتدائية
 مهني

 ثانوية
دبلوم 
فوق 
 الثاني

جامعي 
 فأعلى

 المجموع

 83،191 36379 3303 8087 683 1981 7838 7556 386 ذكور 
 7،162 5233 732 276 5 330 360 309 77 إناث 

 99،112 13869 2117 4786 246 9118 9144 9661 386 المجموع 
% 369 3061 3361 968 063 6362 763 7063 300 

 
لخدمة قوة العمل الوافدة!!  لذلك  وما ينبغي أن نالحظه وننتبه إليه هو أن عددًا كبيرًا من قوة العمل هو

إلى أن شبهت الخلل السكاني بكرة الثلج المتدحرجة من أعلى الجبل، تستمر في الكبر بفعل عملية التدحرج 
الحال بالنسبة لقوة العمل الوافدة . فكل عمالة جديدة تدخل البلد في حاجة إلى  . كذلكيعترضها ما يوقفها 

 .  ، وهي ال يمكن ان تتوقف إال بإرادة سياسية تقرر إيقافهاقوة عمل أخرى تخدمها. وهكذا دواليك
يع ال هكذا يتبين أن عدد السكان الحالي زائد عن الحاجة . فنسبة كبيرة من العمالة قد جلبت لتنفيذ مشار 

تعبر عن حاجة حقيقة للمجتمع، وأن معظم العمالة منظورًا إليها من زاوية مستواها التعليمي ال يمكن أن 
تشكل إضافة للمجتمع، وال أن تكون ضمن ما يمكن أن يستهدفه المجتمع من العمالة الوافدة . وأن زيادتها 

العاملة، بل تخضع لمصالح فردية تنظمها  ال يحكمها استراتيجية سكانية تعبر عن حاجة المجتمع إلى القوى
 إجراءات وآليات غير معنية بموضوع الخلل السكاني . 

إذا كان عدد السكان الحالي زائد عن الحاجة، وهو يخضع في زيادته آلليات تدفق غير معنية بما تحدثه 
ات واألولويات التي من خلل سكاني، فإن محاولة للنظر في تصحيح الخلل البد أن تبحث في الوسائل واآللي

 .ونعرضها فيما يلي ها تحقيق هذا الخفضبيمكن 
  استخدام التقنية الحديثة – 3 – 3 - 1 – 6

ريبة من الحالي ق تشير استراتيجة قطاع سوق العمل إلى"أن إنتاجية قوة العمل القطرية في الوقت
[ وبالذات في القطاعات التي تعتمد وسنغافورةتقارن االستراتيجية بين قطر والنرويج مستوياتها في بلدان المقارنة ]

على المعرفة بكثافة ولكنها أقل منها بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة غير الماهرة نظرًا لسهولة 
"  إنفلذلك  32حصول الشركات على عمالة وافدة غير ماهرة بأجور منخفضة وتشكل غالبية قوة العمل"

وتطرح تنفيذًا لذلك "  33لمتقدمة تقنيًا ]سيؤدي[ إلى زيادة إنتاجية قوة العمل"االنتقال نحو طرق اإلنتاج ا
تصميم استراتيجية إنتاجية قوة العمل وتنفيذها لزيادة المشاركة الفعالة للقطريين وغير القطريين عبر استخدام 
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ظيمية والسياسات التي طرق إنتاج قائمة على التقنية. وستصف االستراتيجية وتطبق التغييرات القانونية والتن
تدعم زيادة إنتاجية العمل . وستضم هذه االستراتيجية التدابير التي تزيد من جاذبية استخدام العمالة الماهرة 

  39وتخفف من تكاليف استثمارات رأس المال "
أحد  عتبر استخدام الوسائل التكنولوجية الميكانيكية وااللكترونية الحديثة وتطبيقاتها المختلفةيهكذا و 

يمكننا أن نرصد العديد من األمثلة و الوسائل الهامة التي يمكن استخدامها لخفض قوة العمل الوافدة . 
لمجاالت عمل يمكن أن تساهم بها اآللة في خفض حجم قوة العمل منها: األعمال اإلدارية . العمليات 

والبناء .. وغيرها مما يمكن أن تحل  البنكية . المحالت التجارية . ومحطات الوقود . أعمال السفر . التشييد
فالسحب واإليداع باستخدام الصراف اآللي، وحجز تذاكر السفر، والفنادق، وغيرها ،  فيه اآللة محل اإلنسان.

تصنيع الكثير من مستلزمات خدمات تقلل من الحاجة الستخدام قوة العمل المباشرة . كذلك أيضًا يمكن 
 . عمل وبواسطة مصانع تعتمد اآلالت في إنتاجها، خارج مواقع الالتشييد والبناء

ما ينبغي أن ننبه إليه في هذا الصدد هو أن االستعاضة باآللة عن الخدمة المباشرة ال يمكن أن يتم و  
إلى استخدام اآللة  بل البد وضع مجموعة من الدوافع التي توجه الفرد  38في جميع الحاالت بصورة تلقائية.

رفع إن ففعلى سبيل المثال ير الخدمات التي تتم عن طريق عمال أو موظفين . عن طريق رفع تكلفة توف
تكلفة خدمة تعبئة وقود السيارات التي يقوم بها عمال عن تلك التي تتم بطريقة ذاتية وبواسطة استخدام 

كترونية، البطاقات؛ ورفع تكلفة خدمة الحجز التي تتم في مكاتب السفر عن تلك التي تتم بواسطة المواقع االل
كل ذلك سيوفر بدائل أرخص، وبالتالي سيقلل من حجم الطلب على الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعتمد 

إن خفض موظفين متخصصين، مما سيضطر صاحب المؤسسة إلى خفض العمالة لدية خفضًا للتكلفة . 
 العمالة في قطاع معين سوف يقود إلى خفضها في قطاعات أخرى وهكذا . 

  رفع تكلفة العمالة الوافدة – 6 – 3 - 1 – 6 
وهي من الوسائل التي يمكن أن تستعمل لخفض االستخدام الكثيف للعمالة الوافدة، أو للعمالة غير 

مثل البنية التحتية من شوارع  معفي منها صاحب العمل الضرورية. فمعلوم أن الدولة تتحمل تكاليف
أمن وصحة وغيرها من الخدمات المرتبطة بها. وتمديدات كهرباء ومياه وصرف صحي ونظافة عامة و 

عدد العاملين الذين يعملون لديه،  بناء علىفي شكل رسوم وضرائب، وتحميل هذه التكاليف صاحب العمل 
سوف يدفعه إلى التفكير في تدابير يخفف بها من تكلفته و/أو يحملها للمستفيدين من خدماته أي باقي أفراد 
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يدفع األفراد إلى إعادة النظر في طريقة حياتهم ومعيشتهم التي تتأثر بدون شك المجتمع . وهذا بدوره سوف 
 مات التي يحصلون عليها .دبرخص الخ

كذلك أيضًا يمكن رفع تكلفة تأشيرات الدخول واإلقامة بصورة مباشرة . ويمكن ان يبدأ باألعمال الهامشية 
مثل العمال الذين يقومون بغسل السيارات، والباعة ، اليومية ألفراد المجتمع التي ال تؤثر على حركة الحياة

 في محالت زينة السيارات الخ .   
  الغاء نظام الكفيل - 1 – 3 - 1 – 6

وعلى هذا  60لقد أشرت سالفًا إلى دور اإلستخدام السلبي لنظام الكفيل في تفاقم الخلل السكاني. 
ذ نناقش إمكانية هذا األساس فإن تعطيل هذا الدور سوف يساهم في الحد من اآلثا ر السلبية لهذا النظام . وا 

اإلجراء فإن ما ينبغي علينا مالحظته هو أن هذا النظام مرتبط في األساس بتنظيم دخول وخروج اإلجانب 
قامته في قطر،  للدولة . يبين ذلك أن أول قانون صدر بهذا الخصوص كان معني أكثر بدخول األجنبي وا 

قامة األجانب في  3821( لسنة 1ال عرضًا. ) القانون رقم )ولم يتطرق لموضوع الكفيل إ لتنظيم دخول وا 
 3897( لسنة 1ز موضوع الكفيل إال في القوانين الالحقة، ابتداء من القانون رقم )ولم يبر   دولة قطر ( . 

وافدين بتنظيم دخول وخروج ال 6008لسنة  7بتنظيم كفالة إقامة األجانب وخروجهم . وانتهاء بالقانون رقم 
قامتهم وكفالتهم. ففي هذه القوانين أصبحت عالقة الكفالة مركز التنظيم . فالقانون يشترط " على كل وافد  وا 

 ( . 39.. أن يكون له كفيل " )المادة 
 والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو : لماذا نظام الكفيل ؟  
وجدناها تنحصر في ضمان أن ال تكون لو نظرنا في العلة التي دفعت المشرع الشتراط هذا الشرط ل 

( من أنه 39في ذمة الوافد أي حقوق للغير عند خروجه من البلد . يكشف عن هذا ما جاء في نفس المادة )
بمغادرة البالد بصفة مؤقتة أو نهائية إال بعد تقديم إذن بالخروج  من كفيل اإلقامة.  ..ال يصرح للوافدين "

ر حصول الوافد عليه المتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه ويحل محل هذا اإلذن ، عند تعذ
مع عدم تعيينه وكياًل عنه ، تقديم كفيل خروج ، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة 
ن ضد الوافد ، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلعالن في صحيفتي

 ..." يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد البالد 

                                                           
في : علي خليفة الكواري . تنسيق وتحرير . الشعب يريد اإلصالح في قطر ... أيضاً . محمد هالل الخليفي . الخلل السكاني .. من يوقف كرة الثلج    20

  لبنان . -. بيروت  1ط 
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" هو من أجل ذلك . أي ضمان وتعهد كفيل الخروج  " أو " فإذن الخروج الي يقدمه " كفيل اإلقامة 
 " . الوافدضد بتحمل أي "دعاوى مطالبة 

ق الغير التي في تنظيم قصد به المحافظة على حقو نخلص مما تقدم إلى أن نظام الكفالة عبارة عن  
ذمة المكفول . وهو في هذا شأنه شأن نظام الكفالة المعروف . ونطرح السؤال التالي : هل يمكن إلغاء نظام 

 كفيل اإلقامة ؟
إصدار (" 39 استثناًء من حكم المادة )والجواب نستقيه من ذات القانون ، الذي أجاز لوزير الداخلية  

( 31القانون رقم )المستثمرين الخاضعين ألحكام  - 3 للفئات التالية:سمات ومنح تراخيص إقامة بدون كفيل 
المالكين والمنتفعين  -6ي في النشاط االقتصادي.القطر  بتنظيم استثمار رأس المال غير 6000لسنة 

ع غير القطريين بتنظيم تملك وانتفا 6007( لسنة 33القانون رقم )بالعقارات والوحدات السكنية وفقًا ألحكام 
 ( 71" )المادة أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. -1بالعقارات والوحدات السكنية.

وما ينبغي أن نالحظه أن إلغاء نظام كفيل اإلقامة ال يلغي نظام الكفالة، فهذا نظام ليس له عالقة  
دين، يحددها الشروط المقبولة من قبل طرفي العالقة والتي قد بمواطن أو وافد، بل هو عالقة بين دائن وم

كما أن إلغاء نظام الكفالة ال يلغي انضباط العالقة بين العامل وصاحب العمل، يكون منها شرط الكفيل . 
 فهذه تنظمها عقود العمل المستندة على التشريعات العمالية والحقوقية . 

القته بالخلل السكاني يأتي من كفيل اإلقامة، الذي يسمح إن مصدر الخلل في نظام الكفالة في ع 
بأن يتحكم الكفيل في تجديد كفالة الوافد وبالتالي تضع في يد الكفيل ورقة ضغط يستغل بها بعض ذوي 
النفوس الضعيفة الجشعة حاجة المكفول إلى البقاء في البلد فيفرضون عليهم اتاوة نظير تجديد اإلقامة . 

إلى المتاجرة بالتأشيرات . فلو فقد الكفيل هذه الميزة التي يمنحها القانون للمواطن وجعلها  وتدفعهم قبل ذلك
في يد الدولة فهي التي تمنحه اإلقامة دون وسيط وهي التي تسمح له باالنتقال إلى عمل أفضل لقطعنا دابر 

بيد الدولة، وأن يحكم العالقة بين  لذلك فانا أقترح أن تكون اإلقامة المتاجرة بالتأشيرات، والعمالة السائبة .
  العامل وصاحب العمل عقد العمل الخاضع لقانون العمل . 

 اإلحالل  6 – 6 
  التقطير – 3 - 6 - 6

عملية دؤوبة  . وهو بهذا المعنىوهو يعني إحالل قوة العمل القطرية محل قوة العمل غير القطرية
لرفع كفاءة قوة العمل المواطنة وتزويدها بالمعارف والمهارات ومستمرة تقوم على التعليم والتدريب والتأهيل، 

، وأن تحتل المراكز الرئيسية في جميع أوجه النشاط في المجتمع الالزمة لتشغل مراكز صنع القرار واتخاذه 

file:///C:/Users/moha/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/LawPage.aspx%3fid=59&language=ar
file:///C:/Users/moha/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/LawPage.aspx%3fid=59&language=ar
file:///C:/Users/moha/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/LawPage.aspx%3fid=2419&language=ar
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. وهي في ذات اآلن تقوم على خلق فرص عمل حقيقية، وليست بطالة مقنعة. إضافة إلى في مواقع العمل
   ضمن سياق تصحيح الخلل السكاني.   كونها تأتي

والتقطير موضوع متجدد لدى متخذ القرار، بحسب زيادة قوة الطلب االجتماعي على العمل من قبل  
فهو يغيب ويعود، ليغيب من جديد دون استراتيجية مستمرة، وخارج إطار الخلل السكاني ومتطلبات  القطريين.

 تصحيحه. 
بتنظيم  3888لسنة  3ما تضمنه القانون رقم منها  هتمام بعدد من األدلةويمكننا ان نستدل على هذا اال 

تخطيط القوى العاملة، والعمل  - 3" وزارة شؤون الخدمة المدنية واإلسكان وتعيين اختصاصاتها، والتي منها: 
على تنمية اإلستخدام األمثل للعمالة الوطنية في كافة الوظائف وتطبيق سياسة تقطير الوظائف طبقًا لبرامج 

وضع خطط التدريب للعاملين لرفع مستوى كفاءتهم ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتعاون   - 6، وخطط محددة
 " .والتنسيق مع الجهات المختصة

من أن الشركة قد  63موقع )التقطير( التابع لشركة قطر للبترولمكننا اإلشارة إلى ما جاء في كذلك ي 
توطين الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة " وهي تهدف إلى "إستراتيجية شاملة للتقطير إعداد خطة ب" قامت
التنفيذ حيز "دخلت خطة قد وأن ال  .أو أكثر مع التركيز على الوظائف الرئيسية والمناصب الحساسة %50بنسبة 

" وهي تخضع إلى مراجعة دورية كل ستة أشهر، إضافة إلى اجتماع سنوي يحضره  0060يونية  3إعتبارًا من 
  ."وزير الطاقة والصناعة ومدراء الشركات المعنية

لى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم   موافقة  ، من 0/2/6003المنعقد بتاريخ  6003 لعام 63وا 
 على اقتراحات شؤون الخدمة المدنية واإلسكان والتي تضمنت " العمل على تقطير الوظائف غير التخصصية.."  

لى القرار األميري رقم   تأهيل القطريين  بإنشاء مركز التأهيل الوظيفي والذي يهدف إلى " 6008 لسنة 55وا 
وظائف في الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات  غير العاملين من حملة الشهادة الثانوية وما دونها لشغل

عادة تأهيل القطريين غير العاملين من ذوي التخصصات . و العامة، والقطاعين المشترك والخاص تأهيل وا 
 " .الجامعية غير المناسبة، وفقًا الحتياجات سوق العمل القطري

المعدل بموجب القانون  3883لسنة  2 عالوة على ذلك، تم إنشاء معهد التنمية اإلدارية بالقانون رقم 
لعمل على تطوير كفاءة الجهاز اإلداري للدولة والهيئات والمؤسسات والذي من أهدافه "ا 6003لسنة  67رقم 

عدادهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم  ..."  العامة عن طريق رفع كفاءة موظفيهم وا 
بعض نتائجها بعض األفكار التي في  6032 – 6033 استراتيجية قطاع سوق العمل طرحكذلك ت 

تستحق العرض لعالقتها بمدخل التقطير. فهي تسعى إلى توفير برامج تدريبية عالية الجودة  للقطريين ترفع 
                                                           

21
  http://www.qatarization.com.qa/Qatarization/Qatarization.nsf/ar_Index?ReadForm 
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إن تحقيق ذلك وترى من مهاراتهم وتمكنهم من تسنم المناصب القيادية في سوق العمل العام والخاص . 
بتصميم برنامج رفع مستويات مهارات القطريين وتنفيذها بما  تقوم المؤسسات العامة والخاصة يقتضي أن "

 66في ذلك التدريب على القيادة."
عن طريق  61كما تسعى االستراتيجية إلى " تشجيع تنويع مشاركة القطريين في قوة سوق العمل " 

مج شامل . معتمدة في ذلك على برنا 6032في سنة  %35زيادة مشاركتهم في القطاع الخاص ، بأن تصل إلى 
. وتعتبر)ريادة األعمال ( أحد المداخل التي تشجع يشجع القطريين على المشاركة في القطاع الخاص 

ال يشكل رّواد األعمال الذين يديرون القطريين على العمل في القطاع الخاص . وبحسب االستراتيجية "
  67".% فقط من قوة العمل القطرية6أعمالهم الخاصة ويستثمرونها بكفاءة إال 

"مسابقة  :هي 65عددًا من األفكارولجذب القطريين إلى ارتياد هذا الميدان فإن االستراتيجية تقترح  
على مشاركة الشباب في إعداد مشاريع اقتصادية وتوفير فرص تدريبية تساعدهم  ي تقومخطة األعمال " وه
قليمية والدولية " ستجعلهم ذلك "برامج تدريبية في الشركات المحلية واالوتضيف إلى على إعداد ذلك . 

يطلعون ويعيشون مجتمع األعمال عن قرب ويتعرفون على الكيفية التي تدار بها المشاريع والعمليات 
المختلفة التي يقوم عليها القرار. ولن ريادة األعمال ال تخلو من مخاطرة فإن برنامج ريادة األعمال يقترح 

ضد المخاطر". ولضمان مشاركة أكبر للمرأة في برنامج ريادة "إيجاد نظام يؤمن رواد األعمال القطريين 
 األعمال، البد من تصميم برامج مناسبة لهن . 

، وترى أن ذلك في حاجة 62بالتوازي مع ذلك تهتم االستراتيجية بمشاركة المرأة في القطاع الخاص 
وموقف هذه األخيرة من تغيير مواقف المجتمع من عمل المرأة،  إلى حمالت توعية تعمل على جانبين :"

العمل في الشركات الخاصة." كما ترى أن أي برنامج يتم إعداده ال بد "أن يعتمد على ثالثة عوامل تمكينية 
 والدوام الجزئي والمرونة في ساعات العمل .. لعمل المرأة وهي : تأمين حاجات المرأة في بيئة العمل ..

 وتحديد الوظائف والقطاعات المناسبة "   
                                                           

22
بإنشاء مركز  2119لسنة  22وما بعدها . كما يمكننا أن نشير هنا إلى القرار األميري رقم   18ص  2111 – 2111استراتيجية قطاع سوق العمل   

ات ( يتبع األمير، وله موازنة من ليصبح اإلسم: مركز قطر للقياد 2111لسنة  81قطر للقيادات اإلبداعية ) عدل اإلسم الحقاً بالقرار األميري رقم 

يهدف المركز إلى اختيار األشخاص ذوي القدرات والمواهب اإلدارية الواعدة في الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى، الموازنة العامة للدولة . و

هم وتهيئتهم لتولي المسؤوليات القيادية في والمؤسسات والهيئات العامة، والجهات غير الحكومية، والعمل على صقل قدراتهم وتطويرها بهدف إعداد

 . مختلف المجاالت

. واعتباًرا من 2111سنة( في نوفمبر  15و 25انطلق برنامج "مركز قطر للقيادات" األول )برنامج القيادات الحالية والمستقبلية للفئة العمرية بين وقد "

لمستقبلية للمزيد من الفئات العمرية. كما ستستحد ث في المراحل المقبلة برامج "القيادات ، سيكون هناك المزيد من برامج القيادات الحالية وا2112العام 

 " الشابة" وبرامج "القيادات الواعدة" لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، باإلضافة إلى برامج تطوير القيادات المؤسسية.
http://qlc.org.qa/ar/AboutUs.html 
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" التقريب بين األجور في القطاعين العام والخاص " كأحد  63ضافة إلى ذلك ، تطرح االستراتيجيةإ 
ال يقتصر التقريب على األجور أن الحلول التي تشجع القطريين على االلتحاق بالقطاع الخاص . وتقترح 

خاص على توظيف ويمكن أيضًا للحكومة أن تشجع شركات القطاع ال" فقط بل وأن تشمل جميع المكافآت .
  "القطريين من خالل المساهمة في، مثال تكاليف التدريب.

لكن ينبغي أواًل تقييم حجم الدعم المناسب ومراقبة آثاره. فتطبيق سياسات من شأنها أن ترفع األجور " 
في القطاع الخاص لتصبح مماثلة ألجور القطاع العام قد يؤدي إلى حدوث آثاٍر ضارة على نمو االقتصاد 

 "فعاليته.و 
تلك هي بعض األفكار التي تضمنتها استراتيجية قطاع سوق العمل. وما نود ان ننبه إليه أن هذه  

 رغبةاالستراتيجية تأت في سياق آخر غير تصحيح الخلل السكاني، فهي كما جاء في التمهيد تعبر عن" 
يدروكربونية نحو اقتصاد قائم على اله بعيدا من االعتماد علًى المصادرفي تنويع اقتصاد قطر لتنقله  شديدة

المعرفة يزداد فيه إسهام القطاع الخاص. ولكي تحقق دولة  قطر هذا الهدف ولتكون قوتها العاملة منتجة 
وماهرة وملتزمة بأخالقيات العمل، يجب عليها القيام بإصالحات رئيسية في سوق العمل تشمل التشجيع على 

 69" مشاركة في القطاع الخاص.ريادة األعمال وحفز القطريين على ال
لم أجد أي نني إال أ. أما الحديث المتكرر عن التقطير فإنه يأتي من مصدر آخر هو وزارة العمل  

يجاد إل)إدارة القوى العاملة الوطنية ( تقوم بهاخطة للتقطير بالمعنى المحدد سالفًا. كل ما هنالك هو محاوالت 
تعيين وليس تقطير. لذلك نجد أن العدد األكبر من هو ف ،نمن القطرييفرص عمل للباحثين عن العمل 

ن حجم أمع  ( 2)أنظر الجدول رقم الباحثين عن العمل يعينون في اإلدارات الحكومية والمؤسسات العامة،
تعيين ال يعبر عن حاجة حقيقية للعمل، بقدر ما يكشف عن  وهو  العمل األكبر هو في القطاع الخاص .

استقرار سعي نظام الحكم إلى توفير سياسة قديمة ارتبطت بين في القطاع الحكومي التعيبطالة مقنعة. و 
 .  سهل في ظل مجتمع الوفرة النفطيةاألضمن واألواعت ِبرت النظام السياسي، 

 6030 – 6003توزيع المعينين القطريين حسب الجنس والقطاع خالل الفترة (  5جدول رقم ) 
 المجموع  خاص حكومي القطاع

 %  %  %  نسالج
 111 3389 15 6507 25 7287 أنثى 

 111 5938 32 838 97 7820 ر و ذك
 111 18177 26 8928 79 4699 لمجموعا
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 68ولو افترضنا جداًل بأن هناك سياسة تقطير فإنه ال يمكننا الحكم عليها مما تنشره الصحف المحلية 
ابلة للقياس والمالحظة؛ وبما أن حة وبيانات كمية قي ضوء أهداف واضلنا من معرفة تلك السياسة فال بد  بل

فإننا ال نركن إلى ما تنشره الصحف من تصريحات يدلي بها بعض  10ال علم لنا بوجودها مثل هذه السياسة
إن أي عملية للتقطير ال بد أن تضع في أخبار عن التقطير في هذه المؤسسة أو تلك .  وأالمسؤولين 

قوة العمل القطرية تكشف  13فهوم اإلحالل الذي أشرنا له سالفًا. ذلك أن إحصاءاتاعتبارها المعنى الثاني لم
منها يحملون  %(20)و. (%31) الحكومي في القطاع وتركزها( %562ِصغر حجم قوة العمل) عن الحقائق التالية:
ان االجتماعي وبحسب النشاط االقتصادي فإنهم يتركزون في اإلدارة العامة والدفاع والضممؤهل ثانوي فأقل، 

  . منهم يعملون كتبة (1167)اإللزامي. أما بحسب المهنة فإن 
لف بيانها، تضع المجتمع بدءًا من صانع القرار ومتخذه نزواًل اسالخصائص القوة العمل القطرية و إن  

ى على استراتيجية للموارد البشرية تبن. مهمة تقوم بها 16إلى المواطنين أمام مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة
، تحليل دقيق وشامل لواقع قوة العمل القطرية، يحدد حجمها ونوعها ونموها، والعوامل التي تؤثر في خياراتها

وتحليل آخر للواقع االقتصادي يحدد حجمه وطبيعته، ومستقبله، ومتطلبات ذلك في نظامي التعليم 
الدور الذي يجب أن تحتله قوة  والتدريب، وأن تأتي في سياق تصحيح الخلل السكاني، وضمن فهم لطبيعة

                                                           
28

% من الوظائف غير التخصصية ، مشيراً إلى تأجيل تقطير بعض من هذه الوظائف في 81أكد السيد حسين المال وكيل وزارة العمل تقطير أكثر من   

أن أصبح من الوزارات حتى يتم تدريب المرشحين لها ... كما أشار إلى أن الوزارة تهتم في الفترة الحالية بالتقطير في وظائف القطاع الخاص بعد عدد 

 القطاع العام متشبعاً بالوظائف . 

 .  9ص  2111قطر . العدد السابع مارس  –مجلة العمل . وزارة العمل 

 
" تنفيذ التخطيط االستراتيجي للموارد في نتيجتها الخامسة   2111-2111راتيجية قطاع سوق العمل است تهطرحما نعلمه هو ما  30

ملة للموارد البشرية " باعتباره أحد النتائج التي يجب أن تتمخض عنها استراتيجية قطاع سوق العمل . وهي تنطلق من واقع يقر بأنه " ال توجد خطة شا

 2111أغسطس  11و  11صحيفة العرب نشر في .. قراءة في استرتيجية قطاع سوق العمل (  ) الخلل السكاني في مقالالبشرية " . ولقد سبق أن بيّنت 

ال أن تتعامل مع سوق العمل بعبارات عامة غير مضبوطة ، وتحيل ما ينبغي عليها تحديده بالضبط إلى استرتيجية  ستراتيجيةواجباً على اال ، أنه كان

 أخرى !!

فظ فأن استراتيجية قطاع سوق العمل تتضمن العديد من األفكار التي يمكن أن تساهم في رفع كفاءة قوة العمل المواطنة وتسهم ومع هذا التح

 أيضاً في تقليل االعتماد على العمالة األجنبية . المهم أن تكون ضمن سياق تصحيح الخلل السكاني . 

 
11

  2111التعداد العام للسكان والمساكن   
صور عام بأن شروط التعليم والمهارات الالزمة للحصول على وظيفة في القطاع العام سهلة نسبياً )على األقل قبل صدور قانون إدارة يوجد ت  32

كبيراً في  (. وقد لعبت هذه الفكرة باإلضافة إلى الحوافز القليلة التي تمنحها قوانين الموارد البشرية و لوائحها التنفيذية دوراً 2118الموارد البشرية لعام 

وظفي تناق  اهتمام القطريين برفع مستويات مهاراتهم. فنسبة العمال غير المهرة ونصف المهرة من إجمالي الموظفين القطريين أعلى بكثير بين م

المؤسسات  % في9%( في الحكومة مقارنة مع 12) 2118حيث بلغت نسبة العمال غير المهرة ونصف المهرة في عام .. الحكومة من أي قطاع آخر 

 ص  2111 -2111استراتيجية قطاع سوق العمل  %( في القطاع الخاص.1% في القطاعات المشتركة و)2الحكومية و

ويعتبر تدني مستويات مهارات القطريين أحد مخاوف القطاع الخاص أيضاً. فأرباب العمل غير راضين عموماً عن مستويات مهارات الموظفين 

اتهم نحو العمل. كما يشتكون من تدني إنتاجيتهم وافتقارهم للمهارات وللدافع الذاتي. وال شك ان هذه الوضعية سلبية ألنها ال القطريين الجدد أو عن إتجاه

فضة جداً تشجع أرباب العمل على استخدام المزيد من القطريين. وبما أن نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي العمال القطريين منخ

  02 – 91استراتيجية قطاع سوق العمل ص     ( فعليهم أن يشغلوا المناصب الرئيسية.2118قط عام % ف5)
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تخاذه في جميع  العمل القطرية في المجتمع، أي باعتبارها القوة القائدة والمسيطرة على مراكز صنع القرار وا 
 .مراكز العمل واالنتاج

  التعريب – 6 – 6 – 6    
جتمع من قوة إن التقطير رغم أهمية إال إنه يظل قاصرًا في المدى المنظور عن اإلستجابة لحاجة الم 

العمل، لذلك يشكل تعريب العمالة أحد جوانب عملية اإلحالل. ويكتسب التعريب أهميته من كون العرب هم 
األقرب إلى ثقافة المجتمع، وأن العناصر المشتركة التي تجمعهم بالمواطنين تجعل من المجتمع أكثر تماسكًا 

  وتوحدًا من غيرهم من الوافدين.
معنى التقطير، فإن التعريب ال يعني مجرد اإلحالل، بل البد أن يكون إضافة  وكما أشرنا آنفًا عن 

ويمكن أن يتم ذلك باتفاقيات ثنائية مع الدول العربية، حتى لو اقتضى األمر أن  إلى قوة العمل القطرية.
    11.مل تكاليف تدريبهم في بلد المصدرتساهم قطر في تح

   التعبئة   – 1 
دف إلى معالجة الخلل السكاني معتمدًا على زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، التعبئة مدخل آخر يه

تكشف اإلحصاءات المتوفرة عن قوة العمل أن عدد غير وبالتالي المساهمة في تصحيح الخلل السكاني . إذ 
أن و  ،يةغير قطر  35132 قطرية و 62266 هننم 303889 النشيطات اقتصاديًا )متفرغات ألعمال المنزل( يبلغ 

)غير  59717)قطريات( و  37718سنة يصل إلى  75عدد المتفرغات ألعمال المنزل ممن تقل أعمارهم عن 
قطريات( . وال تكشف لنا اإلحصاءات المتاحة عن المستوى التعليمي لهؤالء النسوة. ويشكل المتفرغات 

ال ينبع فقط من الحجم بل أيضًا وتأثيرها  .العمل، وهي نسبة مؤثرة من دون شكمن قوة  %3ألعمال المنزل 
من دورها في خفض الطلب على العمالة من الخارج وتبعات ذلك . وتعبئة هؤالء تحتاج إلى معرفة دقيقة 

 باألسباب التي حالت دون انخراطهن في سوق العمل، ومن ثم توفير متطلبات ذلك .
عرف بـ )عمل المرأة من المنزل( ما ي 17ومن األفكار المطروحه لزيادة مساهمة المرأة في قوة العمل 

إلى تمكين "ويهدفل المجلس األعلى لالتصاالت وشركة كيوت يقوم عليه  وهو عبارة عن مشروع تجريبي
المرأة العاملة في قطر من مواجهة التحديات التي تواجهها للموائمة بين التزاماتها العائلية ومشاركتها بشكل 

  15".فعال في القوة العاملة بالدولة
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مليون عاطل  91إلى حوالي  2125مليون عاطل ، ويتوقع أن يصل العدد في سنة  22( بـ 2111تقدر أعداد العاطلين عن العمل في العالم العربي  )  

 .  2111ديسمبر  28. العرب اإلقتصادي 
18

 15 - 18تم عرض بعض األفكار ذات العالقة بمشاركة المرأة في قوة العمل في الجزء الخاص بالتقطير . أنظر استراتيجة قطاع سوق العمل ص   
15

  http://www.ictqatar.qa/ar/news-events/news/ictqatar-and-qtel-partner-pilot-project-aimed-enabling-women-work-home 
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وسوف يوفر هذا المشروع بيئة مكتبية افتراضية تضم أجهزة كمبيوتر محمولة ووسائل اتصال " 
 .صوتية ووصالت لتبادل البيانات وبوابة إلكترونية متطورة من لربط المشاِركات مباشرة بمقار عملهم الفعلية

عمالء ضمن فريق حلول وستعمل المجموعة التجريبية األولى من النساء كموظفات في األبحاث المتعلقة بال
دخال  األعمال في كيوتل. وسوف تتضمن مسؤولياتهن العمل بشكل مباشر مع العمالء عبر الهاتف وا 
البيانات ومعالجة النصوص، وستمكنهن بيئة المكتب االفتراضية من العمل بسالسة مع الزمالء في المقر 

 12".الرئيسي لكيوتل دون مغادرة منازلهن
 خاتمة
خطورة الخلل السكاني، بلدى متخذي القرار إدراك لدى الشعب و كان هناك إذا  : ااًل قد يطرحوختامًا فإن سؤ 

 فلماذا استعصى حله حتى هذه اللحظة، بل وتفاقم؟ 
والجواب الذي نظنه هو أن مصالح كثيرة قد نتجت عن الخلل السكاني أو قادت إليه، وهي مصالح 

تخاذه، وقد ض ذا كنا قد أكدنا على دور متنفذه في مراكز صنع القرار وا  ربنا أمثلة لها في متن الورقة . وا 
أن   -ولما سبق من جواب لألسف الشديد -اإلرادة السياسية في تصحيح الخلل، فإننا في ذات اآلن، اليمكننا

ل كثيرًا على حضور تلقائي لتلك اإلرادة، فغيابها هو من المشاكل التي فاقمت الخلل . لذا فإن تصحيح نعو  
لل السكاني ال يمكن أن يتحقق بدون أن يتصدى المواطنون لتحمل تبعاته، وفي طليعتهم أولئك الذين الخ

غياب .. الضغط " يحملون َهمَّ الشأن العام، عبر عمل سلمي ضاغط يحمي الوطن من الضياع . ذلك أن
وليس طلبًا فعااًل في الماضي ]قد[ أدى مع األسف إلى أن تكون دعوات إصالح الخلل السكاني مجرد رغبات 

 .13تسنده حركة شعبية مستمرة ما استمر الخلل"
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 نفسه المرجع   
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/474BCF8D-CD5D إصالح الخلل السكاني –أقطار مجلس التعاون نموذجًا علي خليفة الكواري . 12

47CE-842D-F61D5DF79635.htm 
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  جداول
ناث( حسب النشاط االق 35( السكان غير القطريين 6جدول رقم )  تصادي الرئيسيسنة فأكثر )ذكور وا 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6030المصدر : التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 % المجموع إناث ذكور النشاط االقتصادي الرئيسي 
 367 33،030 77 33،062 الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

 263 90،257 3،787 38،320 التعدين واستغالل المحاجر
 961 88،933 550 88،163 الصناعة التحويلية

دارة النفايات   061 1،130 75 1،625 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه وا 
 7666 505،363 6،209 501،331 التشييد

 3363 370،870 5،687 315،272 تجارة الجملة والتجزئة 
 669 11،678 7،075 68،607 النقل والتخزين 

 667 69،823 6،908 62،356 خدمات اإلقامة والمطاعم 
 062 2،933 3،028 5،909 المعلومات واإلتصاالت

 062 3،833 3،520 2،153 األنشطة المالية والتأمين 
 063 9،316 132 3،932 األنشطة العقارية 

 363 60،023 3،318 39،869 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية  
 166 19،385 6،127 12،713 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 

 665 10،367 3،270 69،797 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي  
 365 39،333 8،663 9،877 التعليم 

 361 35،530 3،883 3،531 األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي 
 067 7،150 751 1،983 الفنون والترفيه والتسلية 

 067 5،103 3،075 7،626 أنشطة الخدمات األخرى 
 3360 316،703 97،327 79،613 أنشطة األسر المعيشية 

 063 3،262 633 3،155 أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية 
 300 3،388،303 369،317 3،030،931 المجموع 
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ناث حسب الحالة التعليمية والقطاع 2رقم ) جدول   ( السكان القطريون ذكور وا 
إدارة  الجنس الحالة التعليمية

 حكومية
مؤسسة/
 شركة

دبلوماسي  خاص مختلط
 دولي اقليمي/
 غير ربحي

 % المجموع يمنزل

 أمي
 067 331 6 0 69 7 60 367 ذكور 
 066 53 0 0 1 0 6 56 إناث

 يقرأ ويكتب
 163 3773 7 0 375 10 353 3305 ذكور 
 063 339 0 0 1 3 67 350 إناث

 ابتدائية
 868 7587 6 6 606 302 725 1933 ذكور 
 367 218 0 7 33 7 52 527 إناث

 إعدادية
 567 3365 5 7 633 620 390 5958 ذكور 
 767 3300 0 0 32 16 371 978 إناث

 تدريب مهني
 066 333 0 0 5 39 65 21 ذكور 
 0603 6 0 0 0 0 0 6 إناث

 ثانوية
 1363 33335 63 8 3172 3365 6280 33839 ذكور 
 1663 9003 7 33 917 712 3319 5596 إناث

 دبلوم فوق الثانوية
 760 3975 0 6 355 665 136 3353 ذكور 
 161 965 3 3 33 32 352 560 إناث

 جامعي فأعلى
 6862 31306 35 63 3278 3625 6336 9270 ذكور 
 5262 37300 0 10 933 767 3162 33501 إناث

 المجموع
 2560 72172 55 19 1378 1017 2591 16993 ذكور 
 1560 67809 5 72 3935 835 6975 38666 إناث

 300 30989 20 97 5559 7003 8190 53908 المجموع
 6030المصدر : التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
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  6032 – 6033استراتيجية قطاع سوق العمل مستل من 
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  6032 – 6033استراتيجية قطاع سوق العمل مستل من 
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  6032 – 6033استراتيجية قطاع سوق العمل مستل من 
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  6032 – 6033قطاع سوق العمل  استراتيجيةمستل من 
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