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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ

مقدمة
ّ
تعرضت دولة قطر لعدة تغييرات جذرية في تركيبتها
تحدي ندرة المواطنين ّ
في ظل ّ
السكانية ومسيرتها التنموية الطموحّ ،
وتميزه بتركيبة
السكانية ،وخصائصها الديموغرافية في العقود الماضية؛ األمر الذي انعكس جليا في تضاعف النمو السكانيّ ،

خلال في تجانس سوق العمل وتجزئته .ويرجع ذلك إلى انتهاج قطر،
سكانية شا ّذة في العقود األربعة الماضية؛ ما أحدث ً

طا تنمويا تمّثل في إغراق أسواقها بالعمالة الوافدة ،وبكميات متضاعفة عبر الوقت ،بغض
كباقي دول الخليج ،سياس ًة أو نم ً
النظر عن جودة مهاراتها وكفاءتها ،ومدى توافقها مع الحاجات الفعلية للتنمية ،حتى انتهت إلى أن يكون أكثر من %88
من قوة عملها من العمالة الوافدة %70 ،منها من العمالة غير الماهرة في القطاع الخاص – كما سيأتي بيانه في أكثر من
مناسبة  .-وعلى الرغم من مبادرات اإلصالح والتطوير ،وما رافقها من إجراءات تصحيحية في قطاعي التعليم وسوق
العمل ،والتي انتهجتها قطر من أجل بناء قوة عمل كفء قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة المأمول وفًقا لرؤية قطر الوطنية
 ،2030وإستراتيجيتها التنموية ()2016 - 2011؛ فإنها لم تتمكن ،بعد مضي خمس سنوات منذ إطالقها ،من المواءمة
ّ
بين مخرجات التعليم وحاجات اقتصاد المعرفة؛ ذلك أن معضلة التعليم الرئيسة في قطر تتمثل في عدم اتساق مخرجات
وتحدًيا في موافقة متطلبات االقتصاد
التعليم العام ،وعدم توافقها مع متطلبات التعليم العالي ،والذي ّ
يشكل ،هو بدوره ،صعوب ًة ّ
جوة  %75 - 65من القطريين الحاصلين على تخصصات في اقتصاد
وسوق العمل .وعلى الرغم من بلوغ النسبة المر ّ
المعرفة ،ما زال هناك الكثير من الجدل حول جودة المخزون التراكمي للمواطنين ونوعيته ،في تخصصات اقتصاد المعرفة،
وحول قدرة التعليم العام المستقبلية على مواكبة التعليم العالي ،بما يساهم في بناء قوة عمل وطنية كفء ،رامية إلى تعزيز
مشاركة اقتصاد المعرفة وسوق العمل وإنتاجيتهما.
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل المؤشرات ذات الصلة في تقييم فاعلية برامج اإلصالح
المرتبطة بالتعليم العالي وسوق العمل ،والمذكورة في إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2016 - 2011؛
النسب
استنادا إلى الدراسات والتقارير واإلحصاءات المتوافرة ،باألرقام من مصادرها
وذلك
الرسمية ،وبحساب ّ
ً
ّ

المئوية لتلك األرقام.
ّ
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 .1المراجعة النقدية
عموما ،ومواجهة متطلبات سوق
تولي األمم من حولنا "صناعة التعليم" بمختلف مستوياته ،ودوره في التنمية
ً
أهمية كبيرة.
العمل واالقتصاد
خصوصا؛ ّ
ً
ٍ
استجابة ك ّمّي ٍة للعرض
إن استجابة المؤسسات التعليمية لحاجات االقتصاد الوطنية بمستوياتها كاّف ًة ليست قضية

كم األيدي العاملة بحسب النوع والتخصص ،وإنما هي استجابة
والطلب المستقبليين من المخرجات التعليمية ،أو ّ

كيفية ونوعية للتعليم في تشكيل الحاضر ،وصناعة المستقبل ،وضمان مواكبة التقدم العلمي والتقني ،عالوة على
االستجابة والتكيف المرن؛ لتغير منهجية الشراكة وطبيعتها ،والعالقة بين التعليم وسوق العمل واالقتصاد .وقد
تحتاج تلك االستجابة إلى إستراتيجية واضحة في ص ْوغ أهدافها ومبادراتها ،قد تقع ،في جزء منها ،في إطار

المبكرْين ،والتنفيذ عبر أجيال وعقود.
الدراسات االستشرافية ،والتي تتطلب اإلعداد والتخطيط ّ

تؤكد معظم الدراسات التي ناقشت التعليم العالي في الخليج والوطن العربي وجود فجوة ،جزئية أو كلية ،بين
مخرجات التعليم ومتطلبات االقتصاديات الوطنية وأسواقها .ولعل هذه الفجوة اتسعت بالتدريج مع األلفية الجديدة،
ٍ
كل من قطاعي التعليم العالي
وتسارع الثورة التكنولوجية ،وتأثير التغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في ّ
ٍ
استقالل عن
وسوق العمل ،ثم في عالقتهما التعاونية والتكاملية؛ إذ بعد أن كان كل قطاع يعمل في عزلة و

ٍ
اآلخر ،اتخذ كل منهما العديد من اإلجراءات التصحيحية ،والمبادرات التطويرية للعمل؛ وفًقا إل ٍ
هادف
وح ٍد
طار م ّ

إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية الالزمة للتنمية بكل مجاالتها.

ٍ
حد بعيد بنمطية المناهج
تبدو ،مع األسف ،الرؤية العامة للتعليم العالي في الوطن العربي ،إج ً
ماال ،مرتبط ًة إلى ّ

التعليمية التنظيرية التلقينية ،وفًقا لمكوناتها النظرية والتطبيقية ،وبعيدة من تطبيق مهارات التحليل والتفكير النقدي
المهارت البشرية والمهنية التي يتطلبها
ا
واإلستراتيجي ،وحل المشكالت وصناعة السياسات والق اررات وغيرها من

سوق العمل .بناء على هذه الرؤية؛ ليس غر ًيبا توجه نظم التعليم العالي إلى االهتمام بالحصول على الشهادة
لخريجين ،1بل إنه ليس غر ًيبا
أو المؤهل فقط ،من دون االهتمام بتوصيل المعرفة والمهارات المطلوبة إلى ا ّ
1
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ّ
الخريجين وعدم
تصميم نظم االمتحانات والتقييم لتخدم هذا الغرض فقط؛ األمر الذي تمّثل في ضعف مهارات ّ
قدرتهم على مسايرة متطلبات العمل .وقد أكدت دراسة تحليلية عن خريجي جامعة الكويت ،وحاجة سوق العمل
المدة ما بين  2007و2009؛ ضرورة تقنين القبول في برامج
الكويتي إلى حملة البكالوريوس وتعيينهم ،في ّ
معينة أو تطويرها لضمان جذب السوق لمخرجاتها ،وضرورة تقديم برامج جديدة أخرى لتخصصات غير متوافرة
ولكنها مطلوبة من قبل سوق العمل وفًقا لمهارات معينة .2ربما يفسر هذا تبني ٍ
عدد من الجامعات الخليجية
ّ
ّ
ّ
مبادر ٍ
مثال،
ات تصحيحي ًة وتطويري ًة في عقد األلفية؛ فقد هدف مشروع تطوير جامعة قطر ً ،2008 - 2004
إلى إعادة هيكلة الكثير من برامجها األكاديمية؛ لتصبح موجهة إلى سوق العمل واقتصاد المعرفة ،وإضاف ًة إلى
تقديم برامج جديدة وإغالق أخرى؛ تم إعادة تصميم بعضها ليصبح أكثر توافًقا مع متطلبات سوق العمل وتغيراته،

بما في ذلك التخصصات النظرية في كلية التربية .3وقد أشار تقرير الفعالية المؤسسية لجامعة قطر إلى نجاح

الجامعة بنسبة  %68في إعداد خريجين مؤهلين ،عن طريق تقديم تعليم نوعي متميز.4

إجماال ،في ٍ
عدد من التحديات الكمية والنوعية الداخلية والخارجية ،5والمؤدية إلى
تتلخص أزمة التعليم العالي،
ً
6
تحولت معظم
ضرورة إعادة النظر في نظم التعليم ،والبحث عن بدائل كفيلة بالنهوض بفاعلية األداء  .ولهذاّ ،
نظم التعليم العالي إلى التركيز على فلسفة جودة التعليم في إعادة هيكلة نظمها وبرامجها التعليمية.

انظر :جامعة الكويت ،مكتب نائب مدير تخطيط الجامعة ،خريجو جامعة الكويت واحتياج وتعيين سوق العمل الكويتي من حملة

2

البكالوريوس للسنوات ( 2009-2007الكويت ،)2012 ،شوهد في  ،2016 /7 /28فيhttp://goo.gl/7bHGw6 :
Nancy Allen & Raymond Zepp, “Educational Reform in Qatar and its Relation to Qatar University,” The
conference of Planning and Development of Education and Scientific Research in The Arab States,

3

2

nd

King Fahad University of Petroleum & Minerals, Dhahran, 24 – 27/ 2/ 2008.

Qatar University, Institutional Effectiveness committee, Annual Report 2012-2013 (Doha, 2013), p. 6,

4

accessed on 21/ 7/ 2016, at: http://goo.gl/bKu7o2

5
مقدمة في مؤتمر التعليم العالي األهلي ،صنعاء،
محمد عمر باطويح" ،تمويل التعليم الجامعي من الواقع إلى التطلعات" ،ورقة ّ
.2000 /6/1 – 5/30
6
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 .2مشكلة الدراسة
خيار إستراتيجيا يتبع نظرية رأس المال البشري ،وإن اختلف في مسار التطبيق،
تبنت دولة قطر في العقدين الماضيين ًا
ّ

أساسا لتعزيز المشاركة االقتصادية وبناء اقتصاد
هذه النظرية ْ
فحواها أن جودة نظام التعليم القطري تمّثل أولوي ًة و ً
المعرفة .ولهذا شرعت قطر ،منذ بداية التسعينيات ،في تنفيذ مبادرات إصالحية تبدو ،ظاهريا ،شامل ًة للتعليم العام
وسعتها على نطاق رْحب في بداية عقد األلفية؛ لضمان إجراء التعديالت األساسية على نظامها التعليمي،
والجامعي ،و ّ
أكدت رؤية قطر الوطنية 2030
بما يتوافق مع توجهاتها وحاجاتها االقتصادية .وانطالًقا من هذه النقطة بالذات؛ ّ

وتحديدا عبر نظام
تطور اقتصادها ومجتمعها من دون رأسمالها البشري ،ومواردها البشرية،
ً
أنه ال يمكن لقطر أن ّ
تعليمي نوعي يساهم في إعداد القطريين؛ كي يخوضوا التحديات العالمية في تنمية اقتصاد بالدهم ،وعبر بناء قوة
ّ
ّ
بناء عليه؛ تم تكييف استجابة قطاع التعليم العالي
عمل كفء قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة المأمول وتطويرهً .
وتحديدا عبر:
لمتغيرات سوق العمل واالقتصاد وتحدياتهما ،في إستراتيجية التنمية الوطنية 2016 - 2011
ً

 برنامج بناء المعرفة والمهارات الرامي إلى المواءمة بين التعليم وحاجات اقتصاد المعرفة ببلوغ نسبة
 %75 - 65من القطريين الحاملين لمؤهالت تخصصات المعرفة.

 برنامج بناء قوة عمل كفء يرمي إلى تعزيز مشاركة القطريين وإنتاجيتهم في سوق العمل واقتصاد المعرفة.
تغيير في بنية البالد
ًا
وتصبو دولة قطر ،عن طريق هذه اإلصالحات ،إلى أن تحقق قبل حلول عام ،2030

اإلنتاجية ،وتنمية خبرة محلية إستراتيجية .وبواسطة تعلي ٍم أفضل؛ تطمح البالد إلى تحقيق تغييرات مجتمعية
إقليميا للتعليم العالي والبحث.
مركز
وتوطين /تقطير سوق العمل ،وإلى أن تكون ًا
ً
 .3تساؤالت الدراسة
تسعى الورقة لإلجابة عن سؤالين رئيسين؛ هما:
 .1إلى أي مدى ساهم برنامج بناء المعرفة والمهارات ،ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية ،2016 - 2011
في المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات اقتصاد المعرفة ،ببلوغ نسبة  %75 - 65من القطريين
الحاملين لمؤهالت تخصصات المعرفة؟

4

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
 .2إلى أي مدى ساهم برنامج بناء قوة عمل كفء ،ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية ،2016 – 2011
في تعزيز مشاركة القطريين وإنتاجيتهم في سوق العمل واقتصاد المعرفة؟

 .4منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتحليلها؛ إذ هو منهج مالئم لمثل هذه الدراسات،
أيضا بتبويبها وتفسيرها ،واستخراج الدالالت واالستنتاجات
وال يقتصر هذا المنهج على جمع البيانات ،ولكنه يقوم ً

المرتبطة بموضوع الدراسة .وألنه يمكن استخدام المنهج الوصفي في دراسة الظواهر االجتماعية ،كما في الدراسة
الحالية؛ فقد تم توظيفه في وصف خصائص التعليم وسوق العمل في قطر ،والعالقة بينهما.
تحاول هذه الورقة أن تحّلل وتناقش واقع العالقة بين التعليم وسوق العمل في ضوء ما تطرحه إستراتيجية التنمية
الوطنية لدولة قطر  2016 - 2011من مبادرات وأهداف ،وما يتجسد في الواقع من نتائج وحقائق .وتجدر
اإلشارة إلى أنه على الرغم من قرب انتهاء المدة الزمنية لإلستراتيجية ،فإنه لم يتم ،حتى كتابة هذه الورقة،
اإلعالن عن نتائج اإلستراتيجية األولى ،ولم يتم نشر أي تقرير حولها.
وال نسعى ،في هذه الورقة ،لتقديم مقترح جديد إلستراتيجية ربط التعليم بسوق العمل واالقتصاد القطريين ،لكننا
سيما المبادرتين المذكورتين سابًقا  -برنامجي
نهدف إلى تحليل مبادرات اإلستراتيجية الحالية وتشخيصها ،وال ّ

بناء المعرفة والمهارات وقوة عمل كفء  -في ضوء المعطيات المتوافرة في المجاالت المذكورة ،والمتعلقة بتقييم
فاعلية هذه اإلصالحات في تعزيز الشراكة بين التعليم العالي وسوق العمل في قطر ،ومدى مساهمتهما
واستجابتهما الفعلية القتصاد المعرفة المنشود ،وذلك بعد مضي خمس سنوات على إطالقها.
ّ
ٍ
ٍ
مختصر لخارطة طريق قطر للتنمية ،عبر عرض رؤية قطر الوطنية  ،2030وإستراتيجية
بعرض
تبدأ الورقة
التنمية الوطنية  ،2016 - 2011ثم تنتقل إلى الحديث عن واقع التعليم العالي فقط ومبادرات إصالحه ،وواقع
أخير ،بعرض أهم التحديات المطلوب الوقوف عندها ،مع
سوق العمل ومبادرات إصالحه ،وتنتهي الورقةً ،ا

اإلشارة إلى طرح بعض التوصيات ذات الصلة.
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خريطة طريق التنمية في قطر
لقد أرسى الدستور الدائم لدولة قطر أسس مجتمع يرتكز على تكافؤ الفرص ،والتزام تحسين التعليم (المواد  22و24
و،)25

وقد

تم

تضمين

العديد

من

المبادئ

القائمة

على

الحقوق

األساسية

في

بنية

التخطيط القانوني والمؤسسي والتنموي في رؤية قطر الوطنية  ،2030وإستراتيجية التنمية الوطنية .2016 - 2011
بعيدا من االعتماد الكّلي
يجا ،إلى اقتصاد المعرفةً ،
لذلك تم إطالق رؤية قطر الوطنية  ،2030بهدف تحويل قطر ،تدر ً
ضحا،
على النفط والغاز المتوقع نضوبهما في المستقبل القريب ،وذلك عبر إستراتيجية تنموية وطنية تضع ًا
مسار وا ً

نهجا استثماريا في بناء القدرات الوطنية في المجاالت كافة ،وتهدف إلى تحويل ك ٍّل من أهداف هذه الرؤية إلى
وتعتمد ً

مستداما (الشكل  )1اشتمل على أهداف عامة تضمن
إطار
واقع ملموس .ولذلك وضعت رؤية قطر الوطنية ً 2030ا
ً

ازدهار لألجيال المقبلة ،بتحقيق التوازن في ركائز التنمية األربع :البشرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية.
ًا

وفي إ طار موضوع الورقة الحالية؛ تدعو الركيزة األولى  -التنمية البشرية  -إلى "تطوير وتنمية سكان
دولة قطر كي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر" .7وتتطلع هذه الرؤية إلى تحويل قطر ،بحلول عام ،2030
جيال بعد جيل".8
إلى " دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ،وعلى تأمين العيش الكريم لشعبها ً
أساس ا ،على تنمية رأس المال البشري الوطني .ومن هنا كانت التنمية البشرية
وتحقيق هذه الغاية يرتكز،
ً
أصح اء
هي الركيزة األولى لرؤية قطر الوطنية  2030التي تسعى ألن يكون سكان قطر ،متعلمين ،و ّ

9
حد دت الرؤية الوطنية
نفسي ا وبدني ا ،وأن يكونوا قوة عمل ذات كفاءة ،وملتزمةً أخالقيّ ات العمل  .ولهذا ّ

مهم ة للوصول إلى هذا ال هدف األسمى؛ هي بناء "نظام تعليمي يرقى إلى مستوى األنظمة التعليمية
غاية ّ
ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري".10
العالمية المتميزةّ ،

7
العامة للتخطيط التنموي ،رؤية قطر الوطنية ( 2030الدوحة ،تموز /يوليو  ،)2008ص  ،8شوهد في  ،2016 /7 /28في:
األمانة ّ
.pdf2_Arabic_v2030http://www.mdps.gov.qa/ar/qnv/Documents/QNV
8

المرجع نفسه ،ص .2

9

المرجع نفسه ،ص .12

10

6

المرجع نفسه ،ص .13

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
الشكل ()1
ركائز رؤية قطر الوطنية 2030

المصدر :موقع اإلستراتيجية الوطنية للصحة ،شوهد في  ،2016 /7 /28فيhttp://goo.gl/khaU54 :
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 وهكذا انبثقت إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  2016 - 2011في آذار /مارس  ،2011بوضع التصور
العملي للتنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية والبيئية للبالد في السنوات المقبلة؛ وصوًال
مستقبال .وانطالًقا من تأكيد الركيزة األولى لرؤية قطر الوطنية 2030؛ أنه
إلى تحقيق المزيد من االزدهار فيها
ً
وتحديدا عبر نظام
تطور اقتصادها ومجتمعها من دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية،
ً
ال يمكن لقطر أن ّ
تم تكييف
تعليمي
نوعي يساهم في إعداد القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية في تنمية اقتصاد بالدهم؛ فقد ّ
ّ
ّ
استجابة قطاع التعليم لمتغيرات سوق العمل واالقتصاد وتحدياتهما في إستراتيجية التنمية الوطنية -2011
 ،2016عن طريق إصالح سياسات التعليم وسوق العمل وتشريعاتهما ،وتعزيز العالقة والشراكة بينهما ،وتطوير
وتحديدا عن طريق:
ذلك كله،
ً


برنامج بناء المعرفة والمهارات الرامي إلى المواءمة بين التعليم وحاجات اقتصاد المعرفة ببلوغ نسبة

 %75 - 65من القطريين الحاملين لمؤهالت تخصصات المعرفة.

 برنامج بناء قوة عمل كفء يرمي إلى تعزيز مشاركة القطريين وإنتاجيتهم في سوق العمل واقتصاد
المعرفة.
ٍ
عامٍ ،عبر اهتمام القيادة السياسية
برزت في قطر ،بالفعل ،مالمح التطوير الشامل للنظام التعليمي ،على نحو ّ
الشديد بمجال التعليم ،وتوفيرها الموارد المالية ،والدعم غير المحدود لهذا القطاع ،وللبحث العلمي؛ إذ أطلقت
دعما لهذا التوجه:
الدولة المبادرات التالية ً
 إنشاء المجلس األعلى للتعليم في عام .2002 إطالق مبادرة تطوير التعليم "تعليم لمرحلة جديدة" في عام ( 2003تعليم المركزي ،يتبنى نموذج المدارسالمستقلة القائمة على ثقافة المساءلة وممارساتها؛ لتشجيع االبتكار ،وتحسين نتائج الطلبة وأدائهم ،عن طريق
تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادة واتباع معايير وطنية مهنية).
 تطوير جامعة قطر الوطنية  2008 - 2004بما يتوافق مع تحقيق استقاللها األكاديمي.ٍ
مؤسسات تعليمية عالمية متميزة ومتنوعة في مجال
 استقطاب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمعالتعليم العالي ،وإنشاء جامعة حمد بن خليفة لتقديم عد ٍد من برامج الدراسات العليا.

8

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
 إنشاء مركز قطر للقيادات عام  2011لصقل وتطوير المهارات القيادية الحالية والمستقبلية. إنشاء عدد من الكليات والجامعات التخصصية ،مثل كلية الطيران المدني ،وكلية شمال األطلنطي ،وكليةكالجاري للتمريض ،وكلية المجتمع ،وآخرها معهد الدوحة للدراسات العليا عام .2015
أما بخصوص إستراتيجية قطاع سوق العمل المذكورة في إستراتيجية التنمية الوطنية  ،2016 - 2011فقد
أكدت أهمية الشراكة اإلستراتيجية بين التعليم وسوق العمل ،وأشارت صراح ًة إلى أن "تحويل دولة قطر إلى
اقتصاد معرفي متنوع ،وزيادة مشاركة القطاع الخاص يتوقفان على رفع مستوى التعليم والمعرفة والمهارات
للقطريين واستقدام قوة عمل وافدة ماهرة [ ]...واالنتقال إلى اقتصاد يعتمد على عمالة عالية المهارة واإلنتاجية
واألجر" .11وقد حددت إستراتيجية قطاع سوق العمل المشاريع واألهداف التالية  -ضمن موضوع الورقة -
لتطوير قوة العمل الوطنية:
رجاال ونساء من الفئة
 برنامج رفع مستوى مهارات القطريين الذي يهدف إلى تحسين مهارات القطريين ًالعمرية  20وحتى  59سنة ،والحاصلين على تعليم ثانوي لزيادة مشاركتهم في قوة العمل ،بواسطة زيادة
فرص التدريب عالي الجودة لهم.
 تحفيز القطريين إلى العمل في القطاع الخاص؛ لزيادة مشاركتهم في قوة عمله من  %5إلى  %15بينعامي  2011و.2016

 تطوير تشريعات سوق العمل بهدف زيادة مشاركة القطريين القادرين على العمل من  %63إلى %66للرجال ،ومن  %36إلى  %42للنساء.12

ولعل من أهم مالمح مبادرات إصالح سوق العمل في قطر في العقدين الماضيين ما يلي:
ّ

11

األمانة العامة للتخطيط التنموي ،إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ( 2016 - 2011الدوحة ،آذار /مارس  ،)2011ص ،142

شوهد في  ،2016 /7 /28في:

http://www.mdps.gov.qa/ar/nds/Documents/NDS_2011_May_18_final_lowres.pdf
12
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 قرار مجلس الوزارء رقم ( )11لسنة  1977والمتعلق بتوطين "تقطير" الوظائف في القطاع الخاص،من حيث تطبيق نظام التقاعد وضمان التأهيل والتدريب والتطوير المهني ،وإلزام القطاع الخاص نسبة
توطين .%20

شغل وواجباتهما ،وأشار في بعض
 قانون العمل رقم ( )14لسنة  2004والذي نظم حقوق العامل والم ّبنوده ( )27 ،23إلى أولوية توظيف المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم.
المادة ( )28إلى حق المواطن في العمل.
 دستور قطر سنة  2004والذي أشار في ّ قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة  2007الخاص بتقطير الوظائف الحكومية (اإلدارية والكتابية وغيرالتخصصية) ،والمتبوع بقرار مجلس الوزراء لسنة  ،2011والمتعلق بإحالل القطريين من حملة الشهادة

الثانوية في وظائف المندوبين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والعام.

 إنشاء و ازرة العمل والشؤون االجتماعية سنة  2007تنظيم إدارة القوى العاملة الوطنية وتأهيلها لسوقالعمل ،ومتابعة ق اررات مجلس الوزراء حول تقطير القطاعين؛ الحكومي والخاص.

ظم حقوق الموظف القطري وواجباته في القطاع الحكومي.
 قانون الموارد البشرية رقم ( )8لسنة  2009والذي ن ّ إعادة هيكلة و ازرة العمل ،واستحداث إدارة التوجيه واإلرشاد المهني لطلبة الثانوية وأولياء أمورهم حولتحديات سوق العمل القطري ومتطلباته ،وكذلك مركز التأهيل الوظيفي لتدريب المواطنين في المهارات
األساسية ،قبل ترشيحهم للوظائف في القطاع العام والخاص .كما أطلقت الو ازرة الخطة الخمسية
 2015 - 2011لتوظيف القطريين في القطاع الخاص ،والتي استهدفت توظيف  2727وإعادة تأهيل
اطنا ،عالوة على برنامج االبتعاث ،وبرنامج التدريب في كلية شمال األطلنطي ،وبناء قاعدة
 3752مو ً
لبيانات سوق العمل.13

 إنشاء و ازرة التنمية اإلدارية عام 2013؛ لتضطلع بمهمات تطوير األداء في الجهاز الحكومي بهدفتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للمواطنين ،كل بحسب طموحه وقدراته.
تمكن قطاع التعليم وسوق العمل من تنمية معرفة المواطنين ومهاراتهم في بناء قوة
وسيتم في ما يأتي مناقشة كيف ّ
عمل كفء؛ لرفد اقتصاد المعرفة الذي تهدف إليه رؤية قطر الوطنية  ،2030مع جعل التركيز فقط على التعليم ما
مدة إطالق إستراتيجية التنمية الوطنية  -إذ لم يمض أكثر من  4سنوات منذ بدء
بعد الجامعي .وعلى الرغم من قصر ّ

13

و ازرة العمل والشؤون االجتماعية ،سياسات وآليات وصعوبات توظيف المواطنين والحلول المقترحة ،تقرير غير منشور (الدوحة ،د.ت).
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ّ
العمل بها -؛ فإنه سيتم الرجوع إلى أمرين عند المناقشة؛ أحدهما :مخزون الموارد البشرية وتراكمها عبر العقدين
الماضيين ،واآلخر :مخزون مبادرات اإلصالح في قطاعي التعليم وسوق العمل وتراكمها في العقدين الماضيين.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر  ،2015والمعنون بـ "تحقيق رؤية قطر الوطنية
 :2030الحق في التنمية" أشار إلى ضرورة التزام تعميق اإلجماع الوطني والدولي على أن التنمية تستلزم ما
هو أكثر من مجرد السعي نحو تحقيق النمو االقتصادي ،وأن التنمية بجميع جوانبها حق وليست مجرد تلبية
ركز التقرير على معرفة التقدم الذي تم إح ارزه في مجال التنمية البشرية ،وتحديد التحديات والفرص
للحاجات؛ إذ ّ
الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية على ٍ
نحو أكمل .لهذا تسعى هذه الورقة لتحليل اإلستراتيجية الحالية،

وتشخيصها في ضوء المبادرات في المجاالت المذكورة ،والمتعلقة بتقييم فاعلية اإلصالحات المذكورة وكفاءتها
في تعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل في قطر ،ومدى مساهمتها واستجابتها الفعلية القتصاد المعرفة
المنشود ،وذلك بعد مضي أربع سنوات على إطالقها.

انعكاس النمو السكاني على التعليم وسوق العمل
من المهم جدا ،عند مناقشة عالقة التعليم بسوق العمل ،تحليل النمو السكاني لدولة قطر وتركيبته؛ لما له من
انعكاس مباشر على خصائص التعليم وسوق العمل .ومن الواضح جدا أن قطر خضعت لعدة تغييرات جذرية
في تركيبتها وخصائصها الديموغرافية في العقود الماضية؛ نتيج ًة للتغيرات االقتصادية ،األمر الذي انعكس جليا

في تضاعف النمو السكاني ،وتميزه بتركيبة سكانية شا ّذة؛ نتيجة النمو السريع الذي رافق مسيرة التنمية في
خلال في تجانس تركيب السكان وتوازنه من حيث الجنسية
العقود األربعة الماضية ،األمر الذي خلق بدوره ً

عالوة على
(لمصلحة غير القطريين) ،والتركيب العمري (لمصلحة الشباب) ،والجنسي (لمصلحة الذكور)،
ً

اختالف التركيب االجتماعي واالقتصادي والثقافي للسكان ،واستفحال آثاره األمنية والثقافية؛ ذلك أن غالبية

العمالة الوافدة في قطر آسيوية ،من الهند ونيبال (جنوب آسيا) ،ومن الفلبين (جنوب شرق آسيا).14
14

انظر :و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء ،تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر :تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030الحق في التنمية

(الدوحة ،حزيران /يونيو  ،)2015ص  ،28شوهد في  ،2016 /7 /28في:
http://www.mdps.gov.qa/en/Miscellaneous/Old/Qatars-4th-NHDR-Ar.pdf
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فقد أشار أول مسح سكاني عام  1970إلى أن إجمالي سكان قطر في ذلك الوقت قّدر بـ  111.133نسمة يشكل
يكون قوة العمل منهم  38.390نسمة ،منهم  8.168من المواطنين.
منهم الذكور  ،71.714واإلناث ّ ،39.419
كان عدد القطريين من إجمالي السكان – في تلك السنة –  ،45.039عدد الذكور  ،22.668وعدد اإلناث

 .1522.371وارتفع معدل نمو سكان قطر بمتوسط زيادة بلغ  %10سنويا في العقد المنصرم؛ إذ تضاعف عدد
السكان ثالث مرات تقر ًيبا ،وبطريقة استثنائية غير مسبوقة ،فارتفع من  0.8من المليون فقط عام  ،2004إلى
مليونين وربع المليون عام  ،162014وبلغ معدل نمو سكان القطريين  %2.8مقابل  %11.8من غير القطريين
عام  ،172014بل إنه انخفضت نسبة السكان القطريين من  %40إلى  %12خالل الفترة .182010 - 1970
كما زاد نمو سكان قطر بوتيرة استثنائية وبمتوسط  %10سنويا خالل عقد انتهى عام 192014؛ إذ تسجل
اإلحصاءات أن حجم السكان في قطر تضاعف – حتى عام  - 2010بنسبة  ،20%128وذلك لتدفق العمالة ،وال
حجما مع التوسع العمراني والمشاريع اإلنشائية
ّ
سيما غير الماهرة ،في قطاع البنية التحتية والتشييد ،والمتضاعف ً
المستمرة ،كالموانئ ،والطرق السريعة ،وقطار األنفاق ،والمدراس ،والمستشفيات ،واستضافة قطر نهائيات كأس العالم
لكرة القدم  ،2022على ٍ
كبير؛ األمر الذي اتضح
تجاوز ًا
ًا
نحو ّأدى إلى تجاوز حكومة قطر نموها السكاني الطبيعي

جليا في تضاعف تمثيلهم السكاني؛ إذ بلغت نسبة غير القطريين  %88من مجموع السكان عام 212014؛ ما
سلبا في زيادة نفقات القطاع العام؛ نتيجة الضغط المتزايد على خدمات البنية التحتية والتعليم والصحة .ومن
انعكس ً
15

انظر" :تاريخ التعداد في قطر" ،موقع تعداد القطري ،شوهد في  ،2016 /7 /25في:
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political analysis and commentary from the Middle East and North Africa: Qatar Aspiration and Realities
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ّ
نمو العمالة الوافدة ،وفئة النشطين اقتصاديا في قطر في العقود المقبلة ،وهو استجابة
المتوقع استمرار ارتفاع معدل ْي ّ
طبيعية للنمو المطرد غير المنضبط في حجم السكان ،والناتج ،في األصل ،استجاب ًة للمشاريع التنموية.
وبناء على اإلحصاءات المتوافرة؛ فقد ارتفع العدد اإلجمالي للعمالة الوافدة في الفترة ما بين  2004و،2013
من  400.000إلى  1.400.000بنسبة نمو بلغت  %14.7سنويا %89 ،منها من الذكور ،أكثر من %70
منها عمالة شبه ماهرة أو غير ماهرة ،22وقد زاد عدد العمالة الوافدة حتى بلغ  1.700.000في عام .232014
سلبا في التركيبة السكانية ،وفي قوة العمل وخصائصها ،من حيث الجنس
ومن المالحظ أن هذه الزيادة قد أثّرت ً

(لمصلحة الذكور) ،والجنسية (لمصلحة غير القطريين) ،والعمر (لمصلحة الشباب) ،والكفاءة والمهارة (لمصلحة
العمالة غير الماهرة) ،وتجزئة سوق العمل (القطاع الحكومي للقطريين والخاص لغير القطريين) ،ليكون التأثير

السلبي في تركيبة سوق العمل وخصائصه ،وبرامج التوطين ،وخلق بطالة الشباب المواطنين المتعلمين .ففي
عاما،
إطار العمرً ،
مثال ،يمّثل الشباب أغلبي ًة بين سكان قطر؛ ففي عام  2014بلغ متوسط عمر السكان ً 30
ونظر إلى أن أغلبية العمالة الوافدة من الذكور؛ فقد أصبحت
ًا
عاما.
وبلغ متوسط عمر السكان القطريين ً 21
نسبة الذكور إلى اإلناث غير متوازنة ،وبالذات في الفئة العمرية بين  20و59؛ إذ يفوق عدد الرجال في هذه

سكان قطر ،وما يقرب من  5إلى  1بالنسبة إلى السكان
الفئة العمرية عدد النساء بنسبة  4إلى  1من إجمالي ّ
غير القطريين .24وبناء على مالحظة د .علي الكواري؛ فمن الالفت لالنتباه انخفاض نسبة المواطنين القطريين
25
اضحا ،يحمل على
عبر العقود الماضية من  - %30على األقل  -إلى  %12؛ ما أحدث ً
خلال ّ
سكانيا و ً
التساؤل عن هذا الخلل ،أهو نتيجة للطموح االقتصادي ،أم االنفالت العقاري في قطر ،أم خطأ المسار والنمط

التنموي؟

22
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بالعينة ( 2014الدوحة ،كانون األول /ديسمبر  ،)2015ص ،11شوهد في
 23و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء ،مسح القوى العاملة
ّ
 ،2016 /7 /28فيhttp://goo.gl/8cQk7T :
25
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ثم العمالة ،شأنها في ذلك شأن
إن ما ّ
قدمناه من حقائق يشير إلى أن قطر تعاملت مع تحدي الندرة السكانيةّ ،
ٍ
بخيار لم يكن هو األمثل؛ تضاعفت تكلفته االقتصادية واألمنية واالجتماعية والثقافية
باقي دول مجلس التعاون،
عونا لها ،ولو تم
عبر الزمن ،حتى أصبحت العمالة الوافدة ،على الرغم من ضرورتهاً ،
عبئا على التنمية ال ً

تحدي الندرة السكانية منذ عقد السبعينيات ،وفي إطار إستراتيجي خليجي مبني على التعاون والتكامل
التعامل مع ّ
االقتصادي ،ومصاحب لتطوير التعليم ،وتشريعات سوق العمل ،واستثمار لعوائد النفط في رأس المال البشري
وكيفا في
المصاحب لتنويع االقتصاد الوطني؛ ّ
نوعا ً
لتمكنت قطر والدول الخليجية من بناء قدراتها الوطنية ً

الكم ،كما فعلت سنغافورة وماليزيا وعدد
العقود األربعة الماضية ،بما يحقق االستغالل األمثل لتعويض نقص ّ
تبنت نهج الدول األخرى ،كالدول األوروبية والواليات المتحدة ،في استقطاب
من الدول اآلسيوية .ولو أن قطر ّ
بالتدرج من مواجهة
أصحاب الكفاءات والمهارات العلمية والفنية من الخليجيين والعرب ثم تجنيسهم؛ لتمكنت
ّ

تحدي ندرة السكان والعمالة بمرور الوقت .ولكن ما حدث هو أن قطر ،كباقي دول الخليج ،انتهجت سياسة
إغراق أسواقها ومجتمعاتها بالعمالة الوافدة ،وبكميات متضاعفة عبر الوقت ،بغض النظر عن كفاءتها ،وجودة

مهاراتها ،ومدى توافقها مع الحاجات الفعلية للتنمية ،حتى انتهت إلى أن أكثر من  %70منها إنما هي عمالة
شبه ماهرة أو غير ماهرة في القطاع الخاص.
وقد حاولت قطر ،منذ السبعينيات ،تقليص اعتمادها على العمالة الوافدة ،تارة عن طريق برامج التوطين "التقطير"

للمواطنين الذين بدأوا يعانون  -ولو على ٍ
وجه غير رسمي  -من مشكلة البطالة ،وتارة عن طريق وضع القيود
تحد من توظيف العمالة الوافدة ،في القطاع الحكومي أو الخاص ،أو في بعض الوظائف
والتشريعات التي ّ

تبنت قطر سياسات أخرى ،مثل تقليص فجوة األجور بين القطاعين الخاص والحكومي للمواطنين،
اإلدارية .كما ّ
وفرض حصص معينة للمواطنين في القطاع الخاص أو في بعض المهن ،ورفع تكلفة استقدام العمالة الوافدة،

ودعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص ،وبالذات عن طريق نظم التعليم والتدريب والتقاعد .كما شملت
تلك السياسات محاوالت لتعزيز التعليم الفني ،وتشجيع دراسة التخصصات الفنية والعلمية بين المواطنين ،عن
طريق االبتعاث الداخلي أو الخارجي.
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ّ
حبر على ورق  -كما هو الحال مع تحقيق
وعلى الرغم من كل تلك المحاوالت ،ما تم تطبيقه منها أو ما بقي ًا

نسبة  %20حدا أدنى لتوظيف القطريين في مؤسسات القطاع الخاص - 26فإن تدفق العمالة الوافدة ظل

ٍ
ط
مستمر ،بل تضاعف ،وعلى نحو غير متوقع ،في العقد الماضي ،كما سبق بيانه ،وإلى
ا
درجة بلغت الخ ّ

األحمر؛ إذ غدا الوافدون هم األغلبية السكانية مقارنة بالمواطنين الذين أصبحوا أقلية مهمشة ،وهو ما يسبب
يحا ،وتكلفة اقتصادية واجتماعية متصاعدة؛ فمطالب العمال ومنظمات العمال اليوم باألجور
ً
تهديدا أمنيا صر ً

العادلة ،والسكن الصحي ،والمعاملة الطيبة ،ونظام الكفالة المستقلة؛ قد تتجاوز وتتوسع عبر األجيال المقبلة

لتشمل مطالب ذات سقف عال ،يتجاوز مطالب المواطنين أنفسهم ،وقد تصل ،بحكم ثقلها الديموغرافي ،وطول
بقاء األجيال السابقة لها ،إلى مطالب بحقوق المواطنة التامة وإن لم يتم تجنيسها.
بناء على هذه المعطيات؛ نسأل :إن كان مسار التنمية المادية في قطر له مبرراته في العقود الماضية؛ أفلم
ً
المادية" بما يحقق االستغالل األمثل لما
يئن األوان أن ننهج مسار "التنمية البشرية" بعد اكتمال مسار "التنمية
ّ
بقي من ثروة نفطية؟

التعليم
تعكس اإلجراءات المتّبعة في التحصيل التعليمي مخزون قطر من رأس المال البشري ،والذي يتمثل ،عند
عاليا من المهارات أكثر من
وى ً
الشعب ،في المعرفة والمهارات؛ إذ يتطلب اقتصاد قطر الحديث والمتنوع مست ً
ٍ
حد للولوج بنجاح في سوق العمل ،بينما يعكس رصيد
أي وقت مضى .ويعد بلوغ مرحلة التعليم الثانوي أدنى ّ

البلدان من المهارات مدى تأثير اإلستراتيجيات واألداء التعليمي السابق ،أما اإلجراءات المتبعة في ما يتعلق

بالتعليم فهي:

 26في الدراسة التي ذكرت سابًقا ،والتي بعنوان":سياسات وآليات وصعوبات توظيف المواطنين والحلول المقترحة" ،تصريح بأن نحو 47
مؤسسة في القطاع الخاص لم تتجاوب مع الخطة اإلستراتيجية للتقطير 2015 – 2011؛ األمر الذي يؤكد ضعف التزام مؤسسات القطاع
الخاص نسبة الـ  %20أو خطة الو ازرة للتقطير ،في ظل غياب القوانين والعقوبات الجزائية للمخالفين.
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 رفع مستوى اإلنفاق على التعليم؛ فقد ارتفعت نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم في قطر من %8
عام  ،2001 /2000إلى  %10عام  .2014 /2013وبلغت نسبة نفقات التعليم المئوية  %3من

الناتج المحلي اإلجمالي عام 2014 /2013؛ ما يجعل قطر أفضل من بقية دول مجلس التعاون،

أيضا من بين أعلى المعدالت .كما ارتفعت نسب القيد
إضافة إلى أن النفقات على الطالب الواحد هي ً
اإلجمالية في التعليم العالي للذكور القطريين من  %22عام  2002 /2001إلى  %37عام
قيدهن في التعليم العالي من  %44إلى %72
 ،2013 /2012أما اإلناث القطريات فقد ارتفعت نسب
ّ

في الفترة عينها.27

 رفع نسبة معدل االلتحاق بالتعليم العام؛ فقد بلغ صافي معدل التحاق البنين في التعليم االبتدائي نحو
حاليا في مستوى مقارب للفتيات بعد أن
 %94في عام  2012بعد أن كان  %90عام  ،2008وهو ً
كان أقل بكثير منهن قبل عام  .2000كما ارتفع مستوى القراءة والكتابة العا ّم للسكان القطريين في سن

15وما فوقها إلى  %95عام  2010مقارنة بـ  %89عام  .2001أما في سن  15إلى  ،24فقد بلغت

النسبة أكثر من  %99لكل من الذكور واإلناث عام  .28 2010وعلى الرغم من تراجع طلبة التعليم
التقني والفني من  697عام  2001إلى  570عام  ،292013فإن ذلك يرجع إلى إعادة هيكلة التعليم

إجماال،
الثانوي الفني ،30وإلغاء مدراس الثانوية الصناعية والتجارية السابقة لمرحلة "تعليم لمرحلة جديدة".
ً
ذكور وإناثًا) في العام  2014 /2013في التعليم قبل الجامعي  ،245.232منهم
بلغ عدد الطلبة ( ًا
 119.917طالبة ،أي ما يقرب من  %49من اإلجمالي .وفي حين بلغ عدد الطلبة اإلجمالي في نفس

العام في التعليم العالي  ،25,468بلغ عدد الطالبات  ،16,388أي ما يقرب من  %64من اإلجمالي.31
27

تقرير التنمية البشرية الرابع ،ص .33-32

28

المرجع نفسه.

29

المجلس األعلى للتعليم ،التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع لدولة قطر ( 2015 - 2000الدوحة ،تموز /يوليو  ،)2014ص ،66

الجدول ( ،)26شوهد في  ،2016 /7 /28في:
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002298/229888a.pdf

30

قد يرجع قرار إعادة هيكلة التعليم الثانوي التقني في قطر إلى عدة عوامل ،منها :ارتفاع تكلفته في ظل ضعف اإلقبال عليه من قبل

المواطنين ،وضعف األطر التعليمية والقيادية والتدريسية الوطنية المتخصصة به ،إضافة إلى دمجه ،إما مع بعض مؤسسات النفط ،كما هو
في حالة مدرسة قطر التقنية التابعة لمؤسسة قطر للبترول ،أو بعض البنوك ،كمدرسة العلوم المصرفية المتعاونة مع مصرف قطر المركزي،
وغيره من البنوك المحلية ،لمزيد من التفاصيل ،انظر :المرجع نفسه ،ص .68
31

و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء ،إحصاءات التعليم  ،2014 /2013الجدول ( ،)1شوهد في  ،2016/7/28في:
http://www.mdps.gov.qa/en/Miscellaneous/Old/4_Education_2014.pdf
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ّ
معا
 من الجدير بالذكر أن الخطة اإلستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب تشمل خمسة برامج ،توّفر ً
إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع ،مع التركيز على المواءمة بين التعليم العام من الروضة حتى

الصف الثاني عشر ) ،(K-12والتعليم المهني ،والتعليم العالي ،وحاجات سوق العمل .وقد شملت
البرامج الخمسة )1 :عناصر التعليم والتدريب األساسية والمشتركة )2 ،تحسين نظام التعليم العام من

الروضة وحتى الصف الثاني عشر )3 ،تحسين التعليم العالي )4 ،تعزيز التعليم والتدريب التقني
والمهني )5 ،تعزيز البحث العلمي .وما زال معظم هذه البرامج قيد البحث والتخطيط ،وتتطلب المزيد

ونظر إلى أغراض الورقة الحالية فسيتم التركيز على التعليم العالي
ًا
من الجهد والتنسيق في تنفيذها.32
فقط – كما سبق بيانه  ،-مع اإلشارة ،كلما اقتضى األمر ،إلى التعليم العام والتدريب المهني وعالقتهما
بسوق العمل.

كبير في قطاع التعليم والتدريب؛ ال تزال هناك حاجة إلى التطوير المستمر؛
تحسًنا ًا
 وعلى أن قطر حققت ّ
وطلبا ،في
عرضا
فتحليل الوضع الحالي لنظام التعليم يدل على أن قطر ال تزال تواجه تحديات تؤثّر،
ً
ً
التعليم والتدريب ،والربط بسوق العمل .تشمل هذه التحديات ما يلي:33
-

دني أداء الطالب القطريين في الرياضيات والعلوم واللغة اإلنكليزية في جميع المستويات.
تّ
ضعف اإلدارة التربوية وضعف إعداد وتطوير المعلمين.

-

المواءمة غير الكافية بين المناهج الوطنية وحاجات سوق العمل.

-

مستويات متدنية في بعض المدارس الخاصة.

-

عدم كفاية المسارات المتعددة المطروحة بعد المرحلة الثانوية ،ما ّأدى إلى محدودية الفرص
المتاحة للقطريين لمواصلة تعليمهم بعد الثانوية.

 في ما يتعلق بالتعليم العالي ،فقد طورت دولة قطر في العقد األخير بنية تحتية قوية ومتنوعة .وتعد
لخريجي الثانوية في
جامعة قطر التي تم إنشاؤها عام  1970الجامعة الوطنية األم ،واألكثر
استيعابا ّ
ً
ضمت في العام الدراسي  2013 /2012نحو  14700طالب وطالبة ،بلغوا  %70من
قطر .حيث ّ
مجموع طلبة التعليم العالي في قطر ،أما بقية الطلبة ،وعددهم  ،6400فهم ملتحقون بالجامعات

 32للمزيد من المعلومات؛ انظر :و ازرة التعليم والتعليم العالي ،إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب  2016-2011الملخص التنفيذي (الدوحة،
 ،)2011شوهد في  ،2016/7/28فيhttp://www.edu.gov.qa/Ar/about/Documents/Stratgy2012A.pdf:
33

المرجع نفسه ،ص .7 - 6
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والكليات الخاصة المختلفة في قطر .34وتضم جامعة قطر ثماني كليات هي :اآلداب ،والعلوم،
والهندسة ،واإلدارة واالقتصاد ،والتربية ،والشريعة ،والقانون ،والصيدلة ،والطب .وحصل العديد من كليات

وبرامج جامعة قطر على االعتماد األكاديمي.35

 واستقطبت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

36

فروعا لعدد من الجامعات األميركية واألوروبية
ً

تقدم تخصصات علمية متنوعة ،تعزز مسيرة التقدم العلمي في قطر ،وذلك مثل جامعة تكساس
العريقة التي ّ
كلية الدراسات اإلسالمية،
كلية وايل كورنيل ،و ّ
 ،A&Mوفرجينيا كومنولث ،وجورج تاون ،وكارنيجي ميلون ،و ّ
تخصصات،
وكلية باريس للتعليم العاليّ .
كلية لندن  -قطرّ ،
وجامعة نورثويسترن ،و ّ
وتقدم هذه الجامعات عدة ّ

كالطب ،وإدارة األعمال ،وتقنية المعلومات ،والهندسة ،والصحافة واإلعالم ،والشؤون الدولية ،والفنون والتصميم،
وهي ،جميعها ،التخصصات التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة المنشود ضمن رؤية قطر الوطنية  .2030كما
يوجد عدد من الجامعات األجنبية الحكومية والخاصة تقدم تخصصات مهنية عالية ،وهي :كلية قطر لعلوم
كلية شمال
كلية كالجاري الحكومية (تمريض) ،و ّ
الطيران ،وجامعة ستندن الخاصة (سياحة وضيافة) ،و ّ

األطلنطي الحكومية (علوم صحية ،تقنية المعلومات ،تكنولوجيا الهندسة ،وإدارة األعمال) .كما تم في خريف
بكلية مجتمع – هيوستن في والية تكساس ،بعدد 340
كلية المجتمع (حكومية) المرتبطة ّ
عام  2010افتتاح ّ

أخير معهد الدوحة للدراسات العليا الذي
طالبا وطالبة عام  ،2013و ًا
طالبا وطالبة ،ما لبث أن ارتفع إلىً 1499
ً

يقدم تسعة برامج للماجستير في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،واإلدارة العامة ،واقتصاديات التنمية.

 وإضافة إلى هذا كله ،تقدم الدولة برنامج ابتعاث داخلي وخارجي لمن يرغب من المواطنين في مواصلة
طالبا وطالبة
دراساتهم ،وال سيما الدراسات العليا .حيث بلغ إجمالي عدد المبتعثين إلى خارج قطر ً 1362

طالبا و 349طالبة.37
في عام  ،2014 /2013منهم ً 1013

34
35

معهد الدوحة للدراسات العليا ،دراسة الجدوى ،دراسة غير منشورة (الدوحة.)2015 ،

انظر :جامعة قطر ،التقرير السنوي لعام ( 2013 /2012الدوحة ،)2013 ،شوهد في  ،2016 /7 /26في:
http://www.qu.edu.qa/ar/theuniversity/qu_annual_report.php

36

الجدير بالذكر ،أنه في سبتمبر عام  ،2010عقدت مؤسسة قطر ندوة رفيعة المستوى بالتعاون مع البنك الدولي للبحث في مقومات جودة

37

إحصاءات التعليم  ،2014 /2013الجدول (.)26

التعليم في الدول العربي ،أسفر عن "إعالن الدوحة من أجل تعليم جيد للجميع" وتأسيس البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم.
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
مختصر لوضع الطلبة الجامعيين القطريين والمتوقع أن يكونوا إضافة مه ّمة إلى
ًا
ليال
وسنتناول ،في ما يأتي ،تح ً
رأس المال البشري الوطني لدولة قطر ،بحسب رؤيتها الطموح وإستراتيجيتها التنموية.
بلغت معدالت التحاق الطلبة القطريين بجامعة قطر نسًبا متدنية بين عامي  2006و 2008وباألخص للذكور

ونسبا متوسطة لإلناث ( ،)54%وذلك بسبب اعتماد اللغة اإلنكليزية في التدريس ،واشتراط إتقانها،
(،)%28
ً

في البرنامج التأسيسي أثناء تلك الفترة .ومع بدء العام الدراسي  2011 /2010ازدادت أعداد الطلبة القطريين
الملتحقين بجامعة قطر ،بعد تخفيف شروط القبول المتعلقة بإتقان اللغة اإلنكليزية والحاسوب ،وإلغاء برنامج

الجسر األكاديمي ،والتحول إلى تدريس معظم التخصصات باللغة العربية .فارتفع عدد الطلبة في جامعة قطر
من  5376عام  2010 /2009إلى  9208طالب وطالبات عام  .382013 /2012وعلى الرغم من عدم
توافر أي إحصاءات حديثة لعامي  2015 /2014و 2016 /2015لتقدير تأثير هذه الزيادة في معدالت
كثير برجحان جانب التحاق اإلناث القطرّيات؛ إذ كانت
االلتحاق المتوقع ارتفاعها ،فإن نسبة النوع ظلت مختّلة ًا
نسبة الذكور إلى اإلناث قريب ًة من  %23عام  ،392009 /2008ثم بلغت قر ًيبا من  %29عام

 ،402013 /2012ويتوقع استم اررها في التصاعد ذاته في األعوام المقبلة؛ لعدة متغيرات اجتماعية وثقافية .أما
مستقر بين عامي 2010 /2009
ًا
عدد الطلبة القطريين الملتحقين بجامعات مؤسسة قطر وكلياتها ،فكان

و2013 /2012؛ إذ استقر حول  500طالب وطالبة .41وبلغ إجمالي عدد الطلبة القطريين الملتحقين في
طالبا وطالبة.42
جميع الجامعات الخاصة أثناء العام األكاديمي  2014 /2013نحو ً 3532
38

دراسة الجدوى.

40

المرجع نفسه.

41

للمقارنة ،انظر :إحصاءات التعليم للعام  ،2014 /2013الجدول ( ،)23فيhttp://goo.gl/ppKCFC :؛ وللعام ،2013 /2012

 39و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء ،إحصاءات التعليم  ،2013 /2012الجدول ( ،)1شوهد في  ،2016 /7 /28فيhttp://goo.gl/sZU5U1 :

الجدول ( ،)23فيhttp://goo.gl/Ccww9Y :؛ وللعام  ،2011 /2010الجدول ( ،)85فيhttp://goo.gl/eUtDSk :؛ وللعام
 ،2009 /2008الجدول ( ،)92فيhttp://goo.gl/pA6pLN :

 42توزع الطلبة القطريون خالل العام األكاديمي  2014-2013بين الجامعات الخاصة على النحو التالي 1973 :في كلية شمال األطلنطي،

 1116في جامعات وكليات مؤسسة قطر 206 ،في كلية قطر للطيران المدني 155 ،في جامعة ستندن ،و 82في جامعة كالجاري الطبية.

طالبا وطالبة قطريين التحقوا بمعهد الدوحة للدراسات العليا (معهد
انظر :إحصاءات التعليم  ،2014 /2013الجدول ( ،)23إضافة إلىً 29
الدوحة للدراسات العليا ،إدارة القبول.)2015 ،
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الجدير بالذكر أن بيانات جامعة قطر في الفترة  2010 - 2004أظهرت أن أغلبية الطلبة المقبولين آنذاك لم يكونوا
فمثال ،كان  %33من إجمالي الطالبات المسجالت ،و%36
مؤهلين لاللتحاق مباشرة بالبرنامج األكاديمي النظاميً .

من الطالب الذكور في ربيع  2010يدرسون في البرنامج التأسيسي .األمر الذي قد يؤكد وجود فجوة أكاديمية معرفية
بين مخرجات التعليم العام ومدخالت التعليم العالي .ولعل هذا يفسر طول متوسط فترة تخرج طلبة جامعة قطر في
يفسر ،بدوره ،ارتفاع معدالت انسحاب
المرحلة الجامعية األولى؛ إذ بلغت  5سنوات ونصف السنة؛ األمر الذي قد ّ
فمثال ،يتدرج االنسحاب من
الطلبة القطريين من البرنامجين التأسيسي والنظامي في جامعة قطر بعد التحاقهم بهً .
 %10لطلبة السنة الجامعية األولى إلى  %30لطلبة السنة الثالثة ،ومن بين الطلبة القطريين الذين التحقوا بجامعة
قطر في العام الدراسي  2005 /2004تخرج  %40فقط في السنة الخامسة من التحاقهم في عام .432009 /2008
وفي ما يتعلق بتوزع طلبة جامعة قطر بحسب الكليات ،فإن البيانات المتوافرة تشير إلى اختالل التوزيع تاريخيا لمصلحة
كلية التربية ،تليها كليتا اآلداب والعلوم ،لكونها الكليات الرئيسة منذ افتتاح الجامعة .ففي العام الدراسي 2001 /2000
كلية اإلدارة
كليتي اآلداب والعلوم ،و %16في ّ
كلية التربية ،و %35في ّ
كان  %35من طلبة جامعة قطر يدرسون في ّ

كلية الهندسة ،44غير أن مشروع تطوير جامعة قطر  2008 - 2004والناتج عن
واالقتصاد ،مقابل  %5فقط في ّ
توجه قطر نحو اقتصاد المعرفة ،ساعد على تصحيح هذا الخلل إلى حد كبير؛ إذ انخفضت في عام 2013 /2012
وكلية اإلدارة واالقتصاد
كلية الهندسة إلى ّ ،%15
كلية التربية إلى أقل من  ،%5وارتفعت نسبة منتسبي ّ
نسبة منتسبي ّ

كلية اآلداب والعلوم ما تزال مرتفعة؛ إذ حافظت على نحو  %36من إجمالي عدد طلبة
إلى  .%21لكن نسبة منتسبي ّ

جدا .45ويعد هذا التحول ظاهرة إيجابية؛ إذ أضحى نحو
جامعة قطر ،مع العلم أن نسبة طلبة العلوم الطبيعية متدنية ً
 %60من طلبة جامعة قطر في عام  2013 /2012يتجهون إلى تخصصات االقتصاد المعرفي المنشود إستراتيجيا

جماال ،ارتفعت النسبة المئوية للخريجين القطريين الجدد في تخصصات االقتصاد المعرفي من %64
(الجدول  .)1وإ ً
إلى  %76في الفترة .462012 - 2010

43

المجلس األعلى للتعليم ،تقرير فريق العمل التخصصي للتعليم والتدريب ،تقرير غير منشور (الدوحة.)2010 ،

44

انظر :مجلس التخطيط ،األمانة العامة ،المجموعة اإلحصائية السنوية (الدوحة ،أيلول /سبتمبر  ،)2003الجدول ( ،)110شوهد في

45

المرجع نفسه.

46

تقرير التنمية البشرية الرابع ،ص .152

 ،2016 /7 /28فيhttp://goo.gl/ScsFNM :
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ّ
الجدول ()1
تطور توزيع طلبة جامعة قطر على الكليات 2013 – 2008
الكلية
ّ

2009 /2008
العدد

%

2013 /2012

العدد

%

التربية

472

8.5

681

5.0

اآلداب والعلوم

2344

42.5

5307

41.0

الشريعة

442

8.0

699

5.0

الهندسة

1011

18.0

2198

17.0

اإلدارة واالقتصاد

970

17.5

3109

24.0

القانون

198

3.5

814

6.0

الصيدلة (إناث فقط)

60

1.0

207

2.0

المجمـــــــــوع

5497

%99.0

13.015

%100

المصدر :إحصاءات التعليم  ،2013 /2012الجدول ()17

وتبلغ نسبة الطلبة الملتحقين ببرنامج الدراسات العليا (ماجستير) في جامعة قطر في العام الدراسي /2012
طالبا وطالبة يدرسون
ّ 2013
طالبا وطالبة ،ضمن أكثر من ً 14000
حد  %3من إجمالي عدد الطلبة (ً 461

في الجامعة) .47أما في العام الدراسي  2014 /2013فتشير إحصاءات التعليم 48إلى أن نسبة الطلبة القطريين
المتخرجين في برنامج الماجستير في الجامعات والكليات الحكومية ال تكاد تبلغ  %2من إجمالي عدد الطلبة.
وكان عدد القطريين الخريجين في تخصص إدارة األعمال تسع طالبات ،وطالبين من الذكور ،وطالبة واحدة في
التربية ،وثالث طالبات في القيادة التربوية ،وطالبتين في العلوم الحيوية الطبية المخبرية ،وطالب ًة في اإلدارة
49
يدل على وجوب تعميم برنامج الدراسات
الهندسية،
ً
وطالبا في المحاسبة ،وأربع طالبات في العلوم البيئية ؛ ما ّ

العليا وتشجيع الطالب القطرييين عليه.

47

إحصاءات التعليم  ،2013 /2012الجدول (.)17

48

انظر :إحصاءات التعليم  ،2014 /2013الجدول (.)19

49

المصدر نفسه.
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ولعل النتيجة الحتمية الرتفاع معدالت انسحاب الطلبة القطريين من جامعة قطر هي التأثير السلبي في توزيع الخريجين
فمثال ،تشير بيانات الفترة  2010 /2009و 2014 /2013إلى
القطريين بحسب الكليات والتخصصات األكاديمية؛ ً
عما كان عليه في ما مضى؛ إذ تناقص من 1192
حصول تراجع في عدد خريجي الطلبة القطريين من جامعة قطر؛ ّ

يجا (عام )2001 /2000
خر ً

50

مستقر بين
ا
يجا في عام  .2014 /2013لكن عدد الخريجين كان
إلى  627خر ً

يجا (الجدول  .)2وبلغ عدد الخريجات
عامي  2010 /2009و2014 /2013؛ إذ بلغ متوسطه ما يقرب من  650خر ً

القطريات على الدوام إلى ما ال يقل عن ثالثة أضعاف عدد الخريجين القطريين الذكور.
الجدول ()2

عدد الخريجين القطريين من جامعة قطر ()2014 /2013 – 2010 /2009
الكلية
ّ

2014 /2013

2010 /2009
العدد

%

العدد

%

التربية

88

14

16

2.5

اآلداب والعلوم

262

41

219

35

الشريعة

76

12

68

11

القانون

14

2

73

11.5

الهندسة

86

13.5

60

9.5

اإلدارة واالقتصاد

111

17.5

189

30

الصيدلة

0

0

2

-

المجموع

637

%100

627

%99.5

المصدر :إحصاءات التعليم  ،2014 /2013الجدول (.)20

العامة ،المجموعة اإلحصائية السنوية (الدوحة ،كانون الثاني /يناير  ،)2003الجدول ( ،)109شوهد في
 50مجلس التخطيط ،األمانة
ّ
 ،2016 /7 /28فيhttp://goo.gl/xw7kDF :

22

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
نسبيا في هذه الفترة في نسب خريجي كليات الشريعة واآلداب والهندسة،
نالحظ في هذا الجدول استقرًا
ار ً
كلية اإلدارة واالقتصاد والقانون.
و
انخفاضا ملحو ً
ً
خريجي التربية ،مع ارتفاع في نسب خريجي ّ
ظا في نسب ّ
أما برنامج االبتعاث الخارجي ،فتشير اإلحصاءات المتوافرة للعام الدراسي  2014 /2013إلى أن العدد اإلجمالي
طالبا ،و 349طالب ًة .51والتحق معظم المبتعثين ( 715أو  )%52ببرنامج
للمبتعثين بلغ  ،1362من بينهم ً 1013

البكالوريوس ،مقابل  79مبتعثًا ( )%6التحقوا ببرنامج الماجستير ،و 21مبتعثًا ( )%1.5التحقوا ببرنامج الدكتوراه.52
طالبا
يتوزع المبتعثون على تخصصات متنوعة ،يقع معظمها ضمن تخصصات اقتصاد المعرفة .ويتخصص ً 354

وطالبة ( )%26بإدارة األعمال ،و )%18( 260بالهندسة ،و )%10( 132بالعلوم االجتماعية ،و)%5( 70
بالمهن القانونية ،و 40باالتصاالت والصحافة ،و 39بالدراسات الدينية ،و 23بالعلوم الطبية المخبرية ،و 22بالفنون
المسرحية والبصرية ،ولم يلتحق سوى طالبين بدراسة الفيزياء .53وتوضح البيانات أنه في الفترة من 2012 /2011
يجا ( )%70في برنامج البكالوريوس ،و62
إلى  2014 /2013تخرج نحو  382مبتعثًا للخارج ،منهم 270 :خر ً

يجا ( )%3في برنامج الدكتوراه.54
يجا ( )%16في برنامج الماجستير ،و 12خر ً
خر ً

سوق العمل القطري
تحولت قطر في العقود األربعة الماضية ،وبسرعة هائلة ،في أوضاعها االقتصادية والسياسية واالجتماعية
كثير في
والعمرانية ،وذلك بفعل مجموعة من المتغيرات المتداخلة؛ لعل أهمها ثروة النفط والغاز التي ساهمت ًا
تغيير جذريا ،ونقلته في مدة وجيزة من اقتصاد تقليدي شحيح بموارده الطبيعية
ًا
تغيير مالمح االقتصاد الوطني
مكنت قطر
والمادية والبشرية وعوائده ،إلى اقتصاد أحادي حديث ،وإلى اقتصاد الرفاه والرخاء ،وبعوائد فائضة ّ

– وهي دولة ريعية  -من االستثمار الحًقا في عدة مشاريع للصناعات التحويلية ،وكذلك االستثمارات الخارجية،
وأخرى متنوعة .ونظرة إلى أكثر هذه االستثمارات ،سنجد أنها ،مع األسف ،ذات توجه استهالكي ،بعيدة من

51

إحصاءات التعليم  ،2014 /2013الجدول (.)27
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تحقيق التوظيف اإلنتاجي األمثل المستند على تنوع مصادر الدخل لهذه الثروة .وفي ظل تحدي صغر حجم
السكان المواطنين ،يأتي الرصيد السكاني ،وخلل تركيبته ،نتيج ًة حتمية من هذه الثروة النفطية ،وكيفية استثمارها؛

تدني مستوى التأهيل المهني والفني بين المواطنين ،في عقدي
تدني مستوى التعليم الذي ينتج عنه ّ
إذ ظل ّ
سلبا في قدرات العمالة والكفاءات الوطنية اإلنتاجية.
تحدًيا
السبعينيات والثمانينياتّ ،
ً
متصاعدا ،انعكس ً

وألنه ال يمكن للنمو الطبيعي لحجم العمالة الوطنية أن يجاري ،بأي صورة من الصور ،باب االستقدام المفتوح
والضروري لمئات آالف العمالة الوافدة على اختالف مستوى مهاراتها؛ فقد انخفضت نسبة القوى العاملة الوطنية
من إجمالي القوى العاملة في قطر من  %14عام  2001إلى  %6عام  .552013وإذن من الطبيعي أن تكون
قوة العمل القطرية أقلية متباينة الحجم في كل قطاع اقتصادي ،وفي كل نشاط اقتصادي ،وفي كل مهنة ،كما
سيتضح الحًقا .وحتى لو تم إسقاط أعداد العمالة الوافدة في المهن التي ال يعمل بها القطريون كالبناء والتشييد

فمثال ،في عام  2014كان مجموع
(عمال البناء) ،والعمالة المنزلية؛ تظل نسبة القطريين في قوة العمل ضئيلة؛ ً

مليونا و 700ألف عامل %50 ،56منها تعمل في الحرف وما إليها من المهن ،أو في المهن
العمالة الوافدة
ً
العادية ،وما يقرب من  %70من مجموع العمالة الوافدة في في مستوى العمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة،57
ّ
بناء عليه؛ فإن الصافي من العمالة الوافدة يشغل المهن التي يعمل بها قطريون .وإذن من الحتمي جدا أن تشكل
ً

هذه الفجوة الكبيرة بين حجم قوة العمل القطرية وحجم قوة العمل التي تطلبها مشاريع التنمية ،وتطوير االقتصاد

كبير لقوة العمل القطرية ،على صعيد تطوير قدراتها ومهاراتها.
تحدًيا ًا
والمجتمع القطري؛ ّ
ومتميز في عملية التنمية االقتصادية
ًا
ظا
وفي إطار هذا التحدي ،شهدت قطر ،في العقدين الماضيينً ،ا
تطور ملحو ً
يجابا في التحسن النسبي لمستوى الخدمات االجتماعية،
واالجتماعية البشرية والمؤسساتية ،وهو ما انعكس إ ً

بعيدا من النفط ،وبهذا يرتفع مستوى الدخل ،وتتدفق
وعلى أرسها التعليم ،وانفتاح االقتصاد الوطني وتنوعه ً

طموح ،وتوسيع قاعدة االستثمار في مشاريع البنية التحتية،
العمالة غير المواطنة نتيج ًة لخطط التنمية ال ّ
والمشروعات العقارية الضخمة.

55
56
57

تقرير التنمية البشرية الرابع ،ص.33
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ّ
ونتيج ًة حتمي ًة من تضاعف تدفق العمالة الوافدة؛ برزت أنماط جديدة للعمالة واألنشطة االقتصادية ،وزادت الحاجة
بناء عليه؛ شهدت أسواق العمل القطرية تحوالت هيكلية
إلى سياسات ّ
سكانية الحتواء سلبيات التحوالت االقتصاديةً .
نتجت من خلق تركيبتين تكمل إحداهما األخرى ،وإن اختلفتا في خصائصهما ،من حيث الحجم ،والتركيبة العمرية
والنوعية والتعليمية والمهنية ،والتوزيع على النشاط االقتصادي ،وهما :قوة العمل القطرية ،وقوة العمل غير القطرية.
(رس المال
ومن المالحظ أن ارتفاع معدل النمو االقتصادي في العقود الماضية إنما هو بفعل تراكم وسائل اإلنتاج أ
والعمالة) ،وليس بفعل القيمة الحقيقية المضافة إلى االقتصاد (زيادة اإلنتاجية) .فتوافر أرس المال في دولة نفطية
غنية كقطر ساعد على تشجيع االستثمار في عدة مشاريع ،كما أن صغر حجم السكان المواطنين ،أي صغر الموارد
مهد للقطاع الخاص اعتماده المتزايد على العمالة غير الوطنية ،وبالذات العمالة غير الماهرة ،أو ذات
البشريةّ ،
اإلنتاجية المنخفضة؛ ذلك أن سياسة استقدام العمالة الوافدة في قطر تبدو كأنها دخلت حلقة مفرغة ،بدأت بتزويد
المشاريع الصناعية اإلنتاجية بالكفاءات والخبرات في عقد السبعينيات ،ثم انتقلت إلى استقدام العمالة لخدمة الكفاءات
والخبرات في المشاريع الصناعية التحويلية ،ثم استقدام العمالة لخدمة قطاع الخدمات الحكومي في عقد الثمانينيات
أخير تم استقدام العمالة المنزلية لخدمة األسر؛ ما ضاعف حجم العمالة غير الماهرة ذات اإلنتاجية
وما بعده ،و ًا
عادة معايير الكفاءة
أساسا في القطاع الحكومي الذي ال يعتمد ً
المنخفضة ،عالوة على أن العمالة المواطنة تتركز ً
معا في تعزيز خلل
واإلنتاجية في التوظيف والتقييم .وهكذا ساهم هذا األسلوب االقتصادي للعمالة القطرية والوافدة ً
القاعدة المادية لإلنتاج ،وتضخم تركيبة غير متوازنة لمصلحة قطاع الخدمات على حساب القطاع اإلنتاجي واقتصاد
المعرفة الذي تنشده قطر؛ األمر الذي قد يفسر بدوره الهدر الحاصل في الموارد البشرية الوطنية والوافدة والمتراكم
تحديا حقيقيا لحكومة قطر ،في
عبر العقود الماضية؛ نتيجة االستقدام غير المخطط له؛ األمر الذي قد يخلق بدوره ً

ظل استقرار معدل النمو االقتصادي ،وفي ظل انخفاض إنتاج النفط نتيج ًة من انخفاض سعره.58

يتسنى لنا بلوغ فهم أعم وأشمل لما تم طرحه
وال بد لنا هنا من وقفة إليضاح المقصود باقتصاد المعرفة؛ حتى ّ

سابًقا عن مبادرات إصالحات التعليم .فالصناعات المعرفية تعد من أهم الميادين االقتصادية المستندة على

عنصر أساسيا في خلق القيمة المضافة في االقتصاد .وتعتمد الصناعات المعرفية على
ًا
التقدم العلمي ،بوصفه
58

مثال ،انخفض معدل نمو االقتصاد القطري في عامي  2013و 2014من  %5.3إلى  %4.5بفعل انخفاض إنتاج النفط وسعر النفط،
ً

لمزيد من المعلومات ،انظر :و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء ،اآلفاق االقتصادية لدولة قطر ( 2014-2013الدوحة ،)2013 ،ص .5
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كفاءة العنصر البشري وابتكاره أكثر من توافر المواد الخام ،كما هو الحال في صناعات الهندسة والتقنية
الموجه في رأس المال البشري – عن طريق
والمعلومات .وتركز الصناعات المعرفية على االستثمار األمثل و ّ
التعليم  -لتوظيف التقانات المستجدة ،وبهذا ترتفع اإلنتاجية .وفي هذا اإلطار ،تم إنشاء واحة التكنولوجيا والعلوم
التابعة لمؤسسة قطر للتربية والثقافة والمجتمع ،والتي تسعى ،بالجمع بين األبحاث والمؤسسات التجارية ،إلى
أيضا ،يشير
ترجمة رؤية قطر الوطنية من أجل بناء االقتصاد الوطني المبني على المعرفة .وفي هذا اإلطار ً
مؤشر االقتصاد المبني على المعرفة لسنة  2012إلى تصنيف قطر ضمن أفضل  60دولة على الصعيد
العالمي بحصولها على المرتبة  54رغم تراجعها عن جميع دول مجلس التعاون ما عدا الكويت ،59مقارنة
بتصنيفها في المرتبة  44سنة  2010متقدمة بذلك على جميع دول مجلس التعاون آنذاك.
أما مؤشر قياس كفاءة الموارد البشرية العاملة في اقتصاد المعرفة والمتعلق بمؤشرات ذات صلة بالتعليم والبحوث
جيدا؛ إذ كانت في المركز  14عالميا عام  .2012أما مؤشر التعليم العالي
والتطوير ،فإن قطر احتّلت ًا
مركز ً

والتدريب ،من واقع تقرير التنافسية العالمي ،فقد حصدت قطر المركز  34عالميا لعام  ،2013 /2012كما
أشار متغير التعليم في مؤشر االقتصاد المعرفي لعام  2010إلى تحقيق قطر للمركز  67عالميا ،في عزمها
نحو توليد المعرفة ونشرها ،60األمر الذي قد يعكس توجه قطر نحو بناء مهاراتها الوطنية على ٍ
نحو يعزز من
بناء اقتصاد المعرفة .وفي هذا الشأن يشير نوزاد الهيتي أنه على الرغم من هذا التقدم ،وعالوة على انخفاض
مؤشر االقتصاد المعرفي في الفترة 2012 - 2010؛ فإن جميع المؤشرات المذكورة تظل متدنية مقارنة بدول
حجما في عدد سكانها كالدانمرك والسويد وفنلندا وهولندا ،61األمر الذي يدعو إلى التساؤل
أوروبية تماثل قطر
ً
الجاد عن انعكاس هذه المؤشرات وداللتها الفعلية عند مقارنتها بمجتمعات ذات خلفية مشتركة أو مقاربة.
ّ
مر بفترتين مهمتين مّثلتا فترة التحول الهيكلي :قبل
يمكن القول،
نمو قوة العمل القطرية وغير القطرية ّ
عموما ،إن ّ
ً

 1986وبعد  .2010فقبل عام  1986يمكن تفسير نمو قوة العمل القطرية بأنه النمو الطبيعي للسكان القطريين،
& Arab Knowledge Economy Report 2014, (Dubai: Orient Planet PR & Marketing Communications

59

MADAR Research and Development, 2014), accessed on 13/7/2016, at:
http://www.univ-setif2.dz/images/PDF/act/akereport2014.pdf
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نوزاد الهيتي ،قضايا التنمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2013 ،ص .87 - 74
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ّ
وما ارتبط به من تحوالت اجتماعية ،وبخاصة المتعلقة بتعليم الشباب وتوظيف المرأة؛ إذ شهدت تلك الفترة وما
ظا في تعليم الشباب والمرأة وتوظيفهم .أما فترة ما بعد عام  ،2010فشهدت نموا قياسيا لقوة
بعدها
توسعا ملحو ً
ً
ئيسا للتركيبة السكانية ،والنشاط االقتصادي ،وسوق
العمل غير المواطنة ،حتى أصبحت العمالة القطرية ّ
محدًدا ر ً

العمل ،وفًقا لعالقة طردية ،فكلما توسع االقتصاد وكبر سوق العمل؛ ارتفع حجم القوى العاملة غير القطرية،
وتراجع حجم قوة العمل القطرية .62وإذن يمكن لنا القول إن القوى العاملة غير القطرية هي التي تحدد الخصائص
حدد الرئيس للتركيبة السكانية في قطر.
يضا الم ّ
الرئيسة لسوق العمل؛ انطالًقا من كونه أ ً
إجماال،
طرد في معدل النشطين اقتصاديا
وفي هذا الشأن ،تشير اإلحصاءات المتوافرة (الشكل  )2إلى ارتفاع م ّ
ً
مليونا وسبعمئة عامل كما أشار مسح القوى العاملة بالعينة لعام  ،2014معظمهم من الذكور ،مّثلت
حتى بلغ
ً
العمالة الوافدة منها  %94من إجمالي القوى العاملة ،أي أنه ،في المتوسط ،يقابل كل عامل قطري نشط

طا اقتصاديا ،ويقابل كل قطرية نشطة اقتصاديا  5عامالت نشطات اقتصاديا.63
اقتصاديا 17
افدا نش ً
ً
عامال و ً
ومّثل القطريون بمجملهم ما نسبته  %6فقط من القوى العاملة عام  .642014وتظهر معدالت مشاركة القوى

العاملة زيادات لكل من القطريين والقطريات؛ إذ ازدادت مشاركة القوى العاملة من اإلناث بفارق كبير من
 %27.4عام 2001

65

إلى  %35عام  ،662014ما يعكس ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي ،وربما زيادة

وتحديدا في القطاع الحكومي.
فرص العمل في جميع القطاعات،
ً

62
نمو  %7.6لغير القطريين في الفترة نفسها،
بلغ معدل نمو الوظائف للقطريين من عام  1986إلى  2010قر ًيبا من  %4.9مقارن ًة بمعدل ّ
انظر :اللجنة الدائمة للسكان ،تحوالت سوق العمل في دولة قطر (الدوحة ،أيار /مايو  ،)2012ص .18
63
64

بالعينة  ،2014ص .11
مسح القوى العاملة ّ
المرجع نفسه.

65
بالعينة (الدوحة ،نيسان /إبريل  ،)2001ص  ،8شوهد في ،2016 /7 /28
انظر :مجلس التخطيط ،األمانة العامة ،مسح القوى العاملة ّ

فيhttp://goo.gl/BrQySW :
66

بالعينة  ،2014ص .12
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الشكل ()2

بالعينة  ،2014ص 11
المصدر :مسح القوى العاملة ّ

بناء عليه؛ توضح نظرة سريعة إلى إحصاءات سوق العمل القطري أنه مجزأ ،وتشير إلى وجود خلل في التوزيع
ً

القطاعي للقوى العاملة؛ فما زال القطاع الخدمي ،والحكومي بالذات ،ومنذ السبعينيات ،هو القطاع األكثر
ّ
المشغل الرئيس لهم؛ فقد بلغت نسبة القطريين العاملين في القطاع الحكومي
استقطابا لقوى العمل القطرية و ّ
ً
 %81في عام .672014

67
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ّ
قليال؛ إذ ارتفعت مما يقرب من %6
الجدير بالذكر أن نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص قد تحسنت ً
في عام 2006

68

إلى  %12في عام  ،692014وهو ما يؤكد زيادة فرص العمل فيه للمواطنين مع ارتفاع

قليال من  70%5,4إلى قريب من .71%7
مستوى تحصيلهم العلمي ،كما ارتفعت نسبتهم في القطاع المختلط ً
أما بخصوص المهن ،فقد كان وما زال الجزء األكبر من قوة العمل القطرية يعمل في اإلدارة العامة والدفاع والضمان
االجتماعي في عام 2014؛ إذ بلغت نسبتهم  %53من مجموع قوة العمل القطرية .72وقد لوحظ تركز القوى العاملة
القطرية في قطاع اإلدارة العامة ،إذ مّثلت ما يقرب من  %63من إجمالي العاملين في هذا القطاع في عام ،732006
ثم تحقق انخفاض في نسبتهم في عام  2014إلى  % 51من إجمالي العاملين في هذا القطاع .74ويلي ذلك
استقر عددهم على  11ألف مدرس وإداري بين عامي  2006و،2014
القطريون العاملون في مجال التعليم75؛ إذ
ّ
مع مالحظة انخفاض نسبتهم في مجموع قوة العمل القطرية من  %19إلى  .76%12وتجدر اإلشارة إلى أن اإلناث

مّثلن نحو  %83من العاملين في قطاع التعليم بين عامي  2006و .772014وارتفع عدد القطريين العاملين في
مجال الصحة بزيادة بلغت نسبتها  %26تقر ًيبا بين عامي  2006و ،782014ويرجع معظم الفضل في هذا االرتفاع

68

بالعينة (الدوحة ،آذار /مارس  ،)2006الجدول ( ،)22شوهد في  ،2016 /7 /28في:
جهاز اإلحصاء ،مسح القوى العاملة ّ
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70
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بالعينة  ،2014الجدول (.)13
مسح القوى العاملة ّ
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 75مّثل القطريون  %48من إجمالي العاملين في مجال التعليم مقارنة بـ  %52من غير القطريين في عام  ،2006انظر :مسح القوى العاملة
 ،2006الجدول ( .)21غير أن التوسع الكبير في أعداد الطلبة مع حلول العام  2014خّفض نسبة القطريين العاملين في هذا المجال إلى

بالعينة ،2014
ما نسبته  %28أي ما مجموعه  11311قطرًيا من  30302من العاملين في مجال التعليم ،انظر :مسح القوى العاملة ّ
الجدول (.)12

76

انظر للمقارنة :مسح القوى العاملة  ،2006الجدول ()21؛ مسح القوى العاملة  ،2014الجدول (.)12
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المرجعان نفساهما.
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ظا كما في المهن المالية والتأمين – على
تفاعا ملحو ً
إلى اإلناث .أما باقي المهن ،فقد مّثلت نسبة القطريين فيها ار ً

سبيل المثال – إذ زاد القطريون فيها بنسبة تجاوزت  %6ما بين  2006و.792014

أما القطاع الخاص فلم تتجاوز نسبة القطريين فيه ،على الرغم من تحسنه التدريجي ،إلى إجمالي العاملين (حتى
لو تم إسقاط عمال البناء والعمالة المنزلية) من  %1إلى  %1.5بين عامي  2006و .2014فقد كان عدد
فردا في عام  2006ثم ارتفع إلى  10830فرًدا في عام  2014بسبب
القطريين في القطاع الخاص ً 3,362

80
ألفا في عام
العدد المهول من العمالة الوافدة ؛ فقد بلغ عدد غير القطريين في القطاع الخاص نحو ً 350

 ،2006ثم غدا أكثر من مليون وربع المليون في عام  ،2014وما يتبقى من هذا العدد يشغل القطاع العام.81

ظا في قطر في الفترة
تفاعا ملحو ً
إن معدالت االستقدام واالستخدام للعمالة غير الوطنية ارتفعت ار ً

نمو قدرها  %14.7سنويا ،نسبة الذكور
 2014 - 2004من  0.4مليون إلى  1.4مليون؛ ممثّل ًة بذلك نسبة ّ
منهم نحو  %89من إجمالي الوافدين ،يعملون في جميع القطاعات ،ولكنهم يهيمنون
أساسا على القطاع
ً

الخاص ،ثم على القطاع العام .82واضح ،إذن ،ازدياد العمالة الوافدة – في كال القطاعين  -في عام 2014؛

مليونا وسبعمئة ألف بنسبة نمو مقدارها  ،83%10وتشير اإلحصاءات إلى أنه في عام  2014كان ما
لتبلغ
ً
يقرب من  %70من مجموع الوافدين يعملون في مهن تتطلب عمالة شبه ماهرة أو غير ماهرة (الشكل  )3في

القطاع الخاص ،وبالذات في قطاع التشييد والبناء ،في حين تتركز الغالبية العظمى من العامالت ذوات المهارة
المتدنية أو غير الماهرة في العمالة المنزلية؛ إذ يوضح الشكل ( )3أن حوالي أكثر من نصف القوى العاملة
الوافدة في القطاع الخاص ( 70%تقر ًيبا) هي محدودة المهارة ،في حين أن غالبية القوى العاملة القطرية في

ذات القطاع ماهرة أو عالية المهارة (تقر ًيبا .84)%87
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المرجعان نفساهما.
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بالعينة  ،2014الجدول (.)13
بالعينة  ،2006الجدول ()22؛ مسح القوى العاملة ّ
انظر للمقارنة :مسح القوى العاملة ّ
المرجعان نفساهما.
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83
84

بالعينة  ،2014ص .11
مسح القوى العاملة ّ
انظر :المرجع نفسه ،ص .14 – 11
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ّ

الشكل ()3

المصدر :مسح القوى العاملة بالعينة  ،2014ص 14

وبعيدا من األسباب المؤدية إلى ضعف مشاركة المواطنين في القطاع الخاص ،والمنحصر معظمها في إقبال
ً

القطاع الخاص على العمالة غير الماهرة ،وانخفاض أجورها ،وصعوبة أوضاع عملها ،وانعدام ضمانات معاشات
انخفاضا
اجعا و
ً
يتميز به القطاع الحكومي عن القطاع الخاص ،من المالحظ ً
التقاعد وغيرها مما ّ
أيضا أن هناك تر ً

في القدرات التوظيفية للقطاع الحكومي العام مقارنة بنظيره الخاص ،والذي يستقطب ما ال يقل عن  %70من
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الشبابية بالذات ،وبما
مجمل النشطين اقتصاديا .85عالوة على عدم قدرته على استيعاب المخرجات التعليمية ،و
ّ
يتوافق مع طموحها وتطلعاتها ،وعدم قدرته على تحمل تكلفة التضخم الوظيفي ،ولعل ذلك يبدو جليا في اتخاذ
عدة إجراءات في السنوات األخيرة ،لعل أبرز ما يالحظ منها هو تزايد ظاهرتي البند المركزي والتقاعد المبكر،
العام نحو تقليص دورها بوصفها دولة ريعية ورفاهية ،وذلك
وربما يرجع إلى عدة عوامل؛ من أهمها توجه الدولة ّ
عبر تحديد أدوارها المأمولة في بعض النشاط االقتصادي ،بما فيها سوق العمل ،وتشجيع القطاع الخاص على

المشاركة اإلستراتيجية في هذا الدور.
من ناحية أخرى ،إن السياسات الرامية إلى إلحاق المواطنين بالعمل في القطاع الخاص ،والمستندة على عدة
أساليب وطرق ،مثل تحديد نسبة معينة في القطاع الخاص ( )20%أو لمهن معينة كالوظائف اإلدارية لشغلها
من قبل المواطنين أو غير ذلك من األساليب ،ما زالت تثير الكثير من الجدل حول فاعليتها لعدم ارتباطها بأي
سياسات تشجيعية من ناحية ،أو عقابية كغرامات جزائية من ناحية أخرى .غير أن األمر ما زال يتطلب خطوات
وق اررات حازمة تصب في تحقيق هدف استحداث وظائف للمواطنين ،وبالذات الشباب في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالتحصيل العلمي للعمالة القطرية ،يمكن وصفها ،مجم ًال ،بحسب بيانات  ،2014بأنها قوة
متعلمة .فقد بلغ حملة شهادة البكالوريوس  %43من القطريين النشطين اقتصاديا ،و %5من حملة الدبلوم
86
بناء عليه؛ يمثّل حملة التعليم الجامعي وما فوقه نصف قوة العمل القطرية.
العالي والماجستير والدكتوراة ً .
استقداما
بناء على المعطيات المذكورة ،إن إدارة االقتصاد القطري الطموح وتسييره يتطلبان
ً
غير أنه يمكن القولً ،

ألفا من غير
ً
وتشغيال لستة أضعاف عدد القطريين من حملة البكالوريوس ( 38ألف قطري وقطرية مقابل ً 214
القطريين) ،وخمسة أضعاف حملة الماجستير ( 2000قطري وقطرية مقابل  10آالف غير قطريين) ،وأربعة
أضعاف حملة شهادة الدكتوراه ( )886قطري وقطرية مقابل ( )3741غير قطريين ،87ومن الجدير بالقول إن

القطريات في قوة العمل يتساوين مع الرجال القطريين في التحصيل التعليمي.

85
86
87

تحوالت سوق العمل في دولة قطر ،ص .80

بالعينة  ،2014الجدول (.)11
مسح القوى العاملة ّ
دراسة الجدوى.
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أيضا في
أيضا أن العمالة المواطنة ،إضاف ًة إلى تركزها الرئيس في القطاع الحكومي الخدمي ،تتركز ً
لوحظ ً

وظائف اإلدارة والصحة والتعليم؛ إذ تجاوزت نسبتهم في تلك المجاالت مجتمع ًة  %61عام  2014من مجموع

العاملين (قطريين وغير قطريين)88؛ في حين بلغت نسبة المواطنين في القطاع الخاص  %12فقط في العام
نفسه .89وفي هذا اإلطار ،أشارت دراسة قام بها مركز اإلنماء االجتماعي عام  2014الستطالع آراء الشباب
القطري من طلبة جامعة قطر ،حول رؤيتهم لبعض مالمح المستقبل أن " %48منهم يفضلون العمل في مجال
اإلدارة و %59يفضلون العمل في القطاع الحكومي ألسباب تتعلق باألمن الوظيفي وبيئة العمل" ،90األمر الذي
بدوره قد يعزز التوقع المستقبلي الستمرار تركز المواطنين في القطاع الحكومي ووظائف اإلدارة.
توجها
يسا للمواطنين الباحثين عن العمل خلق
إن استمرار القطاع الحكومي في مواصلة القيام بدوره م ّ
ً
شغ ًال رئ ً
وتحديدا في المهن اإلدارية وغير
عاما بالتزامه توظيف العمالة المواطنة واستثمارها في قطاع الخدمات،
ً

التخصصية .لكن هذا التوجه يعد غير إنتاجي  -بلغة االقتصاد المعرفي وممارساته  ،-بل ال يصب في مصلحة
ّ
توجه قطر نحو بناء اقتصاد المعرفة ،حتى وإن كان ذلك رغبة المواطنين أنفسهم؛ ذلك أن القوى العاملة القطرية،
من أصحاب المهن العلمية والفنية والتي تقع على عاتقها مهمة تحويل التحويل التدريجي لإلبداع التقني ،ال

يمّثلون حاليا سوى  %16من إجمالي القوى العاملة القطرية ،91وفي ظل تعزيز التوجه نحو المهن اإلدارية
الحكومية ،ربما ال تتمكن قطر من تحقيق هدفها المنشود في إستراتيجيتها :بلوغ نسبة  %75 -65من المواطنين
حاملين لمؤهالت تخصصات المعرفة؛ حتى يساهموا في بناء قوة عمل كفء تعزز إنتاجية المواطنين في سوق
العمل واقتصاد المعرفة.
ٍ
تدني أسعار النفط ،ثم إنه ساعد في
خاصة في ظل ّ
من ناحية أخرى ،إن هذا التوجه قد يتطلب تكلفة أعلى ،وب ّ
المقنعة في القطاع الحكومي ،وتعزيز التضخم الوظيفي ،وعدم االستخدام الكامل
تعميق جذور ظاهرة البطالة ّ
88
89
90

بالعينة  ،2014الجدول (.)12
مسح القوى العاملة ّ
المرجع نفسه ،الجدول (.)13

مركز اإلنماء االجتماعي ،رؤية الشباب القطري لبعض مالمح المستقبل :دراسة ميدانية على الطالب والطالبات القطريين في جامعة

قطر ،تقرير غير منشور (الدوحة.)2014 ،
91

بالعينة  ،2014الجدول (.)9
مسح القوى العاملة ّ
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للعمالة الوطنية؛ األمر الذي دفع صانعي القرار في الحكومة إلى التوجه نحو إعادة هيكلة األجهزة اإلدارية
والخدمية الحكومية ،والذي ّأدى بدوره إلى تقليص توظيف المواطنين في القطاع الحكومي .وفي هذا اإلطار،

وبناء على هذه التداعيات المتراكمة عبر العقود الماضية؛ فقد برزت في العقد الماضي ظاهرة ما يمكن أن يطلق
ً

وتحديدا عبر "التقاعد
تجاوز اسم "البطالة المرفهة"؛ نتيجة لق اررات إعادة الهيكلة في الجهاز الحكومي،
ًا
عليه
ً

ماديا .فالظاهرة األولى أتاحت تحويل العديد من المواطنين النشطين اقتصاديا،
المبكر" و"البند المركزي" السخي ْين ّ

وفي سن العمل ،إلى التقاعد المبكر – اإلجباري -إذ بلغ متوسط عمر التقاعد للمواطن  48سنة في عام

 .922010الجدير بالذكر أن عدد المتقاعدين الجدد من المواطنين بلغ  8,321عام  .932014أما ظاهرة "البند
عاما  ،-إلى
المركزي" فهي تحويل القطريين ،وفي سن مبكرة ً
عاما إلى ً 35
أيضا – بعضها تراوح بين ً 28
البند المركزي المالي في موازنة الدولة ،قبل اتخاذ قرار الحق يقضي إما بإعادتهم إلى العمل مرة أخرى ،أو
إحالتهم إلى التقاعد المبكر .وعلى الرغم من أن الهدف الرئيس لهاتين الظاهرتين هو إعادة هيكلة األجهزة
اإلدارية ،بما يهدف إلى تعزيز األداء واإلنتاجية ،فهما في الواقع ساهمتا في تعزيز انخفاض مساهمة الكفاءات
صال عن االستغالل الفعلي .بل إن هذه الق اررات أثارت
الوطنية في النشاط االقتصادي اإلنتاجي؛ لتعطيلها أ ً
عددا من التساؤالت حول نجاح النظام التعليمي الحالي في توفير المخرجات التعليمية المطلوبة القتصاد المعرفة
ً

ونوعيتها وجودتها؛ إلحالل المواطنين خارج سوق العمل ،المحولين إلى التقاعد المبكر والبند المركزي من ناحية،
عام،
وحول كفاءة برامج التدريب والتأهيل والتوطين وفاعليتها ،وحول وضع التنمية البشرية في قطر ،على نحو ّ

من ناحية أخرى .وباإلشارة إلى التساؤل األخير ،يحسن التنبيه إلى أن المؤشر الكّلي للتنمية البشرية يتكون من
بناء عليه؛ يطرح هذا التساؤل :هل مؤشر التنمية في قطر يرتفع بفعل
 3مؤشرات :التعليم والصحة والدخلً .
التقدم العلمي والبحثي وتحسين جودة الخدمات الصحية أو بفعل مؤشر الدخل؟
العامة للتقاعد ،أنظمة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية لدول مجلس التعاون لدول
 92المنتدى العالمي للضمان االجتماعي ،الهيئة
ّ
الخليج العربية :الواقع والتحديات ،تقرير غير منشور (الدوحة.)2013 ،
93
عاما ،انظر:
سن التقاعد الرسمي في قطر للذكور  60سنة ،ولإلناث  55سنة ،ولكنه يمكن للمواطن التحول إلى التقاعد في سن ً 40
مدنيا العام الماضي بزيادة  341عن  ،"2012بوابة الشرق األلكترونية،2014 /5 /19 ،
حسام مبارك ومحسن اليزيدي8321" ،
ً
متقاعدا ً

شوهد في  ،2016 /7 /15في:

http://www.al-sharq.com/news/details/239266
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ّ
ظا طيلة الفترة من  2006حتى 2013؛
لقد شهدت معدالت البطالة للقطريين ( 15سنة فما فوق)
انخفاضا ملحو ً
ً

إذ انخفض معدل البطالة من  %11.6إلى  .94%1.55ولعل هذا االنخفاض الكبير في معدل البطالة يرجع
إلى عدة أسباب ،من أهمها التوسع في المؤسسات اإلنتاجية في مجال النفط والغاز ،وكذلك إنشاء العديد من
المؤسسات واألجهزة الحكومية التي ساهمت في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين الداخلين في سوق العمل،
إضافة إلى زيادة طاقات التشغيل في القطاع الخاص ،وإقباله على توظيف المرأة القطرية .ومن المتوقع أن
تبقى معدالت البطالة عند أدنى مستوياتها في السنوات المقبلة؛ نتيج ًة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية
الكبيرة ،إضاف ًة إلى التوسع في برامج تدريب الخريجين التي تتبناها و ازرة التنمية اإلدارية ،وربطها بالتوظيف،
وإطالق بعض المؤسسات الحديثة المتوقع توفيرها للعديد من الفرص الوظيفية للمواطنين ،وبالذات الشباب
حديثي التخرج.
توجها إستراتيجيا آخر في قطر ،وهدًفا طويل األمد ،له مبرراته االقتصادية
ولعل ّ
تحدي التوطين واإلحالل يمّثل ً
واالجتماعية والسياسية ،وجزًءا ال يتج أز من سوق العمل القطري ،شأنه في ذلك شأن باقي دول الخليج العربي.
وعلى الرغم من شروع حكومة قطر في تبني برامج للتوطين واإلحالل منذ عقد السبعينيات ،سواء أكان ذاك
على مستوى قطاعي ،كما هو الحال مع القطاع الحكومي أو قطاع النفط والغاز ،وهو المتصدر في برامج
التوطين ،أم على مستوى مهني ،كما هو الحال مع توطين العديد من الوظائف القيادية واإلدارية والكتابية ،فإنه
لم يتم بلوغ النسب المتوقعة والمأمولة في التوطين الوظيفي ،في القطاع الحكومي أو الخاص أو قطاع النفط
والغاز .ولئن نجح القطاع الحكومي ،بفضل توطين المهن اإلدارية والكتابية في بلوغ نسبة الـ  ،%70فإن القطاع
متخلفا عن نسبة الـ  %20المقررة في مجلس الوزراء ،في حين أن قطاع النفط والغاز ما ازل،
الخاص ما زال
ً
الجادة ،يجاهد في بلوغ نسبة الـ .%50
على الرغم استثماراته ومساعيه
ّ
تبني سياسة
يمكن القول ،إ ً
"السيئ" للتوطين؛ عبر التركيز على األهداف الكمية ،أو ّ
جماال ،إن التوجه والتطبيق ّ

إجبار القطاع الخاص ،أو البعد من البيئة التطبيقية المهنية الواقعية وما تتطلبه من مهارات فعلية لإلحالل،

وكذلك البعد من العنصر الزمني الحقيقي للتطبيق (كتوطين الوظائف الكتابية في سنة مما أحدث الكثير من
94
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الضغط والتخبط في التطبيق) ،عالوة على أثر المعالجة المتجزئة اإلقطاعية لكل قطاع على حدة؛ كل ذلك
ساهم في تعزيز خلل سوق العمل الحالي في قطر.
يتأكد أن بناء قوة عمل قطرية كفء وفًقا لغاية رؤية قطر الوطنية  2030وإست ارتيجيتها
وبناء على هذا التحليل؛ ّ
التنموية ،قضية جوهرية في نمو المجتمع القطري ،واستدامة ازدهاره وارتقائه االجتماعي ،لكن تحقيق هذه الغاية
لعل
طا
يتطلب تخطي ً
ً
وجهدا واستثمارات كبيرة في رأس المال البشري الوطني .وتواجه هذا الغاية تحديات رئيسةّ .
من أبرزها – بحسب ما سبق :-

 تمركز القوى العاملة القطرية في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة التابعة له ،وغيابها تقر ًيبا عن

القطاع الخاص؛ ما يؤدي إلى ضرورة إحداث نقلة كبيرة باتجاه تحفيز القطريين على العمل في القطاع الخاص،
وتوّلي زمام إدارته.
 عزوف نسبة كبيرة من الذكور القطريين عن متابعة تعليمهم الجامعي ،وقلة الملتحقين منهم بالدراسات العليا.

ابتداء بسن األربعين) ،وحصولهم على جزء كبير من معاشهم
 السماح بتقاعد القطريين في سن مبكرة ( ً

التقاعدي .وهذا االتجاه يفقد القوى العاملة القطرية ما ال يقل عن نصف عدد سنوات قدرتها على
العطاء وعلى المساهمة في تعزيز االقتصاد الوطني.95

 مستويات مهارات نسبة كبيرة من القوى العاملة القطرية وخبراتها بحاجة إلى تعزيز في القطاعين العام والخاص.
 انخفاض نسبة القطريات في سن العمل ( 15سنة فأكثر) المشاركات في قوة العمل إلى نسبة ،%36
وعدم التمكن من زيادة نسبة مشاركتهن إلى  %42وهو هدف إستراتيجية التنمية الوطنية أو إلى
 %50الهدف األسمى.

 95في العام  – 2009وقد برزت ظاهرة التقاعد المبكر  -كان  5276رج ًال قطريا قادرين على العمل من الفئة العمرية ( )59 – 40لكنهم
بالعينة (الدوحة ،تشرين األول /أكتوبر  ،)2009الجدول ( ،)115شوهد
غير نشطين اقتصاديا ،انظر :جهاز اإلحصاء ،مسح القوى العاملة ّ
في  ،2016 /7 /28فيhttp://goo.gl/11c67H :

36

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
 ضعف إدارة األعمال بين القطريين تاريخيا وحتى اآلن؛ ففي عام  2014كان  %3فقط من القطريين
النشطين اقتصاديا أصحاب عمل يديرونه ،بينما كان  %96.6يعملون بأجر (موظفون) ،وكان 204
رجال قطريين فقط أي ما نسبته  %0.2يعملون لحسابهم.96
 طول المدة التي يستغرقها تكوين الكفاءات القطرية؛ وهي تتجاوز متوسط المدة العالمية بنحو سنتين.
بناء عليه؛ يمكن القول إن سوق العمل القطري يتميز بالخصائص التالية:
ً
 -1أنه سوق عمل مج أز ،بحسب الجنسية والجنس ،إلى سوق عمل خاص بالمواطنين (الحكومي) وآخر

بغير المواطنين (الخاص) ،وسوق عمل خاص بالنساء (التعليم والصحة) ،وآخر للرجال (النفط والبنوك

والتشييد).
 -2التضخم الوظيفي في القطاعات التي تتطلب عمالة مكثفة كالنفط والغاز ،ومشاريع التشييد والبناء وغيرها
من المشاريع المعتمدة على فتح وتشجيع االستثمار؛ لتوافر السيولة من عوائد النفط من ناحية ،ورخص

سيما اآلتية من جنوب آسيا؛ األمر الذي ترتب عليه استخدام تقنيات اإلنتاج
بعض العاملة وتوافرها ،وال ّ

عوضا عن االستثمار في بناء القد ارت والمهارات الوطنية الذي يؤدي إلى رفع معدالت إنتاجها.
ّ
المتدنية ً

 -3التضخم الوظيفي في القطاعات التي ال تتطلب عمالة مكثفة ،كالقطاع الخدمي الحكومي والمعتمد على
"العقد االجتماعي" بين الدولة والمواطن؛ األمر الذي ترتب عليه "البطالة الم ّقنعة والمرّفهة" ،وانعدام
التوظيف واالستخدام األمثل للمواطنين في القطاع الحكومي.
تبني الدولة لنظام ضريبي ،وبالذات في تمويل مشاريع القطاع الخاص ،وهو ما فرض على
 -4عدم ّ
سيما المتعلقة بالتعليم ،األمر الذي تسبب
الحكومة القطرية مواصلة دعم مشاريع القطاع الخاص ،وال ّ
وخصوصا
بدوره في استمرار انخفاض تكلفة العمالة غير المواطنة ،وتحمل تكلفتها غير المباشرة،
ً

االقتصادية واالجتماعية ،من قبل الدولة والمواطنين ،على الرغم من استفادة أصحاب األعمال.

96

بالعينة  ،2014الجدول (.)8
مسح القوى العاملة ّ
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الواقع واآلفاق
مك ْنتهما من إحراز تقد ٍم كم ٍي مل ٍ
موس،
من الواضح أن نظامي التعليم العام والعالي في قطر يحظيان ببيئة داعمة ّ
ّّ
لعل أهم عناصر هذه البيئة الداعمة تتمثل في اهتمام القيادة السياسية بإصالح التعليم وتطويره ،عالوة على وفرة
مكنا التعليم العام والجامعي من الوثوب الملحوظ في العقود الماضية .ومع ذلك،
عوائد النفط ،العنصرين اللذ ْين ّ

تحديات تارة ،وعلى شكل تهديدات أو أخطار تارة أخرى لنظامي
يظل هناك عدد من اآلالم ،ظهرت على شكل ّ
ّ

معدالت التحاق الذكور القطريين بالتعليم الجامعي ،وضعف مخرجات
التعليم العام والعالي ،لعل أهمها ّ
تدني ّ

وبخاصة في اللغات والرياضيات والعلوم الطبيعية.
التعليم الثانوي،
ّ

غالبا
ارتفعت النسبة المئوية للقطريات الحاصالت على مؤهالت عليا مقارنة بنظرائهن من الرجال .ومع ذلك ً

ما تواجه المرأة القطرية الحاصلة على تعليم ٍ
عال بعض الصعوبات عندما يتعلق األمر بالعثور على وظيفة

تالئم قدراتها ،في القطاع الحكومي أو الخاص .وتشير اإلحصاءات المتوافرة إلى أن التحصيل العلمي للمرأة
القطرية هو أعلى من مستويات تحصيل الرجال القطريين.
وإضاف ًة إلى ارتفاع معدالت التحاق الفتاة القطرية بالتعليم العام مقارنة بنظيرها الرجل القطري ،واتساًقا مع

أدائهن العالي في االختبارات الدولية في جميع المستويات ،تنتقل اإلناث القطريات من المرحلة الثانوية إلى
الجامعية بنسب أعلى بكثير من نظيرتها لدى الذكور .وبوتيرة ثابتة تجاوز فيها معدل االلتحاق بالمستوى
مر السنين؛ إذ بلغت معدالت التحاق
الجامعي لدى اإلناث من القطريات نظيره لدى الذكور القطريين على ّ
اإلناث بالتعليم العالي ضعف معدالت الطالب الذكور ،ما ينبئ بفجوة عكسية قد تتسع بين الجنسين .فعلى
سبيل المثال؛ كانت نسبة الخريجات من جامعة قطر تعادل  %70من جميع الخريجين للعام الجامعي
 ،972014 /2013ويمكن أن تعزى هذه النسب المرتفعة لدى اإلناث ،في التعليم العالي مقارنة بالذكور ،إلى

وبخاص ٍة مع توافر وظائف
وجود ميل ثقافي لدى الذكور القطريين إلى االلتحاق بسوق العمل في سن مبكرة،
ّ
نسبيا في الشرطة والجيش.
ذات رواتب مرتفعة ً
97

يجا وخريجة" ،جريدة الراية القطرية ،شوهد في  ،2016 /7 /27في:
هناء صالح الترك" ،الدفعة  37تفتح آفاق المستقبل لـ  1263خر ً
http://goo.gl/QqE48Z
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يتضح مما سبق ،أن التعليم في قطر قفز قفزة كمية مرافقة لتطور نوعي تدريجي في بعض جوانبه ،غير أن
إشكالية التعليم الرئيسة قد تنحصر في عدم توجيه مخرجات التعليم العام  -وليس العالي  -واتساقها مع رؤية
الدولة وإستراتيجيتها في تنويع اقتصادها الوطني ،والتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة ،والذي أثر في التطور
النوعي لمخرجات التعليم العالي بما يتوافق مع اقتصاد المعرفة المنشود.
وتحديدا في العقد المنصرم ،قد
مما ال شك فيه أن النمو السكاني المتسارع وغير المنضبط في العقود الماضية،
ً

سلبيا في التركيبة السكانية الحالية؛ من حيث الجنسية والجنس والعمر والتجانس الثقافي واالقتصادي.
أثر ًا
تأثير ً
ومن الواضح أنه لم يتم التنبؤ بتدفقات العمالة الوافدة الضخمة ،والتي زادت من حجم السكان ضمن رؤية قطر

الوطنية  ،2030بل لم يتم التخطيط لكيفية التعامل مع هذه التدفقات عند إدراكها الحًقا ضمن إستراتيجة التنمية
الوطنية  .2016-2011وعلى الرغم من أن الرؤية قد أكدت ضرورة اختيار مسار للتنمية يضمن توافق العمالة
كيفا ،فإن تحدي النمو السكاني غير المنضبط ظل من أهم
الوافدة المستهدفة مع متطلبات التنمية الطموح كما و ً
التحديات التي تواجهها الدولة .وبعد مرور  4سنوات على إطالق اإلستراتيجية التنموية ،من الواضح أنه ال
يوجد أي تقدم مذكور وملموس في إعادة هيكلة القوى العاملة غير القطرية ،وبالذات في ما يتعلق برفع مستوى
المها ارت وزيادة األجور.
كبير في العقدين الماضيين في إصالح نظم التعليم العالي وتطويرها ،عالوة على إصالح
طا ًا
لقد قطعت قطر شو ً
االقتصاد الوطني وتطويره ،عن طريق االنفتاح على األسواق العالمية أو التداخل معها؛ األمر الذي انعكس

لكن اإلنتاجية لم تكن من المرتكزات التي استند عليها االقتصاد القطري
يجابا في البناء والتطوير المؤسسيّ ،
إ ً
على ٍ
معدل نموه ،وبما يحقق االستفادة القصوى من المخرجات التعليمية
نحو ي ّ
مكنه من المحافظة على ّ
للمواطنين ،فاستمر القطاع الخاص في االعتماد شبه الكلي على العمالة الرخيصة شبه /غير الماهرة.

ٍ
بدرجة ما في العقدين الماضيين ،غير أنها ما زالت
من المؤكد أن الفجوة بين التعليم وسوق العمل تالشت
موجودة ،وإن بدرجة أقل ،مقارنة بعقدي السبعينّيات والثمانينّيات ،ويمكن تلخيص اتجاهات هذه الفجوة ،ثم
التوصيات المقترحة بخصوصها في النقاط التالية:
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-

أن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إنما يحكمها نمط التنمية السائد في الدولة

ألول عن نمط التعليم ،ونمط سوق
والمجتمع القطريين ،فهو – أي نمط التنمية المعمول به  -المسؤول ا ّ

العمل ،بما في ذلك نوعية التعليم ومستواه ،والنشاط االقتصادي الخاص بسوق العمل ،وطبيعة فرص

العمل المتاحة.
-

يجب على النظم التعليمية مواكبة متغيرات سوق العمل ومتطلباته المتجددة ،بما يكفل إنتاجها مخرج ٍ
ات

تعليمي ًة ال تواجه شبح البطالة ،أو ما يعرف بـ "بطالة المتعلمين"؛ بسبب افتقارها إلى المهارات المطلوبة
والالزمة لتسيير اقتصاد المعرفة.
-

بناء على ما سبق؛ يجب على النظم التعليمية تحديد أهدافها وغاياتها اإلستراتيجية في بناء أرس المال
ً
البشري .والواجب على تلك النظم أن ترتبط بتطوير مهارات مخرجاتها التعليمية وتمكينها مهنيا .ويجب
على النظم التعليمية ّأال تخضع لشروط شغل الوظيفة ومتطلباتها ،بل ينبغي من سوق العمل ،والقطاع

الخاص بالذات ،مراعاة طبيعة الموارد البشرية المواطنة ،وجذبها باالمتيازات المادية والمعنوية ،بحيث
ال تقل عن االمتيازات المدعومة من القطاع الحكومي.
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