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:مقدمه  

 

الكثير من الدول من  الخلل في تركيبة السكان لديها بسبب  الهجرة غير المنظمة تعاني          

وتعد دول أوروبا الغربية التي لم . وأثارها السلبية على المستوى  االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

عالت فيها األصوات للحد من من أكثر  الدول التي ت  2115عام %  11تتعدى نسبة المهاجرين فيها  

الهجرة غير المنظمة لوعي مواطني هذه الدول بالنتائج السلبية للزيادة غير المنظمة في عدد السكان 

واختلف األمر في دول الخليج . وتأثيرها على البيئة وفرص العمل والبنية األساسية والهوية الوطنية 

 بالنتائج الخطيرة للهجرة غير المنظمة في دول ومنها دولة اإلمارات حيث ساهم عدم الوعي الكافي

السكان في إجمالي من % 98وصول نسبة الوافدين ألكثر من   إلىاإلمارات الخليج ومنها دولة 

. للحد من تزايد أعداد  الوافدين  ملموسبدون وجود توجه  2111  

 

عي الدول لتحقيق التنمية يكون سف وتؤثر مشكلة الخلل في التركيبة السكانية على مسار التنمية          

من خالل  تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق أهداف مشتركة ولضمان وجود هذا التكاتف البد من وجود 

االستعانة بالخبرات الوافدة ضمن اطر محددة جه الدول إلى تتو . نوع من التجانس بين أفراد المجتمع

تسعي الدول لدمج واستيعاب المهاجرين  من  وبأعداد محدودة ال تؤثر سلبا في النسيج المجتمعي بل

وقد برزت مشكلة الخلل في . خالل اشتراط تمكنهم من لغة الدولة وتمتعهم بمهارات تحتاج لها الدولة 

التركيبة السكانية بدولة اإلمارات على اثر استيراد أعداد كبيرة من قوة العمل فائضة عن حاجة 

بداية  نذممنذرة بالعواقب الوخيمة لزيادة أعداد الوافدين  اتاألصو تعالتو التنمية منذ السبعينيات 

عدد السكان بدولة  ارتفعستمر في التفاقم حيث ن خطة واضحة للتنمية ولكن الخلل ابدوالثمانينيات 

على اثر  2111إلى ثمانية ماليين عام  2115خالل فترة وجيزة من أربعة ماليين عام اإلمارات 

. %11الى % 21نسبة المواطنين من  الهجرة االجنبية مما خفض  

       

وتتناول هذه الورقة مشكلة خلل التركيبة السكانية بدولة اإلمارات في ثالثة أجزاء يتناول           

الجزء األول حجم الخلل في التركيبة السكانية و أثارة  ويركز الجزء الثاني على أسباب الخلل في 

تيجية يمكن ويقترح الجزء الثالث استر. العقاري في تفاقم المشكلة التركيبة السكانية مع دور النشاط 

 تبنيها لمعالجة الخلل

 

هثارآحجم وطبيعة خلل التركيبة السكانية في دولة اإلمارات و:  الجزء األول   
 

:بعض الدولفي التركيبة السكانية و نتائجه  تعريف خلل -0  

   

تعريف خلل التركيبة السكانية وأثاره  -1-1  

 



يمكن تعريف الخلل في التركيبة السكانية انه التزايد غير المخطط  في عدد السكان على اثر        

على  ية االقتصادية ويؤدي لنتائج والختالل التركيبة السكانية أثار سلبية على التنم. الهجرة الخارجية

على المستوى االقتصادي وضياع الهوية الثقافية للدولة  على المستوى االجتماعي وأهمها هو  متعددة

تقليص فرص العمل للمواطنين وارتفاع اإلنفاق العام على الخدمات والبنية األساسية بما فيها من 

طرق وماء وكهرباء ناهيك عن تلويث البيئة وزيادة النفايات وارتفاع اإلنفاق على األمن على أثر 

. عراق والديانات واللغات ارتفاع معدل الجريمة لعدم وجود تجانس في المجتمع متعدد األ  

 

المجتمعات غير المتجانسة يتجه أفرادها لالنعزال وعدم المشاركة في األنشطة ومن المعلوم أن        

الصالت االجتماعية  بمراض النفسية لغياألالمجتمعية مما يؤدي الرتفاع عدد الذين يعانون من ا

م مستوى الفقر و اإلمراض الجسدية بين تفاقيالعمل التطوعي وتتراجع بهذه المجتمعات أنشطة و

. أفراد المجتمع   

و تعاني الكثير من الدول من الخلل في التركيبة السكانية على اثر تزايد عدد المهاجرين عالميا        

في القرن الواحد والعشرين على مستوى العالم وتلجأ لسن القوانين لمواجهة الزيادة السكانية غير 

ومن أكثر الدول . السلبية على االقتصاد القومي واالستقرار االجتماعي والسياسي  المنظمة لنتائجها 

:.معاناة من هذه المشكلة دول الخليج العربي و دول أوروبا الغربية و الواليات المتحدة  

 

:خلل التركيبة السكانية في اوروبا  -0-3  

إلى هذا األمر  منذ الستينيات حيث أشارتعالت األصوات المطالبة بالحد من الهجرة في بريطانيا        

البد : "وهو السير اينوك باول حيث قال  1869احد البرلمانيين البريطانيين فى خطاب لة فى عام  

أثار الكثيرون تساؤل في حينها عن " .من أننا مجانين عندما سمحنا بقدوم خمسين ألف شخص سنويا

ه وشاعرة بالخطر القادم ألوروبا الذي سيؤثر على مدى تعصب باول ولكن الغالبية كانت متعاطفة مع

.هويتها وأمنها واستقرارها واقتصادها  

ساركوزى  واستمرت المناداة بالحد من الهجرة حتى من قبل المهاجرين أنفسهم حيث نادى           

ن الجيل الرئيس الفرنسي السابق بالحد من الهجرة لفرنسا بالرغم من أنه ابن مهاجر من هنغاريا اال أ

كبيرة للدولة بدون ضوابط وانظمه  دعداأالثاني من المهاجرين لمس االثار السلبية على اثر توافد 

تعتبر كندا من أكثر الدول التي تركز على تحديد عدد ونوعية  و. الدولة  همحددة تنتقي ما تحتاج

ضيها وتستقطب المهاجرين باالعتماد على أسلوب النقاط لمنح تصريح للمهاجرين للقدوم ألرا

من %  1988إلى  ة السكان من اصول غير كندية نية عالية المستوى حيث وصلت نسبالكفاءات الف

% 25السكان غير أنها تنتقي المهاجرين وتستقبلهم إذا ما استوفوا الشروط المطلوبة وهي التعليم 

القبول % 11مدى االستعداد للعمل و% 11و% 11العمر% 21الخبرة العملية % 24مهارات اللغة

األمر مختلف في دول أوروبا الغربية التي (. 1)وهناك شروط مادية وصحية وأمنية. االجتماعي

أضحت مجتمعات متعددة الجنسيات نتيجة لسياسات غير سويه فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

اجرين اللذين تبنت الحكومات والمصانع في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا برامج الستقطاب مه

احتلوا مناصب رفيعة في المصانع والكم األعظم منهم عملوا في مجاالت تحتاج إلى جهد بدني قوى 

أن هذه العمالة  همالكثيرون أن هذه العمالة ستكون مؤقتة ولم يخطر على بال أعتقدوبعضها خطر و

من كان مرفوضا التأثير . تأثيرا كبيرا تؤثر في الثقافة الغربية تستقر لعقود طويلة والوافدة سوف 

غالبية الشعوب األوروبية وتعالت الصيحات والمطالبات بالحد من الهجرة وبلغت حد االتجاه لقتل 

فقط فى عام % 11وحرق المهاجرين لتالفي أثارهم السلبية بالرغم من أن نسبتهم في أوروبا بلغت 

على الثقافة والهوية في أوروبا كانتوتشير بعض الكتابات إلى أن التأثير السلبي للهجرة ( 2) 2115  
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وروبيه عن الدول ألين إليها من بقية الدول ايوروبألاقل في الدول التي ارتفعت نسبة المهاجرين ا 

وتجدر االشارة الى أن بريطانيا كانت تمنح . والقيم  األعراففارقة لتماثل أوفد لها اسيويون و التي

حيث تم تعديل القانون ولكن الهنود  1861عام  إلىاستعمرتها  التيالجنسية لرعايا الدول 

شخص  مليونيلى ان بلغ صور متعددة اغلبها كعمال وسائقين ا فيوالباكستانيين واصلوا التوافد 

.يفوق المليون شخص البريطانيين ما األفارقةوبلغ عدد ( 1)حسب اخر االحصاءات   
        

يرضى بها األوروبيين وفي الحقيقة أن  ويشار دائما إلى أن الوافدين يعملون في المهن التي ال     

الوافد باالستقرار نراه يحتاج  يرضون بها عند هذا المستوى من األجر وبعد أن يتمتع األوروبيون ال

لخدمات عمالة وافدة مما يستدعي جلب أعداد أخرى لخدمتهم وقد انتشرت المطالبة بالجنسية على اثر 

(2.)الوالدة في اآلونة األخيرة   

على أن تكون كعمال فى قطاع التشييد ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عمالة تركية  جلبت      

ن الذكور غير ان غالبيتهم تمكنوا من جلب عائالتهم ووصل عدد السكان غير األلمان عمالة مؤقتة م

  .الى اكثر من سبعة ماليين فرد  2116 في

الف  711اشار الخبير االجتماعي كنر هينسون من المانيا عندما تمت االشارة الى حاجة المانيا الى –

الية ولكن لألسف ان ما يأتي الينا ليس الف مهاجر ذوى كفاءات ع 711حاجة الى  فيمهاجر اننا 

من اوروبا لم تتمكن و. ( 3)ذوى الكفاءات الى الواليات المتحدة وكندا  يتجهنحتاجها بينما  التيالفئة 

استقطاب عمالة كفؤة يمكن ان تغني االقتصاد القومي وذلك بالرغم من المحاوالت العديدة فألمانيا 

البرنامج لم يلق  غير انين فى المجاالت التكنولوجي منحت اقامات لمدة خمس سنوات للمختص

 لهالمشروع كان  أنالنجاح المأمول فهي لم تمنح أقامات لالسر وال وعد بالحصول على الجنسية كما 

(4.)الجالية الهندية أفرادمعارضين الذين طالبوا بتشجيع النسل بدال من زيادة عدد   

جذور تاريخية فقد تم استقبال  لهول االوروبية ا للمهاجرين استقبال الدوتجدر االشارة الى أن        

 هذهمواطني الدول التي استعمرتها بريطانيا وفرنسا كنوع من رد الجميل نظير استغالل ثروات 

ويشير  .الدول مثل الهند  هذهتعاون بعض المهاجرين مع السلطات المحتلة قبل استقالل  أوالدول 

حرية التنقل للمهاجرين اكبر من الفوائد التي يجنيها العالم من حرية  خبراء البنك الدولي أن مردود

مليون عامل من  14اى بزيادة مقدارها % 3التجارة فلو سمحت الدول الغنية بزيادة قوة العمل بها ب

يشير إلى أن ( 5)الرتفع الناتج العالمي ولكن ديفيد كولمن  2125الى  2111الدول النامية بين عامي 

ادة ستقابلها تكاليف كثيرة مثل تكلفة التعليم والصحة وتهيئة البنية األساسيةهذه الزي  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 

29المرجع السابق ص  -1  

  41المرجع السابق ص  -2

54المرجع السابق ص  -3  
55مرجع السابق ص ال -4  

39و 37المرجع السابق ص -5  
 

 



 

 
  

للمهاجرين وتكلفة متابعة الجريمة التي عادة ما تصاحب الخلل االجتماعي مع زيادة المهاجرين ناهيك 

.عن االثر االجتماعي والروحي والسياسي للهجرة   

رفع عرض العمل مما ت ألنهاالهجرة تزيد النمو االقتصادي  أنالقانون االقتصادي ويبين          

يخفض االجور وتزيد الطلب على السلع مما يؤدى للتضخم والنتيجتين في غير صالح المواطن 

المردود  تحمي حقوقهم وزيادة عدد المهاجرين تزيد عدد العمال فيكونوا نقابات . صلى ألا

لمحالت تخدم فاغلب المطاعم وا أنفسهمذهب للمهاجرين ياالقتصادي  من زيادة العمالة غالبا ما 

االزمه العقارية في اسبانيا سببها المهاجرين حيث وجهوا االستثمارات للقطاع . األسيوية  اتالجالي

العقاري بدون حاجة فعلية وال لخدمة المواطنين بل على العكس األزمة التي خلفتها هذه االستثمارات 

 بلغت أربعة ماليين شخص اى ما عانى منها المواطن االسباني ونتج عن األمر زيادة في عدد السكان

  .من السكان% 11يوازي 

 

  :اللواليات المتحدة األمريكية لهجرة غير المنظمة ا -1-3
 

الف سنويا وتم وضع  151تم اصدار قرار يتحديد عدد المهاجرين الى الواليات المتحدة ب           

رفع عدد ذوى االصول مما  1821حصص للدول تماثل حصة كل دولة فى اجمالي السكان عام 

الى  1821خفض عدد المهاجرين الى اربعة ماليين خالل الفترة  والبريطانية ومن شمال اوروبا 

 1841الى نصف مليون وفى  1831فى فترة الكساد وصل عدد المهاجرين سنويا . (1) 1831

تم .  1852عام بالرغم من التسهيالت التى منحت لهم للدخول اال أن عددهم لم يتجاوز المليون فى 

من كل سنويا اصدار قرار بتحديد اعداد  الوافدين حسب الجنسية بحيث اليتجاوز عدد الوافدين 

ولكن تم السماح لكل مواطن أن يجلب افراد اسرتة من (2) 1865الف وذلك فى عام 21جنسية 

الى  1891الى  1871المهاجرين خالل الفترة من  درجة القرابة االولى بدون تصريح مما رفع عدد

مليون  23مثيل لة وهو  وفى الفترة التى تليها وصل المعدل الى مستوى السنويا مليون مهاجر  485

.مهاجر سنويا   

يرون الكثير من االمريكيين وبالرغم من أن الواليات المتحدة األمريكية تكونت من مهاجرين اال أن 

بدا التوجة للحد من الهجرة مع بداية  وان الهجرة كانت مفيدة فى السابق بينما هى مضرة حاليا  

الثمانينيات لتوفير فرص العمل  للمواطنين االمريكيين  وفرض عقوبه على من يستخدم عمالة غير 

مليون  286يحملون تراخيص فحصل على العفو  المن صدر عفو عام ع 1896وفى عام . قانونية 

  ( .3)مليون عامل  387ن م

 

 

- 

1- Tony Morrison and others ,edited by Nicolaus mills “Arguing immigration “ 

Touchstone Rockefeller Center –New York ,p14 
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:تطور حجم خلل في التركيبة السكانية بدولة اإلمارات -3  
  

د متطلبات التنمية السياسية واالقتصادية دولة اح يأيمثل التوازن في التركيبة السكانية في       

تواجه دولة  و. واالجتماعية  وهو يأخذ أبعاد مختلفة منها توازن النوع والعمر والجنسية واالنتماء 

انخفاض نسبة المواطنين والتنوع الكبير في  فياإلمارات تحديا في تركيبها الديموغرافي يتمثل 

شباب الذكور الوافدين من أقطار مختلفة بغرض الحصول جنسيات السكان إلى جانب ارتفاع نسبة ال

تحقيق التنمية المنشودة  يساهم هذا الخلل في إعاقة . التركيبة السكانية فيعلى فرص عمل فهناك خلل 

رتفاع التكلفة االجتماعية للتنمية مقارنة بالدول األخرى بسبب االعتماد شبة الكامل على ال ويؤدي 

ويمكن القول أن ما تحقق في دولة اإلمارات هو نوع من التحديث المستمد من "استيراد القوى العاملة

يمكن أن يطلق علية تنمية اقتصادية فعلية ألنه تم بصفة أساسية دون  نمط الحضارة الغربية وال

االعتماد على الجهود اإلنتاجية للعناصر المحلية آو تقدمهم الفني او التكنولوجي ولم يستهدف بناء 

حال نفاذ المصدر األساسي لتحريك ودفع  فيتصادية مستقلة قادرة على مواصلة النمو ذاتيا قاعدة اق

(1)"عملية التحديث الحالية وهو النفط   

 

 

:تطور حجم السكان بدولة االمارات -3-0  

 

تتبدى مشكلة التزايد السكاني غير المنظم بدول الخليج بشكل جلي فى دولة االمارات حيث    

فقد  ارتفع عدد السكان   2111الى  1875المتوسط كل اربع سنوات من  فيكان تضاعف عدد الس

اى مع بداية انشاء الدولة الى مليونين  1875فى دولة االمارات من حوالى نصف مليون فى عام 

وثمانية ماليين عام  2115ووصل الى اربعة ماليين عام % 9بنسبة زيادة بلغت  1885ونصف عام 

.)  2111فى عام % 1184الى  1875عام % 35بة المواطنين من وقد تناقصت نس 2111

الى  1871وبالنظر لنسبة تزايد المواطنين يتضح لنا أن هناك فترتين االولى هي السبعينيات من (2

التى شهدت تزايدا فى عدد المواطنين على اثر رجوع الكثير من المواطنين من الدول  1891

وبلغت نسبة الزيادة 1836لى جانب تجنيس القاطنين بالدولة منذ عام الخليجية التى كانوا يعملون بها ا

التى شهدت انخفاضا فى  2111الى  1891و الفترة الثانية من % .13بين المواطنين فى تلك الفترة 

معدل المواليد المواطنين وتراجع فى نسبة الزيادة بينهم حيث بلغ عدد السكان المواطنين فى عام 

وتشير  2115الف فى عام  92وبلغ  1885ألف عام  59ف وارتفع الى أل 38حوالى   1895

وبينما كانت نسبة (. 3)  لم يتجاوز المليونمائة ألف اى  884الى ان عددهم  2111التقديرات لعام 

فان االمر كان مغايرا بالنسبة للوافدين حيث تزايدت  تنخفض بمرور الزمنالزيادة بين المواطنين 

وبلغ معدل الزيادة السنوى بين  2111الى سبعة ماليين فى عام  1871عام ألف 311أعدادهم من 

بينما هى على مستوى العالم لم  2111الى عام  1875من عام% 581السكان فى دولة االمارات 

%. 185تتعدى   

وتشير حيث الزيادة فى عدد السكان هي بسبب الهجرة من العمالة الوافدة وغني عن الذكر أن    

  .(4)2111مليون فى عام  783ان عدد الوافدين بلغ البيانات 
الكويت –شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع " تخطيط القوى العاملة فى دولة االمارات "عبدالرزاق الفارس-1 -

17 ص 1895  
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.2111االمارات فى ارقام  -المركز الوطني لالحصاء- 4 , 3  

جدر االشارة الى أن التركز السكاني على مستوى االمارات ارتبط بالنفط حيث تركز فى وت     

ابوظبى ودبى والشارقة مما يعكس عالقة الترابط القوية وما يترتب عليها من مقدرة على االنفاق 

ومن المعلوم لدى الجميع ان عدم وجود تخطيط . االستثمارى ومن ثم خلق فرص العمل للوافدين 

ي سليم والعشوائية فى توزيع االستثمارات والتركيز على االنشطه منخفضة االنتاجية اقتصاد

باستخدام اساليب عمل متخلفة اعتمدت على اساليب انتاج كثيفة العمل بسبب انخفاض تكلفة العامل 

مع عدم  وجود ضوابط استقدام او تحديد لعدد المهاجرين سنويا اسوة بالدول ( 1)من الدول المجاورة 

االخرى لتحديد عدد القادمين للعمل سنويا الى جانب عوامل الطرد فى الدول االسيوية و ارتفاع 

أدت هذة العوامل وغيرها لحدوث خلل كبير وعدم توازن فى التركيبة السكانية بدولة . مستوى الفقر 

.  االمارات   
 

 

فى التركيبة السكانية الخلل مالمح  -3-3  

: 

بين السكان لعمر والنوع والجنسيةعدم التوازن في ا -3-3-0  

يبين الهرم السكاني فى االمارات وضع فريد حيث يبين ارتفاع نسبة الشباب نتيجة للهجرة مما      ) 

-يمثل فى الهيكل ويؤدي  يؤدي لحدوث انتفاخ أو ورم فى الهرم السكاني يسمى بورم أو نتوء الشباب

youth bulge االجتماعي واإلرهاب خاصة اذا احس  -رقراوهو ما يؤدي غالبا لعدم االست(1) -

وتبين االحصاءات ان  .الشباب بالظلم او اذا كانوا يعانون من الفقر والبطالة وعدم التقدير ألرائهم

الفئة  هذه فيوقد بلغت نسبة المواطنين  2115من السكان فى عام % 54مثلت  38-21الفئة العمرية 

 14-1الفئة العمرية من  فيافدين كما بلغت نسب من هم المتبقية من الو% 99بينما % 12العمرية 

% 41هم من الوافدين واقل من % 61من السكان وهي نسبة مقبولة غير أن %  1885حوالى 

  .(1.)بكثير  أمواطنين مما يدل على أن الوضع فى المستقبل سيكون اسو

تتعدى  ية ففي غالبية الدول العدم توازن النوع هو  احد مظاهر عدم التوازن فى التركيبة السكان    

حيث بلغت نسبة  اإلماراتدولة  فيأن النسب مرتفعة كثيرا  إال (2%)181 لإلناثنسبة الذكور 

وعاودت االرتفاع الى ان بلغت  1895 في 189وانخفضت الى  1875 في 2825 لإلناثالذكور 

وبالنظر لنسبة . ة الجريمة ومن المعلوم ان المجتمعات الذكورية ترتفع فيها نسب( 3) 2115 في 281

فى عام  1819لتوزيع النوع بين المواطنين لوجدنا ان هناك توازن حيث بلغت نسبة الذكور لالناث 

(4.)النسبة بين غير المواطنين  فيولكن المشكلة تكمن  2115 في 1812وانخفضت الى  1875  

 أفرادهتفه وتؤدي إلى تنافر تفقد المجتمع تكا التيتعدد الجنسيات من االمور وال خالف أن     

األنشطة المجتمعية والتطوعية مما يخلق جو نفسي يسوده  فيوانعزالهم وانكماشهم وعدم مشاركتهم 

.االكتئاب واألمراض النفسية وفى دولة االمارات يصل عدد الجنسيات إلى مائتي جنسية   

--------------------------------------------------------------------------------------------
2115التعداد العام للسكان عام  -1  

ويكيبيديا -2  

لإلحصاء بدولة اإلمارات العربية المتحدةالمركز الوطني -وزارة االقتصاد--3  

لإلحصاءالمركز الوطني -وزارة االقتصاد--4  

 

 

 



 

التوزيع المهني للمواطنين والوافدين -3-3-3  
  

لة في األوضاع العادية بين القطاع العام والخاص حسب التخصصات ولكن يتم توزيع العما      

الذي يعتبر قطاع خدمي الوضع مختلف فى دول الخليج حيث يعمل غالبية المواطنين في القطاع العام 

. يتركز الوافدين في القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك للنشاط االقتصادي في أغلب الدول بينما 

أعلى  اأجربين المواطنين والوافدين ومنح المواطن  ج عن سياسة التمييز في األجورالوضع السابق نت

 وقد.للكفاءةكنوع من توزيع الثروة النفطية بدون وضع اعتبار كاف المهن الحكومية  فيلقاء عملة 

وانصرافهم عن  القطاع الحكومي وتكدسهم به ه المواطنين للعمل فيلتوجالسياسة المذكورة أدت 

ات اإلنتاجية والخدمية األخرى مما أدى للبطالة المقنعة في الوظائف الحكومية والبطالة القطاع

السافرة بين المواطنين وعدم توفر فرص عمل لهم في القطاع الخاص في الوقت الذي وفر هذا 

نسبة المواطنين  تبلغ و.   القطاع ماليين فرص عمل للوافدين اللذين قدموا  من مختلف بقاع العالم

من اجمالى قوة العمل % 82ي القطاع الحكومي من تعليم وامن ودفاع وخدمات عامة أكثر من ف

من قوة % 9ولم تتعد نسبة المواطنين العاملين في القطاعات اإلنتاجية أكثر من  بينما(1) المواطنه 

.العمل المواطنة   

صات غير المرغوبة فى وساهم التخطيط غير المدروس للتعليم وتخريج اآلالف ذوى التخص         

الوظائف الحكومية الى جانب عدم بتكدس المواطنين في من المواطنين بالقطاع الخاص سوق العمل 

الوعي الكافي بضرورة تقييم إنتاجية العامل كسبب الستمراره في العمل بدل ان يكون الهدف القضاء 

ة افعلية للمؤسسة على اثر توفير وظائف حكومية بدون حاج فكثيرا ما يتمالصوري على البطالة 

تم توظيفهم ية اغلب من دى الستقاليؤأوامر مباشرة من الحاكم بدون بيان لتوصيف الوظائف مما 

. بأي عمل أثناء الدوام  لعدم تكليفهم   
   

. 

منهم % 8287مليونين ونصف  2115وقد بلغ عدد القوة العاملة بدولة اإلمارات فى عام        

بينما لم تتجاوز قوة العمل المواطنة مائتي ألف يعمل اغلبهم ( (2)وثلثمائة الف اى مليونين وافدين 

وتشير التقديرات أن قوة العمل الوافدة . في قطاع الخدمات الحكومية من دفاع وامن وتعليم وصحة  

.تذكرلم تشهد العمالة المواطنة زيادة  بينما 2111في عام  أربعة ماليينبلغت ما يوازى   

ويتركز  الوافدون  في األنشطة االقتصادية الحيوية مثل التجارة واألنشطة العقارية والفندقة             

وتجارة الجملة والتجزئة والمواصالت واالتصاالت حيث تبلغ نسبة العاملين في هذه المجاالت ما 

هم ولكن غالبيت% 13منهم والخدمات المنزلية % 985وفى القطاع الصناعي حوالي % 61يفوق ال

وقد ساهم رخص األيدي العاملة الوافدة في االنصراف عن تبني أساليب . ذوى مهارات منخفضة 

إنتاج كثيفة رأس المال ذات إنتاجية اكبر وتم االعتماد في اغلب القطاعات على أساليب إنتاج متخلفة 

القطاع أكثر من  كما يالحظ المغاالة في أعداد العمال بهذاكثيفة العمل خاصة قطاع التشييد والبناء 

(3). الحاجة الفعلية للمؤسسات  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  . 2119احصاء القوى العاملة ,المركز الوطني لالحصاء-1-
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 3111حسب اإلمارة والجنسية والنوع لعام ( سنة فأكثر 01)قوة العمل : (0)جدول 

Table 5 : Laber Force (15 Year and Over) By Emirates , Nationality and Sex,  2005 

           

 اإلمارة

 Total  /جملة   Non National/  غير مواطنين  National/   مواطنون

Emirate 

 T/ جملة   F/ إناث    M/ ذكور T/ جملة   F/ إناث    M/ ذكور T/ جملة   F/ إناث    M/ ذكور

 Abu Dhabi  815,356 117,830 697,526 729,518 100,543 628,975 85,838 17,287 68,551 أبو ظبي

 Dubai  998,415 123,385 875,030 955,114 111,658 843,456 43,301 11,727 31,574 دبي

 Sharjah  442,005 56,806 385,199 406,681 49,166 357,515 35,324 7,640 27,684 الشارقة

 Ajman  102,775 12,005 90,770 92,944 10,209 82,735 9,831 1,796 8,035 عجمان

 Umm Al - Quwain  26,100 5,106 20,994 21,808 3,997 17,811 4,292 1,109 3,183 أم القيوين

 Ras Al - Khaima  108,498 19,071 89,427 85,981 14,691 71,290 22,517 4,380 18,137 رأس الخيمة 

 Fujairah  65,392 10,775 54,617 52,055 8,058 43,997 13,337 2,717 10,620 الفجيرة

 Grand Total 2,558,541 344,978 2,213,563 2,344,101 298,322 2,045,779 214,440 46,656 167,784 جملة الدولة

 .Source: 2005 Census / Ministry of Economy     .وزارة االقتصاد / 2115تعداد الدولة : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

الى أن سيطرة االسيويين كأغلبية على االنشطة االقتصادية ظلت  1891تعداد السكان لعام  وقد اشار 

وهي نسب تبدو . ذ حافظوا على تفوقهم فى معظم القطاعات ما عدا المناجم والمحاجر مستمرة ا

مرتفعه للغاية والتدل على اى تحسن او بوادر اتخاذ سياسة سكانية جادة او تخطيط للعمالة فى دولة 

وية االمارات تستهدف تعديل االختالل فى تركيب القوى العاملة الوافدة ومن بين القوى العاملة االسي

ولم يختلف  من العمالة األسيوية% 81هناك ثالث جنسيات وهى الهند وباكستان وايران تشكل نحو 

حيث استمرت نسبة الجالية الهندية والباكستانية هي   2111الوضع كثيرا فى الفترة الالحقة اى عام 

.األعلى   

تصاديات الدول المصدرة وغني عن الذكر أن تحويالت العاملين في الخارج تؤثر ايجابيا على اق  -

للعمالة فتسعى هذة الدول لتسهيل تصدير العمالة بل يعمل سفراؤها على ترويج األيدي العاملة من 

هذه الدول ويشارك  أثرياء بعض الجاليات وباألخص الجالية الهندية في تمويل بعض المشروعات 

رص عمل ألفراد الجالية وتعمل مع متخذي القرار والفعاليات االقتصادية  وتوفر هذه المشروعات ف

.على زيادة أعدادهم   

باإلضافة لعدم التوازن فى توزيع قوة العمل على القطاعات هناك خلل فى التوزيع على مستوى    

المهن مما يعكس اثر التطور التكنولوجي  حيث ال يمثل الفنيون في هذا المجال المرتبط باإلبداع 

من مجمل قوة العمل بينما تصل نسبة % 1588لة المواطنة ومن القوى العام% 17واالبتكار سوى 

.فى الدول المتقدمة % 31هذه الفئة الى   

ويعمل أكثر من ثلث العمالة الوافدة فى مهن تعتبر متدنية في السلم الوظيفي فربعهم يعمل في تجارة   

.الجملة والتجزئة   

 

:وة العمل قغير العربية في لعمالة  األسيوية رتفاع نسبة ا -3-3-2-  

ينحدر غالبية مواطني اإلمارات من قبائل عربية هاجرت لهذه المنطقة عبر العصور وبعضهم        

من دول أخرى ولكنهم من أصول عربية لذا اندمجوا بسرعة في المجتمع اإلماراتي  ولكن منذ 

ا الختالف اللغة لم السبعينيات وردت للدولة أعداد كبيرة من المهاجرين من شبة القارة الهندية  ونظر

يتمكن المجتمع من استيعابهم بالرغم من استقرارهم لفترة طويلة بالدولة وتكوينهم الكثير من الثروات 

وفى التسعينيات تنوعت جنسيات الوافدين بشكل أكبر ووفدت أعداد كبيرة من الجالية الفلبينية 

ن سواء من أوروبا الشرقية أو الغربية والروسية وعلى اثر األزمة االقتصادية قدم كثير من األوروبيي

وبالرغم من ذلك إال أن القادمين من شبة القارة الهندية هم . أو من استراليا للبحث عن فرص عمل 

األغلبية ولهم نفوذ اقتصادي كبير وسيطرة على بعض األنشطة االقتصادية كتجارة الجملة والتجزئة 

.ري وبالذات للمواد الغذائية وعلى النشاط العقا  

 

االثار السلبية لخلل التركيبة السكانية -2  
:والسياسية منيةاألاالثار   -3-1   

هذا المفهوم يغطي العديد . مفهوم امن الدولة يشمل حماية الدولة من االخطار الخارجية والداخلية    

 العديد من الدراسات اوضحت ان. ظل العولمة ووصائل االتصال الحديثة  فيمن الجوانب خاصة 

عدد السكان وتنوع  فيبعد التزايد الكبير  اإلماراتمجتمع  فيهناك انواع جديدة من الجرائم ظهرت 

جنسيات الوافدين وتبني سياسة الباب المفتوح  بدون اشتراط ابراز شهادة حسن سيرة وسلوك ولعل 



قضايا لجوء البنك المركزي الى تجميد اصول مئات من الحسابات بتهم ترتبط بغسيل االموال  و

اخرى حيث تم تجميد حساب شركة اس ام بي عندما تم اكتشاف ارتباط مالكها االجنبي بانشطة ترتبط 

بجمع معلومات عن المشروعات النووية مما يعنى أن اختالل التركيبة السكانية لة اثر سلبي كبير 

اشارة الى وجود وفى دراسة اعدها أحد الضباط المتقاعدين فى الشارقة .  الداخليعلى امن الدولة 

عصابات منظمة تتم ادارتها من خارج الدولة تعمل على جذب الشباب لتعاطي المخدرات في صورة 

السيارات  سائقيالعصابات هم من الدول االسيوية غير العربية ويلعب  هذهحبوب وأغلب افراد 

ات الى أن وتشير بعض الدراس. العصابات  هذهالمنازل دورا كبيرا لنجاح مخططات  فيالخاصة 

غطاء لمزاولة انشطة ترتبط بجرائم  إالالحقيقة  فيبعض المشروعات االستثمارية االجنبية ماهي 

يتمتع بها االجانب للقدوم للدولة تساهم فى زيادة هذا النوع  التيغسيل اموال وعلية فان التسهيالت 

(1)من الجرائم   

سسات الدولية مبرر للتدخل فى شؤون دولة االمارات مشاكل سياسية حيث ستجد المؤ تواجهوسوف 

الدولة لحماية العمالة ذات الدخول المنخفضة كما أن استقرار ذوى االستثمارات والقوة االقتصادية 

كما انها ستحول دون امكانية استبدالهم بعناصر بشرية اكثر  المواطنةسوف يدفعهم للمطالبة بحقوق 

(2)كفاءة فى المستقبل   

:واالقتصادية يةالثار االجتماعا -3-2  
وهي الطبقة ذات الدخل المرتفع  األولىنستطيع تقسيم المجتمع االماراتي الى ثالث طبقات الطبقة 

المؤسسات  فيوهي مكونه من هي المواطنين ذوى المكانة االجتماعية العالية والوافدين من خبراء 

لكبار المستثمرين من  افةباإلضالحكومية وذوى تعليم رفيع المستوى سواء من العرب او االجانب 

الغالب والطبقة المتوسطة وهي مكونة  فيالطبقة محدود  هذهالوافدين واغلبهم غير عرب وعدد افراد 

من أغلب المواطنين وابناء الجاليات العربية وصغار المستثمرين االجانب وذوى المهارات العالية 

والفئة الثالثة من منخفضي الدخل من   من الجالية الهندية وباألخص ةوما شابمن اطباء ومهندسين 

 فيويقطنون (3)القطاع الصناعي او العقاري فيالمشروعات االستثمارية سواء  فيالطبقة العاملة 

للعاملين بالمنازل واغلبهم من الجنسيات  باإلضافةالدولة  فيمعسكرات عمالية وهم غالبية السكان 

رحلتهم  فيصطحاب عائالتهم واغلبهم عانوا الكثير تسمح لهم دخولهم با االسيوية غير العربية وال

ساهمت  التيللعمل بالدولة وتم استغاللهم من الكثير من الفئات خاصة اصحاب االعمال او الشركات 

وجود تنافر كبير بين افراد  فيسمات كل طبقة ساهم  فياالختالف الكبير . قدومهم للدولة  في

لعربية والهوية والقيم المجتمعية ووحدة الهدف بين افراد المجتمع وكان لة اثر سلبي على اللغة ا

وقد برزت الكثير من االمراض النفسية خاصة بين افراد الطبقة الفقيرة فانتشر االكتئاب . المجتمع 

وساهمت طبيعة المجتمع الذى تكون من غالبية وفدت . وحاالت االنتحار والقتل والسرقة والطالق

ي فى انتشار االنانية والسعي للربح والسعي للحصول على الرفاهية للعمل للحصول على مورد ماد

. الجوانب الدينية واالجتماعية والتربوية و (4)مما أثر على العالقات االجتماعية السائدة  

وقد كان للتحويالت اثر كبير على اختالل الموازنة العامة للدولة طوال العقود االربعة الماضية  

.الرتفاع عدد الوافدين بسبب ارتفاعها نتيجة   

-----------------------------------------------------------------------------------------  
بيروت –مطبعة الطباعة للجميع   –مؤسسة محمد بن راشد " االمن الداخلي لدولة االمارات "عائشة المحياس   -1

(.3ص  2118  

. 163ص  1893بيروت –مركز دراسات الوحدة العربية "الهجرة الى النفط "نادر فرجاني)-2  
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–الخليج بين المحافظه والتغيير  –محاولة للتخلص من االعتماد على العمالة الوافدة فى منطقة الخليج :خولة مطر -4 

( . 296ص  2119مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  -ابوظبي  

 



 

 

:ار البيئية والصحيةاالث -2-2  

تمتعت دولة االمارات بسمات جيدة فى السبعينيات من ارتفاع فى ايرادات النفط وعدد منخفض 

حيث عانت الدولة من عدم القدرة على توفير  2111العداد السكان ولكن الوضع اختلف بعد عام 

   . ة يؤدي لتلويث للبيئة توفير الطاق فيالطاقة الكهربائية بالمستوى المطلوب الى جانب ان الزيادة 

صحي الصرف زيادة الطلب على الارتفاع عدد السكان يؤدي لزيادة كمية النفايات وومن المعلوم أن 

مواد البناء وبالذات األسمنت مما زيادة الطلب على و على البنية األساسية  اإلنفاقرفع يتطلب  و

لى تزايد مصانع االسمنت ومن المعروف االرتفاع فى اسعار االسمنت ادى ا. ساهم في رفع أسعاره 

الصناعة ملوثة للبيئة والغبار المتطاير من مصانع االسمنت مضر للصحة العامة ويسبب  هذهان 

امراض صدرية عديدة عاني منها مواطني المناطق التى توجد فيها هذة المصانع مثل منطقة خور 

أن الدول المتقدمة تلزم مصانع االسمنت  الى اإلشارةوتجدر  .الذيد بالشارقة و خوير براس الخيمة

على  وقدرتهبتركيب فلترات لحجب الغبار المتطاير على اثر تصنيع االسمنت  وتحدد حجم الفلتر 

المصانع بوضع فلترات يوجد قانون يلزم  ممختلف فل اإلماراتدولة  فيحجب الغبار اال أن الوضع 

كمية الغبار المتطاير فى حينها بسبعة أطنان يوميا  وقد تم تقديربداية التسعينيات  ىالغبار حتلحجب 

وبالرغم من االلزام فى الفترة الالحقة اال أن حجم الفلتر (. 1)من جميع المصانع على مستوى الدولة 

  .  كان يسمح بتطاير كميات كبيرة من الغبار 

 

 

  

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

-1-Shaikha al Shamsi”An Economic Evaluation of Manufacturing in The UAE with 

special reference to the Cement Industry.Un published MA thesis-Economic Department-

The American University in Cairo,Egypt 1985.p127 

 

 



 

بدولة االماراتأسباب الخلل في التركيبة السكانية  -جزء الثاني ال  
 

: اإلنفاق العام على البنية األساسية -1-  

 

جزء كبير من العائدات النفطية للخدمات العامة منذ بداية تكوين الدولة مما ساهم فى تم توجيه      

الة الوافدة بأعداد كبيرة لبناء واتجهت الدولة الستقطاب العم. فرص عمل للمواطنين والوافدينخلق 

وتزايدت الحاجة  .والصحيةالخدمات التعليمية لتوفير المساكن و البنية األساسية للقطاع الحكومي و

للتوسع فى البنية األساسية من طرق وجسور وصرف صحي على أثر ارتفاع عدد السكان بشكل 

مؤسسات تقديم الخدمات وتوسيع  وتزايدت الحاجة لتطوير 2111الى  2115كبير خالل الفترة من 

في االستثمار الخاص الناتجة من التوسع الكبير  لتلبية الزيادة السكانيةالصحية والحكومية واألمنية 

.األجانبمن العاملين  جلب أعداد كبيرةمما تطلب والحكومي في القطاع العقاري   

: 

التراخي في تنفيذ التشريعات -2-  

 

 6وهو القانون رقم  1873أول قانون لتنظيم دخول العمالة لديها في أصدرت دولة اإلمارات       

 1891لالستخدام عام  ر قانون تفصيلي ولكن الخطوة الفعلية لتنظيم دخول الوافدين كانت في إصدا

حيث بين فيه شروط  التعاقدات الشخصية والجماعية باإلضافة لألجور واإلجازات والنواحي الطبية 

للمواطنين ثم لقوة العمل العربية ولكن اعتماد تصاريح ولوية الفرص الوظيفية حدد القانون أن أ. 

ساهم التساهل في منح تصاريح العمل مقارنة بالوضع في الدول . الدخول لم تدقق على هذه الشروط 

الخليجية األخرى إلى جانب تصاريح الدخول المتعددة من زيارة وسياحة وتراخيص تصدر من 

  .الوافدين  أعداد فيى االرتفاع الكبير الالمناطق الحرة 

  

الحكومات المحلية تنامي دور -2-  

 

 ولكن النظام السياسي في دولة اإلمارات كونفدرالى يتم فيه انتخاب الرئيس كل خمس سنوات 

مواردها االقتصادية ومع االنتعاش االقتصادي العالمي  فيالدستور يتيح لكل إمارة حق التصرف 

اتجهت كل إمارة لتعزيز حكومتها المحلية وتوجهت  السنوات األخيرةفي ويل ميسرة وتوفر فرص تم

. إلقامة مشروعاتها الخاصة وخاصة فى قطاع التشييد والبناء مما أدى لتضخم الحكومات المحلية 

وبعكس الجهاز الحكومي االتحادي الذي استقطب المواطنين بلغت نسبة الوافدين في الحكومات 

. (1)%41من العاملين بها بينما لم تتعدى نسبة المواطنين بها % 61حوالي  2115ام فى عالمحلية 

وتؤدى مؤسسات الحكومات المحلية أعمال تماثل ما تقوم بة المؤسسات االتحادية مما خلق ازدواجية 

.فى العمل وأضعف المؤسسات االتحادية   

--------------------------------------------------------------------------------------------
2115التعداد العام للسكان -وزارة االقتصاد -1-    
  

 

 

 

 



 

 

:دقيقة تفاعلة وإحصاءا مؤسسات تخطيطية عدم وجود -4-  

 

تفتقر دولة اإلمارات إلى وجود مؤسسات تخطيطية تعمل على إعداد خطة شاملة يتم االلتزام بها     

تم إلغاء وزارة التخطيط وال توجد مؤسسة مختصة تتابع تنفيذ خطة لتحقيق أهداف واضحة فقد 

تنفيذ الخطة التي أعلنتها الحكومة ستشرافية محدودة وال يتم متابعة الدراسات اال. الحكومة االتحادية

والنظام السياسي وفى اللقاءات الحكومية يتم التركيز على النمو االقتصادي وال يتم ايالء اهتمام كاف 

رار االجتماعي ولتوازن المجتمع و المجلس الوطني  وهو البرلمان الممثل للمواطنين مؤسسة لالستق

وبالرغم من اهتمام . األعضاءمحدودة الصالحيات بالرغم من التطور المحدود في أسلوب اختيار 

الحكومات المحلية بتطوير قاعدة البيانات اإلحصائية إال أن التطور فى هذا الجانب أقتصر على 

.بوظبي ودبي بينما تفتقر بقية اإلمارات لوجود إحصاءات دقيقة وحديثة وشاملةا  

 

:عدم وجود وعي مجتمعي بحجم واثر المشكلة -5-  

في نسبة الوافدين مع عدم بالرغم من المطالبات العديدة  بالحد من الهجرة اال أن الزيادة الكبيرة  

 عميق  على عدم وجود ادراك التزايد يدل  وجود توجه ألمن المجتمع وال الحكومة بالحد من هذا

. وآثارهالحجم المشكلة   

  

  : ارتفاع عوائد االنشطة المرتبطة بالهجرة -6-

تجارة ويرى ال هذهالكثير من تجني يتم تسهيل الهجرة من خالل مؤسسات وافراد وشركات طيران 

وفى دولة ( 1)ال التجارية  الكثير من المحللين والدارسين أن الهجرة تعتبر نوع من انواع األعم

التجارة مربحة الى حد كبير حيث كانت المؤسسة تحصل على اموال من  هذهاالمارات كانت 

وقد انتشرت مؤسسات  جانب الحصول على اموال من العامل نفسة إلى  الشخص الذى يطلب عامال

التركيز على اذونات ثم تم البداية على الهجرة الفردية  فيتوريد العمالة بشكل سريع حيث ركزت 

ربط  مراكز الطلب على العمل مع مناطق عرض  فيالمؤسسات  هذهوساهمت . الدخول الجماعية 

تسهيل  فيالمؤسسات  وتنظيمها الجيد اثر كبير  هذهالعمل وخاصة شبة القارة الهندية وقد كان لخبرة 

تعاني ومل بالدول العربية كانت تع التيبعكس المؤسسات (2)قدوم اعداد غفيرة من الدول االسيوية 

من قلة التنظيم وضعف التمويل  والفساد مما لم يمكن الكثير من قوة العمل العربية للوصول الى 

 اماكن الطلب عليها 

----------------------------------------------------------------------------------------  

-1 Khalid koser "International Migration :A very short introduction" Oxford 1- University 

press.2007 p38 
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:دور النشاط العقاري فى خلل التركيبة السكانية  -7  

 

مجال استثماري ذو اهمية خاصة وبالذات فى الدول النامية يمثل االستثمار فى القطاع العقاري     

عمل وسد احتياجات السكان من الوحدات السكنية الى جانب انشاء المباني  لدورة في توفير فرص

مجال لالستثمار  كونهالتجارية واقامة المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية االخرى الى جانب 

. يتميز بانخفاض عنصر المخاطرة   

لى توجية الكثير من عمع بداية تكوين الدولة في السبعينيات وقد ركزت دولة االمارات         

االستثمارات الحكومية لهذا القطاع على حساب القطاعات االخرى وذلك لتلبية الطلب على الوحدات 

تتوفر بها ادوات الحياة  السكنية الحديثة  حيث ما كان متوفرا قبل السبعينيات وحدات سكنية ال

ومية  الى جانب الطلب على الدولة فى اقامة المساكن الشعبية والمباني الحك وبدأت. العصرية 

المباني الحديثة من قبل االفراد كسكن خاص مما مثل طلبا كبيرا على النشاط العقاري ونظرا لتخلف 

المجتمع تم االعتماد على اساليب كثيفة العمل فى القطاع العقارى وساهم فى تعزيز هذا االمر توفر 

الطرد من الدول المجاورة من فقر وبطالة بسبب عوامل متدنية المهارة واألجر العرض من العمالة 

اكبر مشكلة يمكن ان  بروزتزايد الهجرة غير المنظمة فى الدولة ونتج عن . وتدني مستوى الدخل 

.   على مستوى العالم  مستوىتواجهها اى دولة اال وهي انخفاض نسبة المواطنين الى ادني   
 2112فى عام  لألجانبتشريعات التملك الحر لعب النشاط العقاري خاصة بعد اصدار وقد           

دورا كبيرا فى رفع اعداد العاملين فى ,  -مع التباين فى تجربة كل امارة -بدبي وتبعته بقية االمارات 

ويمكن . وفى جذب اعداد كبيرة لشراء العقارات واالستقرار بالدولة نشاط التشييد والبناء من جانب 

سكانية وفى تضخم المشاريع العقارية تركز فى اربع امارات هي دبي القول أن الخلل فى التركيبة ال

بالرغم من ففالوضع فيها يختلف نوعا ما   األخرى اإلماراتأما  الخيمةوالشارقة وعجمان وراس 

بروز بعض المشروعات العقارية فى الفجيرة وأم القيوين اال أنه نشاط اتسم بالمحدودية والتراجع 

. االقتصادية خاصة مع بروز األزمة   

:النشاط العقاري فى أبوظبي -7-1       

 ال يزيد عنقاطنيها عدد و من مساحة الدولة % 91وتمثل مساحتها الدولة عاصمة هي  ابوظبي     

وتبلغ نسبة المواطنين خمس السكان ونسبة  2111ربع سكان الدولة اى مليوني نسمة حسب تعداد 

د اتجهت ابوظبي لخفض المشاريع العقارية على اثر األزمة وق. تقل عن ربع السكان  البها العرب 

 14صدر في قانون السماح لتملك االجانب الذى ويعتبر . قبل األزمة  لهاالقتصادية عما كان مخطط 

هو المحرك للنشاط العقاري وقد أقتصر على عام  51سنه مع التمديد لمدة  88لمدة  2115أغسطس 

م وفلل الريف التى نفذتها شركة منازل ومشاريع الهيدرا من مثل جزيرة الريمناطق محددة   

تراجع الطلب على النشاط زيادة العرض واال أن االمارة عانت نوعا ما من  وبالرغم من هذه الجهود 

العقاري كما ارتفعت بها نسبة العمالة متدنية المهارة غير العربية التى تركزت فى القطاع العقاري 

ل بتركيبتها السكانية التى كانت والتزال هي األكثر توازنا مقارنة باالمارات وساهمت بذلك فى االخال

.األخرى   

قانونا يلزم بمن يجدد عقد عملة بأن يبرز عقد ايجار  2112وقد أصدرت حكومة أبوظبي فى نهاية    

القادم  او ملكية الوحدة السكنية التى يقطنها مما يبشر بارتفاع الطلب على العقار السكني فى العام

2113 .  

.مثل عيادة كليفالند ومع افتتاح المؤسسات العالجية يتوقع ارتفاع الطلب على السياحة العالجية   

تعتبر شركة الدار وصروح أكبر شركتي تطوير عقاري وقد تم اعالن اندماجهما فى نهاية و         

يث يتم احتساب ايجار اول قد تبنت العديد من الشركات شعار اجر لتتملك لجذب العمالء بحو 2112

لم يقتصر االستثمار فى القطاع العقاري على الوحدات السكنية بل و.ثالث سنوات من قيمة العقار 



مساحة المكاتب الى ثالثة ماليين  تزايدت مساحات العقار التجارى وخاصة المكاتب حيث وصلت

ى المكاتب بالمشروعات ويرتبط الطلب عل% .32 حواليوبلغ الفائض  2112متر مربع فى نهاية 

(1).يقارب ربع المكاتب  تستأجر ما التيالحكومية   

ألف وحدة سكنية مع نهاية  211بوظبي الى أ فيومن المتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية      

ومع تزايد المعروض انخفضت االيجارات بنسبة هذة الوحدات  إجماليوتمثل الفلل ثلثي (2) 2113

 والى جانب الشقق السكنية والتجارية ركزت.2111ان علية الوضع عام عما ك 2112فى % 14

 283االستثمارات العقارية على مراكز التسوق والفنادق حيث من المتوقع أن تصل مساحتها الى 

(3).2112مليون متر مربع مع نهاية   

 
:التملك الحر بدبي -7-3    

ظبي تم التركيز على النشاط السياحي في البداية نظرا لمحدوية الموارد النفطية في دبي مقارنة بابو   

لعمل في دبي ابدأت نخيل . تم انشاء شركتين عقاريتين هما نخيل واعمار  1887غير انه في عام 

هة وفلل الربيع والميدو وتصل كل واجمارينا ثم االحياء السكنية المتعددة من مثل تالل االمارات وال

وفى .  غير ان الطلب كان محدودا لكونها تأجير طويل االمد يزيد عن المائة فيال مجموعة الى ما

في مناطق محددة تم تسميتها من قبل حكومة دبي  لألجانبصدر قانون التملك الحر  2112مايو 

 39بليون درهم بعد أن كانت  462الى  2117مما رفع قيمة الصفقات العقارية في عام بدبي الجديدة 

 تالهالعام تم االعالن عن انشاء جزيرة النخلة تبعتها في العام الذى وفي نفس . (4) 2112بليون عام 

. إلى تملك حر  األمد سابقاطويل  إيجاركانت  التيالمشروعات وتحولت جزيرة جبل على   

من مثل داماك واستثمار وايتا مع االنتعاش فى سوق العقارات دخل العديد من المستثمرين السوق      

امتداد شارع الشيخ علي وشارع الشيخ زايد وجبل  جميراتملك الحر في مناطق الوتركزت ستار 

مة مديونية كبيرة فى از توبالرغم من أن دبى واجهت ( . شارع االمارات سابقا)محمد بن زايد

مشاريعها العقارية العمالقة  إلعالنمعرض السيتي سكيب سنويا  استمرت فى اقامة اال أنها   2119

السوق المالية ومع ذلك  فيظل االزمة وهبوط اسعار االسهم  فياح المعرض تم افتت 2119وفي عام 

بليون دوالر النشاء اكبر مبنى فى العالم  39بليون درهم اى  141اعلنت اعمار عزمها على استثمار 

بليون درهم  351وميناء وفى نفس الوقت اعلنت مراس على عزمها انشاء حدائق جميرة بمبلغ 

وقد تباينت اراء المحللين (5)انشاء اطول برج فى العالم وجزر على الساحل والتصور بحوي ايضا 

على دبي لن يكون  األزمةتاثير  أن رأىفمثال موريس مدير مركز االبحاث فى ستاندرد تشارترد 

غير ذلك  اآلخرون رأىبينما  ستدعمه فإنهاتم تبنية من قبل الحكومة لذا  العقاريحادا لكون النشاط 

ورين اشتروا االراضي من الحكومة ووضعوا حساباتهم حسب االسعار السائدة ولكن فأغلب المط

القطاع العقاري ادى لرفع اسعار مواد البناء بشكل كبير كما ان  فيتوجه الحكومة لزيادة االستثمار 

سحب النقد من السوق كل ذلك ادى لعدم مقدرة المطورين على  فياالزمة العقارية لعبت دورا كبيرا 

–يذ عقودهم تنف  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 "2112نظرة عامة على القطاع العقاري فى ابوظبي فى الربع االخير من عام "تقرير مؤسسة جونز النج السال

  9ص

12المرجع السابق ص  -2   

19,15المرجع السابق ص -3  

2112لعام  28فبراير –تقرير اخبارى من بروكوست  .-4   

سيمون كر فى دبي وواندرو انجلند فى ابوظبي-2119/ 6اكتوبر -فاينانشيال تايمز -5  



عالمية ان التزايد فى اشار ماثيو جرين باحث فى كلتونز االمارات وهي شركة عقارية وقد      

وفى عام  .(1) بالرغم من االزمة االقتصاديةاعداد السكان يطمئننا على الطلب فى السوق العقاري 

أعلنت دبي عن عزمها استكمال مشاريعها العقارية التى تم تجميدها بسبب األزمة االقتصادية  2112

.وبدا العمل فى تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير دبي  

 

لبنكية المقدمة على التسهيالت ا يعتمدتمويل الطلب على الوحدات السكنية ومن المعلوم أن        

من قيمة %  5 تقديم المشترى نسبة وصلت فى بعض السنوات الى للمشترين التى كانت تشترط 

ادى للتدهور الكبير فى السوق  الذي األمر لألجانب تمولة البنوك المحلية الوحدة السكنية والباقي 

. توفر المشترى لكون أغلب معامالت الشراء يقوم بها مضاربون يعجزون عن الدفع عندما ال ي

إصدار قوانين لتنظيم السوق ورفع نسبة المبلغ الذي يجب أن يدفعه  المركزيمحاوالت البنك تواجه و

. حول دون ذلك  ت  المستثمرين والبنوككبيرة من ضغوط المشترى   

  2115و 2111حسب النوع في امارة دبي عام  المباني المنجزة ويبين الجدول التالي 

  (2)جدول رقم

 البيان 2111 2115

 فلل خاصة 34591 21943

 فلل استثمارية  36654 24415

 مباني صناعية  3489 2887

 مباني عامة منشآت 4371 3594

مباني متعددة  11472 9471

 الطوابق

 مباني نسب طابقية 218 119

 بيت عربي 11931 11476

 مبنى مستوى واحد  4211 4334

 اخرى 2133 1641
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عبر  2111مليار خالل عام 143رية في دبي وقد بلغت اجمالى قيمة التصرفات العقا         

ف إجراء حسب ماورد في سجالت دائرة االراضى واالمالك في دبي بزيادة لأ 35ماينوف عن 

تجدر و .مما يدل على عودة النشاط العقاري بها  2111عما كان علية الوضع في % 21نسبتها 

انشاء مؤسسة التنظيم أن دبي حرصت على تنظيم القطاع العقاري من خالل  إلى اإلشارة

مليار  31بلغت قيمة االراضي والشقق والمباني المباعة و لإلحصاءوتطوير مركز دبي  العقاري

 تاالستثماراوقد بلغت قيمة جملة . ارض  2481شقة و 12162مبنى و 837وهي  2111عام 

اتهم في وعدد المستثمرين من كل جنسية وقيمة استثمار جنسيةمليار ويبين الجدول التالي  47

حسب بيانات دائرة االمالك في دبي 2111عام   

حوالى مليون ونص وتنبأ مركز احصاء دبي أن يصل  2118وقد بلغ اجمالى سكان دبي عام     

حسب الوحدات السكنية المخطط انشاؤها في ذلك العام  2116العدد الى اربعة ماليين ونص في عام 

يذ الكثير من المشروعات بلغ عدد السكان مليوني نسمة لالزمة االقتصادية وتباطؤ تنف نتيجةولكن 

وتمثل الشقق حوالى اربع اخماس  .حسب بيانات الموقع االلكتروني لمركز احصاء دبي  2112عام 

(1)% 21الوحدات السكنية المطروحة لالستثمار اما الخمس الباقي فهو الفلل اى   

. 

(3)م حسب الجنسية جدول رق 2111المستثمرين في دبي عام   

المليون  قيمة االستثمارات ب

 درهم

 الجنسية العدد

 الهند 4114 6794

ابريطاني 2792 4649  

 االمارات 2471 8165

 باكستان 2412 2325

 ايران 2182 3711

 روسيا 1151 1835

 امريكا 683 1141



 السعودية 644 1411

 كندا 589 1111

 االردن 417 781

 اخرى 7414 14356

 االجمالي 24657 47362

مركز دبي لالحصاء:المصدر  

وتجدر االشارة الى أن التمويل العقاري هو أهم عامل مؤثر في السوق العقاري ولذا يجدر أن 

 يكون أكثر تنظيما وأن يتم وضع اطر لنوعية البناء 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

" 2112نظرة عامة على القطاع العقاري بدبى فى الربع الرابع لعام "تقرير النج السال -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

:عجمان ورأس الخيمة بالشارقة والعقارى  الستثمار في النشاطا-7-2  

فى المنطقة الحرة لألجانب بع دبي في اعالن التملك الحر ترأس الخيمة كانت اول امارة ت    

ثالث مؤسسات تشرف على استثماراتها العقارية وهي هيئة االستثمار التى  بهاوهذة المنطقة 

تشرف على جزيرة المرجان ورأس الخيمة العقارية التى تشرف على ميناء العرب وجلفار 

الحمرا والحمرا جزيرة تاورز والمؤسسة الثالثة هي شركة راكين التى تشرف على مشروع 

 ماتينا وباب البحر وبانيان تري 

دها ألبوظبي ألسباب والجزيرة الحمرا كانت منطقة سكنية لقبيلة زعاب انتقل أغلب أفرا      

بمنح مشتري  2115قرار من الحكومة المحلية  فى نوفمبر  إصداروقد تم .  واقتصادية سياسية

االستثمارات العقارية فى المنطقة الحرة  حق التملك الحر فقامت شركة رأس الخيمة العقارية 

على الكوف مشروع  كوحدات سكنية استثمارية وفيال  ةوثالثمائ ألفعلى  يزيد  ما بإنشاء

مشروعات متعددة منها ابراج جلفار يا والشاطئ الى جانب مليون متر مربع هي جزيرة سرا

.وجزيرة المانجروف  ومينا العرب  

امتها فى ي جزيرة اصطناعية تمت أقهوجزيرة المرجان تولت هيئة االستثمار االشراف على و

من قبل الحكومة لشركة خاصة تولت انشاء البنية األساسية وتم بيع البحر مقابل الجزيرة الحمرا 

بالمبالغ  اإليفاءكأراضي لالستثمار ولكن المستثمرين لم يتمكنوا من  2115كامل الجزيرة فى 

.اربين من األراضي لكون أغلب المشترين كانوا من المض% 71المطلوبة فتم استرجاع حوالى   

 أعلنت عجمان قانونها للتملك الحر لمباني ابراج النعيمية  الخمس  2115أى وفى نفس العام 

وقد أعلنت شركة تعمير للعقارات عن . وابراج الخور وابراج الراشدية وابراج الكورنيش ةعشر

.ألف درهم في قرية االميرة على شارع االمارات  ةلمليار ومائاستثمارها   



رقة في االستثمارات الهائلة بالمشاريع العقارية ولكنها لم تعلن عن قوانين للتملك واشتركت الشا

وفى منطقة الحمرية . ومن مشاريعها بوابة الشارقة وابراج السندس وابراج ابكو  لألجانبالحر 

ومنطقة الحمرية ايضا منطقة  .تقوم شركة الحنو باستثمار ستين مليون قدم النشاء مدينة النجوم 

ل أغلب سكانها لدبي ألسباب سياسية وقامت الحكومة ببيع ستين مليون قدم لشركة الحنو أنتق

وقد ركزت االستثمارات العقارية فى الشارقة فى البداية على المنطقة . النشاء مدينة النجوم بها 

المجاورة لدبي وتم أنشاء العديد من المباني فى شكل عمارات سكنية كبيرة واتجهت فى األونة 

 خيرة للتركيز على الفلل وخاصة شركة القبضة التى تنوى أنشاء أكبر مجمع للفلل علىاأل
الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد  األرض التى تم اخالؤها من معسكر الجيش فى الفالح

(شارع االمارات سابقا)  

قضايا ومشكالت مرتبطة بالنشاط العقاري  -7-4  
بمتطلبات االستثمار  لإليفاءقوية  أساسيةبنية  إلنشاءيرا جهدا كبوابوظبي دبي بذلت امارة 

غير أن بقية االمارات تعاني من نقص كبير العقاري من محطات كهرباء وطرق وصرف صحي 

في هذا الجانب حيث تعتمد الكثير من المباني االستثمارية في عجمان والشارقة وراس الخيمة 

المتوفرة لهذا العدد الهائل الكهربائية لعدم كفاية القوة على المولدات الكهربائية لتوليد الكهرباء 

.من االستثمارات   

 األزمةنظرا لحدوث ف والى جانب مشكلة نقص الكهرباء برزت مشكالت قضائية          

العقارية وعدم قدرة المطورين على استكمال أعمالهم وتسليمها للمشترين في االوقات المحددة 

ض المطورين بالمواصفات التى تم االتفاق عليها فقد نشأت العديد من الى جانب عدم التزام بع

المشكالت فمحكمة دبي كانت تنظر في مائة قضية عقارية في المتوسط شهريا تدور اغلبها في 

تنظرها  التيوهو ما يمثل خمس القضايا  2111و 2118عامي  لالشراء خالفسخ عقود 

اعادة البيع بدون تحديد نسبة دفع يلتزم جيز للمشترى يوتكمن المشكلة أن القانون  (1)المحكمة 

لكون غالبية المشترين مضاربين فهم يتهربوا من االلتزام  االعقار ونظربها المشترى من قيمة 

. من قيمة الوحدة  %31بالدفع لذا قررت اعمار اجبار المشترى بعدم البيع مالم يسدد   

في القطاع العقاري على التركيبة السكانية لم  العرض السابق يوضح أن تأثير االستثمار     

يوضع في االعتبار عند صدور التراخيص الخاصة بالبناء او المنظمة للملكية في أغلب االمارات 

.ويعزى ذلك لعدم مركزية اتخاذ القرار في الشؤون االقتصادية على مستوى الدولة   

الشارقة ورأس الخيمة في لعقاري خاصة القطاع ابوتعاني الدولة من عدم توفر البيانات الخاصة 

 العقاريالخيمة تعتبر مناطق االستثمار  رأس ففيوعجمان مما يضعف اسس اتخاذ القرار 

وكل من الشارقة وعجمان لم يتم  الحكومة المحلية أو االتحادية إحصاءاتتشملها  المناطق حرة 

الحصاء في شهر فبراير منذ خمس سنوات ومن المأمول أن يبدأ ابها تنفيذ احصاء منشآت 

2113 .  

-----------------------------------------------------------------------------  
"(في محاكم دبي% 21و % 15تراوح بين " 2111اكتوبر  17التاريخ –االمارات اليوم -أمين االلفى -1  

  
 

بدولة االمارات االستراتيجية المقترحة لحل التركيبة السكانية:الجزء الثاني   

 

 



أهمية االسترتيجية -0  

 
تمثل العديد من الدول مناطق جذب للهجرة غير المنظمه سواء لما تتمتع بة من ثروات نفطية او       

اقتصاديات متقدمة توفر فرص عمل للعمالة المهاجرة وتختلف سياسات هذة الدول فى تنظيم دخول 

روناي والنرويج والكويت نماذج لدول تتمتع بالثروة النفطية وتعتبر كل من االمارات وب. القادمين لها 

ولكن كل دولة اتخذت استرتيجية مختلفة فى تنظيم قدوم العمالة لها فمثال بروناي اتخذت اسلوب 

الباب المغلق واعتمدت على توزيع ثروتها النفطية لسكانها بالرغم من قربها من الدول االسيوية 

النرويج ايضا تتمتع بثروة نفطية ولكنها تتمتع بثروة بشرية لذا . العالم المصدرة للعمالة لكل انحاء

 اإلمارات. النسب المقبولة اعداد الوافدين لها  تجاوزولم ت ألراضيهااتخذت اسلوب الهجرة المنظمة 

والكويت يوجد بينهما تشابة نوعا ما فى جانب عدم توفر الثروة البشرية ولكن الكويت عمدت الى 

الة العربية منذ بداية اكتشاف النفط لديها وبالرغم من تساهلها فى استقبال العمالة االجنبية جذب العم

خاصة بعد التسعينيات واتباعها اسلوب الباب المفتوح للعمالة االجنبية  اال انها وضعت ضوابط 

. عدد السكانثلث ساهمت فى احتفاظ المواطنين بنسبة التقل عن   

من الدول التى تتمتع بالثروات الطبيعية وتفتقر للثروات البشرية فقد عمدت نظرا لكون االمارات     

الى تبني سياسة الباب المفتوح وقد كان لهذا االمر اثر ايجابى  فى بداية تكوين الدولة فقد ساهم فى 

توفير بنية اساسية من منشات وتحديث المجتمع وبناء المؤسسات الالزمة لتكوين دولة فتية ولكن هذة 

لسياسة لم تعد تناسب الوضع الحالى حيث غدت دولة تعاني من الديون وعدم القدرة على توفير البنية ا

المتزايدة من السكان مما استلزم ضرورة العمل على تطوير السياسات  لألعداداالساسية الالزمة 

لبات القرن يمكن ان يلبى متط ال  الماضيالحالية فما كان يناسب القرن  الظروفالمعتمدة لتناسب 

ولبيان الوضع فى دولة االمارات واثر التزايد غير المنظم للسكان فى تغيير طبيعة الدولة . الحالي 

يمكن ان نورد مثال الجزر الشمالية فى تشيلي حيث كان يقطنها مائة شخص وتغطي أراضيها 

من فواكه  المساحات الخضراء الشاسعة التي تتنوع فيها االشجار محملة بشتى انواع األطعمة

زارها جاكوب جونفين فرأى ان وجود الفين شخص في هذه  1722وفي . وحبوب وخضراوات 

الجزيرة سيجعل المنطقة الخصبة تتمتع بانتاج وفير وبيئة متوازنة ولكن بعد نصف قرن أصبحت 

ولتالفي . المنطقة توصف بأنها بلد فقير يعاني من شح األراضي الصالحة للزراعة وبيئة متدهورة

مواجهة دولة االمارات نفس المصير كان البد من اقتراح اساليب يمكنها تقليل االثار السلبية للخلل فى 

وقد أوضحت األجزاء السابقة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية . التركيبة السكانية 

ية بالمشكلة فمن اللقاءات مع الخطوة االولى هي فى التوع. لخلل التركيبة السكانية في دولة االمارات

مختلف الفئات بالمجتمع اتضح قصور الوعي بالمشكلة واثارها المحتملة فالغالبية تنظر للعمالة بأنها 

وتبين تجارب الدول األخرى أن تنظيم .  مؤقتة ويمكن التحكم فى نوعيتها بسهولة من قبل الحكومة

يجية واضحة للتخفيف من الخلل وتحجيم أثارة قدوم العمالة ليس باألمر اليسير وهو يتطلب إسترات

.السلبية إلى أدنى درجة ممكنة   

  

من البنية على تلبية المتطلبات  ة الدولةوبدراسة تطور حجم السكان في اإلمارات وقدر        

وبالذات توفير القوة  تعاني من عجز كبير في تلبية احتياجات السكاناألساسية يتضح لنا أنها 

وقد شهدت القوة الكهربائية انقطاع فى العديد من . الالزمة والصرف الصحي المالئم  الكهربائية

المناطق وبطء فى التوصيل للكثير من المنشآت  مما يدل على عدم قدرة القوة المتوفرة على تلبية 

ائية هيئة كهرباء ومياة ابوظبي ربط الشبكة الكهرباحتياجات العدد المتزايد للسكان وبالرغم من قيام 

الكهرباء فى شتى المناطق بالدولة اال ان هذة الجهود وبالرغم من وإقامة محطات توليد بالدولة 



ضخامة حجمها لم تتمكن من ايجاد حل جذرى للمشكلة لتزايد االستثمار العقاري وتزايد عدد السكان 

تم يلمناطق التي واستبعدت ا% 5لذا اقتصرت على توفير القوة الكهربائية للمواطنين بزيادة سنوية 

ويدل انبعاث الروائح فى العديد من المناطق عدم توفر صرف صحي . إنشاؤها بقصد تمليك األجانب 

يجب عدم زيادته بل التوجه لتخفيضه لموازنة الطلب مع من السكان لذا فان العدد الحالي مناسب  

حقيق تنمية اقتصادية وتبني إستراتيجية واضحة تسعى لتحقيق تركيبة سكانية تساهم في ت العرض

.استقرار سياسي  مستدامة و  
 

خطوات إعداد االسترتيجية -3  

 
  بيان جوانب القوة والضعف فى الواقع الحالي - 2-1

جوانب القوة   -2-1-1  

في الجانب التكنولوجيوبالذات بنية أساسية متطورة  -أ                    

اكبة للتغيرقيادة سياسية شابة مو  -ب                     

نفتاح على العالم الخارجي ا   -ج                        

احتياطيات نفط وفيرة  -د                           

  مستوى معيشة مرتفع -ه                            

:الضعف جوانب -3-0-3  

انخفاض كفاءة عنصر العمل  -أ                    

نفقات البنية األساسية تفاع ار  -ب                     

عدد الوافدين وهيمنتهم على النشاط االقتصاديارتفاع  -ج                        

لةوعي بالمشكلة وأثارها المحتمضعف ال   -د                           

.والقيم الماديةارتفاع مستوى الجريمة واألمراض النفسية -ه                                 

عدم وجود مؤسسات تخطيطية فاعلة  -و                                   

أوضاع سياسية غير مستقرة في المناطق المجاورة  -ز                                     

عدم كفاية ودقة وحداثة االحصاءات المتوفرة -ح                                        

تشتت مراكز اتخاذ القرار -ط                                            

 

 

 

تسعى اإلستراتيجية عامة وفرعية بيان الوضع المأمول بتحديد غاية رئيسة وأهداف   -3-3

 لتحقيقها

 

 

:الغاية الرئيسة  -3-3-0  

 

      الغاية الرئيسة : الوصول للتركيبة السكانية التي تضمن استدامة التنمية االقتصادية 

 واالستقرار السياسي بدولة اإلمارات .

 

:االهداف العامة  -3-3-3  



يضمن خفض اآلثار السلبية لخلل التركيبة السكانية واستمرار التنمية الوصول لعدد سكان -أ 

  االقتصادية

في النشاط االقتصادي والسياسي زيادة نسبة مشاركة المواطنين وبالذات الشباب واإلناث  -ب   

.عمل كفاءة عنصر ال رفع -ج   

 

:األهداف الفرعية  -3-3-2  

يضمن خفض اآلثار السلبية لخلل الوصول لعدد سكان  :لهدف األول األهداف الفرعية ل -       

 التركيبة السكانية واستمرار التنمية االقتصادية

   .إلنفاق العام على البنية األساسيةل االوصول لعدد سكان يضمن خفض -أ

واالستقرار األمني والسياسي من خالل رفع نسبة المواطنين الى ربع  تحقيق التوازن االجتماعي -ب

.السكان   

.األنشطة ذات المردود االقتصادي المرتفعتعزيز النمو االقتصادي بالتركيز على  -ج  

 

في النشاط بزيادة مشاركتهم تعزيز دور المواطنين  - : األهداف الفرعية للهدف الثاني -        

ياالقتصادي والسياس  

  .التعليمي للمواطنين مستوى الرفع  -أ 

.وباألخص اإلناث المقنعة بين المواطنين الظاهرة و القضاء على البطالة -ب   

.للمشاركة في الشأن العاماكبر للمواطنين إتاحة فرصة  -ج   

  

من خالل الوصول لمجتمع رفع كفاءة عنصر العمل  -:الثالث  األهداف الفرعية للهدف-       

  . فةالمعر

القوى العاملة رفع نسبة العمال المهرة من خالل خطة واضحة لتطوير -أ   

.مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في أساليب اإلنتاج  -ب   

الكفاءات والخبرات األجنبيةالستقطاب توفر البيئة المناسبة  -ج   

.نمن السكا% 91ارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية الى  -ء    
 

 

 

متطلبات تنفيذ اإلستراتيجية  -3-2  

 

:يتطلب البدء في تنفيذ االسترتيجية  تبني بعض السياسات التي نورد أهمها فيما يلي  

 

عملية التغيير فى حجم وطبيعة السكان عملية تتطلب تضافر جميع أفراد المجتمع   -2-3-1

تأتى قبل توعية المجتمع بالمشكلة إلنجاح عملية التغيير وهذا الحشد المجتمعي لحل المشكلة لن ي

.ومشاركته في التخطيط لحلها   

التطورات التكنولوجية خاصة بعد التسعينيات غيرت أساليب العمل والتركيز على  -2-3-2

التطورات عند تخطيط القوى العاملة المستقبلية سيؤدي إلى تعديل كبير في بنية  هذهاالستفادة من 

.التركيبة السكانية   



القطاع العقاري لن يكون  فيالسعي لحل مشكلة التركيبة السكانية دون ايقاف االستثمار  -2-3-3

مجديا فالبد من اقتناع متخذ القرار فى الدولة بضرورة منع االنشطة العقارية ولو لفترة التقل عن 

.عشر سنوات حتى يتوازن المعروض من ناتج القطاع مع المطلوب   

لمواطن ورفع انتاجيتة خاصة العنصر النسائي سيوفر قوة تطوير العنصر البشري ا -2-3-4

. عمل يمكنها تعويض االعداد التى سيتم االستغناء عنها  

وأنشأت مجلس أعلى تعديل التركيبة السكانية  أهميةأدركت حكومة دولة اإلمارات   -2-3-5        

كلة يستلزم خطوات أوسع و للتركيبة السكانية وبالرغم من أهمية هذا المجلس إال أن حل هذه المش

إحداث تغيير هيكلي على مستوى الحكومة االتحادية ويتمثل التغيير المقترح في  استحداث وزارة 

جديدة للتخطيط والتكنولوجيا بحيث تكون مهمتها الرئيسية إعداد خطة لنقل الدولة لمجتمع المعرفة 

 ومتابعة تنفيذ هذه الخطة تحت مسمى وزارة التخطيط والتكنولوجيا.  

عالج الخلل في التركيبة السكانية يتطلب نوع من المركزية في اتخاذ القرار في كيفية   -2-3-6-

البند الخاص بحرية كل إمارة التصرف في مواردها الطبيعية سيكون  تعديلولعل توجيه االستثمارات 

. واإلقليميةأجدى لتغير الظروف االقتصادية   

ير هيكلي فى توجيه  االستثمارات العامة والخاصة يضع في العمل على إحداث  تغي  -2-3-7-

. أولوياته السعي لحل مشكلة الخلل فى التركيبة السكانية   

.تطوير مستوى التعليم بحيث يهدف لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديث - -2-3-9  

. تعزيز دور المرأة والسعي لتحقيق التنمية السياسية -2-3-8  

 

م تصاريح الدخول واالقامة بحيث يتم االسترشاد بالنظام الكندي واستخدام نظام تنظي  - 2-3-11

.النقاط مع العمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة   

  

توجيه االستثمارات للقطاع الصناعي بدال من قطاع اإلنشاءات والعمل على تنمية القطاع  -2-3-11

. السياحي  

 

 

لتحقيق األهداف  المقترحة  لخطوات اإلجرائيةا - 3-4  

 

":تحديد الحجم المناسب للسكان"الهدف األول   

:يضمن خفض اإلنفاق العام على البنية األساسية  تحديد عدد مناسب للسكان  -أ  

 

تستأثر البنية األساسية بالنصيب األكبر من اإلنفاق العام الحكومي والشك أن زيادة عدد السكان هو    

ا فان تحديد عدد سكان مناسب يضمن خفض اإلنفاق على البنية السبب الرئيسي لهذه الزيادة لذ

األساسية والعمل على الوصول لهذا العدد من خالل اإلجراءات والتشريعات سيساهم في تعزيز قدرة 

الدولة على تحقيق متطلبات السكان من البنية األساسية ويوجه الكثير من اإلنفاق لالستثمار في 

المواطن مثل التعليم والصحة بدال من استنزاف الميزانية على طرق  المجاالت األخرى التي تخدم

وغني عن الذكر أن دولة . ومولدات كهرباء وتحليل مياه بكميات أكبر على اثر زيادة السكان 

االمارات تواجه مشكلة فى توفير متطلباتها من القوة الكهربائية وتعاني العديد من المناطق من مشكلة 

هربائية ومن المعلوم ان الغاز الطبيعي هو مصدر توليد القوة الكهربائية الرئيسي في انقطاع القوة الك

الدولة واالمارات تستورد متطلباتها من الغز الطبيعي من دولة قطر ولذا فان زيادة عدد السكان ال 

لخفض ونعتقد أن السعي .يمكن ان يتزامن معه زيادة قدرة الدولة على رفع القوة الكهربائية بسهولة 



عدد السكان بحيث يتراوح مابين أربعة ماليين إلى خمسة ماليين فرد سيكون مناسبا فالبنية االساسية 

وبذا سيتم توفير نفقات ايفاء  2115الحالية تم انجازها لتلبية متطلبات هذا العدد وهو عدد السكان فى 

.   2112الى  2115متطلبات الزيادة السكانية  التى  حدثت فىالفترة من   

 

.رفع نسبة المواطنين الى ماال يقل عن ربع السكان -ب  

تشير تجارب الدول الى ان انخفاض عدد السكان األصليين يصاحبه تراجع نفوذهم سواء على 

المستوى االقتصادي او السياسي وبما أن دولة اإلمارات في منطقة توتر سياسي فان التوجه للحفاظ 

ة اثر ايجابي على تعزيز دور الحكومية الحالية خاصة ان على نسبة مرتفعه للمواطنين سيكون ل

ويمكن أن يتم رفع نسبة المواطنين يمكن أن يتم .القرار السياسي ال يزال بيد السكان األصليين 

بتجنيس عدد من الكفاءات العربية باالضافة للقاطنين بالدولة ولديهم استثمارات كبيرة على أن يشترط 

والشك ان السعي لخفض عدد السكان من ثمانية ماليين الى أربعه أو . ية عليهم إتقان اللغة العرب

خمسة سوف يساهم في رفع نسبة المواطنين كما أن تجنيس أعداد مساندة ضمن شروط سوف يعزز 

. الهوية الوطنية واالنتماء  

:تعزيزالنمو االقتصادي بالتركيز على االنشطة ذات المردود االقتصادي المرتفع -ج  

ن النمو االقتصادى الذى شهدتة دولة االمارات يمكن أن ليتأثر بتخفيض عدد العمال باالعتماد ا     

على اساليب أنتاج كثيفة المعرفة عن طريق االستفادة من التطورات الحديثة و التركيز على االنشطة 

وغني عن . ة االقتصادية ذات القيمة المضافة العالية من مثل صناعة البتروكيماويات وصناعة االدوي

الذكر أن التطورات التكنولوجية أحدثت نقلة كبيرة في أساليب اإلنتاج و أدى اعتماد هذه األساليب 

المتطورة إلى رفع إنتاجية العامل واالستغناء عن مهن ذوى المهارات المتدنية والمستويات التعليميه 

. المنخفضة  

 

"دور المواطنين  تفعيل" سياسات ووسائل  تحقيق الهدف الثاني: ثانيا   

 

تتصف العمالة المواطنة فى دولة اإلمارات أسوة بالدول النامية بظاهرتين متالزمتين فى نفس       

بين القوى  في الدوائر الحكومية وبالذات وجود فائض من العمالة تتخذ شكل بطالة مقنعةوهما الوقت 

 السعي ومن هنا فان  ة العاليةذات المهارات الفنيمنخفضة المهارة ووجود عجز فى قوى العمل 

هو عن طريق التعليم والتدريب لتوفير المهارات الالزمة من أجل التنمية فعيل دور المواطنين لت

يتطلب هذا األمر دراسة تفصيلية و. السعي للقضاء على البطالة المقنعة والظاهرة بين المواطنين و

احتماالت التطور التكنولوجي والزيادة في  الحتماالت النمو االقتصادي فى المستقبل والتعرف على

وتقدير لالحتياجات المستقبلية من قوة العمل موزعه طبقا للمهن والمهارات فى كل قطاع .اإلنتاجية 

إن هذه الدراسة للطلب المحتمل هي التي تصبح األساس لتحديد خطط .من القطاعات االقتصادية 

.مة والخاصة بالدولةبالمؤسسات التعليمية العا التعليم والتدريب  
 

" رفع كفاءة عنصر العمل"سياسات ووسائل تحقيق الهدف الثالث : ثالثا   
 

ان تخطيط القوى العاملة هو األسلوب األمثل لرفع كفاءة عنصر العمل ولضمان نجاح تخطيط  -أ 

(219 -217عبدالرزاق الفارس ص)القوى العامل البد من ثالث عمليات رئيسية  

أوال تقدير القوى العاملة الحالية والمستهدفة و اإلحاطة بطبيعة األوضاع الحالية للموارد البشرية 

 والتحري عن مواضع الخلل



ثانيا تقدير احتياجات المجتمع من القوى العاملة حسب المهن والمؤهالت التعليمية اى وضع تقدير 

ة المرحلة  مرحلة التنبؤ لالستخدامات المتوقعة لقوة العمل فى مراحل التنمية المتتالية وتمثل هذ

بالموازنة التقديرية لقوة العمل النوعية على مستوى النشاط االقتصادي ومستوى المهن والتخصصات 

 فى خطة التنمية فى ضوء المعدالت المستهدفة لتنمية القطاعات المختلفة لالقتصاد القومي

ثالثا الموائمة بين القوى العاملة اى موازنة االستخدامات والموارد والتى تكشف عن الفائض أو 

التخصصات وفي ضوء هذة الموازنة يتم وضع العجز المتوقع فى مهنة من المهن او تخصص من 

خطة تدبير العجر او تطوير الفائض حتى تتحقق الموازنه بين العرض والطلب مما يكفل أفضل 

.استخدام للموارد المتاحة من قوة العمل   

املة او عدم تخطيطها يؤدي لالضرار بعملية التنمية فيحدث اختالل والشك أن سوء تخطيط القوى الع

بين قوة العمل واحتياجاتها فى قطاعات االقتصاد القومي بحيث نجد فائض فى بعض القطاعات 

.ونقصا فى قطاعات اخرى والنهاية هي تعثر خطة التنمية   

 

.مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في أساليب اإلنتاج  -ب  

حيث تشير االحصاءات ان النسبة األكبر من العمالة  استقطاب الكفاءات والخبرات األجنبية  - ج

الوافدة في اإلمارات متدنية المهارات و يقل تحصيلها الدراسي عن المستوى الثانوي والجامعي و 

تصادي لدراسة تم اعدادها من قبل مجلس دبى االقوطبقاً . معظم هؤالء يعملون في قطاع اإلنشاءات

وتوجهوا إلى دول أخرى بسبب ارتفاع تكاليف ان الكثير من ذوى الكفاءات قد غادروا اإلمارات 

وأوصت الدراسة بضرورة وجود استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى واخرى طويلة  .المعيشة

 المدى لجذب الكفاءات 

  : استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى

على دخول العمالة الماهرة ذات التحصيل الدراسي العالي إتباع سياسات هجرة عمالية تشجع  •

 .والخبرة السيما في المجاالت التي تكون بحاجة ماسة الى مثل تلك المهارات

 أن يقوم ارباب العمال باعداد برامج تدريبية للعمال من أجل االرتقاء بمستوى مهاراتهم •

 ى قبل التحاقهم بالجامعات والتعليم العاليتأهيل الطلبة لالنخراط في سوق العمل في وقت مبكر حت •

 .توفير نظام معلومات لسوق العمل يربط احتياجات مختلف القطاعات بالنظام التعليمي •

المنفعة عند تطبيق التشريعات المتعلقة بالهجرة العمالية من أجل تجنب / استخدام تحليل التكلفة •

 .لالقتصاد المحلي ادخال العمالة الوافدة التي ال تحقق قيمة مضافة

:استراتيجية على األمد الطويل  

زيادة االستثمارات الخاصة والعامة في تطوير نوعية التعليم العالي في الدولة  •  

االنتقال من القطاعات كثيفة العمل الى القطاعات كثيفة راس المال  ساهم في اتباع السياسات التي ت •

لتنافسية واالعتماد على الكفاءات والمهارات العاليةبالقدر الذي يؤدي الى زيادة االنتاجية وا  

تعزيز عمل المرأة في سوق العمل •  

 
 

 

 

 

 

 



:الخاتمة   
 لتشجيعهالقانونية  األطرنموذجا فريدا فى التركيز على النشاط العقاري ووضع  اإلماراتتمثل دولة 

ر السياسة االستثمارية والتحول تغييويكمن الحل فى . نتائجة السلبية على التركيبة السكانية بالرغم من

تضمن نموا اقتصاديا مستداما من مثل  أخرىمجاالت استثمارية  ىعل لمجتمع المعرفة والتركيز

المسار يعتبروهو ما ابوظبي  إمارة  ركزت عليها التي ةالبتر وكيماويصناعة الطائرات والصناعات 

.ل على تالفيها األزمة والعم هذهالدولة للخروج من  إماراتاألفضل لبقية   
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