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7شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

العربية املتحدة - وهما دولتان  بذلت كل من قطر واإلمارات 

العامة  قطاعاتها  حجم  لتقليل  موثوقة  محاوالت    - ريعيتان 

األعمال  ومباشرة  اخلاص  القطاع  في  التوظيف  وتشجيع 

االعتماد  يستطيعان  ال  أنهما  يدركان  البلدين  فكال  احلرة. 

على عائدات النفط والغاز الطبيعي املرتفعة، بل عليهما تنويع 

اقتصادياتهما أسواق العمل لديهما. وحتى اآلن، برغم اجلهود 

التي تبذلها كلتا الدولتني إلصالح أنظمتهما التعليمية، وتطوير 

قواهما العاملة، وتعزيز منو القطاع اخلاص لديهما، إال أنه ال 

يزال لديهما مستويات عالية جًدا من العمالة في القطاع العام. 

وكذلك  االقتصادي  التنويع  مبادرات  إلى  احلاجة  تزايدت  لقد 

أصبح توقيتها أكثر أهمية نظًرا لكثرة أعداد الشباب في قطر 

األحيان،  من  كثير  في  ذلك،  مع  املتحدة.  العربية  واإلمارات 

العام  القطاع  في  العمالة  زيادة  مشاكل  ملعاجلة  جهود  ُتبذل 

مبعزل عن الطموحات املهنية وأفضليات الشباب أنفسهم. وإذا 

كانت حكومتا دولة قطر ودولة اإلمارات العربية املتحدة عليهما 

تنويع العمالة لديهما، فإنه يتعني عليهما أيًضا معاجلة مجموعة 

غالًبا  التي  والثقافية  املالية واالجتماعية  التأثيرات  متنوعة من 

ما متلي خيارات الوظائف املتاحة لشبابهما.

ودوافع  املهنية  احلياة  ملواقف  حتلياًل  الدراسة  هذه  في  نقدم 

طالب اجلامعات واخلريجني اجلدد في قطر واإلمارات العربية 

املتحدة. في خالل ذلك، سيكون هدفنا هو حتديد العقبات التي 

توجد في املرحلة االنتقالية بني التعليم والتوظيف. وباإلضافة 

إلى املقابالت ومجموعات النقاش مع شباب قطريني وإماراتيني، 

متت أيًضا استشارة األطراف املعنية الرئيسية في القطاعني 

التحليل  غير احلكومية. ومن خالل  واملنظمات  العام واخلاص 

النوعي، ستساعد هذه الدراسة في حتدد السياسات الرئيسية 

سوق  في  املستدام  التنويع  دعم  في  تساعد  أن  ميكن  التي 

العمل. 

القيود  السياسات  تعالج  أن  يتعني  أنه  الدراسة  هذه  ُتظهر 

خيارات  على  القيود  هذه  وآثار  العمل  أسواق  على  املفروضة 

في  العمالة  مرتبات  في  العالية  الفوارق  إن  الشباب.  توظيف 

األعمال  مباشرة  بدعم  الوعي  وقلة  واخلاص،  العام  القطاع 

احلرة كلها عوامل ترّجح استمرار الوضع الراهن من ارتفاع 

إلى  أيًضا  حاجة  فثمة  هذا  ومع  العام.  القطاع  في  العمالة 

الشركات  من  املزيد  إنشاء  إن  نفسه.  العام  القطاع  إصالح 

اململوكة للدولة، والتي تلتزم بقواعد اإلدارة املوجهة من السوق 

العام  القطاعني  بني  التنقل  تشجيع  مع  األداء،  إلى  واملستندة 

واخلاص سوف تكون إجراءات حاسمة. كما أن هناك تدابير 

أخرى ميكن اتخاذها من بينها إدخال قدر أكبر من التكافؤ بني 

للشباب  العمل  فرص  وزيادة  واخلاص،  العام  القطاع  رواتب 

التي حتول دون  وإزالة احلواجز  املهنية،  املهارات  ومستويات 

بدء األعمال التجارية وعمالة اإلناث. 

تخُلص الدراسة إلى أنه ينبغي إدخال إطار استراتيجي جديد 

بغية تسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى العمل. وهذا اإلطار 

يجب أن يذهب إلى أبعد من مقاصد أهداف التأميم، ومعاجلة 

مع  التدريب،  إلى  واالفتقار  الرواتب  مستوى  مثل  العوائق 

السعي في الوقت ذاته إلى تعزيز اإلنتاجية والتنقل واالبتكار 

د من  في القوى العاملة. األهم من ذلك أنه ينبغي أيًضا التأُكّ

أن جميع السياسات والبرامج تشمل نظم الرصد والتقييم - 

والتي كثيًرا ما كانت غائبة في املاضي. 

م هذه الدراسة عدًدا من التوصيات:  على وجه التحديد، تقِدّ

• للعمالة 	 استشارية  جلنة  إنشاء  للحكومات  ينبغي 

والنمو االستراتيجي للعمل كمنصة للحوار املفتوح بني 

في  األعمال  وأصحاب  السياسات  وصانعي  الباحثني 

صياغة  على  اللجنة  تركز  أن  ينبغي  القطاعات.  جميع 

السياسات، وتبادل أفضل املمارسات، وحتديد الوسائل 

وتكافؤ  األعمال،  رجال  تشجيع  خاللها  من  ميكن  التي 

وضمان  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  املنافسة  فرص 

حتقيق التكامل االقتصادي للخريجات. 

• ينبغي للمؤسسات التعليمية التعاون مع احلكومات من 	

أجل توسيع آفاق التوظيف للطالب. وميكن أن تشتمل 

التدابير املمكنة على التدريب اإللزامي، وحتسني املشورة 

الوسطاء  دور  وتوسيع  واجلامعات،  املدارس  في  املهنية 

اآلخرين في تيسير التواصل مع سوق العمل. 

• العامة 	 قطاعاتها  حجم  من  احلد  للحكومات  ينبغي 

ومساواة الرواتب واملزايا التي تقدمها. ميكن أن تشمل 

التنفيذي امللخص 



بتمويل من  القطاع اخلاص  في  التدريب  برامج  التدابير 

وزارة العمل، وتشجيع اإلعارات للقطاع اخلاص ملوظفي 

للموظفني  أجور  إعانات  وتخصيص  العام،  القطاع 

اخلريجني الذين يدخلون القطاع اخلاص. إلى جانب هذه 

التدابير، ينبغي إنشاء املزيد من الشركات اململوكة للدولة 

والتي تؤّيد ممارسات القطاع اخلاص. 

• في 	 للتوظيف  والثقافية  االجتماعية  للمحاباة  نظًرا 

القطاع العام بني الشباب وأسرهم، هناك حاجة لشن 

حمالت عامة لتحسني فهم الفرص املتاحة في القطاع 

ميكن حتقيق ذلك من خالل احلمالت اإلعالمية  اخلاص. 

املُعززة واملعارض املهنية األكثر توجيًها واأليام املفتوحة 

عن  املزيد  معرفة  وأسرهم  للشباب  فيها  ميكن  التي 

التوظيف في القطاع اخلاص.
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زميلة بنجلواال هي مصممة برنامج "تطلعات ملهمة"، و هو مبادرة توظيف و توجيه بالشراكة مع املركز الدمنركي للبحوث املتعلقة 

باملرأة و النوع االجتماعي، و زميلة في مؤسسة يونغ. و هي أيضُا مستشارة لكل من إدارة اململكة املتحدة للعمل و املعاشات و 

جامعة مانشستر، مع التركيز على تكامل برامج العمل و البحث. و بنجالواال هي زميلة زائرة في مركز بروكنجز الدوحة، حيث 

أجرت بحوثُا لهذه الورقة التحليلية. و عملت بنجالواال حلكومة اململكة املتحدة في عدة مناصب تتعلق بتحليل البرامج و السياسات 

العدل. و قد عملت أيضًا في مؤسسة  الوزراء ووزارة  الوزراء و مكتب مجلس  اخلارجية، مبا في ذلك وحدة استراتيجية رئيس 

املجتمع املفتوح و لألمم املتحدة في السودان و نيبال. جتربتها تغطي مجموعة واسعة من مجاالت السياسة العامة، مبا في ذلك 

العمالة، و اإلدماج االجتماعي، و الفقر، و الصراع املدني. و قد نشرت مقاالتها و بحوثها على نطاق واسع، و كانت أحد رواد 

نهج التركيز على العمالة في املجتمع البريطاني املسلم لفهم واقع سوق العمل لهذه األقلية الدينية. و بنجالواال هي مؤلفة موجز 

سياسة ملركز بروكنجز الدوحة عنوانه "تعزيز االقتصاد القائم على املعرفة في قطر")سبتمبر 2011(.

الدوحة،  لهذا املسعى. قدم سلمان شيخ، مدير مركز بروكنجز  لدعمه  فيه  العمل  الدوحة و فريق  املؤلفة مركز بروكنجز  و تشكر 

و مدير املركز السابق، هادي عمرو، و شادي حميد، مدير أبحاث املركز،الرؤى و النصائح املهمة. و تتوجه املؤلفة بشكر خاص 

إلى كورتني فرير، و صمويل بلمبلي، و طارق زيدان، و تشارلز غاندملان، و قيس شريف، و نادين مصري على تعليقاتهم القيمة 

و دعمهم لهذه الورقة التحليلية.

وتعبر املؤلفة عن امتنانها العميق و تقديرها جلميع ال  طالب و اخلريجني من الشباب الذين قدموا وقتهم إلجراء املقابالت، و إلى 

التالي من القطاعني العام و اخلاص و املنظمات غير احلكومية الذين قدموا وقتهم إلجراء املقابالتو  منظمات أصحاب املصلحة 

املشاركو و التشاور:

في قطر

جامعة قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، ومؤسسة قطر، وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، 

واملجلس األعلى للتعليم، ووزارة التنمية االجتماعية، واملعهد العلي للتعليم، وجهاز اإلحصاء القطري، وإجناز- قطر، وشبكة قطر 

املهنية للمرأة، ومؤسسة متكني الشعب، ومؤسسة صلتك، و NBKS، و فودافون، و شركة بروة، وشركة قطر للبترول، وراس غاز، 

ومعهد قطر-راند للسياسات، و السفارة األميركية في قطر.

في اإلمارات العربية املتحدة

جامعة اإلمارات العربية املتحدة-العني، وجامعة زايد، واجلامعة األميركية في دبي، وكلية دبي لإلدارة احلكومية، ومجلس التنمية 

االقتصادية في دبي، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تنمية املوارد البشرية، و شركة ارنست أند يونغ، 

 ManPower و   ،Next Level و   ،EduEval و  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لالتصاالت، وإجناز-   DUو بي،  لويدز تي سي  و شركة 

   .Professional
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شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

خالل السنوات األخيرة، بذلت قطر واإلمارات العربية املتحدة 

وتشجيع  العامة  قطاعاتها  حجم  من  للحد  موثوقة  محاوالت 

التوظيف في القطاع اخلاص ومباشرة األعمال احلّرة وتعزيز 

هذه  من  الرغم  وعلى  احملليني.  سكانها  بني  االبتكار  روح 

اجلهود، ال يزال كال البلدين، على غرار العديد من جيرانهما 

مستويات  أعلى  لديهما  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  من 

العمالة في القطاع العام في العالم. 

لقد استثمرت قطر واإلمارات العربية املتحدة بشكل كبير في 

السكان  بتنمية  بشدة  ملتزمان  وهما  التعليم،  إصالح  برامج 

املدى  على  النمو  في  يسهمون  والذي  جيًدا  تعليًما  املتعلمني 

فإن  ذلك  ومع  احمللية.  العاملة  القوى  تنويع  وفي  الطويل 

االقتصاد السياسي في كال البلدين قد أدى إلى وجود قطاع 

على  يعتمد  فهو   - كبير  حد  إلى  لإلصالح  مقاوم  عام ضخم 

عائدات النفط والغاز ويتميز بأسواق العمل احملدودة، والسعي 

خالل  من  الشرعية  دعم  إلى  واحلاجة  لإليجار،  املستشري 

وسائل أخرى بخالف التمثيل الشعبي.1

ترمي احلكومات في كال البلدين إلى زيادة تنويع اقتصاداتها 

الكفاءة  من  مزيد  نحو  والغاز  النفط  على  االعتماد  عن  بعيًدا 

الدولة  على  االعتماد  تقليل  يعني  وهذا  واالستدامة.  والنمو 

باعتبارها صاحب العمل الرئيسي، بحيث ال يؤدي أي انخفاض 

إلى أزمة بطالة. من أجل  النفط والغاز  مستقبلي في عائدات 

حتقيق هذا الهدف، يتعني على احلكومات أن تشّجع على خلق 

الوظائف احمللية في  للباحثني عن  الوظائف اجلذابة  مزيد من 

القطاع اخلاص، مع ضمان أيًضا أن تكون قطاعاتها العامة 

أكثر كفاءة وإنتاجية.

إن توقيت مثل هذه املبادرات مالئم بشكل خاص. ونظًرا لوصول 

عدد املواطنني الشباب املتعلمني تعليًما عالًيا إلى مستويات لم 

كيفية  تقييم  على  البلدين  كال  تشجيع  يتم  مثيل،  لها  يسبق 

االستفادة املثلى من شبابها لتلبية احتياجات اقتصاداتها من 

ل  التوُصّ يتطلب  العمالة  تنويع  حتقيق  فإن  ذلك،  مع  العمالة. 

إلى فهم أفضل ملواقف الشباب إزاء العمل وأفضلياتهم. فإذا 

كان على حكومتي قطر واإلمارات العربية املتحدة أن تنجحا 

في تنويع اقتصاداتها وفي تقليل االعتماد على القطاع العام 

باعتباره صاحب العمل الرئيسي، فلن يكون عليها خلق فرص 

عمل جديدة و تقليل الفوارق في الرواتب العالية بني القطاعني 

العام و اخلاص فحسب، بل أيًضا سيكون عليها التعامل مع 

مجموعة متنوعة من التأثيرات االجتماعية والثقافية التي تؤثر 

في خيارات العمالة لشبابهم بالسلب في بعض األحيان. 

طالب  على  التركيز  في  الدراسة  هذه  من  الهدف  يتمثل 

اجلامعات واخلريجني اجُلدد في البلدين من أجل:

)ا( تقييم الدوافع وراء مواقفهم جتاه العمالة، وطبيعة دوافعهم 

املهنية وطموحاتهم؛ و

)ب( تقييم العوائق التي تعترض عملية التحّول من التعليم إلى 

العمل، واقتراح أفضل السبل لدعم هذا التحّول. 

أيًضا  يشمل  الذي  النوعي،  النهج  هذا  نتائج  تساعد  سوف 

العام  القطاعني  في  الرئيسية  املعنية  األطراف  مع  التشاور 

واخلاص، في فهم أفضل حول الطريق التي توجه بها مواقف 

تعليًما عالًيا وتطلعاتها خياراتها في سوق  املتعلمة  الفئة  هذه 

الالزمة  والبرامج  السياسات  أهم  الدراسة  العمل. حتدد هذه 

في  العمل  وأصحاب  واالقتصادات  احلكومات  أن  لضمان 

املثلى من  املتحدة يحققون االستفادة  العربية  قطر واإلمارات 

شبابهم املتعلمني تعليما عالًيا، وتضمن حصولهم على الفرصة 

والدعم الالزمني لتلبية تطلعاتهم اخلاصة.

املنهجية

أفضليات  حول  والتحليالت  املعلومات  توافر  حملدودية  نظًرا 

ودوافع الطالب واخلريجني في التوظيف، مت إجراء استطالع 

فهم  بغية  التزايد  في  اآلخذة  السكانية  املجموعة  لهذه  نوعي 

أيضًا  الدراسة  هذه  تضم  وجتاربهم.  العمالة  في  أفضلياتهم 

أهم البحوث التحليلية واإلحصائية بشأن مستويات العمالة في 

املقدمة

1  أالن ريتشاردز وجون ووتربيري, )االقتصاد السياسي في الشرق األوسط(, الطبعة الثالثة )ويست فيو برس، 2007(.
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القطاعني العام واخلاص في قطر واإلمارات العربية املتحدة، 

وحتدد في النهاية أهم اإلصالحات والسياسات التي ميكن أن 

تساعد في دعم التنويع املستدام في سوق العمل.

من أجل احلصول على نظرة سريعة على آراء وجتارب الشباب 

دراسة  إجراء  مت  العمل،  سوق  بشأن  واالماراتيني  القطريني 

نوعية على نطاق صغير تتألف من مجموعة مقابالت وجلسات 

وكان  اجلدد.  واخلريجني  اجلامعات  طالب  مع  جماعية  نقاش 

فضاًل  مقابلة،   40 لوجه  وجًها  أجريت  التي  املقابالت  مجموع 

العربية  واإلمارات  قطر  في  مناقشة  مجموعات  ثالث  عن 

ونظًرا  اجلدد.  اخلريجني  وكذلك  اجلامعات  طالب  مع  املتحدة 

لصغر حجم العينة املستخدمة، ال نهدف من هذه الدراسة بأية 

حال إلى أن منّثل بشكل كامل اجلماعات املعنية. ُسئل الطالب 

األسئلة الواردة في استبيان مفصل، في حني ُأجريت مقابالت 

مع اخلريجني العاملني في اآلونة األخيرة في شكل شبه منظم، 

القضايا  من  متنوعة  مجموعة  على  التعليق  على  شجعهم  ما 

والشواغل ذات الصلة بسوق العمل، مبا في ذلك:

• املوقف جتاه العمل، وأفضليات القطاع العام أم اخلاص، 	

ومباشرة األعمال احلرة؛

• أسباب األفضليات - الراتب واملكافئات وساعات العمل 	

والتحديات والتقدم؛

• نهج البحث عن وظائف وعوائق الدخول؛	

• ما الذي يشعرون أنه ينبغي القيام به للمساعدة في تنويع 	

سوق العمل.

يتعلق  فيما  الشباب  أفضليات  على  املشروع  يركز  حني  في 

بالتوظيف، مت استشارة مجموعة متنوعة من األطراف املعنية 

أيًضا. وهم ميِثّلون:

• والعمالة 	 التعليم  مؤسسات  من  السياسة  مسؤولي 

اخلريجني  توظيف  على  التركيز  مع  األم  واملؤسسات 

القائمة  اإلصالحات  أثر  لتقييم  االقتصاد  واحتياجات 

في  التوظيف  تنويع  إلى  الرامية  والسياسات  واملبادرات 

القطاعني العام واخلاص؛

• املختلط 	 والقطاع  واخلاص  العام  القطاعني  مؤسسات 

لتقييم إلى أي مدى يتم تلبية احتياجاتهم من الوظائف، 

مستويات  لزيادة  املقترحة  أو  احلالية  املبادرات  ولتقييم 

القوى العاملة الوطنية؛ 

• األكادمييون ومراكز األبحاث واملنظمات املتخصصة مثل 	

أيًضا  تركز  التي  التوظيف  ووكاالت  النسائية  اجلماعات 

على التعليم إلى انتقال اخلريجني القطريني واإلماراتيني 

إلى العمالة.

و قد أجريت جميع املقابالت، ومجموعات النقاش، و جلسات 

التشاور بني سهري سبتمبر و ديسمبر 2010.
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شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

أسواق العمل في قطر واإلمارات العربية املتحدة

ع  مرت كل من قطر واإلمارات العربية املتحدة بعقود من توُسّ

احمللية  العاملة  القوى  استخدام  إلى  أدى  العام، مما  القطاع 

اقتصادياتها  أن  حني  في  احلكومة،  قبل  من  كبير  بشكل 

أصبحت تعتمد اعتماًدا كبيًرا على العمالة األجنبية.2 

ُيقدر عدد املواطنني القطريني في دولة قطر بـ 16 في املئة من 

عدد سكانها البالغ 1.7 مليون نسمة، في حني ميثل املواطنون 

اإلماراتيون 15 في املئة من تعداد سكان دولة اإلمارات العربية 

املتحدة البالغ 7.5 مليون نسمة. وعلى الرغم من أن الطلب على 

نظًرا  العرض  يفوق  يزال  ال  القطاعات3  مختلف  في  العمالة 

املواطنني  من  كبيرة  نسبة  أن  إال  املستمر،  االقتصادي  للنمو 

ال يزالون يعملون في القطاع اخلاص. ومع بدء دخول األعداد 

القوة  البلدين ضمن  كال  في  الشباب4  املواطنني  من  املتزايدة 

العاملة، ستكون ثمة حاجة إلى إيجاد مزيد من الوظائف لهم. 

فمثاًل، خالل السنوات العشر املقبلة، سينضم أكثر من 80000 

من اخلريجني اإلماراتيني إلى قوة العمل في اإلمارات العربية 

املتحدة.5

املال  رأس  في  االستثمار  في  قوية  قيادة  البلدين  كال  أظهر 

البشري من خالل تنفيذ إصالحات أساسية في التعليم. فلقد 

معرفة  مستويات  زيادة  في  املبادرات  هذه  من  الهدف  متثل 

القراءة والكتابة، والطالقة في اللغة اإلجنليزية، والتعليم العام 

أيًضا  املتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  أجرت  كما  لسكانهما. 

إصالحات قانونية وتنظيمية ألسواق العمالة لديها بهدف دعم 

وتقليل االعتماد على  القطاعات  التنمية املستدامة في مختلف 

عائدات النفط والغاز في توفير فرص العمل للمواطنني. 

وطنية  عاملة  قوة  خلق  في  املساعدة  التدابير  هذه  تهدف 

اقتصادات  تأسيس  في  واملساهمة  وماهرة،  ومتعلمة  منتجة 

قائمة على املعرفة يؤدي فيها القطاع اخلاص دوًرا بارًزا. لقد 

شملت اإلصالحات التعليمية الرئيسية في قطر توحيد املناهج 

أفضل.  نتائج  لتحقيق  التعليم  نظام  هيكلة  وإعادة  الدراسية 

ر هام آخر هو إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم والبنية  ثمة تطُوّ

التحتية، منها مؤسسة قطر )1995(، واملدينة التعليمية )2002( 

- والتي تركز على تعزيز رأس املال البشري من خالل التعليم 

والبحث العلمي وتنمية املجتمع.6

باإلضافة إلى زيادة االستثمار في التعليم، تشمل اإلصالحات 

األساسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة زيادة عدد املقررات 

اجلامعية املتاحة، ويرجع ذلك جزئًيا النتشار اجلامعات الدولية 

األعمال،  قطاع  تعزيز  بهدف  األكادميي  االعتماد  ولعمل جلنة 

والهندسة، وتكنولوجيا املعلومات، ودورات العلوم التي تساعد 

في تلبية احتياجات أصحاب األعمال وإعداد الطالب للمنافسة 

بفعالية في سوق العمل.7

ومع ذلك، فإن العديد من هذه اإلصالحات في التعليم لم يتم 

في  املواطنني.  تعليم  مستويات  على  تأثيرها  لتقييم  حتليلها 

والتنمية  التعاون  منظمة  عن  الصادرة  العاملية  بيزا  تصنيفات 

حتديد السياق
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2  باكو مارتوريل، فازها نداريشفيللي، و حنني سالم "دراسة استقصائية خلريجي املدارس السنوية القطريني"، معهد راند قطر للسياسات، 

.2008

3  ال تزال قطر واإلمارات العربية املتحدة من االقتصادات النامية، حيث تبلغ معدالت النمو احلقيقية فيهما 21 في املئة و2.4 في املئة على التوالي. 

تقرير خاص: وضع اخلليج على طريق العمل، 21 أكتوبر 2010. أنظر "تقرير خاص: العمل في اخلليج"صحيفة نيويورك تاميز, 

4  هناك أكثر من 30 في املئة من سكان املنطقة  تتراوح أعمارهم من 15 إلى 29. "مؤشر صلتك، يونيو: أصوات الشباب العرب"، صلتك، 2010.

5  رانيا موصلي، "املعضلة اإلماراتية"،أخبار اخلليج, 9 مايو 2010.

6  املدينة التعليمية توفر للطالب القطريني والدوليني إمكانية احلصول على التعليم اجلامعي من ست جامعات في الواليات املتحدة وواحدة في 

احلرم اجلامعي الكندي، مبا في ذلك جامعة فرجينيا كومنولث، وجامعة جورج تاون وتكساس أيه آند إم.

7  ُأغلقت بعض اجلامعات العاملية في دولة اإلمارات العربية املتحدة في اآلونة األخيرة. هناك حاليا 32 جامعة دولية مفتوحة في املناطق احلرة في 

13 ديسمبر 2010،  اإلمارات العربية املتحدة. جوزيف جورج ، " اجلامعات احملظورة التي تعمل من رأس اخليمة" أخبار اإلمارات 24 / 7 , 

.http://www.emirates247.com/news/emirates/banned-universities-operating-from-rak-2010-12-13-1.328759



املرتبة  قطر  عاملًيا - حتتل  به  املعترف  املقياس  ُتعد  والتي   -

اخلامسة من القاع بينما حتتل دبي )اإلمارات العربية( مرتبة 

في النصف السفلي من القائمة بعد تركيا وقبل شيلي.8

إن زيادة أعداد الشباب في قطر واإلمارات العربية املتحدة، 

كما في املنطقة ككل، سوف يظل يفرض املزيد من املطالب على 

ُنظم التعليم وسوق العمل. فيتعني أن تكون نظم التعليم قادرة 

على إنتاج أكبر قدر ممكن من قاعدة رأس املال البشري لتلبية 

احتياجات أطرافه املعنية - وهم الطالب واملؤسسات التعليمية 

يشكل  األمية  محو  يزال  ال  واملجتمع.  األعمال  وأصحاب 

والتكنولوجيا  العلم  أن  التعليم، في حني  نظم  األساس جلميع 

ُيعتبران احملرك الرئيسي القتصاد املعرفة - وهي تدرس احلل 

املعرفي للمشكالت واملهارات التحليلية الالزمة.9

األوسط  الشرق  دول  في  التعليم  مجال  في  البحوث  أظهرت 

هناك  يزال  فال  اإلصالحات،  بعض  وجود  من  الرغم  على  أنه 

عدم توافق بني املهارات التي يتم تدريسها واحتياجات سوق 

عن  محددة  اجابات  ملعرفة  ُيوَجهون  الطالب  يزال  ال  العمل.10 

ظهر قلب، مع القليل من التركيز على املرونة في أساليب التعُلّم 

واالتصال، وحل املشكالت، ومهارات التفكير اإلبداعي.11

لزيادة مستويات العمالة من املواطنني - ال سيما في القطاع 

املتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  من  كل  قامت   - اخلاص 

السنوات  في  العمل  سوق  في  الرئيسية  السياسات  بتنفيذ 

تستلزم  و"األمرتة".  "التقطير"  باسم  إليها  وُيشار  األخيرة، 

املواطنني  مستويات  لزيادة  الوطنية  األهداف  السياسات  هذه 

في  يعمل  املثال،  سبيل  على  واخلاص.  العام  القطاعني  في 

قطاع الطاقة في قطر 50 في املئة من القوى العاملة الوطنية 

املستهدفة، بينما في دولة اإلمارات العربية املتحدة هناك نسبة 

مستهدفة قدرها 5 في املئة لقطاع التأمني و4 في املئة للقطاع 

والعقارات  املالية  اخلدمات  ُتعد  البلدين،  كال  في  املصرفي.12 

وخدمة األعمال والسياحة هي مجاالت التوظيف األهم واألكثر 

أو  تقدمي حوافز  يتم  وال  واحلكومة.  الطاقة  بعد خدمات  منًوا 

األهداف،  هذه  في حتقيق  املساعدة  أجل  من  للمنظمات  دعم 

وإن كانت ُتطبق عقوبات في حالة عدم االمتثال.13

نسب الذكور إلى اإلناث في العمل

دولة قطر:  63 في املئة من الذكور؛ 37 في املئة من اإلناث.14 

32 في  68 في املئة من الذكور؛  اإلمارات العربية املتحدة: 

املئة من اإلناث.15

يبني اجلدول 1 )انظر امللحق( أن لدى كال من قطر واإلمارات 

القطاع  في  تقريبا  ومتطابقة  مرتفعة  عمالة  املتحدة  العربية 

العام، بنسبة 83 في املئة و85 في املئة على التوالي، وانخفاض 

شديد في العمالة في القطاع اخلاص، 8 في املئة و9 في املئة 

على التوالي. ولعل مستويات التوظيف في القطاع املختلط ال 

تزال أقل؛ عند 5 في املئة في قطر و6 في املئة في اإلمارات 

توظيف  نسب  أيًضا  البلدين  كال  وميتلك  املتحدة.  العربية 

متطابقة تقريًبا للذكور إلى اإلناث؛ ثلثان للذكور وثلث لإلناث. 

العربية  فاإلمارات  األخير،  االقتصادي  االنكماش  بسبب 

 13 "بطالة" بني مواطنيها أكبر من قطر؛  لديها معدل  املتحدة 

في املئة و 0.5 ٪ على التوالي.16

في  اإلحصاءات  لهذه  التحليل  من  مزيد  إجراء  خالل  من 

من  املزيد  هناك  أن  لنا  يتضح  الصناعي،  النشاط  أو  العمل 

اآلن  يدخلون  املتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  في  الشباب 

وظائف في القطاع العام أكثر من السنوات السابقة. عادة ما 

بدوام كامل  التعليم  العليا  الدراسات  يترك اخلريجون وطالب 

http://www.oecd.org/dataoecd/54/12/46643496.pdf ,8  منظمة التعاون والتنمية، نتائج بيزا لعام 2009: امللخص التنفيذي

9  البنك الدولي, "ال أحد يسير على الطريق: اإلصالح التعليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا,” تقرير عن التنمية في الشرق األوسط, 2008.

10 املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، "تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009: حتديات األمن البشري في الدول 

العربية 2010.

11 البنك الدولي, "ال أحد يسير على الطريق".

12 عبد اهلل األوادية، "متكني األمرتة"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2010.

ا إذا كان قد سبق فرض عقوبة على إحدى  13 لم يواجه أي من أصحاب األعمال الذين متت مقابلتهم عقوبة على عدم االمتثال. وال تتوافر معلومات عَمّ

الشركات في حال عدم االمتثال. 

14 حكومة قطر - التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت، 2010.

15 اإلحصاءات التي قدمتها هيئة "تنمية" بناًء على توقعات تعداد عام 2009 من تعداد عام 2005 ووزارة التربية والتعليم، مسح القوى العاملة وتنمية املوارد 

البشرية، 2010.

16  بيزنس مونيتور انترناشونال، "تقرير قطر لتكنولوجيا املعلومات،" يوليو 2011، تعتبر منظمة العمل الدولية األفراد "عاطلني" عن العمل إذا لم 

يكونوا في العمل وكانوا يبحثون بنشاط عن عمل خالل األسابيع األربعة املاضية ومتاحون للبدء في غضون األسبوعني املقبلني؛ أو وجدوا وظيفة 

وينتظرون أن تبدأ في خالل األسبوعني املقبلني. أما األفراد الذين "ليسوا في عمل" والذين ال ينطبق عليهم تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة 

فُيعتبرون غير نشطني اقتصادًيا.
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شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

ويلتحقون بقوة العمل في وقت مبكر في منتصف العشرينات 

توظيف  مستويات  على  التركيز  املهم  من  ثم  ومن  العمر.  من 

الشباب في منتصف العشرينات حسب القطاع.

68 في املئة من الشباب  2 )انظر امللحق( أن  يوضح اجلدول 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين تتراوح أعمارهم بني 

20 إلى 24 يعملون في الوقت الراهن في "قطاع اإلدارة العامة 

من  املئة  في   60 بنسبة  مقارنة  العام،  القطاع  في  والدفاع" 

ولعل قطاع   .34 إلى   25 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب 

في  العمالة  جميع  يشكل  ال  الدفاع  وقطاع  العامة  اإلدارة 

قطاعات  في  العام  القطاع  موظفو  يعمل  حيث  العام،  القطاع 

النقل واالتصاالت والتعليم والصحة. أعلى مستويات التوظيف 

من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 20 إلى 24 من خارج 

والتخزين  والنقل  املالية"  "الوساطة  في  هي  العام  القطاع 

واالتصاالت" بنسبة تقارب 7 في املئة.

التجزئة  قطاعات  في  الكبيرة  االستثمارات  من  الرغم  على 

وجزء  عامة  ملكية  ذو  منها  جزء  والتي  والعقارات،  واإلنشاء 

العربية املتحدة، ال  للقطاع اخلاص في دولة اإلمارات  مملوك 

تزال العمالة الوطنية في هذه املجاالت جلميع الفئات العمرية، 

يوضح  املئة.  في   10 من  أقل   ،  24 إلى   20 من  ذلك  في  مبا 

تتراوح  الذين  املواطنني  من  املئة  في   91 أن  أيًضا  اجلدول 

أعمارهم من 15 إلى 19 سنة يعملون في قطاع اإلدارة العامة 

والدفاع. 

العمالة  إحصاءات  بالتفصيل  يبني  امللحق(  )انظر   3 اجلدول 

حسب اإلشغال أو النشاط الصناعي الرئيسي في قطر. يبني 

أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  من  املئة  في   61 أن  اجلدول 

قطاعات  في  حالًيا  يعملون  قطر  في  سنة   24 إلى   20 من 

في  اإللزامي"  االجتماعي  و"الضمان  والدفاع  العامة  "اإلدارة 

الذين  الشباب  من  املئة  في   58 بنسبة  مقارنًة  العام،  القطاع 

في  احلال  هو  وكما  سنة.   34 إلى   25 من  أعمارهم  تتراوح 

العامة  اإلدارة  املتحدة، ال ميثل قطاع  العربية  اإلمارات  دولة 

في  العمالة  جميع  اإللزامي  االجتماعي  والضمان  والدفاع 

القطاع العام. 

للشباب  العمل  أعلى مستويات  أن  العام، جند  القطاع  خارج 

29 هي  إلى   25 24 ومن  إلى   20 أعمارهم من  تتراوح  الذين 

كلتا  من  املئة  في   10 بنسبة  واحملاجر"  "التعدين  قطاع  في 

املجموعتني العمريتني، يليه "األنشطة املالية والتأمني" بنسبة 6 

في املئة و5 في املئة على التوالي.

كما هو احلال في دولة اإلمارات العربية املتحدة، على الرغم 

في  األخيرة  السنوات  في  والتوسع  الكبيرة  االستثمارات  من 

ال  واإلنشاء،  التجزئة  وقطاعات  املالية  واخلدمات  العقارات 

تزال العمالة الوطنية في هذه املجاالت جلميع الفئات العمرية 

أقل من 10 في املئة. 

يوضح اجلدول أيًضا أن 69 في املئة من الشباب الذين تتراوح 

اإلدارة  قطاعات  في  يعملون  سنة   19 إلى   15 من  أعمارهم 

العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي. وهذه احلقيقة، 

كما في دولة اإلمارات العربية املتحدة، توضح إحصائًيا معدل 

القطاع  في  الثانوية  املدارس  خلريجي  جًدا  املرتفع  التوظيف 

العام والقوات املسلحة.

اخلاص،  القطاع  في  التوظيف  مستويات  النخفاض  استجابًة 

للتنمية  الوطنية  استراتيجيتها  في  القطرية  احلكومة  أنشأت 

)2011-2016( أهداف التوظيف اجلديدة بهدف زيادة املشاركة 

االقتصاد.  قطاعات  مختلف  في  للمواطنني  العاملة  القوى  في 

في  السابقة  املستهدفة  العمالة  ترفع  االستراتيجية  هذه  لعل 

القوى  من  املئة  في   15 الى  املئة  في   5 من  اخلاص  القطاع 

للمواطنني من  العمالة اإلجمالية  ارتفعت أهداف  العاملة. كما 

63 في املئة للرجال و36 في املئة للنساء إلى 66 في املئة و42 

في املئة على التوالي.

الدولة الريعية وتأثيرها على خيارات سوق العمل 

اإلمارات  ودولة  قطر  ذلك  في  مبا  املنطقة،  أنحاء  جميع  في 

العربية املتحدة، ال يزال إغراء الوظائف احلكومية اآلمنة يؤثر 

في  و  وأبنائهم.  اآلباء  فيها  يستثمر  التي  التعليم  أنواع  على 

لنا  اتضح  واملختلط،  العام  القطاع  في  العاملني  مع  لقاءات 

أنه باإلضافة إلى رواتبهم العالية، فأنهم يتمتعون بطائفة من 

ومكافأة  سنوية،  مكافأة  ذلك  على  األمثلة  من  الهامة.  املزايا 

تذكرة  وبدل  فقط(،  املختلط  )القطاع  الشركة  أرباح  سنوية 

طيران، وبدل زواج، وبدل تعليم األطفال، وعطلة تصل إلى 45 

لبناء منزل، وقرض سيارة. إذن فليس  يوًما، وأراض مجانية 

املئة  70 في  أكثر من  يوظف  العام  القطاع  أن  املستغرب  من 

من خريجي اجلامعات.17

اإليجارات  هي  الريعية  الدولة  متيز  التي  احلاسمة  السمة 

17 ال يزال الشباب وآباؤهم وأمهاتهم يفضلون أيًضا احلصول على شهادات في اإلنسانيات والعلوم االجتماعية بدالً من السعي وراء التخصصات التقنية 

والعلمية التي قد تكون ذات قيمة في القطاع اخلاص. جواد صاحلي أصفهاني ونافتيج ديلون، "انتقاالت الشباب املتعثرة في الشرق األوسط: إطار 

عمل إلصالح السياسات"، مركز ولفنسون للتنمية، وكلية دبي لإلدارة احلكومية، أكتوبر 2008.
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اخلارجية، والتي تأتي من املوارد الطبيعية وتتسلمها الدولة ثم 

توزعها على السكان. هذا يعفي الدولة من احلاجة الستخراج 

الدخل من االقتصاد احمللي عبر الضرائب.18

الكبيرة  العام  اإلنفاق  برامج  الريعية، من خالل  الدولة  وتعمل 

مواقف  تشكيل  على  املضمونة،  العام  القطاع  ووظائف 

مكافآت  تأتي  ال  الريعية،  الثقافة  في  السكان.19  وتفضيالت 

أو  الصدفة  نتيجة  هي  بل  الشاق  العمل  من  والثروة  الدخل 

تتمتع  ببساطة مواطن في دولة  املرء  يكون  مثل أن   – الوضع 

بني  السببية  العالقة  في  يخلق فجوة  كبيرة. هذا  نفطية  بثروة 

دون  الدخل  الريعيون  السكان  يتوقع  حيث  واملكافأة  العمل 

احلاجة بالضرورة إلى العمل الشاق لكسبه.20

الرفاهية  مستويات  لتحسني  يكون  ما  غالبا  نفسه،  الوقت  في 

والرخاء نتيجة على استرضاء السكان واحلد من رغبتهم في 

الدعوة إلى عمليات تنمية اقتصادية أو سياسية أوسع. يتوقع 

املواطن في االقتصاد الريعي احلصول على إيرادات مستمرة 

ومتزايدة من قبل الدولة في حني أن الدولة، من جانبها، تلبي 

تلك التوقعات املتزايدة للحفاظ على التأييد الشعبي للحكومات 

غير املنتخبة.21

غالبا ما تؤدي هذه الدول الريعية واملواقف التي تنتهجها إلى 

تشجيع القوى العاملة التي تعاني من عدم الكفاءة، واإلنتاجية 

املنخفضة، وعدم الربحية، وانعدام الشفافية.22 إذا ما أهملت 

قد تصبح  االقتصاد،  تنويع  يتم  ولم  لفترة طويلة جدا  التنمية 

في  العاملة  القوى  زيادة  عن  الناجمة  الهيكلية  االختالالت 

القطاع العام بشكل غير متناسب واضحة فقط عندما تنخفض 

عائدات النفط.23

لعائدات  انخفاض  بعد  يشهدا  لم  البلدين  كال  أن  حني  في 

النفط أو ارتفاع لنسبة البطالة، فقد أدركا احلاجة إلى تنويع 

فرص العمل للمواطنني في مختلف قطاعات االقتصاد لتحقيق 

الكفاءة واإلنتاجية واالستدامة على املدى الطويل. وللمساعدة 

مختلف  في  املتاحة  واحلوافز  التوظيف  فوائد  محاذاة  في 

سبيل  على  الرئيسية.  التغييرات  بعض  تنفيذ  مت  القطاعات، 

املثال، يحق للعاملني في جميع القطاعات احلصول على معاش 

بعض  أكد  املستحقة.  اخلدمة  انتهاء  بعد  عملهم  صاحب  من 

الذين  اخلاص  والقطاع  املختلط  القطاع  في  العمل  أرباب 

أجريت معهم مقابالت أنهم يوفرون للموظفني احملليني العديد 

من نفس املزايا التي مينحها القطاع العام، مبا في ذلك بدل 

تذكرة سفر، وبدل الزواج، ومكافأة سنوية، وراتب "اضافي"، 

عليه  يحصل  الذي  الراتب  من  باملائة   -40  35 مينحهم  مما 

هذه  من  الرغم  على  ذلك،  ومع  الوظيفة.  نفس  في  الوافدين 

إلى  الوطنية  األهداف  تلبية  يتم  لم  والسياسات،  اإلصالحات 

حد كبير. إن التحول في أفضليات توظيف املواطنني لن يحدث 

الدولة  نتاج  العمل هي  بني عشية وضحاها. خياراتهم لسوق 

الريعية وعالمة من عالماتها. في غياب - أو حتى مع اإلضافة 

جديدة  مناذج  وإدخال  كبيرة  اقتصادية  هيكلة  إعادة   - إلى 

إيجاد  إلى  واإلماراتية  القطرية  احلكومتان  حتتاج  للرفاهية، 

سبل خللق فرص عمل متكافئة بني القطاعني العام واخلاص. 

يكفي  ما  اآلن  حتى  البلدين  كال  في  اخلاص  القطاع  يقدم  ال 

املتعلمني.  الشباب  من  للمواطنني  املناسبة  العمل  فرص  من 

وظائف  من  كبيرة  نسبة  أن  حقيقة  إلى  جزئيا  يرجع  هذا 

القطاع اخلاص هي في مجال البناء، وبيع التجزئة، وخدمات 

وهي مجاالت ينظر لها املواطنني  املستهلك، والتدبير املنزلي – 

على إنها "غير مناسبة".

احلكومات  بني  احلوار  أن  الدولية  العمل  منظمة  أبرزت 

إعداد  في  للمساعدة  حيويا  أمرا  يعد  والعمال  العمل  وأرباب 

وتأمني  اخلاص  القطاع  في  للعمل  العرب  الشباب  وتشجيع 

لقطر  بالنسبة  التحدي   
املستدام.24 والنمو  االقتصادية  التنمية 

مثل هذا احلوار  تنسيق  في  يكمن  املتحدة  العربية  واإلمارات 

من  العائدات  أن  يرون  أنهم  لضمان  فعالة  سبل  وإيجاد 

استثمارهم تعود على التعليم والتنمية االقتصادية. 

18 حازم الببالوي، "الدولة الريعية في العالم العربي"، الدولة الريعية ، احملرران حازم الببالوي وجياكومو لوتشياني، )نيويورك: كروم هيلم، 1987(.

19 طارق يوسف ونافتيج ديلون، "جيل في االنتظار: وعد لم يتم الوفاء به من الشباب في منطقة الشرق األوسط"، ) واشنطن العصمة: مطبعة مؤسسة 

بروكنجز، 2009(.

20 الببالوي، "الدولة الريعية في العالم العربي". 

21 حسني مهداوي، "منط ومشاكل التنمية االقتصادية في الدول الريعية: حالة إيران"، في: دراسات في التاريخ االقتصادي للشرق األوسط، احملرر أ. م. 

كوك )أوكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد ، 1970(.

22 يشير هذا إلى أن العديد من البلدان على الرغم من مواردها الطبيعية غير العادية ميكن أن متيل إلى أن تصبح مستقلة عن مجتمعاتها، وغير 

خاضعة للمسائلة أمام مواطنيها. دوغالس ييتس، الدولة الريعية في أفريقيا، )ترينتون نيوجيرسي: عالم أفريقيا 1996(.

23 ريتشاردز واتربوري، االقتصاد السياسي للشرق األوسط.

http://www.ilocarib.org.tt/< ،2011 24 منظمة العمل الدولية، " تتناول إدارة منظمة العمل الدولية مستقبل أكثر إنصافا في العالم العربي"، مارس

>portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1492&Itemid=368
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شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

املقارنة بني قطر واإلمارات العربية املتحدة 

قطر واإلمارات دولتني خليجيتني متجاورتني تشتركا في العديد 

من أوجه التشابه الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية. 

أقل  يصبحا  وأن  قتصاداتهما  تنويع  إلى  البلدين  كال  يسعى 

اعتمادا على استيراد املعرفة واملهارات. ومع ذلك، هناك بعض 

العمل  أسواق  عمل  في  تتسبب  منهما  بكل  اخلاصة  العوامل 

فيهما بشكل مختلف. 

لسبع  احتاد  وهي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  سعت 

إمارات خليجية، منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين 

إلى تنويع اقتصادها واالبتعاد عن االعتماد على عائدات النفط 

بالطرق  - وعدم االستقرار الذي يؤدي إلى تذبذب األسعار – 

التالية :

• على 	 النفطية،  غير  القطاعات  في  املتواصل  االستثمار 

سبيل املثال في قطاعات العقارات، والبنوك، والصناعة، 

والسياحة؛ 

• دعهما 	 مع  اخلاص  القطاع  استثمارات  في  التوسع 

بإنشاء "املناطق" الصناعية التي توفر املرافق واخلدمات 

بأسعار جذابة؛ 

• املتحدة 	 العربية  اإلمارات  )دولة  الصادرات  منو  زيادة 

بعد  العالم  في  التصدير  إلعادة  مركز  أكبر  ثالث  هي 

سنغافورة وهونغ كونغ(؛

• التنمية املالية، مبا في ذلك زيادة حصة االئتمان املصرفي 	

للقطاع اخلاص.25 

 

وقطاع  تنوعا  أكثر  اقتصاد  بناء  في  العوامل  هذه  ساعدت 

من  أوسع  خيارات  يوفر  عمل  سوق  وبالتبعية،  قوي،  خاص 

في  الوطنية  العمالة  معدل  أن  إال  للمواطنني.  العمل  فرص 

دولة  شهدت  وقد  فقط.  باملائة   9 يزال  ال  اخلاص  القطاع 

السنوات  في  البطالة  زيادة  أيضا  املتحدة  العربية  اإلمارات 

األخيرة بسبب األزمة املالية وانكماشا في االقتصاد، مما أدى 

احمللية  املجتمعات  تواجهها  التي  احلالية  البطالة  ارتفاع  إلى 

خارج املدن الرئيسية في دبي وأبو ظبي.

مرتفعا  اقتصاديا  منوا  أخرى،  ناحية  ومن  قطر،  شهدت 

وهي  املاضية.  اخلمس  السنوات  مدى  على  ملحوظا  ارتفاعا 

اآلن أغنى بلد في العالم على أساس الناجت احمللي اإلجمالي 

للفرد الواحد. ومن املتوقع أن ينمو االقتصاد القطري بنسبة 

20 باملائة في عام 262011  و بنسبة 9 باملائة بعد عام 2014. 

التدابير  اقتصادها من خالل  تنويع  استثمرت قطر كثيرًا في 

التالية:  الرئيسية 

• تأسيس نفسها كواحدة من أكبر املصدرين في العالم في 	

مجال الغاز الطبيعي السائل؛ 

• والبنية 	 والصحة  التعليم  مشاريع  في  بكثافة  االستثمار 

التحتية التي من شأنها أن تساعد على استمرار معدالت 

النمو العالية؛ 

• التجارية 	 مشروعاتها  لتحسني  املستمرة  التدابير  تعزيز 

االستثمار  من  املزيد  جذب  بهدف  االستثمار  ومناخ 

األجنبي املباشر؛

• زيادة دور القطاع اخلاص من خالل اخلصخصة اجلزئية 	

لشركة اتصاالت قطر؛ خصخصة خدمات املوانئ في عام 

2001، وبعض اخلدمات البلدية في عام 2005، فضال عن 
مشاريع املياه والغاز في عام  2004. 27

من  كل  أدخلت  األساسية،  اإلصالحات  إلى  باإلضافة 

احلكومتني القطرية واإلماراتية سياسات ومبادرات للمساعدة 

على  واملشروعات.  اخلاص  القطاع  في  التوظيف  تشجيع  في 

سبيل املثال، قامت احلكومة القطرية بتقدمي رؤية قطر الوطنية 

QNV( 2030( والذي تضمن وضع العائدات من موارد الغاز 

املبادرة  استثمرت  املقبلة.  لألجيال  الفعال  االستخدام  إلى 

التنمية  مجال  في   2010 عام  في  أمريكي  دوالر  مليار   4.8

إقامة  على  التركيز  مع  والبيئية،  واالقتصادية  االجتماعية 

التعليم للمساعدة في إعداد  اقتصاد املعرفة من خالل برامج 

القطريني للتوظيف في القطاع اخلاص.28  في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، وضعت احلكومة إستراتيجية التنمية الوطنية 

التي حتدد إجراء إصالح شامل لنظام التعليم وسياسة شاملة 

إلحلاق املزيد من اإلماراتيني بالقوى العاملة. 

ومع ذلك، إذا استمرت االجتاهات احلالية املتمثلة في العمالة 

األجنبية  لالستثمارات  فسيكون  العام،  القطاع  في  املرتفعة 

لتركزهم  نظرا  املواطنني  توظيف  على  ضعيفا  تأثير  واحمللية 

راغبني  غير  إما  املواطنون  فيها  يكون  التي  القطاعات  في 

25 آدم إيلهيرايكا وحامد أنس، "شرح النمو في االقتصاد املعتمد على النفط: حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة"، جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

وصندوق أبو ظبي للتنمية، فبراير 2002.

26 صندوق النقد الدولي، "قطر: تقرير للموظفني حول مشاورات املادة الرابعة 2010"، 2011.

27 مجلس التخطيط بحكومة دولة قطر، "حتويل قطر إلى اقتصاد تنافسي قائم على املعرفة"، تقييم اقتصاد املعرفة في قطر، مايو 2007.

http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_Vision_Root/GSDP_< ،"28 األمانة العامة للتنمية والتخطيط في قطر، "ما نقوم به
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وفقا إلستراتيجية سوق  للمنافسة.  مؤهلني  غير  أو  العمل  في 

العمل بقطر، يوجد حوالي 25000 فرصة عمل فقط في القطاع 

أن  حني  في  الراهن،29  الوقت  في  للقطريني  "مقبولة"  اخلاص 

 2022 عام  العالم  كأس  نهائيات  مثل  مجال   في  استثمارات 

ستؤدي إلى زيادة في عدد فرص العمل في مجاالت مثل جتارة 

التجزئة والضيافة فقط.

اإلصالحات  من  العديد  تقييم  بعد  يتم  لم  البلدين،  كال  في 

يبدو  ذلك،  ومع  أثرها.  على  الوقوف  يتم  حتى  واملبادرات 

واضحا من نسب العمالة املرتفعة في القطاع العام أنه مازال 

مجال  في  املوجودة  واإلصالحات  التعليم  بني  انقطاعا  هناك 

التوظيف، والهدف النهائي من املشاركة في سوق العمل على 

يواجهان  البلدين  كال  يزل  ال  والتنويع.  والتنقل  أوسع،  نطاق 

مضى  وقت  أي  من  أكبر  أعداد  استيعاب  في  يتمثل  حتديا 

هذه  تقدم  وسوف  جيد.  تعليم  على  احلاصلني  اخلريجني  من 

واخلريجني  الشباب  الطالب  ودوافع  ملواقف  تقييما  الدراسة 

التي  والعوائق  املتحدة،  العربية  واإلمارات  قطر  في  اجلدد 

تواجههم في االنتقال من التعليم إلى العمل. وبذلك ستساعد 

الدراسة في معاجلة أوجه القصور في االستراتيجيات احلالية 

املستقبلي  النمو  لتحقيق  الالزم  العمل  سوق  تنويع  لتحقيق 

واالستقرار في كال البلدين.30 

29 مجلس التخطيط بحكومة دولة قطر، "حتويل قطر إلى اقتصاد تنافسي قائم على املعرفة".

30 أفضل وصف لالقتصاد القطري هو وصفه على أنه اقتصاد تهيمن عليه صناعة واحدة وقطاع عام كبير واالقتصاد اإلماراتي ميكن وصفه بأنه أكثر 

تنوعا نوعا ما. غابرييال غونزاليس وآخرون، "مواجهة حتديات رأس املال البشري في القرن الـ 21: التعليم ومبادرات سوق العمل في لبنان، وعمان، 

وقطر واإلمارات العربية املتحدة"، مؤسسة راند-قطر للسياسسات ، 2008. 
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شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

توظيف  تطلعات  عن  اإلحصائية  املعلومات  أهم 

الشباب القطري واإلماراتي

في حني يتوافر الكثير من البحوث عن ارتفاع معدالت البطالة 

بني الشباب، والفقر، واإلقصاء االجتماعي في املنطقة، هناك 

من  العمل  طالبي  توظيف  أفضليات  بشأن  محدودة  معلومات 

الشباب ودعم فرص العمل املتوفر لهم. حتتاج اجتاهات العمل 

وأفضليات الشباب أن تكون مفهومة إذا أرادت حكومتي قطر 

واإلمارات العربية املتحدة تنويع اقتصاداتهما وتقليل االعتماد 

على القطاع العام. 

وتطلعات  والدوافع،  االجتاهات  تفاصيل  القسم  هذا  يقدم 

النوعية  املواد  استخدام  اجلدد عن طريق  واخلريجني  الطالب 

املواد  تستخدم  كما  املقابالت.  من  عليها  احلصول  يتم  التي 

النوعية من املقابالت مع أصحاب العمل واملسؤولني احلكوميني 

واملنظمات غير احلكومية لتوضيح احلقائق احملددة التي تؤثر 

على نتائج عمالة الشباب. تساعد النتائج في توفير فهم أفضل 

الرئيسية  املجاالت  على  الضوء  وتسليط  عملهم،  ألفضليات 

لواضعي السياسات ملعاجلتها. 

أظهر التقرير السنوي الثاني للشباب العربي أن 61 باملائة من 

الشباب في دولة اإلمارات العربية املتحدة يفضلون العمل في 

القطاع العام، مقارنة مع 49 باملائة من القطريني و46 باملائة 

باملائة   30 باملائة في اإلمارات و   31 العرب. قال  من إجمالي 

في قطر أنهم يفضلون العمل في القطاع اخلاص مقارنة مع 

املزيد  الواضح أن  ولذلك فمن  43 باملائة من العرب عموما.31  

من الشباب في كال البلدين يفضلون العمل في القطاع العام 

على العمل في القطاع اخلاص، باملقارنة مع جيرانهم العرب.

2009، والتي شملت دراسة اجتاهات  كشفت دراسة سيالتك 

بلدان  في  الشباب  أن  واملشاريع،  العمل  فرص  نحو  الشباب 

األفضل  اجليل  هم  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

تعليميا حتى اآلن، وهو ما ميثل أساسا قويا لبناء سوق عمل 

واقتصاد متنوع. وأظهرت الدراسة أيضا أنهم على استعداد 

للبقاء في بالدهم واملساهمة في منوها في املستقبل من خالل 

ممارسة النشاط واملشاركة في االقتصاد.32

وجدت نفس الدراسة أيضا أن لدى الشباب القطري تصورا 

إيجابيا عن وضع العمالة في بالدهم. قال 58 باملائة أن الوقت 

عن  راضني  باملائة   65 وكان  وظيفة  على  للعثور  جيدا  كان 

البالد.  الرامية إلى حتسني عدد ونوعية الوظائف في  اجلهود 

في اإلمارات العربية املتحدة، حيث كان هناك تأثير كبير على 

االقتصاد نتيجة االنكماش االقتصادي العاملي، قال 49 باملائة 

من الشباب أن الوقت كان سيئا للعثور على وظيفة بينما كان 

يتعلق  فيما  جيدة.  وظائف  توافر  عن  راضني  غير  باملائة   47

كانوا  أنهم  القطري  الشباب  من  باملائة   25 قال  باملشروعات، 

يخططون لبدء عمل جتاري في الـ 12 شهرا املقبلة مقارنة مع 

19 باملائة من الشباب اإلماراتي.33 

الشباب  دوافع  تقييم   - والقطاع  العمالة  اختيار 

القطري واإلماراتي

الذين  وأولئك  العاملة،  القوى  من  والدوافع  السلوك  فهم  يقدم 

لتحليل  أساسية  معلومات  قريبا،  العمل  لسوق  سينضمون 

الدراسة،  من  كجزء  والتوظيف.  بالتعليم  املتعلقة  السياسات 

 – فيه  العمل  يودون  الذي  القطاع  حتديد  الطالب  من  ُطلب 

القطاع العام أو اخلاص34 - واألسباب الكامنة وراء خياراتهم. 

اشتملت القائمة عوامل التي قدمت لهم ليقوموا باالختيار منها 

على مستوى الدفع واألمن الوظيفي وساعات العمل ومستويات 

التحدي والنمو الشخصي واالستقاللية واملكانة وبيئات العمل 

وتوقعات  الوظيفي  التقدم  املختلطة وسرعة  أو  أحادية اجلنس 

األسرة. 

في حني كانت عينة الطالب املكونة من 29 طالبا مت مقابلتهم 

19

االجتاهات والتطلعات واحلواجز التي تعترض العمالة

 

31 أصداء بيرسون مارستيلر " التقرير السنوي الثاني لرأي الشباب العربي"، مارس 2010.

32 صلتك، "مؤشر صلتك: أصوات الشباب العرب". 

33 املرجع نفسه.

34 "املختلطة" يشار بها إلى العام، كما يعكس نظام الدفع وساعات العمل واملزايا تلك الفوائد اخلاصة بالقطاع العام.



تقدم متثيال إحصائيا،  اعتبارها  بحيث ال ميكن  صغيرة جدا 

العمل.  بقطاعات  يتعلق  فيما  تفضيالتهم  بإيجاز  هنا  نقدم 

الذين متت مقابلتهم في دولة اإلمارات  16 طالبا من  من بني 

العربية املتحدة ، أراد 11 طالبا العمل في القطاع العام و 5 

في القطاع اخلاص. من بني 13 طالبا من الذين متت مقابلتهم 

في دولة قطر، أراد 8 طالب العمل في القطاع العام و 5 في  

عن  عبروا  الذين  الطالب  بعض  ذكر  كما  القطاع اخلاص.35  

رغبتهم في العمل في القطاع اخلاص أنه بعد سنتني أو ثالث 

سنوات من اخلبرة في القطاع اخلاص سينتقلون إلى القطاع 

العام لالستفادة بالرواتب املرتفعة هناك. 

املركز املرموق له سعر

الختيارهم  الطالب  ذكرها  التي  األسباب  أكثر  من  كانت 

هي  التفضيل،  أنواع  من  كنوع  العام،  القطاع  في  التوظيف 

واحلكم  املرموقة  واملكانة  الوظيفي  واألمن  األجر/الراتب 

الذاتي.

الختيارهم  الطالب  ذكرها  التي  األسباب  أكثر  من  وكانت 

التوظيف في القطاع اخلاص، كنوع من أنواع التفضيل، هي 

التطور الوظيفي واحلكم الذاتي والتحدي والراتب.

عن  الطالب  بعض  قالها  التي  التعليقات  بعض  يلي  فيما 

للقطاع: اختيارهم 

يقول طالب من قطر "أريد أن أعمل في بنك في القطاع اخلاص 

ألنه من خالل ذلك ميكنني احلصول على خبرة حقيقية، فهذه 

لديهم  أنهم  حيث  روتينية،  وظيفة  مجرد  تكون  لن  الوظيفة 

أخالقيات عمل جيدة وسيتحدونني ويوفرون لي احلكم الذاتي 

على  قائمة  فاملصرفية  عليها.  ويكافئوني  جهودي  ويدركوا 

أساس اجلدارة وأخالقيات العمل اجليدة."

جتارة  في  أعمل  أن  وظيفتني،  "أريد  قطر  من  طالبة  وتقول 

جميع  تستغل  ال  قد  فاحلكومة  احلكومة.  في  ووظيفة  والدي 

مهاراتي ولكنها آمنة واألجر جيد من البداية، بينما في القطاع 

اخلاص األجر ليس جيد."

عائلتي  عملت  فقد  آمن،  العام  "القطاع  قطر  من  طالبة  وتقول 

به وكانوا يحصلون على رواتب جيدة. ولقد سمعت أن رواتب 

تطور  به  كان  حتى  لو  فإنه  لذا  منخفضة،  اخلاص  القطاع 

وظيفي فلنأجازف."

يتعلق  "عندما  قطر  في  املختلط  بالقطاع  تعمل  موظفة  وتقول 

األمر بالتدريب، فيمكنك التقدم للحصول على التدريب أو حتى 

أن تسمع  ولكنك ال ميكنك  بنفسك  تدريبية  دورات  البحث عن 

رأي اإلدارة، إنهم حًقا ال يريدوننا أن نتقدم."

الذين  تقريًبا  الطالب  جميع  أن  نالحظ  أن  أيًضا  املهم  من 

وعي  على  يكونوا  لم  العام  القطاع  في  التوظيف  يفضلون 

كما  العام،  القطاع  داخل  فيه  العمل  يريدون  الذي  باملجال 

يوضح التعليق املذكور أدناه. على العكس ، فإن عدد قليل من 

الطالب الذين كانوا يريدون العمل في القطاع اخلاص كانت 

لديهم القدرة على حتديد مجاالت محددة والتي تشمل التمويل 

و خدمات التجارة واالستثمار املصرفي واإلدارة واحملاسبة.

ما  أدري  ال  "أنا  املتحدة  العربية  اإلمارات  من  طالب  يقول 

الوظيفة التي أريدها ولكنني أعرف أنني أريد أن ألعب دوًرا 

إدارًيا، لذا سأبحث عن وظيفة في القطاع العام. فأنا ال أعرف 

الكثير عن القطاع اخلاص."

تشير هذه التعليقات أيًضا إلى أن بعض الطالب ينظرون إلى 

ومجزًيا  ومرموًقا  آمًنا  باعتباره  العام  القطاع  في  التوظيف 

"بالعمل  املقايضة  احتمال  يتضمن  ولكنه  املادية  الناحية  من 

الرويتيني" ومحدودية التطور الوظيفي. فيما يشير آخرين إلى 

أن القطاع اخلاص يوفر فرص أكبر للمكافأة والتميز واحلكم 

الذاتي والتطور الوظيفي.

وقد كان العديد من الطالب أيًضا على وعي بالفرق في األجور 

األقل  على  والقطاع اخلاص،  العام  القطاع  في  التوظيف  بني 

في بداية حياتهم املهنية، فيما كان يجهل العديد منهم الطبيعة 

التعليقات  الوقت.  مرور  مع  اخلاص  القطاع  ألجور  املتطورة 

التالية توضح كيفية مناضلة القطاع اخلاص في كِل من قطر 

للمنافسة على جذب اخلريجني من  املتحدة  العربية  واإلمارات 

الشباب.

تقول شركة متعددة اجلنسيات في القطاع اخلاص بقطر "نحن 

ملتزمون بتوظيف املواطنني ولكننا جند صعوبة في ذلك. علينا 

أن نكون واضحني في أننا ال نعطي مسميات كبيرة أو رواتب 

35 تشير دراسة أجريت مؤخرا على طالب املدارس الثانوية إلى أن 75 باملائة من الطالب الذكور قالوا أنهم يفضلون العمل في وزارة حكومية، و 20 باملائة 

اختاروا القطاع املختلط، و 33 باملائة و 27 باملائة على التوالي بالنسبة لإلناث. قام كل من الطالب الذكور واإلناث بإعطاء أهمية لنفس العوامل عموما 

عند النظر في وظيفة، والتي كانت نظام الرواتب واألمن واملكانة. معهد راند قطر للسياسات، "التقرير الفني: دراسة في املدرسة الثانوية القطرية 

للكبار"، 2008.
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شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

والرواتب  وظيفي  تطور  خطة  فلدينا  اجلدد،  للخريجني  عالية 

تدريجية لكن يجب احلصول على الترقيات."

وتقول شركة متعددة اجلنسيات في القطاع اخلاص باإلمارات 

قمة  على  العالية"  "الفئة  من   35% نوفر  "نحن  املتحدة  العربية 

املواطنني  وحتفيز  تشجيع  على  للمساعدة  األساسي  الراتب 

رواتب  على  املنافسة  ميكننا  ال  ببساطة  ولكننا  معنا  للعمل 

فنحن  العام.  القطاع  في  باخلريجني  اخلاصة  الفوائد  وباقات 

عمل يحركه الربح قبل كل شيء." 

العالمة  هو  الراتب  يكون  أن  واسع  نطاق  على  املقبول  من 

في  باتخاذ خياراتهم  األفراد  يقوم من خاللها  التي  الرئيسية 

أو  بدخول  األولي  القرار  منذ  املهنية،  حياتهم  طوال  العمالة 

إعادة دخول سوق العمل وحتى التقاعد.

في قطر، كان متوسط أجور العاملني شهرًيا في يونيو 2005 

ريال  و9139  اخلاص  القطاع  في  قطري  ريال   3558 حوالي 

القطاع  في  قطري  ريال  و11152  العام  القطاع  في  قطري 

والقطاع  العام  القطاع  موظفي  أن  إلى  يشير  املختلط،36 مما 

املختلط ميكنهم أن يحصلوا على ثالثة أضعاف الراتب الذي 

يحصل عليه موظف يعمل في القطاع اخلاص.

احلكومة  نفذت  فقد  الراتب،  في  الفرق  ينمو  أن  األرجح  ومن 

القطريني  املوظفني  رواتب  في  ملحوظة  زيادة  مؤخرًا  القطرية 

في القطاع العام. اعتبارًا من شهر سبتمبر عام 2011، تلقى 

املخصصات  و  الرواتب  في  زيادة  املدني  القطاع  موظفو 

املعاشات  مثل  املئة؛  في   60 بنسبة  االجتماعية  الشهري 

التقاعدية، في حني أن أفراد الدفاع حصلوا على زيادة قدرها 

120-50 باملئة، حسب رتبهم. وقد مت تشجيع القطاع اخلاص 

و أرباب العمل في القطاع املختلط من قبل احلكومة القطرية 

ملطابقة هذه الزيادات في األجور ملوظفيها القطريني. و ملن قد 

أنه  الربح  هامش  في  العاملة  اخلاص  القطاع  شركات  جتد 

من الصعب أن تفعل ذلك، ال سيما في ظل املناخ االقتصادي 

احلالي.37

الرواتب  في  الزيادة  تأثير  مدى  التنبوء  الصعب  من  أصبح 

الشباب  من  املزيد  يشجع  أن  وميكنه  العمالة.  على  املزايا  و 

القطريني أن يبدؤوا حياتهم املهنية في القطاع العام، أو حتى 

للبحث  وظائفهم  عن  يتخلوا  أن  اخلاص  القطاع  في  أولئك 

من  تقلل  أن  ميكنها  التحوالت  هذه  احلكومة.  في  عمل  عن 

اخلاص  القطاعني  في  العاملني  القطريني  من  املنخفض  العدد 

و املختلط.   

جميع  فإن  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في  نفسه،  الوقت  وفي 

أجور  على  يحصلون  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  مواطني 

ملجلس  التابعة  غير  العربية  الدول  من  املغتربني  من  أعلى 

التعاون اخلليجي والدول النامية مبا يصل بني %170 و38.400%

على  وظيفي  ومسمى  راتب  تعطي  التي  "الوظيفة"  فجاذبية 

الذاتي  واحلكم  والتطور  للنمو  مساحة  تعطي  التي  "الوظيفة" 

هو انعكاس للمعايير االجتماعية والثقافية للدولة الريعية حيث 

العالي  والراتب  املرموق  املركز  توقعات  العام  القطاع  يلبي 

واملكانة. فيما تتركز "القيمة األكبر"، بالنسبة لدول أخرى في 

املنطقة، في الوظائف الثابتة ذات املسميات العالية. 

من  الكثير  "تطلب  املتحدة  العربية  اإلمارات  من  طالب  يقول 

العائالت من أبنائها العمل في القطاع العام ألنه مريح ويدفع 

رواتب جيدة وألن "املسمى الوظيفي الكبير" سيساعدهم على 

الزواج."

تقول طالبة من قطر "أريد أن أعمل في القطاع اخلاص، فأنا 

أعرف أنني سأستمتع مبستوى التحدي والفرص املتاح لديهم 

في هذا القطاع، لكن والداي لن يوافقا، فهما ال يعرفان عن 

القطاع اخلاص سوى أنه ساعات طويلة من العمل لقاء أجر 

زهيد." 

املتحدة  العربية  باإلمارات  توظيف خريجني  استشاري  ويقول 

اخلاصة  اخلريجني  وظائف  إعالنات  بأن  تؤمن  عقلية  "هناك 

باألدوار التقنية أو الضيافة أو التجزئة متدنية إلى حد ما أو 

أقل من حيث الرقي من األدوار اإلدارية - ينبغي التغلب على 

ذلك من خالل حمالت وإجراءات التوعية حيث يتم دعوة جميع 

أفراد العائلة، ليس الطالب فحسب ولكن أيًضا اآلباء واألشقاء 

واألزواج."

وقد كان الطالب بشكل عام أقل اجنذاًبا للقطاع اخلاص وكان 

على  احلصول  ميكن  بأنه  دراية  على  منهم  قليل  عدد  هناك 
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36 البنك الدولي، "استراتيجية سوق العمل لدولة قطر،" التقرير الرئيسي، املجلد 1، 2005.

37 "بعض شركات القطاع املشترك تعلن عن زيادة في الرواتب للموظفني القطريني بنسبة 60 باملئة،" ذا بنينسوال، سبتمبر 17، 2011.

38 تختلف هذه الفجوة كثيًرا فيما بني القطاعني العام واخلاص وبني مناطق مختلفة من دولة اإلمارات العربية املتحدة نفسها. روزاليا فاسكويز ألفاريز، 

"الهيكل اجلزئي لألجور وحتديد األجور في اإلمارات العربية املتحدة،" مركز البحوث والسياسة االقتصادية، املجلس االقتصادي بدبي، أيلول/سبتمبر 

.2010



القائمة  والنتائج  املستدامة  اجلهود  من خالل  العالية  الرواتب 

على األداء.

ويقول مسؤول في وزارة العمل باإلمارات العربية املتحدة "في 

الدولة  إلى  ]إشارة  االجتماعي،  العقد  لهذا  بديل  غياب  ظل 

من  الكبيرة  األعداد  في  تغيير  نرى  أن  الصعب  من  الريعية[ 

أمر  فإنه   – العام  القطاع  في  للعمل  يتجهون  الذين  املواطنني 

عقالني متاًما بالنسبة لهم أن يسعوا للعمل في القطاع العام 

نظًرا لباقات الفوائد والرواتب العالية."

واملعلمني  للطالب  مؤخًرا  قطر  جامعة  أجرتها  دراسة  وفي 

باإلعانات  دراية  غير  على  املجيبني  من  الكثير  كان  واملهنيني، 

احلكومية مثل القروض أو املعاشات التي تتوفر أيًضا ملوظفي 

الذين أجرينا  الطالب  للعديد من  بالنسبة  القطاع اخلاص.39  

مقابالت معهم، كان انعدام األمن الوظيفي هو العامل الرئيسي 

يخشون  فهم   – اخلاص  القطاع  في  العمل  عن  تراجعهم  في 

الرفد أو عدم صالحيتهم للحصول على معاش. كما هو موضح 

من خالل التعليقات املذكورة أدناه، فإنهم لديهم وعي محدود 

مبا يقدمه القطاع اخلاص.

يقول طالب في اإلمارات العربية املتحدة "ال ميكنني العمل في 

القطاع اخلاص واحلصول على 10000)ريال( فقط في الشهر 

وأنا ال أعرف ما إذا كانت وظيفتي آمنة أم ال في حني يعطيني 

القطاع العام 30000 )ريال( في الشهر."

القطاع  في  أعمل  أن  مخاطرة  "إنها  قطر  في  طالبة  وتقول 

اخلاص، فيمكنهم بسهولة اقالتك إذا ارتكبت خطأ ما. ال بأس 

إذا كان الراتب ليس عالًيا جًدا طاملا أنك ميكنك احلصول على 

معاش  أو  وظيفي  أمن  هناك  يكون  لم  إذا  لكن  جيدة،  خبرة 

فإنها تعتبر مخاطرة كبيرة جًدا."

في  بوظيفة  أعمل  "كنت  قطر  في  عام  قطاع  موظفة  وتقول 

القطاع اخلاص لكنني كنت أخاف حًقا من اإلقالة، ليس ألنني 

كان  هذا  ولكن  قبل  من  أي شخص  إقالة  أنه مت  أعرف  كنت 

من  متكنه  التي  السلطة  لديه  مديري  أن  في  التفكير  ملجرد 

إقالتي وهذا جعلني غير قادرة على الشعور بالراحة، لذا تركت 

وظيفتي. وبعد اجللوس في املنزل لعدة أشهر وجدت وظيفة في 

القطاع العام وأنا سعيدة هنا وأشعر باألمان."

تفضيل األمان الوظيفي املطلق املرتبط بالتوظيف في القطاع 

"وضع  االنتظار".  "وضع  ظاهرة  تفسير  على  يساعد  العام 

قيد  املواطن  فيها  يكون  قد  التي  الوضع  يصف  االنتظار" 

–3 سنوات   2 إلى  التخرج ملدة تصل  بعد  املنزل  االنتظار في 

من  بداًل  العام  القطاع  في  آمنة  وظيفة  على  متوقًعا احلصول 

والتي  اخلاص  القطاع  في  وظيفة  على  باحلصول  املخاطرة 

في  منخفض.40  أجر  وذات  آمنة  غير  باعتبارها  إليها  ُينظر 

حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة، فقد أشار مجيب إلى أن 

القطاعني  في  املتاحة  الوظائف  له  تعرضت  الذي  االنخفاض 

العام واملختلط في اآلونة األخيرة قد يثبط من عزمية الطالب 

في انتظار الوظائف احلكومية ويدفعهم نحو القطاع اخلاص.41 

هذا ال يعني أن جميع املواطنني يسعون بدون تردد للحصول 

وعدد  والضمان  العالية  الرواتب  ذات  "السهلة"  الوظائف  على 

أقل من ساعات العمل. فاملشكلة أكبر بكثير من كونها مشكلة 

الطالب  من  فالعديد  الريعي.  بالنموذج  مرتبطة   – مؤسسية 

دخول  إلى  يتطلعون  كانوا  معهم  مقابالت  إجراء  مت  الذين 

العمل.  مكان  في  بالتحدي  مواجهتهم  يتم  وأن  العمل  سوق 

وقد وجدت دراسة أنه حيثما تتواجد املوهبة واملهارات القوية، 

على  االنفتاح  لعدم  نظًرا  فعال  نحو  على  دعمها  يتم  ال  فإنها 

ما يساهم  األفكار أو التسلسالت الهرمية التنظيمية اخلانقة – 

بالتبعية في نقص عام في إنتاجية القوى العاملة الوطنية.42

فباإلضافة إلى مستوى األجور، كان الطالب في غاية احلساسية 

جتاه العدالة في حتديد األجور. والعوامل الرئيسية التي تؤثر 

الوضوح  تشمل  العادلة  واملكافآت  األجور  تصورات  على 

أصحاب  وتوقعات  األجور  بتحديد  اخلاصة  املعايير  وشفافية 

العمل من عمالهم وموضوعية وشفافية عمليات حتديد األجور. 

فنموذج "األجر األكثر عداًل" حيث تكون املكافآت املالية أفضل 

يشجع  قد  األفراد  وأداء  جهود  جتاه  نسبي  بشكل  ومنحازة 

على اتباع سلوك أكثر إنتاجية في مكان العمل.43 

ويقول مسؤول في وزارة العمل باإلمارات العربية املتحدة "في 

نسبة  توظيف  في  العام  القطاع  فيه  يستمر  قد  الذي  الوقت 

زيادة  على  التركيز  نضمن  أن  فيمكننا  املواطنني،  من  كبيرة 

اإلنتاجية اخلاصة بالقطاع رمبا من خالل ساعات عمل أكثر 

وزيادة التركيز على األجر املرتبط باألداء." 

39 نيثام م. هندي وفاطمة الرميحي، "حتول االقتصاد القطري إلى عصر التصنيع: تصور مهنيو األعمال واملعلمني والطالب، املجلة الدولية للسياسة 

االقتصادية في االقتصادات الناشئة 4، رقم 3 )2011(: 245-273. 

40 صالح أصفاني وديليون، "تعثر انتقال الشباب في الشرق األوسط."

41 مقابلة املؤلف مع NEXT LEVEL، دبي، اإلمارات العربية املتحدة، نوفمبر، 2011.

42 خالد اليحيى، "عدم التوازن بني رأس املال البشري وتنمية املوارد البشرية والتطور،" مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2009.

22



شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

فالتغلب على ثقافة األهلية وتشجيع املزيد من التقدير للعالقة 

جهود  األداء سيتطلب  من خالل  واملكافآة  العمل  بني  السببية 

واضح  دور  فهناك  اخلاص.  والقطاع  احلكومة  من  كِل  من 

العمل في تأسيس املزيد من  للمؤسسات احلكومية وأصحاب 

الوعي بني الطالب وعائالتهم، وينبغي على هذه الهيئات القيام 

وأنواع  بتنوع  يتعلق  فيما  الوضوح  توفير  أجل  من  باملزيد 

الشباب  العمل من  لتمكني طالبي  املتاحة  والوظائف  التوظيف 

اتخاذ خيارات مدروسة بشأن سوق العمل ووظائفهم.

ومفهوم  لثقافة  أعمق  فهم  وجود  إلى  حاجة  فهناك  وباملثل، 

أخالقيات العمل والعالقة بني العمل واملكافأة واألداء والترقية. 

فضمان إدراك الشباب إدراًكا كاماًل ألهمية التطوير الوظيفي 

وتطور املرتبات وعمليات املكافأة والتقدير سيكون أمًرا حيوًيا 

في متكينهم من الربط بني املكانة املرموقة والراتب على نحو 

أكثر فعالية عند اتخاذ اخليارات اخلاصة بعملهم.

عاملة  قوى  لهما  يكون  أن  الدولتني  كال  على  يتعني  كان  إذا 

منتجة وملتزمة، سيكون هناك حاجة إلى تبني سياسات تقوم 

املالية  واملكافآت  التعويضات  بني  أوثق  نحو  على  باحملاذاة 

القطاعات  جميع  في  الوظيفي  والتطور  واألداء  جانب  من 

تغيير  على  املبادرات ستساعد  هذه  ومثل  األخر.  اجلانب  من 

التوازن بعيًدا عن توقعات الرواتب العالية واملسميات الوظيفية 

واكتساب  الوظيفي  التطور  تقدير  جتاه  وتوجيهها  العالية 

األقدمية وتشجيع الشباب على البحث عن الوظائف، ليس فقط 

ضمان  إلى  السياسات  حتتاج  كما  التخرج.  بعد  ما  وظائف 

معرفة الشباب باملعلومات الكافية عن حقوق العمل في جميع 

القطاعات مبا في ذلك حقوقهم في التقاعد العام بغض النظر 

عما إذا كانوا يعملون في القطاع العام أو القطاع اخلاص.

التحول من التعليم إلى العمالة 

على  الناس  تدريب  يضمن  أن  اقتصاد  كل  مصلحة  من  إنه 

إمكاناتهم.  تعظيم  وبالتالي  السوق،  يتطلبها  التي  املهارات 

وتؤكد منظمة العمل الدولية على أن التوظيف مرتبط ارتباًطا 

بني  اجلمع  وعلى  التغيير  مع  التكيف  على  الفرد  بقدرة  وثيًقا 

التعليم  خالل  من  عليها  والبناء  املعارف  من  مختلفة  أنواع 

الذاتي طوال حياته أو حياتها العملية.44 

التحديات  حتديد  العرب  التنفيذيني  الرؤساء  من  ُطلب  عندما 

الرئيسية املرتبطة بتعيني املوظفني الوطنيني، قال نصفهم أنهم 

الذين  املؤهلني  الطالب  من  كافية  أعداًدا  هناك  أن  يعتقدون 

يخرجون من نظام التعليم. وقال %36 من الرؤساء التنفيذيني 

اخلريجني  أن  قطر  في   % و45  املتحدة  العربية  اإلمارات  في 

يعتقد سوى  ولم  املناسبة"،  املهارات  اجلدد يحملون "مجموعة 

في  اخلاص  القطاع  أن  العرب  التنفيذيني  الرؤساء  من   35%

وذكر  التعليم.45   لنظام  بنجاح  توقعاته  عن  أعرب  قد  بلدانهم 

لتزويد  كان  التعليم  لنظام  األساسي  توقعهم  أن  منهم   90%

والعمل  االتصاالت  تشمل  التي  اإلدارية"  بـ"املهارات  الطالب 

اجلماعي واملهارات التحليلية ومهارات حل املشكالت واالبتكار.

وكجزء من الدراسة، مت سؤال الطالب الذين ُأجريت املقابالت 

معهم ما الذي يفعلونه للبحث عن وظيفة، فيما مت سؤال هؤالء 

الذين يعملون كيف متكنوا من العثور على وظائفهم وما مدى 

الرئيسية  العقبات  بالنسبة لهم.  سهولة أو صعوبة هذه املهمة 

التي مت حتديدها في أغلب األحيان للوصول إلى سوق العمل 

تشمل: غياب الوعي عن كيفية البحث عن عمل واإلتصال مع 

إلى  املهنية واحلاجة  املشورة  على  العمل واحلصول  ألصحاب 

استعداد  ونقص  وظيفة  على  للحصول  )واسطة(46  معارف 

القوى العاملة نتيجة خبرة العمل احملدودة.

وقد قال معظم الطالب أنه على الرغم من استعدادهم خلوض 

منافسة مفتوحة )بداًل من االعتماد على الواسطة( للعثور على 

بالفعل  وظيفة  على  العثور  في  صعوبة  وجدوا  فإنهم  وظيفة، 

إرسال  خالل  من  أو  الشاغرة  للوظائف  االستجابة  خالل  من 

يستشهد  ولم  احملتملني.  العمل  ألصحاب  الذاتية  سيراتهم 

سوى عدد قليل من الطالب بالوعي بأية دعم رسمي متوفر لهم 

ملساعدتهم في العثور على عمل. 

أذهب  أين  أعرف  "ال  املتحدة  العربية  باإلمارات  طالب  ويقول 

للحصول على املشورة املهنية لذلك سأسأل والدي. وال أعرف 

ما الطرق األخرى التي ميكنني اتباعها إليجاد وظيفة."

وتقول موظفة من قطر "بعد التخرج جلست في املنزل ملدة سنة 

أتقدم للوظائف وُأرسل سيرتي الذاتية. الوظيفة الوحيدة التي 

حصلت عليها هي وظيفة تدريس ولكنني لم أكن أريد ذلك. في 

هناك  تعمل  كانت  ألن صديقتي  وظيفتي  على  النهاية حصلت 

43 ويل هوتون، "استعراض األجور العادلة: تقرير مؤقت،" وزارة االقتصاد واملالية، حكومة اململكة املتحدة، ديسمبر 2010.

44 منظمة العمل الدولية، "شراكات التدريب االستراتيجية بني الدولة والشركات،" أوراق التدريب والتوظيف )19(، 1998.

45 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرايس ووتر هاوس، "حتدي رأس املال البشري العربي: صوت الرؤساء التنفيذيني،" 2008.

46 التصور بأنه ال يتم منح الوظائف إال لألشخاص الذين لديهم اتصاالت مت ذكره من قبل الطالب من الرجال والنساء واألشخاص املوظفني الذين قام 

املؤلف بإجراء مقابالت معهم.
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فقد  الوظيفة.  لهذه  شخص  عن  يبحثون  أنهم  تعرف  وكانت 

رشحتني لهم في الشركة." 

أنهم  املقابالت  معهم  ُأجريت  الذين  الطالب  معظم  ذكر  وقد 

التعليم  بشأن  املشورة  على  للحصول  عوائلهم  إلى  اجتهوا 

هام،  أمر  املهنية  واملشورة  األسرة  دعم  أن  ومبا  والوظيفة. 

األشخاص  معظم  عائلة  أفراد  أن  بالذكر  اجلدير  من  فإنه 

العام. وهذا  القطاع  يعملون في  املقابالت  الذين جُترى معهم 

من شأنه أن يشير إلى احتمالية وجود مجموعة محدودة من 

املعلومات واملعارف اخلاصة بالعمالة املتنوعة. ويبدو أن غالبية 

هؤالء الذين قاموا بتحديد تفضيلهم للعمل في القطاع اخلاص 

أو كانوا يعملون في القطاع اخلاص كان لديهم والد أو قريب 

أيًضا يعمل في القطاع اخلاص.

معارض التوظيف وخدمات احلصول على املشورة

التوظيف  ونطاق معارض  زاد حجم  األخيرة،  السنوات  خالل 

في كال الدولتني وذلك بهدف زيادة الوعي بني الطالب وجذب 

اخلريجني إلى مختلف الشركات. وتقول املنظمات في مختلف 

التوظيف  معارض  فرصة  يستغلون  ما  غالًبا  أنهم  القطاعات 

ما  للطالب  ليوضحوا  التوظيف  على  وتدريب  تسويق  كأداة 

يبحثون عنه ونوع العمل املطلوب والباقات املعروضة. 

على الرغم من ذكر بعض الطالب الذين ُأجريت معهم املقابالت 

أنهم لديهم تفاعالت إيجابية مع ممثلي الشركات في معارض 

التوظيف وحصول عدد قليل منهم على فرص التدريب، فبشكل 

أو  املعارض  لهذه  حضورهم  عن  منهم  القليل  صرح  قد  عام 

أدلي  التي  فالتعليقات  حضورها.  من  الكافية  الفائدة  إيجاد 

بها كِل من أصحاب العمل والطالب على حِد سواء تشير إلى 

أن حتسن  أجل  املزيد من  تفعل  أن  الشركات  على  يتعني  أنه 

وأن  استجابًة  أكثر  تكون  أن  خالل  من  وذلك  إليها  الوصول 

توفر املزيد من املعلومات املفصلة عن الفرص التي تقدمها.

سمعت  "لقد  بقطر  املختلط  القطاع  في  عمل  صاحب  يقول 

غير  إما  العمل  أصحاب  أن  من  يشتكون  الطالب  من  الكثير 

مستجيبني أو أنهم يستغرقون شهوًرا للرد على طلباتهم، حتى 

عندما يكونوا يبحثون عن موظفني بالفعل. نحن نقوم بالرد على 

أمر  إنه  ناجحني،  غير  كانوا  وإن  حتى  لدينا  للعمل  املتقدمني 

يتعلق ببناء الثقة."

يقول طالب باإلمارات العربية املتحدة "إنهم بحاجة إلى تقدمي 

املزيد من املعلومات احلقيقية لنا عن أنفسهم وعن طبيعة عمل 

برامجهم  هي  وما  املواطنني  مع  تعاملهم  وكيفية  منظماتهم 

لتوظيف اخلريجني. يبدو أنهم يظهرون في هذه املعارض وال 

يفعلون شيًئا سوى توزيع بعض املواد الدعائية. يجب أن يأتي 

ليقدموا  الدراسية  إلى اجلامعة ويعقدون احللقات  املزيد منهم 

لنا، طالب السنة النهائية، معلومات حقيقية وأكثر عمًقا."

هناك العديد من الطالب في قطر يتمتعون بالكفالة سواء من 

العالي.47   التعليم  معهد  من  أو  العمل  أصحاب  من  األفراد 

من  عادة  يتطلب  فهذا  عمل،  صاحب  من  الكفالة  كانت  إذا 

الطالب االلتحاق بعمل لدى صاحب العمل هذا لعدد محدد من 

في حتديد  فعالة  طريقة  ُتعد  الكفاالت  التخرج.  بعد  السنوات 

الطالب ذوي الكفاءات العالية في وقت مبكر وتقدم الدعم لهم 

خالل فترة التعليم اجلامعي.

رسمية  مهنية  مشورة  يتلقوا  لم  أنهم  الطالب  أغلب  قال  وقد 

مطلًقا وأغلبهم لم يكونوا حتى على وعي باملشورة واملعلومات 

فقد  باجلامعة.  الوظيفيني  املستشارين  يقدمه  الذي  والدعم 

تذكر عدد قليل من الطالب حصولهم على مشورة بشأن "كيفية 

كتابة السيرة الذاتية" و"مهارات األداء في املقابلة" ولكنهم لم 

وظيفي  دعم  أو  عمل  عن  رسمي  بحث  أي  تذكر  من  يتمكنوا 

أكثر من ذلك.

واخلاص  العام  القطاعات  في  األعمال  أصحاب  أشار  وقد 

اخلدمات  إلى  يتطلعون  أنهم  إليهم  حتدثنا  الذين  واملختلط 

املهنية التي تقدمها اجلامعة )وفي بعض األحيان األفراد من 

األساتذة( ليكونوا مبثابة البوابة التي تساعدهم على التواصل 

في  احملتملني  املوظفني  حتديد  في  ومساعدتهم  الطالب  مع 

عن  املعلومات  ملشاركة  الدراسية  احللقات  وترتيب  املستقبل 

منظماتهم مع الطالب.

إلى  تنظر  التي  املنظمات  بني  مفقودة  حلقة  هناك  أن  يبدو 

اخلدمات املهنية باعتبارها طريق هام جلذب الطالب والطالب 

الفرص.  بهذه  كبير  حِد  إلى  يجهلون  مازالوا  الذين  أنفسهم 

كما يوجد مزيد من القصور في الفهم العام من جانب الطالب 

على  احلصول  أجل  من  رسمية  مهنية  ملشورة  واحلاجة  لقيمة 

خيارات تتعلق بتعليمهم وتوظيفهم.

كما  يبدو  األمر  "إن  قطر  في  املختلط  بالقطاع  موظفة  تقول 

للجامعة  بإعدادنا  تقوم  ال  فاملدارس  عشوائًيا.  تختار  أنك  لو 

47 قدم املعهد العالي للتعليم 1400 كفالة في العام الدراسي 10-2009 للطالب القطريني الذين يدرسون داخل قطر أو خارجها. تقوم الكفالة بتمويل 

الطالب لاللتحاق بالدورات اجلامعية ملساعدتهم على زيادة حتصيلهم العلمي وغالًبا ما تقدم لهم بدل شهر. لم يتم تسجيل أية بيانات تفيد ما إذا كان 

هؤالء الطالب الذين تكفلهم الدولة دخلو إلى سوق العمل بعد تخرجهم أم ال. مقابلة مع مسؤول في معهد التعليم العالي، الدوحة، قطر، نوفمبر 2010.
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شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

للعمل. عليك أن تقرر لنفسك ما  واجلامعات ال تقوم بإعدادنا 

تريد أن تفعله."

العربية املتحدة  ويقول مستشار مهني باجلامعة في اإلمارات 

متعددة  رائدة  شركة  مع  دراسية  حلقة  بتنظيم  قمت  "لقد 

ولم   – الوظائف  حول  الطالب  مع  وتتحدث  لتأتي  اجلنسيات 

يحضرها سوى 10 طالب."

هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على االستعداد للوظيفة قبل 

بدء الطالب حلياتهم املهنية، باإلضافة إلى احلصول على دعم 

أكبر للتطور الوظيفي مبجرد خوضهم مجال العمل. فعادة ما 

يلتحق الطالب بوظيفتهم األولى بعد التخرج وهي النقطة التي 

يصُعب عندها للغاية تبني تغيير مواقفهم جتاه التوظيف.

من  التوظيف  إلى  الطالب  إدخال  مت  اجلامعات،  بعض  في 

النهائية لهم في اجلامعة  الداخلي خالل السنة  التدريب  خالل 

وهو األمر الذي ميكن أن يكون مبثابة بوابة إلى دخول عالم 

الوظيفة.

فهم  إلى  بحاجة  "الطالب  قطر  في  حكومية  غير  منظمة  تقول 

قيمة خبرة العمل والتدريبات ملساعدتهم على زيادة اتصاالتهم 

حتديد  على  ملساعدتهم  وأيًضا  والقيادة  التواصل  ومهارات 

صاحب العمل واملنظمة التي يريدون العمل لها."

وتقول منظمة غير حكومية في اإلمارات العربية املتحدة "مدخل 

التدريبات  خالل  من  املدرسة  مرحلة  من  بداية  العمل  خلبرة 

سيساعد الطالب  ليس فقط في املرحلة اجلامعية –  الداخلية – 

وسيربطهم  اجلامعة  بشأن  مدروسة  اختيارات  اتخاذ  على 

مبكر ملساعدتهم على معرفة سلوكيات  العمل في وقت  بسوق 

وقواعد مكان العمل."

هناك أمثلة على املشاركة اإليجابية من قبل أصحاب العمل مع 

زيادة  على  للمساعدة  الصحيح  والعكس  التعليمية  املؤسسات 

من  اخلريجني  توظيف  معدل  وزيادة  التوظيف  بفرص  الوعي 

 ،QP للبترول  قطر  شركة  قامت  املثال،  سبيل  على  املواطنني. 

وهي شركة مملوكة للدولة وبها فروع للقطاع املختلط، بالتعهد 

املواطنني  من  املزيد  بتوظيف  القطاعات  جميع  في  بااللتزام 

في جميع أنحاء قطاع الطاقة في قطر للمساعدة على حتقيق 

الهدف الوطني الذي وصل إلى ٪50 . 

قطر  شركة  قامت  املاضية،  العشرة  السنوات  مدى  على 

املدارس  مع  قوية  عالقات  بناء  خالل  من  باالستثمار  للبترول 

"التقطير" متكنوا  واجلامعات في قطر، فمن خالل دعم وحدة 

من توظيف أعداد كبيرة من القطريني وذلك من خالل حمالت 

والتنوع  منظمتهم  حول  معلومات  ونشر  بهم  اخلاصة  التوعية 

للبترول  قطر  شركة  قدمت  كما  املتاحة.  التوظيف  فرص  في 

وكفاالت.  صيفية  تدريب  برامج  واجلامعات  املدارس  لطالب 

فقد أكدوا على "تقطير اجلودة" من خالل التقدمي واالستثمار 

في التدريب الذي يعتمد على األداء، هذا االلتزام مدعوم من 

عليا  توجيهية  وجلنة  املستوى  رفيع  استشاري  مجلس  قبل 

الحتياجات  تفصياًل  ويرسم  التقطير  تقدم  أيًضا  تراقب  التي 

 
التوظيف احلالية واملستقبلية لشركة قطر للبترول.48

وجامعة  املتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  من  كِل  قدمت  كما 

من  طلبتا  اجلامعتني  فكال  اجليدة،  املمارسة  على  أمثلة  زايد 

ملدة فصل  مع شركة  يتدربوا  أن  النهائية  السنة  جميع طالب 

قدمت  فيما  العمل،49  على  قدرتهم  من  للزيادة  كامل  دراسي 

هذه  بشأن  معها  مقابالت  إجراء  مت  التي  األخرى  اجلامعات 

الدراسة تدريب إلزامي للطالب امللتحقني بدورات محددة فقط 

مثل املال واألعمال.

تقدمي خبرة العمل اإللزامية في مرحلة املدرسة الثانوية وبعد 

املرحلة اجلامعية سيساعد بشكل مباشر  ذلك مرة أخرى في 

الذي  العمل  وطبيعة  تنوع  حول  الوعي  مستويات  زيادة  على 

يتضمن القطاعات العام واخلاص واملختلط، كما أنه سيساعد 

اتخاذ  من  وسيمكنهم  الطالب  لدى  بالنفس  الثقة  زيادة  على 

اختيارات مدروسة بشأن التوظيف.

وباإلضافة إلى توفير مزيد من التدريب، يحتاج أصحاب العمل 

إلى مزيد من االستثمار في مجال تعزيز الوعي ببرامج تدريب 

اخلريجني لتوظيف اخلريجني الوطنيني والذي يوفر لهم الدعم 

الفعال منذ بداية حياتهم املهنية. على سبيل املثال، يقدم بنك 

Lloyds TSB برنامج تدريبي إداري مدته 18 شهًرا للخريجني 

الوطنيني لتدريبهم على مستوى اإلدارة الوسطى، وهو عبارة 

حتسني  على  يركز  املوهوبني  للخريجني  مكثف  برنامج  عن 

اإلدارية.  واملهارات  االتصاالت  ومهارات  القيادية  مهاراتهم 

اخلريجني  من  للموظفني  عالي  مستوى  ذو  دعم  تقدمي  ويتم 

لضمان  ومدربني  موجهني  أيدي  على  التدريب  يشمل  والذي 

حصولهم على املشورة والدعم في مجال التوظيف.50 

للقطاعني  التابعني  األعمال  أصحاب  من  العديد  أشار  وقد 

تدريب اخلريجني  يؤكد  أيًضا أن  ينبغي  أنه  اخلاص واملختلط 
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48 مقابلة مع وحدة التقطير في شركة قطر للبترول، الدوحة، قطر، ديسمبر 2010.

49 مقابلة املؤلف مع االستشاريني املهنيني وكبار املسؤولني في جامعة اإلمارات العربية وجامعة زايد، اإلمارات العربية املتحدة، نوفمبر-ديسمبر 2010.



إدارة  في  املنظمات  بعض  تضعها  التي  العالية  القيمة  على 

الوقت واألداء القائم على التقدير واملكافأة. وقد وجدت دراسة 

املزيد من اجلهد  يتطلب  القطاع اخلاص  أن  أجريت في قطر 

السنوي  فاملتوسط  العام،  القطاع  من  أكثر  العمل  وساعات 

لعدد ساعات العمل في القطاع العام هو 1500 مقارنة بـ2300 

في القطاع اخلاص.51 

تقول شركة متعددة اجلنسيات تابعة للقطاع اخلاص باإلمارات 

العربية املتحدة "نحن نريد أن يعمل املزيد من املواطنني لدينا 

ولكننا لسنا من الشركات التي يسهل فيها ترك القلم وإغالق 

فقد  8 ساعات.  ملدة  العمل  بعد  يوم  اآللي كل  جهاز احلاسب 

يعملون  الذين  واملواطنني  الوافدين  بني  توتر  وجود  الحظنا 

من  العديد  فيه  يعمل  الذي  القليل  الساعات  لعدد  نظًرا  لدينا 

املواطنني."

الوعي  زيادة  في  إيجابًيا  دوًرا  الوسيطة  املنظمات  تلعب  كما 

بالتدريب والتوظيف عند التخرج لدى أصحاب العمل املختلفني. 

على سبيل املثال، إجناز العرب هي منظمة غير حكومية تقوم 

بتزويد الطالب في املدارس واجلامعات في جميع أنحاء العالم 

العربي، مبا في ذلك قطر واإلمارات العربية املتحدة، باملهارات 

واالستعداد  املشاريع  وتنظيم  املالية  األمية  محو  مجاالت  في 

للعمل والعمل اجلماعي وتسعى إلى حتفيز اهتمامهم باالبتكار 

ومحترفي  قادة  يتطوع  املنظمة،  خالل  من  اخلاص.  والقطاع 

املهنية  خبرتهم  ومشاركة  للطالب  كمرشدين  للعمل  األعمال 

وتشجيع الطالب من الشباب على توسيع آفاقهم التوظيفية.52 

دوًرا  تلعب  أخرى  منظمة  هي  للتوظيف   Next Level منظمة 

توفر دعم  لتوظيف اخلريجني والتي  وسيًطا هاًما، فهي وكالة 

للبحث عن وظيفة على شبكة اإلنترنت والبحث فردي للمواطنني 

مبا في ذلك في القطاعات مثل الضيافة أو التجزئة والتي ميكن 

أن يغفلوا عنها بخالف ذلك.

العمل  صاحب  يقدمها  التي  التدريبات  على  األمثلة  هذه  من 

الواضح أن هناك مناذج جيدة  أنه من  التوعية، جند  وبرامج 

والتي ينبغي التوسع فيها لزيادة الدعم في الربط بني الشباب 

املتحدة،  العربية  واإلمارات  قطر  من  كِل  في  العمل.  وسوق 

وخدمات  والتأمني  التمويل  مثل  الرئيسية  القطاعات  ستستمر 

خالل  النمو  في  والضيافة  والعقارات  والتجزئة  األعمال 

أوسع  نطاق  وعلى  تبني  ينبغي  وبالتالي  املقبلة.  السنوات 

املمارسة  القطاعات ملشاركة  على مستوى  باملبادرات  االلتزام 

منوذج  غرار  على  الوطني  التمثيل  مستويات  وزيادة  اجليدة 

شركة قطر للبترول.

التوظيف  ممارسات  الوطنية  األهداف  تشوه  هل 

اخلاصة بأصحاب األعمال؟

بزيادة  املتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  من  كِل  التزمت  لقد 

أهداف  تنفيذ  املواطنني من خالل  من  العاملة  القوى  مشاركة 

األهداف  من  واملقصود  والتوطني.  "للتقطير"  الوطنية  العمالة 

هو تعزيز إنتاجية املواطنني ومتكني االستخدام األكثر حتديًدا، 

أنه  إلى  يشير  فالبعض  اخلارج.  في  للعاملني  جزئي،  بشكل 

فقد  مشروع،53  هدف  لها  األهداف  هذه  أن  من  الرغم  على 

الكافي  التحفيز  أو  الدعم  وبدون  تعسفي  بشكل  مت حتديدها 

ملساعدة أصحاب العمل على تلبيتها. 

االقتصادي  املجلس  أجراها  حديثة  دراسة  نتائج  وتشير 

عكسية  آثار  لها  يكون  قد  التوطني  عملية  أن  إلى  دبي  في 

عوائد  في  حاد  انخفاض  إلى  تؤدي  أنها  كما  املواطنني  على 

املمكن  من  فاألهداف  املواطنني.  بتعليم  اخلاص  االستثمار 

ال  عمل  أصحاب  مع  لوظائف  املواطنني  قبول  إلى  تؤدي  أن 

االستغالل  من  بداًل  الهدف  حتقيق  سوى  شيء  إلى  يسعون 

األمثل لتعليمهم ومهاراتهم ودوافعهم.54 فالبعض يشير إلى أنه 

في بعض األوقات يلجأ أصحاب العمل إلى توظيف املواطنني 

الهدف  حتقيق  على  ملساعدتهم  أشباح"  "موظفني  باعتبارهم 

الفعلي  العمل  لتسليم  الوافدين  بتوظيف  يقومون  ذلك  بعد  ثم 

املطلوب.55 

وفي استطالع للرأي حول التوطني ُوجد أن كاًل من األجانب 

واحملليني سواء "مييلون إلى املوافقة على وصف التوطني على 

أهداف  إلى  ينظرون  فهم  الضرائب."  أشكال  من  شكل  أنه 

لبناء  سبيل  كونها  من  بداُل  عبء  باعتبارها  الوطنية  العمالة 

لألهداف  الرئيسية  القلق  مصادر  ومن  املضيفة.  اقتصاداتهم 

الشركة  وتنافسية  إنتاجية  على  السلبي  التأثير  هو  الوطنية 

اعتماًدا  مواطنني  توظيف  على  الشركات  "إجبار"  بسبب 

لهذه  والتكلفة  التأثر  وصافي  املهارات  من  بداًل  العدد  على 

الذين  والطالب  العمل  أصحاب  من  كِل  قال  فقد  السياسات. 

حتدثنا إليهم أن نظام األهداف يحتاج إلى إعادة النظر:
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50 مقابلة املؤلف مع لويدز TSB، دبي، اإلمارات العربية املتحدة، ديسمبر 2010.

51 البنك الدولي، "استراتيجية سوق العمل لدولة قطر،" تقرير رئيسي، املجلد 1، 2005.

52 مقبلة املؤلف مع شركة إجناز العرب في قطر واإلمارات العربية املتحدة.

53 مقابلة املؤلف مع مسؤولي التعليم في جامعات قطر واإلمارات العربية املتحدة.

54 روزاليا فاسكويز ألفاريز، "الهيكل اجلزئي لألجور وحتديد األجور في اإلمارات العربية املتحدة."

55 اريكا سولومون و ريغان دوهرتي، "وضع اخلليج للعمل،" رويترز، أكتوبر 2010.



شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

يقول طالب من اإلمارات العربية املتحدة " تقوم بعض الشركات 

بتوظيف املواطنني احملليني لتبني للحكومة أنها لديها مواطنني، 

فإنهم ال يعطوهم عمل حقيقي ليقومون به."

الشعور  لزيادة  اإلمكانات  لديها  أيًضا  التوطني  فأهداف 

سيما  وال  املواطنني،  بني  الوظيفية  املسميات  على  باحلصول 

معلومات  لديهم  الذين  الشباب  من  التأثر  سريعي  اخلريجني 

محدودة عن سوق العمل نظًرا النعدام االنخراط مع اخلدمات 

واملشورة املهنية.56 

منذ  الطالب  أحد  "سألت  بقطر  اجلامعة  في  مسؤول  يقول 

يومني ماذا كان يدرس، فأجاب "أنا لست هنا للدراسة، فأنا 

لست بحاجة ألن أدرس. فلدي جواز السفر الصحيح." ولوح 

إحساًسا  خلق  قد  الوطني  فالهدف  وجهي.  في  سفره  بجواز 

باالستحقاق الوظيفي بني الطالب."

احلل  توفر  أن  وحدها  ميكنها  ال  الوطني  التوظيف  أهداف 

ومتحركة،  ومتنافسة  متنوعة  عاملة  قوى  خللق  األجل  طويل 

العرض  بني  فعال  بشكل  التوفيق  سيتطلب  احلل  هذا  فمثل 

العمل  أصحاب  متطلبات  مع  واملهارات  للتعليم  والطلب 

واحتياجات منو االقتصاد. فينبغي على حكومات كِل من قطر 

متثيل  مستويات  لزيادة  تسعى  أن  املتحدة  العربية  واإلمارات 

من  ولكن  فحسب،  األهداف  خالل حتديد  من  ليس  املواطنني 

أسواق  لتنويع  وشمولية  استراتيجية  سياسة  نهج  تبني  خالل 

العمل اخلاصة بها.

بني  الفائدة  مستويات  و  الرواتب  في  الكبير  للفرق  نظرًا 

سياسات  لوضع  حاجو  هناك  اخلاص،  و  العام  القطاعني 

احلجم  و  العام  للقطاع  املنتسبني  كمية  من  احلد  شأنها  من 

الكلي له. يجب على هذه السياسات أن تركز على زيادة كفاءة 

في  الوطني  التمثيل  في  اخللل  معاجلة  و  إنتاجيته  و  املوظف 

مختلف القطاعات. كذلك، ينبغي على احلكومات تنفيذ البرامج 

التي تدعم أرباب العمل في القطاع اخلاص عن طريق تقدمي 

حوافز لهم لتوظيف املواطنني واالحتفاظ بهم. من األهم جدًا 

أن يتم رصد آثار هذه التدابير و تقييمها.

املتحدة  العربية  اإلمارات  في  العمل  لسوق  محلل  يقول 

"املواطنني على استعداد للتحرك داخل القطاع العام للحصول 

احملتمل،  من  فإنه  وبالتالي،  أكبر،  وخبرة  أعلى  رواتب  على 

يفعلوا نفس  أن  والكافية،  املتاحة  والفرص  املعلومات  في ظل 

الشيء في القطاع اخلاص."

أكد أصحاب األعمال واملنظمات غير احلكومية الذين مت إجراء 

مقابالت معهم أنه يجب أن يتم إحلاق مبادرات التوطني مبكون 

حتتاج  التدريب  فبرامج  بفعالية.  املواطنني  لدعم  قوي  تدريب 

ال  قد  الذي  األمر  العمل،  أصحاب  طريق  عن  استثمار  إلى 

يكون ممكًنا دائًما، حتى لو كانوا ملتزمني بتوظيف املواطنني. 

في كنير من احلاالت، قد تكون تكلفة التدريب أكثر من تكلفة 

تتوفر متويالت  أن  الصدد، يجب  الوافدين. وفي هذا  توظيف 

القطاع  في  العمل  ألصحاب  احلكومة  ترعاها  التي  التدريب 

اخلاص لكي متكنهم من توظيف وتدريب املزيد من املواطنني. 

تشجع  قد  لألجور  املمكنة  اإلعانات  من خالل  احلوافز  إعطاء 

املزيد من املواطنني على االلتحاق مبنظمات القطاع اخلاص، 

فإعانة األجر قد تساعد في التغلب على مقاومة املواطنني للعمل 

في القطاع اخلاص نظًرا النخفاض مستويات الرواتب. إعطاء 

حوافز ألصحاب العمل من خالل تخصيص متويل حكومي قد 

يشجع أصحاب العمل على توظيف املزيد من املواطنني حيث 

من  كلي،  أو  جزئي  بشكل  تغطيتها،  سيتم  تدريبهم  تكلفة  أن 

قبل احلكومة.57

حجم  تقليص   – العمالة  لتنويع  الهيكلية  التحديات 

القطاع العام

عندما  عادة  العام  القطاع  في  العمالة  حجم  تقليص  يحدث 

إلى  حاجة  لوجود  نظرا  والكفاءة  النمو  زيادة  البلدان  حتاول 

لتخفيض  املستخدمة  األساليب  تشتمل  العام.  اإلنفاق  خفض 

على  األحيان  من  كثير  في  العام  القطاع  في  العمالة  حجم 

ومبادرات اخلصخصة، وكالهما  الطوعية،  املغادرة  مخططات 

ونظرا  اتخاذها.  احلكومة  على  يكون  عليا  سياسية  قرارات 

يأخذ  االجتاه  أن  يبدو  اخلليج،  في  احلالي  السياسي  للمناخ 

منح مغايرا. فبعض دول مجلس التعاون اخلليجي، مثل اململكة 

العربية السعودية والبحرين، في الفترة املاضية وخالل األشهر 

األخيرة لم تستمر فقط في استيعاب املزيد من املواطنني في 

ألسباب  العام  القطاع  رواتب  أيضًا  رفعت  بل  العام  القطاع 

اإلبقاء  ميكن  ال  التدابير  هذه  مثل  فإن  ذلك  ومع  سياسية. 

املدى  على  الرواتب  الصعب خفض  من  وسوف جتعل  عليها، 

الطويل لتجنب العجز في امليزانية. 

في  العام  القطاع  لتقليص  إيجابية  أمثلة  على  العثور  ميكن 

مصر وإيران. ففي مصر، مت تقدمي مبادرة جمعيات املوظفني 

شركات  في  حصص  شراء  من  العمال  لتمكني  املساهمني 

القطاع اخلاص التي يعملون بها عندما ارتفعت نسبة تسريح 

35 باملائة. أدى هذا إلى خلق اهتماما ببرنامج  املوظفني إلى 
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56 املرجع نفسه.

57 "التقطير قيد البحث،" البنينسوال، 15 أيلول/سبتمبر، 2010. 



والتي  اإلنتاجية،  لتحسني  حوافز  أيضًا  وقدم  اخلصخصة، 

أدت إلى رفع الكفاءة.58  وواجهت إيران حجم قطاعها العام 

عمال  توزيع  أعاد  الذي  اخلصخصة  برنامج  طرح  طريق  عن 

اعتماد  كما مت  القطاع اخلاص.  في  للعمل  العام  القطاع  من 

كيانات حكومية جديدة  إنشاء  سياسات أخرى مثل احلد من 

وجتميد رواتب القطاع العام.59  

وضع  هو  االعتبار  بعني  أخذها  ميكن  التي  املقاييس  أحد 

املطلق  العدد  أن  وضمان  العام،  القطاع  في  للتوظيف  سقفا 

للعاملني في القطاع العام لن ينمو ألكثر من ذلك. وعلى املدى 

حلصة  النسبي  التقليص  على  السقف  هذا  سيعمل  الطويل 

الطبيعي.  اإلستنزاف  خالل  من  املوظفني  من  العام  القطاع 

وميكن أيضا وضع برامج دعم األجور ملنح احلوافز ملزيد من 

املواطنني لالنضمام إلى القطاع اخلاص، من خالل خلق مزيد 

من التكافؤ في مستويات الرواتب. 

عادة ما يتم تقدمي إعانات األجور للمساعدة في خفض البطالة 

تظهر  فبينما  ذلك،  ومع  املوظفني.  مهارات  مستوى  وزيادة 

هذه الطريقة على أنها أكثر مالئمة من الناحية السياسية في 

املتعلقة  املخاوف  بسبب  عوائق  تواجه  ال  التي  الريعية  الدول 

بامليزانية، ميكن أن يكون لها آثار كبيرة على املوارد واإلحالل. 

وميكن أن تصبح نتائج عمل املوظفني الذين يحصلون على دعم 

سلبية. و مثال على ذلك اجلزائر، حيث مت استخدام مخططات 

دعم للعمال ذوي املهارات املنخفضة إلعطاء حوافز للشركات 

لتوظيف العاطلني عن العمل. وبرغم عدم تقييم البرنامج بشكل 

استخدموا  العمل  أرباب  أن  على  األدلة  بعض  هناك  صحيح، 

بأية  إليهم  حاجة  في  هم  الذين  العمال  لتوظيف  إعانة  برامج 

حال، وبالتالي كان تأثير خلق فرص عمل صافي ال يكاد يذكر. 

عالوة على ذلك، مت متويل أكثر من مليون فرصة عمل من خالل 

هذا الدعم في الفترة من 1990 إلى 1998 ولكن أصبح معدل 

االحتفاظ 2 باملائة فقط مبجرد إلغاء الدعم.60  

العمل،  لسوق  تشويه  األجور  إعانات  اعتبار  ميكن  حني  في 

إلى  العام  القطاع  في  املرتفعة  الرواتب  لقواعد  نقل  أو مجرد 

القطاع اخلاص، ال تزال هناك حاجة ماسة لتحقيق املساواة 

األجور  إعانات  تكون  أن  ميكن  القطاعات.  بني  الرواتب  في 

االجتاه  في  خطوة  الرواتب  مستويات  في  املساواة  خللق 

أساس  على  العمل  اختيار  على  الشباب  تساعد  الصحيح 

للتنويع  العام  الهدف  في  وتسهم  الراتب  تتجاوز  اعتبارات 

أجل  من  دقيق  ورصد  استهداف  تنفيذ  سيتعني  االقتصادي. 

األجور.  دعم  تدخل  عن  الناجمة  السلبية  اجلوانب  تفادي 

وسيكون كل من العاملني وأرباب العمل في حاجة إلى معرفة 

طول فترة استمرار دعم األجور للمساعدة في التأكد من أنهم 

القطاع  في  الوظائف  على  احلفاظ  في  لالستمرار  مستعدون 

اخلاص، حتى بعد إلغاء الدعم. 

اجتاه  في  النزعة  ملواصلة  الواضح  الطالب  لتفضيل  نظرا 

رفع العمالة في القطاع العام، ينبغي اآلن اتخاذ تدابير لدعم 

تبنت  املثال،  على سبيل  القطاعات.  بني  العمال  تنقل  وتسهيل 

وبناء  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في   Ernst & Young شركة 

القيام  املختلط،  القطاع  ومؤسسات  احلكومة  من  طلب  على 

6 أشهر  إلى  للموظفني ملدة تصل  بحركات إعارة غير رسمية 

إلعطاء اخلريجني اجلدد املعينني في القطاع العام تدريبا عمليا 

هؤالء  يحصل  اخلاص.  القطاع  مؤسسات  إحدى  في  وخبرة 

اخلريجون على تدريب من خالل العمل جنبًا إلى جنب مع كبار 

املديرين ومن ثم يعودون إلى وظائفهم في القطاع العام وقد 

اكتسبوا تدريبا يعزز كفاءتهم ومهاراتهم الشخصية.61

العام  اإلنفاق  ارتفاع  ظل  في  الريعي،  النظام  مزايا  إحدى 

فيه، أنه قاد بعض البلدان، مبا في ذلك قطر ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة، إلى خلق تنافس فيما بني القطاعات املختلطة 

تعمل بني طيف القطاعني العام واخلاص. يضيف هذا القطاع 

املختلط خيارا إضافيا للمواطنني في سوق العمل.

إنشاء شركات  الريعية  بلدان من دول اخلليج  استطاعت عدة 

مملوكة للدولة تدار بكفاءة وذات قدرة تنافسية وربحية عالية. 

وبدال من تأميم الصناعات باستخدام عائداتها النفطية، )كما 

هو احلال في فنزويال وروسيا(، تعمل بعض دول اخلليج على 

القائم منها، مع  أو توسيع  للدولة  خلق أصول جديدة مملوكة 

األجنبية في  أو  االستثمارات احمللية  أمام  واسعا  ترك مجاال 
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58 وجدت الهيئة القومية لتوظيف وتطوير املوارد البشرية، تنمية، أنهم عندما يتعاقدون مع مقدمي خدمات التدريب لزيادة مستويات تدريب املواطنني 

ملساعدتهم على زيادة خبرتهم ومستويات تدريبهم، أن هذا االستثمار ال يشجع أصحاب العمل في القطاع اخلاص بسهولة على توظيف هؤالء 

املواطنني ألن هذا التدريب ، كما أشاروا، لم يلبي املعايير التي كانوا يبحثون عنها. مقابلة املؤلف مع مسؤولني من تنمية، دبي، اإلمارات العربية 

املتحدة، 2010.

59 البنك الدولي، إدارة التنمية البشرية، "احلد من الضعف وزيادة الفرص: إستراتيجية للحماية االجتماعية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، يونيو 

.2000

60  بريان خاشيبور، "اإلصالحات السياسية الداخلية ونشاط القطاع اخلاص في إيران"، الغرفة املجتمعية بإيران، 2000. انظر أيضا يوسف وديلون، 

"جيل في االنتظار".

61 البنك الدولي، "احلد من الضعف وزيادة الفرص".



شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

القطاع اخلاص. على سبيل املثال، أصبحت مؤسسات الدولة 

املدعومة مثل صناعات قطر وشركة اتصاالت لالتصاالت في 

وذات  جدا  مربحة  شركات  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

نتيجة ملزيج من االستقرار السياسي  مصداقية. هذا النجاح – 

تناقض صارخ  يظهر   – القوية  الذاتي  احلكم  وإدارة  النسبي 

ونيجيريا حيث  وليبيا  الريعية األخرى مثل اجلزائر  الدول  مع 

الشركات العامة التي تلقت استثمارات كبيرة أصبحت ُمسَيّسة 

اململوكة  الشركات  عدد  فزيادة  وبالتالي  األداء.  في  أو فشلت 

شريطة اعتمادها استراتيجيات تنافسية وإدارة جيدة  للدولة – 

قد تكون وسيلة فعالة لتقليص القطاع العام وحتقيق التنويع   –

االقتصادي.62 

جديد  استراتيجي  إطار  اعتماد  احلكومات  على  يتعني 

مختلف  في  املواطنني  متثيل  لزيادة  الوطنية  األهداف  يتجاوز 

القطاعات. وينبغي اعتماد مبادرات هيكلية جديدة للتعاون بني 

القطاعني العام واخلاص لدعم تنويع االقتصاد وحتقيق فرص 

الرواتب،  في  املساواة  من  أكبر  قدر  وجود  لضمان  متكافئة 

واألداء، والعمل بني القطاعني العام واخلاص. ففي قطر، تنص 

التفاصيل  تعطي  التي  للتنمية  اجلديدة  الوطنية  االستراتيجية 

أن  على  االقتصادية  التنمية  في  احلكومة  لسياسة  الرئيسية 

احلكومة سوف تنظر اآلن تقدمي نفس الراتب واملزايا للعاملني 

في القطاعني العام واخلاص.

إلى  البلدين  كال  في  اجلديد  االستراتيجي  النهج  يحتاج 

معاجلة احلواجز مثل مستوى الرواتب، والتدريب، واإلنتاجية، 

ويجب أن يدعم املبادرات التي تعمل على متكني النقل الفعال 

للشباب من التعليم إلى العمل في مختلف القطاعات. وينبغي 

للمبادرات املتخذة في هذا اإلطار أال تركز فقط على مستويات 

زيادة التمثيل بل أيضا على زيادة اإلنتاجية واالبتكار والرصد 

وتقييم األثر وتشجيع التقدم الوظيفي للمواطنني.

املرأة في القوى العاملة

قطر  في  املرأة  تعليم  مجال  في  الكبيرة  االستثمارات  نت  مَكّ

واإلمارات العربية املتحدة للنسوة وقدرتها على كسب التعليم. 

واالستثمار  اإلنتاج  مجاالت  في  املرأة  دور  فاعلية  تتزايد 

لكال  شمواًل  أكثر  لتصبح  الشركات  يدفع  مما  واالستهالك، 

اجلنسني. 

من  باملائة   75 و  قطر،  باملائة من طالب جامعة   76 قطر،  في 

طالب جامعة اإلمارات العربية املتحدة في العامني األكادمييني 

متثيل  جاء  كما  إناثا.  كانوا  و2009/2010   2008/2009

الطالبات مرتفعًا في املجاالت التخصصية. على سبيل املثال، 

لألبحاث  مدفوعة  منحة   390 إجمالي  من  منحة   312 ذهبت 

تبقى  ذلك،  ومع  للطالبات.63   2009/2010 عام  في  اجلامعية 

مستويات  انخفاض  كبير.  حد  إلى  مستغل  غير  موردًا  املرأة 

املشاركة في سوق العمل يعني أن احلكومات ال جتني عائدا 

كبيرا من استثماراتهم في مجال التعليم.64 

يعد تدني مشاركة املرأة في القوى العاملة تكلفة مرتفعة على 

منظمة  من  بيانات  تظهر  سواء.  حد  على  واألسرة  اإلقتصاد 

التعاون والتنمية وجود عالقة سلبية قوية بني البطالة ومشاركة 

املرأة في القوى العاملة. وهذا يدل على أن االقتصاد الصحي 

األكثر شموال للمرأة في القوة العاملة يكون أيضا أكثر عرضة 

التحدي  الطويل.  املدى  على  البطالة  نسبة  بانخفاض  للتمتع 

هو  املتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  من  كل  تواجهه  الذي 

وبناء  والنساء،  الرجال  من  لكل  الفرص  في  الشامل  التوسع 

ملجموعة  فرص  خلق  من  بدال  اخلاصة،  ومواهبهم  مهاراتهم 

واحدة على حساب األخرى.

متيل النساء في كال البلدين إلى املشاركة بكثافة في وظائف 

القطاع العام، والتي ينظر إليها على أنها أكثر مالئمة للنساء 

مواتية،  تكون  أن  املفترض  من  التي  للعمل  لظروف  نظرا 

سخية  على  احلصول  حالة  في  السخية  الفوائد  ذلك  في  مبا 

والشابات  الشباب  يظهر  يزال  ال  األطفال.65  رعاية  إلجازات 

فقد  السابقة.  األجيال  عن  متيزهم  الجتاهات  عالمات  اليوم 

نشئوا في أسر منوذجية أصغر حجما، حيث يكون التمييز بني 

اجلنسني أقل وضوحًا. من املرجح أن يلعب هذا اجليل أدوارا 

مختلفة في اللعبة. اقترح العديد من أرباب العمل الذين متت 

مقابلتهم أن مزيدا من اخلريجات يتقدمن اآلن للحصول على 

وظائف ومهن أكثر مما كان يحدث في املاضي:

و يقول أحد أرباب العمل في القطاع املختلط بقطر، " اخلريجات 

في الغالب أكثر حتفزا وطموحا من الرجال بكثير. نرى اآلن 

لدينا  برنامج توظيف اخلريجني  املقدمة في  الطلبات  أن نسبة 

من النساء مقارنة بالرجال هي 3 إلى 1".

يتضاعف  العاملة  القوى  إلى  النساء  من  مزيد  انضمام  ومع 
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62 مقابلة مع ارنست و يونغ، اإلمارات العربية املتحدة.

63 ستيفن هيرتوغ، "حتدي لعنة املوارد: شرح جناح الشركات اململوكة للدولة في الدول الريعية" السياسة العاملية ، املجلد. 62 ، رقم 2 )أبريل 2010(

64 مقابلة املؤلف مع واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، برنامج خبرة بحوث املرحلة اجلامعية التابع صندوق البحوث الوطني بقطر، قطر.

65 البنك الدولي، "التنمية اجلنسانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،" تقرير عن التنمية في الشرق األوسط، 2004.



منو متثيل املرأة. تقوم الشركات اململوكة للنساء بتوظيف عدد 

من  مزيد  بتوظيف  تقوم  أيضا  لكنها  عموما  النساء  من  أكبر 

يزال  ال  ذلك،  واملهنية.66 ومع  اإلدارية  املستويات  في  النساء 

التفاوت بني اجلنسني  إلى  تؤدي  التي  العوائق  هناك عدد من 

في كال البلدين. بعض هذه احلواجز هي حواجز ثقافية تتعلق 

بوجهات النظر حول مالئمة املرأة لبعض مجاالت العمل؛ فغالبا 

التي  املؤمنة  للوظائف  مالئمة  أكثر  أنهن  على  إليهن  ينظر  ما 

اخلاص  القطاع  شركات  من  كبيرة  حكومية  مكاتب  تقدمها 

الصغيرة. أظهرت املقابالت التي أجريت مع أرباب العمل أن 

هناك مسائل ثقافية يجب التغلب عليها للمساعدة في تشجيع 

العمل  حول  بالراحة  الشعور  على  وأسرهم  النساء  من  املزيد 

معهم، ويظهر ذلك في التعليقات التالية:

أن  وأكتشف  اخلريجات  إحدى  توظيف  منافسينا  أحد  "أراد 

عليهم زيارة أسرتها في منزلها للتأكيد على أن ابنتهم ستعمل 

الشركات  إحدى  السمعة."  وطيبة  احترافية  شركة  حلساب 

العربية  اإلمارات  اخلاص،  بالقطاع  اجلنسيات،  متعددة 

املتحدة.

للساعة  يوميا هنا. مبجرد أن نصل  "نعمل ملدة تسع ساعات 

ستعودين  –’متى  بي  باالتصال  والدي  يبدأ  مساًء،  السادسة 

لدي  يكون  عندما  سيحدث  الذي  ما  متأكدة  ‘لست  للمنزل؟ 

العمل  ساعات  حيث  العام  القطاع  إلى  سأنتقل  رمبا  أطفال، 

أقل ". إحدى اخلريجات، إحدى الشركات متعددة اجلنسيات 

بالقطاع اخلاص، اإلمارات العربية املتحدة.

كبيرة.  رغبة  ولديهن  متحمسات  هنا  الطالبات  من  "العديد 

وظيفة  على  باملوافقة  األرجح  على  اجلديدة  حياتهن  سيبدأن 

اخلاصة  التجارية  األعمال  تكون  ثم  أواًل،  مرموقة  حكومية 

بهن". مسئول بالتعليم، قطر.

فرص  لتحسني  املدني  املجتمع  خالل  من  ُتبذل  جهود  هناك 

وصول املرأة إلى سوق العمل. توجد املنظمات غير احلكومية 

املوظفات  اكتساب  ملساعدة  البلدين  كال  في  والدولية  احمللية 

حياتهم  في  التقدم  من  لتمكينهن  لها  يحتجن  التي  للمهارات 

املهنية التي يخترنها.67 على سبيل املثال، زودت مبادرة متكني 

وهو  العربي،  اخلليج  مشروع  في  التشريعي  والتعزيز  املرأة 

جزء من مبادرة الشراكة بني الواليات املتحدة والشرق األوسط 

العربية  اإلمارات  دولة  في  العام  النسائي  االحتاد   ،)MEPI(

من  للمرأة".  القيادية  املهارات  "تنمية  حول  بتدريب  املتحدة 

التدريب، تستطيع نساء من خلفيات مهنية متنوعة  خالل هذا 

العربية  اإلمارات  أنحاء  جميع  من  مختلفة  خبرة  ومستويات 

واملهارات  املشكالت،  وحل  القيادة،  مهارات  اكتساب  املتحدة 

اإلدارية التي تتخطى حدود اجلنس والثقافة.68 

على  العمل  مع سوق  التكيف  عبء  يلقى  أال  ينبغي  ذلك،  ومع 

املرأة وحدها. فالوعي الثقافي وفهم التقاليد من األمور الهامة 

واإلمارات  قطر  في  والنمو  التغير  سريعة  االقتصادات  في 

سبل  إيجاد  إلى  العمل  أرباب  جميع  يحتاج  املتحدة.  العربية 

الدعم  على  يحصلن  العمل  في  اإلناث  من  مزيدا  أن  لضمان 

وأنهن قادرات على التحدث عن قضاياهن التي تتعلق بساعات 

هذه  دخول  فبمجرد  األسرية.  واملسؤوليات  واملرونة،  العمل، 

واللواتي  عالي  تعليم  على  احلاصالت  السيدات  من  املجموعة 

العمل،  سوق  إلى  الدميقراطية  من  مزيد  مبمارسة  يتمتعن 

ينبغي حتديد أفضل املمارسات ونشرها في مختلف القطاعات 

لتمكني اخلريجات من حتقيق تطلعاتهن الوظيفية دون املساس 

باملعايير الثقافية أو املسؤوليات االجتماعية األخرى.

تنشئة االقتصاد القائم على املعرفة

االقتصادات  في  أساسية  سمة  هو  املعرفة69  اقتصاد  بناء 

املصادر  من  واحدا  ويعتبر  سواء،  حد  على  والنامية  املتقدمة 

والصناعات  االبتكار،  يحتاج  املستدام.70  للنمو  الرئيسية 

تطوير  إلى  أوسع  معرفة  على  القائم  واالقتصاد  اإلبداعية، 

الشباب  املواطنني  لدى  واملهارات  التعليم  تزايد مستويات  مع 

وتنوع مطالب أرباب العمل. 

ومن العناصر األساسية القتصاد املعرفة هو توليد "نظام بيئي 
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66 البنك الدولي، "البيئة بالنسبة ملشروعات املرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، 2008.

67 تقدم منظمات مثل متكني الناس وشبكة السيدات القطريات العامالت دورات تدريبية للقطريات والوافدات الكتساب املهارات األساسية لتحقيق التقدم 

الوظيفي.

68 تقوم مبادرة الشراكة الشرق أوسطية )MEPI(، التي تقع داخل مكتب شؤون الشرق األدنى في وزارة اخلارجية األميركية، بتنفيذ رؤية الرئيس أوباما 

لالنخراط مباشرة واالستثمار في شعوب بلدان الشرق األوسط وترعى املبادرة سلسلة من املشاريع االقتصادية إلنشاء إطار للنمو املستدام. مقابلة 

مع مسؤولي السفارة األميركية في قطر والتشاور مع املسؤولني في السفارة األميركية في اإلمارات العربية املتحدة.

69 اقتصاد املعرفة هو االقتصاد الذي فيه "يستند النجاح االقتصادي بشكل متزايد على االستخدام الفعال لألصول غير امللموسة مثل املعارف واملهارات 

.)ESRC( ,2005 والطاقات اإلبداعية بوصفها املورد الرئيسي للميزة التنافسية". مجلس االقتصاد والبحوث باململكة املتحدة

70 مجلس التخطيط بحكومة دولة قطر، "حتويل قطر إلى اقتصاد تنافسي قائم على املعرفة"، تقييم اقتصاد املعرفة في قطر، مايو 2007. أنظر 

أيضا إلى زميلة بانغالواال، "تعزيز االقتصاد القائم على املعرفة في قطر،" موجز سياسة ملركز بروكنجز الدوحة، 2011.
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االبتكار  نظام  إنشاء  إلى  الرامية  اجلهود  قوي.71  ابتكاري" 

الوطني عادة ما تشمل تدابير لتحسني األداء في مجال البحث 

تولد  معا،  بجمعها  والتي،  املعرفة  وتدفق  والتعليم،  والتطوير، 

فكرة يتم ترجمتها إلى مبادرات.

يسعى العديد من املواطنني إلى تكوين شركات لرفد رواتبهم، 

أو لتصبح في احلقيقة املصدر الرئيسي لدخلهم. من مجموع 

رغبة  عن  طالبا   22 أعرب  معهم،  مقابلة  عمل  مت  طالبا   29

أو  إدارته  طريق  عن  سواء   – جتاريا  مشروعا  تشغيل  في 

جنبا إلى جنب مع احلصول على وظيفة بدوام كامل  كفالته – 

في  "الكفالة"  آلية  تسمح  اخلاص.72   أو  العام  القطاعني  في 

وقيادة  كامل  دوام  بوظيفة  باالحتفاظ  للمواطنني  اخلليج  دول 

مشروع جتاري في نفس الوقت. من الصعب أحيانا التفريق 

مشاريعهم  وتشغيل  قيادة  في  يرغبون  الذين  املواطنني  بني 

اخلاصة، وأولئك الذين قد يسعون ببساطة إلى احلصول على 

تأسيس  في  يرغبون  مغتربني  يكفلون  لكونهم  املالية  املزايا 

مشروعات جتارية.

اإلمارات  دولة  في  مشروعا جتاريا   280000 من  أكثر  "هناك 

من  "مملوكة"  معظمها  احلرة.  املناطق  خارج  املتحدة  العربية 

باإلماراتيني  اخلاصة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  قبل 

الذين يلعبون بشكل رئيسي دور 'الكفيل' للهنود الذين ميلكون 

اإلماراتيني  الرجال  بعض  هناك  أخرى.  بطريقة  املشروعات 

يكفلون ما يصل إلى 30 مشروعا جتاريا". أحد محللي سوق 

العمل، اإلمارات العربية املتحدة.

تنويع  إلى  تسعيان  احلكومتني  من  كل  ألن  ذلك،  ومع 

اقتصاداتهما، فإنهما حتتاجان إلى مزيد من الدعم ألصحاب 

أمر  املالي  الدعم  مشاريعهم.  واستدامة  إلطالق  املشاريع 

وإنشاء  أفكارهم  في  قدما  للمضي  املشاريع  حيوي ألصحاب 

الصغيرة  )املشاريع  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 

واملتوسطة(. تأتي قطر حاليا في املرتبة رقم 50 ودولة اإلمارات 

في  اقتصادا   183 أصل  من   40 املرتبة  في  املتحدة  العربية 

تقييم "ممارسة األنشطة التجارية" اخلاص بالبنك الدولي لعام 

في  الترتيب  على   37 و   39 املرتبتني  احتلتا  قد  وكانتا   ،2011

تقييم عام 2010. 73  

لدعم  مظلة  منظمة  وهي   ،2008 عام  في  قطر  مؤسسة  إنشاء 

هو  قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  قطاع  وتطوير 

مثال رئيسي على رؤية 2030 التي يجري تنفيذها. مت تصميم 

واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  ودعم  لتشجيع  قطر  مؤسسة 

برامج  ثالثة  خالل  من  واإلنتاجية  املنافسة  على  قادرة  لتكون 

رئيسية هي:

تقدمي احلوافز املالية والدعم مبا في ذلك التدريب والدعم . 1

الصغيرة  واملؤسسات  املشاريع  ألصحاب  التنموي 

واملتوسطة القائمة حول كيفية إدارة األعمال التجارية؛

تقدمي الدعم في احلصول على املنتجات املالية مثل متويل . 2

قد  التي  القروض  واملنح وضمان  التأسيسي  املال  رأس 

حتتاجها الشركات الصغيرة واملتوسطة؛ 

الشركات . 3 لدعم  املتخصصة  التجارية  اخلدمات  تقدمي 

واالحتادات  الشبكات  لتطوير  واملتوسطة  الصغيرة 

"اليد  من خالل  اجلديدة  املشاريع  واحتضان  الصناعية، 

لتصبح  "االنفصال"  ثم  البدء  على  ملساعدتها  القابضة" 

شركات قادرة على البقاء. 

توفير التدريبات الرئيسية والدعم والتمويل ألصحاب املشاريع 

هو شرط مسبق خللق اقتصاد قائم على املعرفة. ألغراض هذه 

أو  بإدارة  باهتمامهم  صرحوا  الذين  الطالب  ُسئل  الدراسة، 

املشروع.  بتمويل  سيقومون  كيفية  عن  مشروع جتاري  كفالة 

احلصول  إلى  سيسعون  أنهم  الطالب  جميع  ذكر  قطر،  في 

وتوفير  الوقت  لبعض  العمل  أو  التمويل من أسرهم  على دعم 

من  عدد  استطاع  اإلمارات،  في  بأنفسهم.  الالزمة  األموال 

ميكن  التي  والوطنية  العامة  التمويل  مصادر  حتديد  الطالب 

منها احلصول على متويل للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، مثل 

صندوق رأس املال التأسيسي،74  باإلضافة إلى دعم األسرة. 

حتتاج الشركات الصغيرة واملتوسطة إلى دعم فعال من البنية 

التمويل لضمان تنشئتها في بداية منوها.  التحتية وإجراءات 
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71 في حني ال يوجد تعريف واحد لـ "نظام ابتكار وطني" أو "نظام بيئي ابتكاري"، تعكس معظم التعاريف التفاعالت داخل نظام ينطوي على تدفق 

التكنولوجيا واملعلومات بني املجتمع واملؤسسات واجلامعات واملعاهد احلكومية.

72 في القطاع العام، حيث هناك أيام عمل أقصر، الوضع النموذجي من07.30 إلى 14.30 خمسة أيام في األسبوع، وهذا من شأنه أن يبدو أسهل 

في إدارته إلى حد ما من القطاع اخلاص حيث تعمل العديد من الشركات من 8 إلى 10 ساعات يوميا.

73 البنك الدولي، "تقرير ممارسة األعمال التجارية 2011: إحداث فرق ألصحاب املشروعات"، تقرير ممارسة األعمال التجارية العاملي، نوفمبر 

.2010

74 صندوق رأس املال التأسيسي هو مبادرة في إطار برنامج حمدان بن محمد بن راشد والذي يهدف إلى تقدمي دعم حكومي لطالب اإلمارات 

العربية املتحدة مع أفكار مبتكرة جديدة. تهدف املبادرة إلى تشجيع اإلبداع واالبتكار، ودعم املشاريع الرأسمالية، وإثراء وتوسيع النشاط في 

قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة، وتوفير فرصة حقيقية للحصول على أفكار جيدة لتتحول إلى مشروعات جتارية جيدة.



وجد مؤشر صلتك أن 24 باملائة من الشباب القطري قد ذكروا 

أنهم يعتزمون بدء النشاط التجاري في األشهر الـ 12 املقبلة. 

لكن أعتقد أقل من النصف، 49 باملائة، أنه من السهل احلصول 

على قرض لبدء عمل جتاري.75 

تعد واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر )QSTP( تطورا حديثا 

لتطوير  والدوليني  احملليني  املشروعات  أصحاب  جلذب  ُصمم 

الواحة  تدمج  جتارية.  مشاريع  في  وتوسيعها  تكنولوجياتهم 

التعاون بني الصناعة واجلامعات من خالل توفير الدعم لتطوير 

من  األساسية  االستفادة  الشركات.  من  ملجموعة  التكنولوجيا 

ابتكاريا  محورا  أنها  هي  قطر  في  والتكنولوجيا  العلوم  واحة 

مباشرة  ترتبط  دولية  اتصاالت  مع  له  الوصول  مركزيا ميكن 

مع اجلامعات في قطر.76

في  واضحا  دورا  لها  اجلامعات،  مثل  العامة،  املؤسسات 

تدريس املهارات الالزمة واملساعدة في خلق ثقافة االبتكار من 

خالل رعاية مراحل النمو األولية في قطاع خاص نشط. عند 

االعتراف بأن االبتكار يتطلب املخاطرة، من املهم أن ندرك أن 

يفضلون  املتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  في  السكان  غالبية 

العام.  القطاع  العمل في  يوفرها  التي  الكبيرة  واملنافع  األمن 

هناك دور اكبر للحكومة في املساعدة على إنشاء "شبكة أمان" 

القطاع  جاذبية  مقاومة  على  املواطنني  تشجع  أن  شأنها  من 

العام وترجمة أفكارهم التجارية إلى مشروعات. 

"ليس لدينا حتى اآلن نظام بيئي لالبتكار، لذلك ال ميكننا أن 

نتوقع أن يقوم طالبنا بعمل كل شيء من بدء األعمال التجارية 

مشاريع  احتضان  في  نساعد  أن  ميكننا  املنتج.  تسليم  حتى 

حقيقية وتطوير صناعة إبداعية داخل اجلامعة ومن ثم تشجيع 

منشأة  تصبح  حتى  ذلك  في  لالستمرار  واخلريجني  الطالب 

جامعة  أكادميي،  مسئول  تخرجهم".  بعد  لالستمرار  قابلة 

فيرجينيا كومنولث )VCU( في قطر.

من  القطرية  احلكومة  طلبت  املبادرة،  هذه  مثل  على  كمثال 

للجيش  الرسمي  الزي  تصميم  كومنولث  فيرجينيا  جامعة 

القطري. وفرت احلكومة التمويل واستيعاب التكاليف واملخاطر 

التي قد تواجه مؤسسة تعليمية تتولى مسؤولية تدبير مشروع 

فقاموا  املشروع  لهذا  طالب  بتعيني  اجلامعة  قامت  هذا.  مثل 

مشروعا  كانوا  لو  كما  النواجت  وتسليم  املنتجات  بتصميم 

تشغيليا كامال.77  

ليست اجلامعات عموما موجهة نحو اإلنتاج وليس لديها القدرة 

أو  ابتكارية  كانت  مهما  النطاق  واسعة  مشاريع  تقدمي  على 

أن هناك دورا  املثال على  يدل هذا  مدروسة جيدا. ومع هذا 

واضحا للجامعات في توليد سلوك املجازفة من خالل احتضان 

وحتفيز الطالب لالنخراط في املشاريع وخلق مشروعات جتارية 

قابلة للتطبيق ميكن لها أن 'تستقل' حاملا يتم حتديد هويتها.

لربط  استراتيجي  نهج  لوضع  البلدين  لكال  الوقت  حان  قد 

مع  املعرفة  على  القائم  االقتصاد  وتطوير  اإلبداعية  الصناعة 

املؤسسات التعليمية. ميكن حتقيق ذلك من خالل تقدمي دورات 

واحتضان  البحوث  تسويق  ثقافة  وتنمية  املتقدمة  التكنولوجيا 

األفكار اجلديدة ودعم سلوك املجازفة. تساعد هذه االلتزامات 

إلقامة  للجامعات  حوافز  تقدمي  تشمل  ثقافة  تأسيس  في 

للقيام مبشاريع  حتالفات مع املؤسسات األخرى ومع طالبهم 

بحثية ميكن تطويرها بعد ذلك إلى مشروعات جتارية.
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75 صلتك، "مؤشر صلتك: أصوات الشباب العرب"، 2010.

76 مقابلة مع أحد املسئولني في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، نوفمبر 2010. 

77 مقابلة مع أحد املسؤولني في جامعة فرجينيا كومنولث، أكتوبر 2010.
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توصيات السياسة

املتزايدة من شباب اخلريجني في قطر  تلبية تطلعات األعداد 

حلكومتي  بالنسبة  أولوية  ميثل  املتحدة  العربية  واإلمارات 

البلدين، مثلما هو تلبية الحتياجات اقتصاداتهما. بالطبع من 

وقد  طبيعيا.  ارتباطا  مترابطني  الهدفني  أن  نالحظ  أن  املهم 

التعليم  في مجال إصالح  كبيرة  استثمارات  البلدان  خصص 

للتأكد من أنهما يوفرا كافة اإلمكانات لقطاع السكان الصغير 

على  معقولة  عوائد  لكسب  البلدين  كال  يسعى  كما  املتنامي. 

بنجاح  اقتصاداتهما  وتنويع  التعليم  مجال  في  استثماراتهم 

امتالك  أن  وضمان  املستدام  النمو  حتقيق  في  للمساعدة 

واالبتكار  املنافسة  على  قادرة  متنوعة  عاملة  لقوة  البلدين 

سيكون املفتاح لتحقيق هذه الرؤى.

في حني أن االجتاه نحو التنويع االقتصادي العمالة واضح – 

لتقليل االعتماد على عائدات النفط والغاز، وبالتالي، احلد من 

ال تزال هناك حاجة لكال احلكومتني  العمالة في القطاع العام – 

لتسهيل  واإلستراتيجية  اإلضافية  اخلطوات  بعض  تتخذا  أن 

التنويع. إن مبادرات تنويع العمالة التي من إنها املساعدة على 

خلق فرص العمل على املدى الطويل تصبح ضرورية جدُا نظرًا 

لعدم االستقرار في املنطقة في أعقاب الربيع العربي. 

سوق  في  الواضحة  للقيود  التصدي  اآلن  السياسات  حتتاج 

العمل احلالية، وآثار هذه القيود على خيارات توظيف الشباب. 

العمل  بني  الفوارق  من  واالستفادة  الضخم  الراتب  كان  إذا 

فمن  حالها،  على  ستبقى  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  في 

في  املتمثل  الراهن  الوضع  في  تغيير  حدوث  عدم  املرجح 

التوظيف  مستويات  وتدني  العام  القطاع  في  العمالة  ارتفاع 

في القطاع اخلاص. إذا لم يتم تنفيذ أي تدخالت هدفها احلد 

تنخفض  سوف  الفوائد،  و  الرواتب  في  املتزايد  الفرق  من 

املخاطر  لهذه  القطاع اخلاص. ميكن  في  التوظيف  مستويات 

نحو  بالفعل  حتققت  التي  اإليجابية  االستثمارات  تعكس  أن 

تنويع االقتصاد و سوق العمل.

ميكن أن تشتمل مزيد من التدابير التي من شأنها أن تساعد 

على ضمان استفادة من الشباب من تعليمهم على نحو فعال 

وإيجاد فرص عمل مبنية على طموحاتهم العريضة على: إدخال 

واخلاص؛  العام  القطاعني  رواتب  بني  املساواة  من  أكبر  قدر 

الشخصية؛  املهارات  ورفع مستويات  الشباب  توظيف  وزيادة 

وإزالة احلواجز التي حتول دون بدء األعمال التجارية وتوظيف 

اإلناث. 

من أجل ضمان االنتقال الفعال للشباب من التعليم إلى العمل، 

يتخطى هذا  أن  إطار استراتيجي جديد. يجب  إدخال  ينبغي 

الرواتب  مثل مستوى  ويعالج حواجز  التأميم،  أهداف  اإلطار 

وانعدام التدريب. وال ينبغي للسياسات والبرامج املقدمة كجزء 

التمثيل  مستويات  زيادة  على  فقط  تركز  أن  اإلطار  هذا  من 

ينبغي  واالبتكار.  والتنقل،  اإلنتاجية،  تعزيز  على  أيضا  ولكن 

رصد  خالله  من  يتم  نظام  على  أيضا  اإلطار  هذا  يشمل  أن 

وتقييم تأثيره. 

التوصية األولى: 

والنمو  للتوظيف  استشارية  جلنة  احلكومات  تنشئ  أن  ينبغي 

استشارية  جلنة  اللجنة  هذه  تكون  أن  وينبغي  االستراتيجي. 

للبرامج والسياسات داخل دائرة حكومية مركزية تعمل كمنبر 

السياسات  وراسمي  والباحثني  التعليم  بني  املفتوح  للحوار 

والتعليمي  واالجتماعي  االقتصادي  املجال  في  العمل  وأرباب 

وسوق العمل في جميع القطاعات. ينبغي أن تركز اللجنة على 

اخلطوات التالية:

• املصلحة 	 أصحاب  بني  ومتواصل  مستمر  حوار  إقامة 

وتقدمي املشورة  املباشر  للتأثير  الرئيسيني في االقتصاد 

احتياجات  وتلبية  لتحديد  السياسات  صياغة  بشأن 

للمواطنني  املهنية  والطموحات  واالقتصاد،  العمل،  سوق 

الشباب. وينبغي أن يشكل تقاسم أفضل للممارسات في 

مجال تنويع فرص العمل، مثل النهج الذي اعتمدته شركة 

قطر للبترول، جزءا من هذا احلوار؛

• حتديد السبل الكفيلة بتوفير فرص متكافئة بني القطاعني 	

في  أكبر  توازن  على حتقيق  للمساعدة  اخلاص  و  العام 

خيارات العمالة و تعزيز اإلنتاجية و تنّقل املوظفني؛ضمان 

بتم  بحيث  اإلقتصاد  في  للخريجات  التام  التكامل 

وبطرق  االقتصاد،  واحتياجات  لطموحاتهن،  اإلستيجاب 

اجتماعيًا؛ مقبولة 

• ضمان التكامل التام للخريجات في اإلقتصاد من خالل 	

توفير فرص العمل املستهدفة و صادرات تنظيم املشاريع 

ملساعدتهن على حتقيق طموحاتهن الوظيفية؛
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الثانية: التوصية 

من أجل ضمان التواصل مع سوق العمل، حتتاج احلكومات 

ورفع  للطالب  العمل  آفاق  توسيع  إلى  التعليم  ومؤسسات 

مستوى الوعي لفرص العمل املتنوعة. ينبغي أيضا أن يعملوا 

على زيادة توظيف الشباب، وبناء مهاراتهم الشخصية، وتقدمي 

املشورة لهم حول حقوقهم في مجال العمل:

• للطالب 	 اإللزامي  التدريب  ودعم  وتسهيل  إدخال  ينبغي 

الثانوي  التعليم  من  النهائية  السنة  في  فعال  نحو  على 

)ملدة تصل إلى شهر واحد( ولطالب اجلامعات ملدة فصل 

دراسي واحد كامل في السنة النهائية.

• يجب أن يحصل كل طالب على جلسات مشورة مهنية في 	

عملية  إثراء  في  للمساعدة  واجلامعات  الثانوية  املدارس 

اتخاذ القرار بشأن تعليمهم العالي ومجاالت العمل.

• مبا 	  – الوسطاء  دور  توسيع  اآلن  العمل  لوزارات  ينبغي 

الوطنية  والوكاالت  برنامج إجناز  املنظمات مثل  في ذلك 

لتوفير  معها  التعاقد  طريق  عن   – اخلريجني  لتوظيف 

خدمات  وتوفير  للعمل  الشباب  جاهزية  لزيادة  برامج 

املتوافقة  والوظائف  العمل  عن  البحث  مجال  في  فعالة 

بربط اخلريجني مع أرباب العمل.

الثالثة: التوصية 

حتتاج احلكومات ملعاجلة قضايا حجم ورواتب ومزايا القطاع 

العام، جنبًا إلى جنب مع هدف تنويع العمالة و متثيل القطاع 

اخلاص للمواطنني. ينبغي أن تشمل هذه التدابير:

• بتمويله 	 تقوم  اخلاص  القطاع  في  تدريبي  برنامج  تنفيذ 

وزارة العمل للمساعدة في تغطية تكاليف مزيد من برامج 

اخلاص  القطاع  من  املقدمة  للخريجني  الوظيفية  التنمية 

للمواطنني.

• حتفيز إعارة موظفي القطاع العام ملدة سنتني في القطاع 	

ورصد األداء من  وضمان حقهم في العودة –  اخلاص – 

ناحية زيادة اإلنتاجية واالبتكار والتقدم الوظيفي.

• أصحاب 	 و  للعاملني  املالية  احلوافز  نظام  تطبيق   يجب 

عدد  زيادة  في  للمساعدة  اخلاص  القطاع  في  العمل 

تقدمي اإلعانات  حوافز مثل   – القطاع  املواطنني في هذا 

من  العمل  أرباب  متكن  سوف  اخلاص  القطاع  لرواتب 

أرباحها.  هامش  تخفيض  خطر  دون  املواطنني  توظيف 

مستويات  في  التكافؤ  من  أكبر  قدر  يقدم  سوف  و  

الرواتب و املنافع في مختلف القطاعات خيارات متوازنة 

زيادة  للموظفني احملتملني، و كما ميكنه أن يساعد على 

القطاع اخلاص.  العمل في  القبول في  و  الثقافية  الهيبة 

سنتني  ملدة  البرنامج  هذا  مثل  مراقبة  و  رصد  وينبغي 

تأثيره. لتقييم 

• تأسيس مزيد من الشركات اململوكة للدولة، والتي تسعى 	

للربح، وتنفيذ إستراتيجيات إدارية قادرة على املنافسة، 

وال تضم أعدادا زائدة من املوظفني، مما يوفر مؤسسات 

النفط  عائدات  على  تعتمد  ال  كفاءة  أكثر  العام  قطاع 

والغاز.

صافي  لتقدير  وتقييمها  األربع  املبادرات  جميع  رصد  ينبغي 

اخليارات  على  تأثيرها  عن  فضال  الشامل،  وأثرها  التكاليف 

الوظيفية وتطوير املواطنني.

التوصية الرابعة:

مب أن الغالبية من الشباب وأولياء أمورهم يعملون في القطاع 

حول  املفهوم  لتطوير  توعية  حملة  هناك  يكون  أن  يجب  العام، 

فرص العمل في القطاع اخلاص: 

• حتتاج احلكومة، واملدارس الثانوية واجلامعات، وأصحاب 	

فيما  وأسرهم  الطالب  و"إقناع"  الوعي  زيادة  إلى  العمل 

ومزايا  الوظيفي،  والتطوير  املتنوعة،  العمل  بفرص  يتعلق 

التوظيف واحلقوق. ميكن حتقيق ذلك من خالل احلمالت 

واأليام  بالوظائف  املعنية  املعارض  وزيادة  اإلعالمية 

املفتوحة التي ميكن فيها للشباب وأسرهم معرفة املزيد عن 

فرص العمل في القطاع اخلاص.
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شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام
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تواجه  التي  واجليوسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  بالشؤون  املتعلقة  املستقلة  السياسية  باألبحاث  الدوحة  بروكنجز  يقوم مركز 

الدوحة  بروكنجز  مركز  تأسس  األميركية.  املتحدة  الواليات  مع  العالقات  ذلك  في  مبا  املسلمة،  األكثرية  ذات  واملجتمعات  الدول 

بفضل رؤية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وهو يعكس إلتزام مؤسسة بروكنجز بأن 

تتحول إلى مركز أبحاث عاملي. 

يتلقى املركز النصح واإلرشاد في ما يتعلق باألبحاث والبرامج من مجلس املستشارين الدولي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن 

جبر آل ثاني والرئيس املشارك ستروب تالبوت، رئيس مؤسسة بروكنجز. ويدير املركز سلمان شيخ، وهو خبير في عملية السالم 

في الشرق األوسط وجهود بناء الدولة واحلوار في املنطقة.

 

ولتحقيق رسالته، يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث والبرامج التي تشمل مشاركة  شخصياٍت بارزة من احلكومات واملجتمع 

املدني وعالم األعمال ووسائل اإلعالم واألكادمييني على حّد سواء، في قضايا السياسات العامة الهامة املتعلقة باملجاالت احملورية 

الثالث التالية: 1- الدميقراطية واإلصالح السياسي؛ 2- القوى الناشئة في الشرق األوسط؛ 3- الصراعات وعمليات السالم في 

املنطقة.

يعتبر مركز بروكنجز الدوحة منبر أبحاث مؤسسة بروكنجز في املنطقة، و هو منفتح على وجهات النظر كافة. وتشمل أجندة املركز 

جهودًا أساسية مترابطة تضم الدعوة إلى عقد حواراٍت حول السياسات العامة مع قادة سياسيني ورجال أعمال وقادة فكر من 

املنطقة ومن الواليات املتحدة األميركية؛ استضافة باحثني زائرين يشغرون مراكز مرموقة  في املجتمعات األكادميية والسياسات 

مع  بالتعاون  الدوحة،  بروكنجز  مركز  ويساهم  بروكنجز.  لنشر حتاليل  اإلعالم  وسائل  ودعوة  التحليلية؛  األبحاث  لكتابة  العامة  

وزارة اخلارجية القطرية ومؤسسة بروكنجز في واشنطن، في تصميم و تنظيم منتدى أميركا والعالم اإلسالمي السنوي، الذي 

يجمع قادة بارزين في مجاالت السياسة واألعمال واإلعالم والعالم األكادميي واملجتمع املدني، إلجراء احلوار والنقاش الضروريني. 

وفي حتقيق رسالته، يحافظ مركز بروكنجز الدوحة على قيم مؤسسة بروكنجز األساسية، أال وهي النوعية واالستقاللية والتأثير.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة



شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام

مؤسسة بروكنجز هي مؤسسة خاصة ال تتوخى الربح ، متخصصة بالبحث املستقل وحلول السياسة املبتكرة. خالل أكثر من 90 

عامًا، حلّلت بروكنجز مسائل متداولة وجديدة وابتكرت أفكارًا جديدة تهّم األمة والعالم. 

مقر بروكنجز هو في واشنطن ورسالتها القيام بأبحاٍث ممّيزة ومستقلة، وتقدمي توصيات مبتكرة وعملّية انطالقًا من تلك األبحاث 

الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية، واألمن والفرص  التي تصب في ثالثة أهداف رئيسية: تعزيز الدميقراطية األميركية، تشجيع 

لألميركيني كافة، وتأمني نظاٍم دولي أكثر انفتاحًا وأمنًا وازدهارًا وتعاونًا.

تنطلق أجندة بحث خبراء بروكنجز وتوصياتهم من التحقيق املنفتح، وميّثل باحثونا مختلف وجهات النظر. حيث يقوم أكثر من 200 

باحث مقيم وغير مقيم بإجراء األبحاث حول قضايا الساعة، وتأليف الكتب واألبحاث واملقاالت، ويشهدون أمام جلان الكونغرس 

ويشاركون في عشرات املناسبات العامة سنويًا. ويشرف رئيس املؤسسة ستروب تالبوت على وضع السياسات التي حتافظ على 

سمعة بروكنجز القائمة على النوعية واإلستقاللية والتأثير.

لطاملا لعبت مؤسسة بروكنجز دورًا فاعاًل في إغناء النقاش العام خليارات السياسة باخلبرة والتوازن والنقاش املّطلع. وعلى مّر 

أن جذبت مختلف األصوات من عدة  الفريدة على جمعهم  لقدرتنا  لقادة وطنيني وعامليني. وكان  املنبر  بروكنجز  السنوات، كانت 

مناطق حساسة، األمر الذي ساعد على توضيح اإلختالفات وإيجاد أرضية مشتركة بينهم.

املنظمة  احلكومية،  األبحاث  مؤسسة  الرائدين  اإلصالحيني  من  مجموعة  أسست  عندما   ،1916 العام  إلى  بروكنجز  بدايات  تعود 

1922 و1924، أّسس أحد  اخلاصة األولى من نوعها املتخصصة بتحليل قضايا السياسة العامة على املستوى الوطني. في عام 

مناصري املؤسسة روبرت سومرز بروكنجز )1932-1850(، منظمتني شقيقتني داعمتني: مؤسسة اإلقتصاد وجامعة حتمل اسمه. 

عام 1927، اندمجت املجموعات الثالث لتشكل مؤسسة بروكنجز.

خالل التسعني سنة املاضية، ساهمت بروكنجز في إجنازاٍت أساسية في السياسة العامة، مبا في ذلك تنظيم األمم املتحدة ووضع 

خطة مارشال، وإنشاء مكتب املوازنة بالكونغرس، واإلعفاء من األنظمة، واإلصالح الضريبي على نطاٍق واسع، وإصالح اإلنعاش 

االجتماعي، وتصميم برامج املساعدة اخلارجية. كما اعتبرت املنبر للقادة العامليني، واستخدمت قدرتها على جمعهم إلغناء النقاش 

العام. وكجزء من مهمتها العامة، تدير املؤسسة مركز بروكنجز - تسينغوا في بكني ومركز بروكنجز الدوحة في قطر.

بطرح  املؤسسة حرية خبرائنا  ويحترم أصدقاء  وأفراد.  إنسانية وشركات  ودعم مؤسساٍت  املنح  بروكنجز عن طريق  يتم متويل 

األسئلة والبحث عن أجوبة لها وعرض اكتشافاتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. يتألف مجلس أمنائنا من مدراء أعمال ممّيزين 

العام  القطاعني  من  قادة  من  الدولية  االستشارية  اللجنة  وتتألف  املجتمع.  من  وقادة  سابقني  حكوميني  ومسؤولني  وأكادمييني 

واخلاص من خمسة عشر بلدًا.

نبذة عن مؤسسة بروكنجز 
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منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2011
شباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع العام: 

تلبية تطلعات اخلريجني وتنويع العمالة في قطر واإلمارات العربية املتحدة

 دراسة حتليلية، زميلة بنجالواال

ما مدى استقرار األردن؟ إصالحات امللك عبد اهلل غير املكتملة وحتدي الربيع العربي

 موجز السياسة، شادي حميد وكورتي فرير

 تعزيز االقتصاد القائم على املعرفة في قطر

 موجز السياسة، زميلة بنجالواال

 إدارة اإلصالح؟ اململكة العربية السعودية ومعضلة املَِلك

 موجز السياسة، لي نوالن

 العنف السياسي في شمال أفريقيا: مصاعب التحرر غير املكتمل

 دراسة حتليلية، أنور بوخرص

2010
رد فعل اإلسالميني جتاه القمع: هل ستلجأ اجلماعات اإلسالمية السائدة إلى التطرف؟

موجز السياسة، شادي حميد

تنشيط السالم: دور خطوط أنابيب الغاز و البترول في التعاون اإلقليمي،

 دراسة حتليلية، سليم علي

2009
مواجهة منو الشبكات اإلرهابية في املغرب العربي: حتويل التهديدات إلى فرص

موجز السياسة، أنوار بوخرص

فرصة عصر أوباما: هل ميكن للمجتمع املدني املساعدة في ردم الهوة بني أميركا و العالم اإلسالمي؟

 دراسة حتليلية، هادي عمرو

املدارس الدينية الباكستانية و احلاجة إلى اإلصالح و دور املساعدات الدولية

موجز السياسة، سليم علي


