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الملخص
ودول  عام  بشكل  العربية  الدول  في  التوطني  موضوع  البحث  هذا  يتناول 

التعاون اخلليجي بشكل خاص، ويقدم دراسة نقدية لواقع احلال.  مجلس 

وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها محاولة لتسليط الضوء على التحديات 

البشري  املال  رأس  وتطوير  إدارة  مجال  في  العربية  الدول  تواجهها  التي 

ويشير  كما  الصعد.  جميع  على  حتوالت  من  العالم  يشهده  ما  ظل  في 

والتوظيف  التوطني  ميدان  في  أجريت  التي  الدراسات  بعض  إلى  البحث 

والسياسات واملبادارات احلكومية في بعض دول مجلس التعاون اخلليجي، 

في  احلكومات  جهود  لدعم  مبتكرة  استرايتجية  رؤية  إلى  احلاجة  ويبني 

تطوير سياسات توطني أكثر فعالية تتوازن مع احتياجات املواطن واخلطط 

التنموية احلكومية.

ويشير البحث كذلك إلى ضرورة اعتماد مفاهيم جديدة لتلبية حاجة سوق 

العمل بطريقة ذكية ومتوازنة، وتوجيه خطط وبرامج التوطني لردم الفجوة 

بني العرض والطلب في أسواق العمل من خالل توجيه سياسات التوطني 

لتتعامل مع احملاور بطريقة أكثر واقعية بدالً من التعامل مع األعداد اجملردة. 

وتخلص نتائج هذا البحث إلى أهمية تطوير خارطة توطني تراعي األبعاد 

عنها  وتنبثق  املواطنني  من  اخملتلفة  الفئات  احتياجات  وتلبي  الدميوغرافية 

ووفق  املواطنة  البشرية  للقوى  وتنموية شاملة  خطط تشغيلية سنوية 

االحتياجات والتوجهات االستراتيجية للدولة. ويوصي البحث باتباع أسلوب 

التنبؤ اإلحصائي، والتحديد املسبق لالحتياجات الوظيفية من املهن لتطوير 

والزمانية  املكانية  والظروف  اجملتمع  احتياجات  واقع  ومن  التوطني،  خارطة 

وقت التخطيط.
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مقدمة
تحديات الخارطة العالمية الجديدة 
وسوق العمل الوطني
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مقدمة: تحديات الخارطة 
العالمية الجديدة وسوق 

العمل الوطني
االبتكارات  وتيرة  فيه  تتسارع  متغير،  ديناميكي  عالم  في  اليوم  نعيش 

هو  التغيير  أصبح  حيث  وامليادين،  احلقول  جميع  في  واالستكشافات 

دول  أصبحت  كذلك،  كل  وأمام  اليوم.  حياتنا  في  نعيشه  الذي  الروتني 

جميع  وعلى  ومعقدة  متعددة  حتديات  مع  مباشرة  مواجهة  في  العالم 

املمكن معها  من  يعد  لم  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  الصعد، 

اليوم   فالرؤية  املستقبل،  صورة  عليه  ستكون  ما  نرسم  أو  نستشرف  أن 

»ضبابية« وتعتمد على »التوقعات« أو »التخمينات« أكثر من أي وقت 
مضى.

ويجد اخملططون وصناع القرار  في الدول صعوبات كبيرة لتلبية احتياجات 

أن  والرفاه جملتمعاتهم،  التقدم  أّن عليهم وفي سبيل حتقيق  إذ  التوظيف، 

استيعاب  من  ليتمكنوا  وذلك  وأفقيا،  رأسيا  املستمرة  للتنمية  يؤسسوا 

املال  رأس  املتوقعة وضمان االستخدام األمثل لطاقات  الزيادات السكانية 

البشري. وهو ما أصبح يشكل ضرورة ملحة في عالم متنافس ال يعرف غير 

لغة التغيير وهو ما يلزم اخملططني بأن يسعوا دائما للتطوير والتوسع من 

أجل تعزيز املكانة األمنية والنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية في 

دولهم. وتأتي اخلطط اخلاصة بالتنمية البشرية والتعليم وتوفير املوظفني 

1



13 التوطني بني العرض والطلب | دراسة نقدية لواقع التوطني في العالم العربي   12

التنموية  اخلطط  تلك  تنفيذ  عاتقهم  على  سيحملون  الذين  والعاملني 

وحمل راية التقدم والرقي جملتمعاتهم على رأس اخلطط الوطنية.

والشرق  املنطقة  تشهدها  التي  العنيفة  السياسية  التقلبات  ظل  وفي 

للقوى  كبيرة  هجرات  حدوث  احتماالت  ظل  وفي  عام،  بشكل  األوسط 

العاملة بني دولها، وفي ظل التزام احلكومات بتأمني عرض كاٍف من فرص 

ووضعها  ومستقبلها  بحاضرها  يرتبط  الذي  األمر  ملواطنيها  العمل 

التنافسي، يبرز السؤال املهم محور هذا البحث:

بتوفير  يلتزموا  أن  القرار  وصناع  الحكومات  على  يجب  »ه��ل 

الوظائف لمواطنيهم بغض النظر عن طبيعة الوظيفة؟«،

وذلك في إطار ما درج اصطالحه في دول مجلس التعاون اخلليجي بالتوطني، 

تشغيل  مثل  العربية  الدول  بقية  لدى  مقاربة  مسميات  يقابل  والذي 

املواطنني و/أو مكافحة البطالة و/أو توفير فرص العمل، وهو أحد األسئلة 

التي سنحاول اإلجابة عليها في هذا البحث.

الثاني  القسمني  في  قسماً.  عشر  أحد  إلى  البحث  هذا  تقسيم  مت  وقد 

والثالث، نستعرض منهجية الدراسة وبعض التعريفات الهامة. ونقوم في 

القسم الرابع بوصف مشكلة الدراسة وبعض أبعادها. بينما في القسم 

املتعلقة  وخاصة  العالم  دول  تواجهها  التي  التحديات  اخلامس نستعرض 

في  السابقة  األبحاث  لبعض  نظرية  مبراجعة  نقوم  ثم  البشرية،  باملوارد 

في  أجريت  التي  الدراسات  بعض  على  الضوء  ونسلط  السادس،  القسم 

ميدان التوطني. ويستعرض البحث في القسم السابع سياسات ومبادارات 

التوطني والتوظيف في بعض دول مجلس التعاون اخلليجي. ويتطرق القسم 

املواطنني  متطلبات  بني  الذكي  التوازن  من  نوع  إيجاد  أهمية  إلى  الثامن 

سياسات  دور  على  والتأكيد  العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  واحلكومات، 

في  البحث  ويسلط  املناسبة.  احللول  إليجاد  مراحله،  مبختلف  التعليم 

القسم التاسع الضوء على مفهوم فجوتي العرض والطلب ويقدم بعض 

احللول التي من شأنها تقليص حجم فجوة التوطني. ويؤكد في القسم 

العاشر على أهمية تطوير خارطة للتوطني تنبثق عنها خطط تشغيلية 

سنوية لتنمية القوى البشرية املواطنة، ويقدم البحث في القسم احلادي 

عشر واألخير عدداً من املالحظات واحللول املقترحة والتوصيات العامة.
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منهجية الدراسة
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منهجية الدراسة
املؤشرات  التحليلي في حتليل  الوصفي  املنهج  الدراسة على  تعتمد هذه 

خاص،  بشكل  العربية  الدول  في  والتشغيل  العمل  بأوضاع  الصلة  ذات 

واإلحصاءات العاملية التي ترصد أوضاع التشغيل والبطالة وارتباط التنمية 

البشرية بنتائج التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية بشكل عام.

احلالية لتحدد  التوظيفية  السياسات  الدراسة نقديا وحتليليا  وقد عاجلت 

دوائر  بواسطة معظم  تبنيها  مت  التي  السياسات  أغلب  أن  املشكلة وهي 

العالم  في  الوظائف  وتوطني  البطالة  مبواجهة  اخملتصة  القرار  صناعة 

العربي توجه بطريقة عددية بحتة تعتمد على إحصاء أعداد الذين يعملون 

البطالة  والذين ال يعملون، وتهدف بشكل مبسط ومباشر خلفض نسب 

ورفع نسب التشغيل.

وفي إطار تلك املعاجلة، فقد بحثت الدراسة عن اآللية املنطقية التي تكفي 

لتشكيل استراتيجية شاملة للتوظيف احمللي )التوطني(، في ضوء حتقيق 

رؤية اجملتمع واحلكومة التنموية، مع احملافظة على معايير إرضاء املوظفني 

ومتكينهم من حتقيق ذواتهم مهنياً ووظيفياً واحتياجاتهم املادية واملعنوية.

األمم  منظمة  عن  الصادرة  باإلحصاءات  بشكل خاص  الدراسة  استرشدت 

املتحدة ومنظمة العمل الدولية، وذلك في ضوء املعايير الدولية إلحصاءات 

 ،1)160( رقم  االتفاقية  مبوجب   ،1985 عام  املنشورة  والتوظيف  العمل 

قبل  من  الدراسة  تغفل  لم  كما   ،2)170( رقم  التكميلية  والتوصية 

اإلحصاءات املنشورة عن مراكز اإلحصاء في الدول العربية.        

وفي اجململ، يرى البحث أن سياسات التوطني احلالية في الوطن العربي ال 

تنموية طموحة  النابع عن خطط  احلقيقي  الطلب  احتياجات  تعالج كل 

 re-active( الفعل  رد  أسلوب  على  تعتمد  بل  استباقي،  بشكل 

بطريقة  العمل  عن  الباحثني  املواطنني  احتياجات  تعالج  وال   ،)actions
ترضي رغباتهم اإلنسانية الطبيعية في العمل واإلجناز والقيمة اجملزية عن 

العمل في إطار اجتماعي ونفسي مناسبني.

البحث  وم��راح��ل  لمكونات  عاما  وصفا  يمثل   1 رق��م  الشكل 

الرئيسية، وإشارة إلى أهم نتائجه ومقترحاته.

2
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توجيه

بيانات حول
ديمواغرافية
السكان

أنظمة السجل
السكاني الحديثة

الخطط
الحكومية والتنموية

موجهات

أهم نتائج
الدراسة

مقترح الدراسة

العربي  الوطن  في  العمل  عن  العاطلني  أعداد 
خالل العام 2011 اقترب من 15 مليون شخص

الشباب  بني  العربي  العالم  في  البطالة  نسب 
تتراوح بني 25- 30%، وستحتاج الدول العربية إلى 
100 مليون وظيفة في العام 2025، وذلك فقط 
للمحافظة على مستويات البطالة احلالية!

الدراسات والبحوث في األدبيات احلالية

ومنظمة  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  اإلحصاءات 
العمل العربية ومراكز اإلحصاء العربية

بأوضاع  املتعلقة  املواضيع  - وصف وحتليل 
العمل والتوظيف في الدول العربية.

التوظيفية  - رؤى نقدية وحتليل للسياسات 
احلالية في الوطن العربي.

البحث عن آلية منطقية 
لتشكيل استراتيجية 

شاملة للتوطين؟

مخطط علمي يحقق متطلبات اجملتمع 
ومتطلبات  السوق  ومتطلبات  احمللي 

التنمية للدولة بشكل متوازن؟

المشكلة؟

البشري  املال  رأس  تطوير  بأن  تشير  دولية  ودراسات  تقارير   -
ستواجه  التي  التحديات  أهم  أحد  سيكون  عليه  واحملافظة 

حكومات العالم.

- ارتفاع نسب الباحثني عن العمل (فجوة طلب) على الرغم من 
توفر وظائف وال جتد عروضاً تطابقها (فجوة عرض).

أهم نتائج الدراسة

- البحوث احلالية تركز على التوطني من حيث األبعاد التكنولوجية 
واالقتصادية والتنموية، وعالقة اخملرجات التعليمية بها.

على  تعتمد  والبحوث  الدراسات  في  املقترحة  التوطني  حلول   -
السياسات  تلك  يجعل  مما  املشترك،  واحلس  العقالني  التفكير 

عرضة لسيناريوهات مختلطة من النجاح والفشل.

الطريقة  على  تعتمد  احلالية  واملمارسات  التوطني  سياسات   -
العددية وتستهدف خفض نسب البطالة ورفع نسب التشغيل.

- عدم شمولية استراتيجيات التوطني احلالية لتحقق التكامل مع 
متعددة  وعناصر  عوامل  االعتبار  بعني  وتضع  التنمية  خطط 
 ، الوظائف  لبعض  الذهنية  والصورة  املواطنني  رغبات  منها 
الهياكل  الستكمال  واالستراتيجية  األمنية  األهمية  وكذلك 
التقنية  الوظائف  توطني  خالل  من  املعرفة  وتوطني  الوظيفية 

واملعقدة وذات األهمية االستراتيجية سياسات التوطين العامة

سياسات التمكين وبناء القدرات

السياسات المنظمة في المؤسسات

خطط استراتيجية عشرية وأيضا إدارة 
تشغيلية سنوية

الدراسة
المبدئية

خارطة التوطين
خطة استراتيجية متكاملة

- أسلوب التنبؤ ا¢حصائي

- تحديد النسب وا¦عداد وفقا الحتياجات 
المهن والوظائف (الحرجة)

الشكل رقم 1: حملة عامة عن مكونات ومراحل البحث الرئيسية3  
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التعريفات3

3
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التعريفات3

شغر وظيفة

عمليات التوطين

فوارق التوطين

فجوة التوطين

فجوة الطلب

فجوة العرض

توطين المهن

فجوة العرض 
السالبة

فجوة العرض 
الموجبة

البطالة المقنعة 

خارطة التوطين

البحث  أو  اإلعالن عنها،  ومت  تصف حالة وجود وظيفة مطلوبة، 

عمن يشغلها، دون أن يتم إيجاد املوظف املطلوب.

تأهيل  تضمن  التي  واخلطط  والبرامج  السياسات  تلك  هي 

دمجهم  لدعم  للدولة(،  الوطنية  اجلنسية  )حاملي  املواطنني 

أو  موظف  بصفة  سواء  العمل،  بسوق  لاللتحاق  وتوجيههم 

وسالمة  أمن  في  تساهم  التي  الوظائف  لشغل  مستثمر، 

وحيوية ورفاه اجملتمع وتقدمه، وحتقق للمواطن املستوى املعيشي 

والقيمة املعنوية املناسبتني ليساهم بفعالية في تقدم اجملتمع.

التي عرضت على الفئات املواطنة ثم لم  التوظيف  هي عروض 

يتم إيجاد من يقبل بها أو من يشغلها.

هي حصر حاالت طلبات التوظيف التي ال جتد عروضا تطابقها، 

الرغبة  أو  القدرة  لديهم  مواطنني  جتد  ال  التي  العرض  وحاالت 

بشغلها، وهي تساوي  )فجوة الطلب + فجوة العرض(.

توظيف  عروض  ال جتد  التي  التوظيف،  هي حصر حاالت طلبات 

تطابقها.

هي حصر حاالت الوظائف املعروضة التي ال جتد مواطنني لديهم 

القدرة أو الرغبة بشغلها.

هي عملية توظيف وشغل أعداد محددة سلفا من فجوة العرض، 

بحيث تكون كافية الستمرار املهنة من جيل إلى جيل، بشكل 

آمن وفي جميع املناطق.

إما  واستمرارها  للتوطني،  مخططة  وظائف  شغر  استمرار 

شاغرة أو مت إشغالها، من خالل وافدين )غير مواطنني(، 

أعداد  وزيادة  معينة،  وظيفية  بفئة  التكدس  حالة  تصف  وهي 

أحد  وهي  مبرر،  ودون  لها،  اخملطط  فوق  تشغلها  التي  املواطنني 

أسباب البطالة املقنعة.

هو وصف حلالة مجموعة املوظفني الذين يحصلون على أجور أو 

رواتب دون مقابل من العمل أو اجلهد الذي تتطلبه الوظيفة، وهي 

نسبة إذا مت سحبها من مجال العمل ال يترتب على خروجها أي 

نقص في إجمالي إنتاج املؤسسة.

تلبية  أفضل  حتقق  التي  املتكاملة  االستراتيجية  اخلطة  هي 

واملتأثرة  واملؤثرة  املشاركة  اخملتلفة  الفئات  متطلبات  لكافة 

بعملية توطني الوظائف.

3
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وصف المشكلة
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4
وصف المشكلة

القرار  صناع  سيقف  املقدمة،  في  طرحناه  الذي  السابق  السؤال  وأمام 

كل  متثيل  ميكن  والتي  األسئلة،  من  العديد  أمام  االستراتيجي  واخملطط 

سؤال منها، وكأنه مركبة جتذب متخذ القرار نحو اجتاه معني. ليجد وأمام 

طرح سؤال آخر، أن هناك مركبة أخرى جاذبة تسحبه في اجتاه آخر، قد يبدو 

بعكس اجتاه السؤال األول! فعلى سبيل املثال:

هل يجب أن تلبي احلاجة لتوطني الوظائف تعزيز نتائج إحصاءات سكانية  	•
معينة تهتم بنسب املوظفني املواطنني العاملني بسوق العمل فقط؟

يعني  %100 ، هل  للعمل هي  القابلني  السكان  نسبة  كانت  إذا  فيما  	•
ذلك أنه ال توجد أي مشاكل في سوق العمل؟

فيها  مبا  مواطنني،  خالل  من  بالدولة  العمل  احتياجات  تلبية  متت  هل  	•
ذهنية  في  يبدو  كما  عرفاً،  املتدنية  االجتماعية  السمة  ذات  الوظائف 

الكثيرين؟

هل مت حتديد وظائف معينة ذات أهمية أمنية أو استراتيجية أو سياسية  	•
وما  الدولة؟  أبناء  من  مبواطنني  إشغالها  يلزم  بحيث  هامة،  اجتماعية  أو 

هو التصرف في حال عدم توفر املواطن الذي يطلب تلك الوظيفة؟

واملطلوبة؟ املعروضة  املواطنون بشكل متوازن للوظائف  هل يتجه  	•
هل املواطنون مؤهلون بشكل كاف لتلبية احتياجات سوق العمل مبهنية  	•

واحترافية منافسة؟

واملواطنني  للموظفني  املتوفرة  واملعنوية  املادية  االمتيازات  تلبي  هل  	•
سينتج  أم  املواطنني،  احتياجات  واخلاص  احلكومي  بالقطاعني  العاملني 
عن عملية تعيني املواطنني في وظائف وفئات معينة حالة تبرم وعدم رضا 

وسط املواطنني مما يهدد بوجود حاالت من السخط واالعتراض؟

مبعايير  يخل  قد  معيار معني  تلبية  على  العمل  أن  للمتابع  يظهر  وهكذا 

أخرى، األمر الذي يوجب على صانع القرار في هذا اجملال، البحث عن نقطة 

تلك  معظم  تعالج  أو  متوازن  بشكل  املطالب  كافة  تلبي  التي  التوازن، 

املعايير والتحفظات. ونحاول خالل هذه الورقة العلمية البحث عن كيفية 

إيجاد حل مخطط وعلمي يحقق متطلبات اجملتمع احمللي ومتطلبات السوق 

ومتطلبات التنمية للدولة بشكل متوازن.
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تحديات الخارطة 
العالمية الجديدة

5
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15

خطط مستقبلية
طويلة األجل

التقارب بني تكنولوجيا
املعلومات العاملية

الفجوة بني األغنياء والفقراء

القدرة على اتخاذ قرارالقضايا الصحية

السالم والصراعات

وضع املرأة

اجلرمية املنظمة

الطاقة

العلوم والتكنولوجيا

املمارسات األخالقية العاملية

السكان واملوارد

الدميوقراطية

املياه النظيفة

التنمية املستدامة وتغير املناخ

تحديات الخارطة العالمية 
الجديدة

توضح الدراسات أن التحديات العاملية في اجململ تتلخص في خمسة عشر 

حتد رئيسي5، كما هو موضح في )الشكل رقم 3(. وتشير هذه الدراسات 

احلكومات  قبل  التحديات من  تتم معاجلة هذه  أن  املمكن  غير  أن من  إلى 

الدولية  واملنظمات  دوليا بني احلكومات  إن ذلك يتطلب تعاونا  مبفردها، بل 

واألفراد.  املدني  اجملتمع  ومنظمات  واجلامعات  اخلاص  القطاع  ومؤسسات 

ولعلنا نوافق على أنه ميكن وضع وصفات عالجية واضحة جلميع  التحديات 

العمود  يعتبر  البشري  العنصر  أن  إذ  »املوارد«،  و  »السكان«  باستثناء 

الفقري  واحملرك لعملية التطوير واإلصالح التي ال بد أن تبدأ من داخل الدولة 

نفسها.

تجاه
مستقبل

أكثر
غموض�

تحديات
الزمنعديدة

الشكل رقم 2: التحديات وغموض الرؤية املستقبلية

5

الشكل رقم 3: أبرز 15 حتد تواجه العالم  

6Glenn et al.,     :املصدر
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وقبل أن نستمر في موضوع البحث، فإن من املهم أن نحاول تأطير املشكلة 

وتعريفها. وهو ما يتطلب أيضا بلورة فكر شمولي للعالم الذي نعيش فيه، 

بعيدا عن الظروف اخلاصة بكل دولة. فالعالم اليوم يشهد تناميا مضطردا 

في أعداد السكان. فمن أقل من مليار نسمة في عام 1800، وصل عدد 

السكان في العالم اليوم إلى 7 مليارات نسمة، ويتوقع أن يزيد بنحو  الثلث 

بحلول العام 72050 . كما تشير اإلحصاءات املتوفرة عن العالم العربي 

360 مليون  العربية من السكان يبلغ م بني320 و  الدول  أن نصيب  إلى 

نسمة إذا ما متت إضافة املهاجرين الذين يعيشون خارج بلدانهم8  )أنظر 

الشكل رقم4(.

وتظهر اإلحصاءات الصادرة في العام 2012 عن منظمة العمل الدولية 

أوضح  حني  أن نسبة البطالة في الدول العربية وصلت إلى 15%10. في 

نسبة  أن   ،  2013 عام  أوائل  في  ذاتها  املنظمة  عن  صدر  الذي  التقرير 

البطالة بني الشباب العربي تكاد تصل إلى 25%، وهو مؤشر حرج وناقوس 

خطر ينذر بحجم املشكلة في اجملتمع العربي11. ومن هنا فإن هناك حاجة 

ملحة لتطوير مفاهيم جديدة لدور الدولة وسياسات التوطني والتوظيف 

لتحقيق االستقرار السياسي فيها، ولكن األمر ليس بهذه السهولة!
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عدد السكان باملليار 

1804

1927
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1987

1999

2013

2050

1 مليار
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3 مليار

4 مليار

5 مليار

6 مليار

7 مليار

9.3 مليار

الشكل رقم 4: زيادة مضطردة في عدد السكان حول العالم

9United Nations    :املصدر
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إليه  )ويشار  البشري  املال  رأس  فمصطلح 

العاملة(  القوى  أو  البشرية  باملوارد  أيضا 

في جميع  متزايد  اهتمام  على  بات يستحوذ 

سابقا  وصفناه  وكما  بكونه  العالم،  أنحاء 

ألي  العصبي«  »اجلهاز  و  الفقري  العمود 

محيط  في  ونفوذه  لتأثيره  نظرا  إداري  نظام 

إلى  احلالية  الدراسات  خلصت  وقد  وجوده. 

أن هناك ثمانية مواضيع يجب أن تكون على 

جدول أعمال دول العالم تتعلق بإدارة وتطوير 

في  موضحة  هي  كما  البشري  املال  رأس 

125. ويشير  رقم  الشكل  من  األحمر  اجلزء 

األخصائيون إلى أنه وعلى الرغم من األهمية 

القدرة  أن  إال  العناصر  لهذه  االستراتيجية 

احلالية في دول العالم تكاد تكون منخفضة 

إلى  يصل  لم  واألفقي  الرأسي  التقدم  وأن 

املستوى املطلوب13.  

مرتفع
ض

خف
من

مرتفع منخفض

القدرة الحالية

ية
قبل

ست
لم

ة ا
مي

ه
ا�

إتقان عمليات وإجراءات
املوارد البشرية

إعادة الهيكلة املؤسسية

الوفاء مبتطلبات
االجتذاب والتوظيف

تعزيز التزام
املوظفني حتسني إدارة

األداء واملكافآت

إدارة التنوع

إدارة املسؤولية االجتماعية

قياس املوارد البشرية وأداء املوظفني

توفير اخلدمات املشتركة واالستعانة
مبصادر خارجية للموارد البشرية

حتويل املوارد البشرية
إلى شركاء استراتيجيني

إدارة املواهب

إدارة التوازن بني
العمل واحلياة

حتسني وتنمية
املهارات القيادية

إدارة التغيير
والتحول الثقافي

إدارة التوزيع الدميوغرافي

التحول الى
مؤسسة متعلمة

إدارة العوملة

أهمية العالقة اليوم

حجم العينة: 4.741

مرتفع
منخفض

حاجة
متوسطة

حاجة
منخفضة

حاجة
ماسة وقوية

الشكل رقم 5: أهم ثمانية مواضيع متعلقة باملوارد البشرية مدرجة على جدول أعمال دول العالم

14KPMG     :املصدر
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مراجعة نظرية لبعض 
األبحاث السابقة

6
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مراجعة نظرية لبعض األبحاث 
السابقة: 

وفي  العربي  الوطن  في  الباحثني  تركيز  فإن  احلالية،  األدبيات  إلى  وبالنظر 

دول اخلليج يتجه بشكل كبير نحو مفهوم التوطني التكنولوجي واألبعاد 

سياسات  جناح  مبدى  التعليمية  اخملرجات  وعالقة  والتنموية  االقتصادية 

التوطني. وتشير بحوث أخرى إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع عدد خريجي 

تعاني  زالت  ما  املؤسسات  أن  إال  املاضية،  األخيرة  السنوات  في  اجلامعات 

من ضعف تلك الكوادر من الناحية املعرفية واملهارية وهو ما يجعلها بني 

القيام  أو  توظيفهم،  مت  من  بإقالة  تقوم  أن  أما  وهو  مر،  كالهما  اختيارين 

بعض  عن  بسيطة  حملة  يعطي  رقم1،  بعملية توظيف جديدة.15 اجلدول 

الدراسات التي تعرضت ملوضوع التوطني وتركيز اجلانب البحثي فيها.

الدراسات واجلوانب البحثيةالباحثني

 171997 ذياب  تطوير رأس مال بشري يتمتع بالعقلية عميرة: 162011 ، 
التكنولوجية املتطورة كركيزة أساسية 

للتنمية االقتصادية
تأثير االستثمار األجنبي املباشر والتوطني الصادق: 182011 

التكنولوجي
1920Marflect:	2006، 2010:الظروف القانونية والسياسية وتأثيراتها املالكي

في برامج التوطني
توطني اإلشراف التربوي في املدرسة لبناء الزايدي )2011(21  

مجتمع تعلم مهني
التركيز على بناء القدرات واملهارات التي الباحسني: 2006 ،22 احلمامصي: 1997 23

يتطلبها سوق العمل
التركستاني: 1999، 24 اجلبر: 1994، 

26بدران والدهشان:  25 القحطاني:1998، 

27 2000

دور برامج التعليم العالي واجلامعات في 
سياسات التوطني

تنمية األمناط السلوكية القادرة على حتقيق القرني )1990( 28  
حاجات وتطلعات  اجملتمع التنموية وتوطني 

الوظائف
الشميمري والدخيل اهللا:2000، 29 العنزي: 

 Alanezi 31 .1993 :30 النمر  ، 2000
 32,2011

دور القطاع اخلاص في التوطني

أزمة التعليم العالي وعجزها عن دفع برهوم: 1988 33
عملية التنمية

تسرب العمالة الوطنية من القطاع اخلاصاحلربي: 2008 34
قياس العائد االستثماري من رأس املال املصبح: 2005 35

البشري وأهمية إعادة بناء رأس املال البشري

6
جدول رقم 1:

الدراسات والبحوث المتعلقة بالتوطين في األدبيات الحالية
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األدبيات  في  الدراسات  أهمية  من  الرغم  وعلى  أنه  إلى  األبحاث  وتشير 

احلالية، فإن معظم الباحثني استخدموا التفكير العقالني واحلس املشترك 

القتراح سياسات توطني القوى العاملة في املؤسسات، ما يجعل من تلك 

السياسات عرضة لسيناريوهات مختلطة من النجاح والفشل. 36  

وهناك مجموعة من الدراسات األخرى التي حاولت وصف ومعاجلة مشاكل 

التوطني من مناظير مختلفة، منها دراسة الشراح37 التي حاولت مراجعة 

الكويت على مدى  الوافدة وخاصة في  العمالة  التوطني وحجم  مؤشرات 

عشر سنوات للتأكيد على حجم املشكلة. واستعرضت الدراسة اجلهود 

التي بذلتها والقوانني التي سنتها دولة الكويت إلى جانب استعراضها دور 

القطاع اخلاص، حيث فندت بعض املبادرات واجملاالت كاجملال املصرفي كمثال 

هام ميكن تفعيل التوطني فيه وحتقيق نتائج سريعة. إال أن البحث لم يقدم 

حال شموليا ولم يحدد املشكلة كموضوع يحتاج إلى خطة استراتيجية 

وتؤسس  احمللية،  املتشابهة  واملبادرات  التعارضات  كل  تنفي  شاملة، 

االقتصادية  وأبعادها  التوظيف  عملية  جوانب  كل  وتدرس  للمستقبل 

والنفسية واالجتماعية. 

التوظيف  ملشروعات  تصور  لوضع  فهدفت  وآخرين38  دراسة سليمان  أما 

الدراسة  بحثت  وقد  مبصر.  الشباب  لتشغيل  قومي  مشروع  إطار  ضمن 

املستوى  على  احللول  لبعض  تطرقت  ثم  وأبعادها  املشكلة  حجم 

العمل  على  للتشجيع  مقترحات  قدمت  والتكتيكي، حيث  االستراتيجي 

بالقطاع اخلاص والذي وصفته بالقطاع الذي يحتاج للتنمية والتشجيع. 

لراغبي  آمن  كمالذ  احلكومي  العمل  أهمية  من  الدراسة  قللت  كما 

وفي  اخلاص.  والعمل  األهلية  املبادرات  تشجيع  ضرورة  وأكدت  التوظيف، 

املساهمة  والشركات  التعاونيات  إنشاء  الدراسة على  ذلك شجعت  إطار 

لتجميع القوى الشابة لتؤسس شركاتها وأعمالها اخلاصة، وقدمت بعض 

األمثلة من واقع البيئة احمللية. ورغم جراءة الطرح واندفاعه، إال أنه افتقد 

وكأنها  التوطني  مشكلة  وحل  وظائف  إيجاد  على  وركز  الشاملة  للرؤية 

عكس البطالة، وهو ما حتاول الدراسة التي بني أيدينا أن تغطيه.

 2008 عام  املصري  الوزراء  أصدرها مجلس  نظرية  علمية  دراسة  وأكدت 

في  الدولية  للمنهجيات  مقارنة  »دراسة  جملموعة من الباحثني،40 بعنوان 

املصرية«،  التجربة  إلى  باإلشارة  العمل  وقوة  البطالة  إحصاءات  مجال 

على أهمية امتالك البيانات الصحيحة عن واقع العمل، وتطرقت للحاالت 

بالعمل،  ترغب  وال  تعمل  ال  التي  املثال،  سبيل  على  املرأة  كحالة  اخلاصة 

وحاالت العمل الدائم واملؤقت وعدد ساعات العمل ونوعية العمل وأسباب 
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التعطل عن العمل والفترة املستغرقة إليجاد عمل جديد. وكان املالحظ 

في هذه الدراسة جلوء الباحثني ألسلوب جمع املعلومات بالعينات وبآليات 

وهو  االستمارات،  تعبئة  بواسطة  ميدانية،  عينات  على  تعتمد  إحصائية 

ما ال ميكن معه الوقوف على الوضع الفعلي بشكل تام إال بتكاليف عالية 

البحث  انتهاء  وقت  عن  أكثر  أو  سنة  متأخرة  املعلومة  تكون  ما  وغالبا 

استخدام  آللية  تفتقر  الدراسة  هذه  أن  كما  اإلحصائي.  التقرير  وإصدار 

للتوظيف  الشامل  التخطيط  في  توظيفها  وكيفية  اإلحصائية  البيانات 

أيضا  ويالحظ  الطلب،  لتحديد فجوة  والتي ستنتهي  واملستقبلي،  احلالي 

العرض،  فجوة  ونوعية  حجم  وحتديد  حساب  آلليات  الدراسة  تطرق  عدم 

وهو أمر ضروري للعمل على توجيه وحتسني عملية التوظيف لتخدم خطة 

التنمية احمللية.

وهو   ،6 رقم  الشكل  في  هو  كما  عمل  إطار  فقدمت  الهران  دراسة  أما 

يقترب من البحث املوجود بني أيدينا، من حيث تركيز عملية التوظيف على 

مقارنة فجوتي العرض والطلب، ولكنه ركز في حلوله على التائيات الثالث: 

الدور التشريعي واإلعالمي  – التوعية( ليبرز تكامل  – التأهيل  )التحفيز 
والتعليمي في متكني املواطنني من املنافسة اجلادة على الوظائف. وإن كانت 

تلك الدراسة األقرب لدراستنا إال أنها لم تدرس املوضوع من جوانبه كلها مبا 

فيها اخلطة التوطينية الشاملة، والتي تدرج في حساباتها الوظائف غير 

واالرتباط  الوطني،  للتوظيف  واألمنية  املوطنة واالحتياجات االستراتيجية 

مع اخلطة التنموية على املدى القريب والبعيد، وال عن كيفية احلصول على 

مبراقبة لصيقة  تلك اخلطة  إدارة  لتدبير  والدميوغرافية  السكانية  البيانات 

للواقع اليومي، وإدارة فعالة للبعد االستراتيجي طويل املدى.
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سياسات ومبادرات 
التوطين والتوظيف 
في دول مجلس التعاون 
الخليجي

7
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سياسات ومبادرات 
التوطين والتوظيف 

في دول مجلس 
التعاون الخليجي

التي  للمبادرات  والتطبيقي  العملي  اإلط��ار  وفي 

انطلقت من مجموعة دول مجلس التعاون اخلليجي، 

وإيجاد  التوطني  بعمليات  كبيرا  اهتماما  أولت  والتي 

على  ووضعتها  ملواطنيها  ومرضية  مجزية  وظائف 

قد  الدول  تلك  من  دولة  كل  أن  جند  أولوياتها،  سلم 

هدفت  التي  احمللية،  املبادرات  من  مبجموعة  تفردت 

بشكل كبير وبوسائل مختلفة، إليجاد حلول تسهم 

في تشغيل وتوظيف املواطنني. وإن لم تصل ملستوى 

تتطور  مبادرات  تظل  ولكنها  الشمولي،  التخطيط 

حالة  في  العملية  تلك  بأن  يوحي  ومبا  باستمرار، 

التخطيط  مستوى  على  والتعقيد  والتكامل  النمو 

بعض  على  أمثلة  يلي  وفيما  اخلدمات.  وتصميم 

مبادارات التوطني في عدد من دول مجلس التعاون:

اإلمارات والسعودية وقطر وعمان والبحرين.

7
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أوال: دولة اإلمارات العربية المتحدة 

مجلس أبوظبي للتوطين:

وقد تأسس في عام 2005، ويعنى بتوفير فرص العمل املستدامة واملتميزة 

املؤسسية  الشراكات  تأسيس  خالل  من  أبوظبي،  إمارة  في  للمواطنني 

في  واخلاصة  احلكومية  واملؤسسات  الهيئات  مختلف  مع  واالستراتيجية 

وجهة  عمل  عن  الباحث  بني  قوية،  عالقة  ببناء  اجمللس  يقوم  اإلمارة. كما 

واحتياجاته  العمل  سوق  ملتطلبات  الدقيق  الفهم  على  قائمة  العمل، 

املؤسسات  أهم  مع  والتواصل  بالتعاون  أيضاً  اجمللس  ويقوم  املستقبلية. 

التعليمية والتدريبية في اإلمارة للعمل معاً على تصميم عدد من برامج 

التدريب والتأهيل التي تهدف إلى تطوير الكفاءات واملهارات لدى الباحثني 

عن عمل وتسهيل حصولهم على فرص عمل واعدة.

هيئة »تنمية«:

»تنمية« مبوجب  الوطنية  البشرية  املوارد  وتوظيف  تنمية  هيئة  أنشئت 

وتختص   .1999 نوفمبر   15 بتاريخ  رقم27(  احتادي  )قانون  ب�  مرسوم 

باملهام التالية:

الوطنية. البشرية  املوارد  توظيف   o
سوق  احتياجات  لتلبية  واملاهرة  املؤهلة  الوطنية  العمل  قوة  عرض  زيادة   o

العمل.

العمل اإلجمالية. العمالة األجنبية ضمن قوة  تخفيض نسبة   o
الوطنية. العاملة  العملية للقوى  القدرات واإلمكانات  تنمية وتطوير   o

مبادرة أبشر: 

والتي  اإلمارات،  دولة  قيادة  رؤية  من  فلسفتها  »أبشر«  مبادرة  تستلهم 

املواطن في  يلعبه  أن  الذي يجب  والدور احملوري  اإلنسان  تؤكّد فيها مكانة 

عملية التنمية، حيث مت تصميم هذه املبادرة وفق رؤية متكاملة وواضحة 

وتوفير  العمل،  قوة  في  الوطنية  العمالة  مشاركة  معدل  رفع  إلى  تؤدّي 

فرص عمل للمواطنني، وحتقيق ميزة تنافسية لالقتصاد الوطني. وتتضمن 

املبادرة حزمة من البرامج الوطنية التي متّ إطالقها وتطويرها تباعاً، والتي 

وقد  التوطني،  في  احلكومية  واإلجراءات  السياسات  تدعم  أن  شأنها  كان 

ساهمت في:

خلق فرص وظيفية للمواطنني.  o
املهني. والتوجيه  اإلرشاد  توفير   o
والتطوير. التدريب  برامج  توفير   o

بالقطاع اخلاص. االلتحاق  املواطنني على  تشجيع   o

وتقوم وزارة شؤون الرئاسة بتوقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات التي ستلزم 

نفسها بتطبيق تلك املبادرة سواء كانت جهات توفر فرص العمل أو التدريب 

)أبشر( مبادرة مكّملة وداعمة للجهود احلكومية  والتعليم. وتعّد مبادرة 

املبذولة حاليا لرفع نسب التوطني.

الهيئة الوطنية للمؤهالت:

للمؤهالت  نظاماً  2010 لتدير  العام  في  تأسيسها  مت  احتادية  هيئة  هي 

وتعزيز  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تلبية متطلبات  الوطنية يضمن 
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االعتراف  سياسات  وتطوير  العمل  سوق  مع  التعلم  مخرجات  ارتباط 

بالتعليم واخلبرات السابقة وترخيص مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب 

املهني ومعايير اعتماد املؤهالت وتيسير انتقال األفراد بني مسارات التعليم 

العام والعالي واملهني وتدعيم مفهوم التعلم مدى احلياة من خالل االعتراف 

مبحصلة تعّلم كل فرد في اجملتمع.

كما تلعب الهيئة دوراً بناًء ومهما في مجال التعليم والتدريب املهني مثل:

مشروع  تنفيذ  على  التركيز  )مع  العمل  لبيئة  مهنياً  املواطنني  تأهيل   o
التوطني(.

ذات  أيٍد عاملة مواطنة  املعنية في تطوير  زيادة إسهامات كافة األطراف   o
مستوى عالي.

األفراد على تطوير مهاراتهم. العمل على تشجيع   o
العمل. األفراد في سوق  حتقيق أقصى قدر ممكن من استخدام مهارات   o

املواطنة  العاملة  األيدي  اكتسبتها  التي  واخلبرات  باملهارات  االعتراف   o
ومكافأة املتميزين.

والتدريب املهني حتت  التعليم  وقد مت تشكيل جلنة منح واعتماد مؤهالت 

مظلة الهيئة الوطنية للمؤهالت لتكون مسؤولة عن إدارة وتنسيق قطاع 

اختصاراً  واملعروف  الدولة  في  واحلرفي  والفني  املهني  والتدريب  التعليم 

باللغة اإلجنليزية ب� )VET( في الدولة. وتقوم هذه اللجنة بالتشاور مع 

األطراف والشركاء االسترتيجيني للقيام باملهام التالية:

املهني  والتدريب  للتعليم  اجلودة  ومضمون  مرن  وطني  نظام  إنشاء   o
وبقيادة القطاعات االقتصادية، يكون قادراً على تلبية حاجات بيئة العمل 
إدارة متطورة ملعلومات وبيانات سوق العمل وقادراً على تطوير  ومتضمناً 

السياسات واملبادرات وإنشاء جلان استشارية للقطاعات االقتصادية.

اللجان االستشارية في عملية  االقتصادية ومن خالل  القطاعات  إشراك   o
وصوالً  العمل  أداء  ومواصفات  ومتطلبات  املهنية  املهارات  وتطوير  حتديد 

إلقرارها وطنياً واالعتراف بها رسمياً )مثال: املؤهالت/الشهادات(.

الوطنية  املؤهالت  التدريبية لتدريب وتدريس  ترخيص واعتماد املؤسسات   o
ومنح الشهادات.

معلومات  على  األفراد  بإطالع  املهني  والتدريب  التعليم  قيام  من  التأكد   o
عن العمل والوظائف ومساراتها وآفاقها.  

العربية  اإلمارات  دولة  في  الصادرة  اآلجنبية  الشهادات  منح  آلية  تطوير   o
املانحة  اجلهات  مع  رسمية  اتفاقيات  توقيع  خالل  من  وجودتها  املتحدة 
وذلك مبواءمة الشهادات مع منظومة املؤهالت الوطنية في الدولة وحسب 

إجراءات ضمان اجلودة.

تقدمي املشورة و/أوالدعم اخلاص بضمان اجلودة للجهات املعنية باختبارات   o
مهارات العمالة األجنبية ألغراض دخول الدولة والعمل فيها.

هذا باإلضافة ملبادرات وسياسات كثيرة مت تشريعها في اإلمارات، من أهمها 

إدراج معايير التوطني للمنافسة على جوائز التميز احلكومي، وتبني مؤشرات 

أداء حكومية إلزامية لقياس نسب توطني الفئات الوظيفية اخملتلفة تلتزم 

بها كافة اجلهات احلكومية.

وقد برزت إجنازات هذه املبادرات بشكل رئيسي في قطاع املصارف ونستعرض 

في ملحق هذا البحث بعض أنشطة واجنازات املبادرة اإلمارتية واملتمثلة في 

تأسيس جلنة تنمية املوارد البشرية في القطاع املصرفي واملالي مبوجب قرار 

مجلس الوزراء رقم )6/62( لسنة 1996.
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ثانيًا: المملكة العربية السعودية
ومنحتها  الوظائف  لتوطني  جلنة  السعودية  العمل  وزارة  شكلت   -

صالحيات معاقبة الشركات واملؤسسات غير امللتزمة.

مبجموعات  أجانب  توظيف  من  حتد  التي  القوانني  من  العديد  وضع   -
من الوظائف احملددة، ومتنع منحهم حق اإلقامة على تلك الوظائف.

توظف  التي  اخلاصة  الشركات  لدعم  وسياسات  قوانني  وضع   -
مواطنني، واملشاركة في رفع في رواتبهم.42  

الوهمي،  للتوطني  وتلجأ  تتالعب  التي  اخلاصة  الشركات  معاقبة   -
ببرنامج »نطاقات«، الذي يصنف املنشآت إلى ثالثة نطاقات ملونة 

- اخلضراء والصفراء واحلمراء - حسب معدالت التوطني التي حتققها 
تلك املنشآت، بحيث تقع املنشآت التي حتقق نسب توطني مرتفعة 

في النطاق األخضر، بينما تقع املنشآت األقل توطينا في النطاقني 

املنشآت  وحترَم  نسبها.  حسب  التوالي  على  األحمر  ثم  األصفر، 

الواقعة في النطاق األحمر من جتديد رخصة عمل العمالة الوافدة، 

ومتنع من استخراج تأشيرات االستقدام.

ثالثًا: دولة قطر

تهدف  برؤية  قطر  دولة  في  للتقطير  شاملة  استراتيجية  خطة  إعداد  مت 

»تأمني التشغيل األمثل والشامل للباحثني عن عمل من املواطنني«  إلى 

قطر  اعتمدت  وقد  واخلاص.43  احلكومي  القطاعني  في  الوظائف  وتقطير 

جملة من السياسات لتنفيذ رؤيتها، ومن أهمها: 44  

العمل.  ً الحتياجات سوق  الباحثني عن عمل وفقا  املواطنني  تأهيل   .1
من  العمل  سوق  احتياجات  يغطي  ومبا  اجلامعي  التعليم  تطوير   .2

التخصصات العلمية .

مبا  والتخصصية  العليا  الوظائف  املواطنة  الكوادر  تولي  على  العمل   .3
يؤمن مستقبال ً توليها قيادة النشاطات اخملتلفة في الدولة . 

على  فيها  التعيني  واقتصار  لإلحالل  اخلاضعة  احلكومية  الوظائف  حتديد   .4
املواطنني فقط.

واإلشغال  التوظيف  من  معينة  نسبة  بتحقيق  اخلاص  القطاع  إلزام   .5
للوظائف واألعمال فيه باملواطنني .

. واجملاالت  التخصصات  املرأة وفي مختلف  توسيع إطار تشغيل   .6
عن  الباحثني  باملسجلني  مقارنة  التشغيل  عمليات  في  التوازن  حتقيق   .7

عمل .

وبحسب املصادر احلكومية القطرية، فإن خطة التقطير احلالية ال تهدف 

التوطني  عملية  إمتام  إلى  بل  فحسب،  الوظائف  توطني  مجرد  إلى  فقط 

النوعي« الذي يركز على  »التقطير  أي  مبستوى عال من اجلودة والكفاءة، 
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توطني الوظائف الرئيسية واملناصب احلساسة، وتأهيل العناصر القطرية 

لشغل هذه الوظائف من خالل برامج تدريب وتطوير خاصة، تلبي احتياجات 

أطر  على  وليس  املتدرب  أداء  وتعتمد على مستوى  متدرب على حدة،  كل 

زمنية محددة. 45 

رابعا: سلطنة عمان

حققت سياسة التعمني نتائج ملموسة في توفير الوظائف للمواطنني في 

عمان وفي مختلف القطاعات حيث وصلت إلى نسبة 87% في بعضها. 

أهمها  ومن  املواطنني،  لتوظيف  خطط  عدة  عمان  سلطنة  46   ووضعت 

)1991-2000(، والتي ركزت على تخطيط القوى العاملة وربط  خطة 

العماني  االقتصاد  باحتياجات  والتدريبية  التعليمية  األنشطة  مخرجات 

ووضع حد أقصى للعمالة الوافدة املسموح باستقدامها سنويا، باإلضافة 

اخلاص  للقطاع  أخرى  حوافز  وتقدمي  اإلحالل  ألغراض  العمانيني  تأهيل  إلى 

لتعمني  زمنى  بجدول  التزامها  عند  املناقصات  فى  األولوية  كإعطائها 

الوظائف لديها.  47   

كما أن استراتيجية »عمان 2020« التي مت اعتمادها عام 1995 تهدف 

إلى إحداث تطوير كمي ونوعى في مجاالت التعليم العام والتعليم الفني 

الفني  بالتعليم  امللتحقني  نسبة  بزيادة  يسمح  مبا  املهني  والتدريب 

 2020 عام   %50 نحو  إلى   1995 عام   %5.4 من  املهني  والتدريب 

 1995 17% من إجمالي السكان عام  العاملة من  القوى  وزيادة نسبة 

و  القطاعني اخلاص  التعمني في  2020 ورفع نسبة  50% عام  إلى نحو 

العام بحيث تصل نسبة التعمني فى القطاع العام إلى نحو 95% بدال من 

68%، و75% في القطاع اخلاص بدال من 15% عند وضع االستراتيجية 
عام 1995. 48  

ويشار إلى أن هناك قناعة لدى املسوؤلني في سلطنة عمان بأن مستقبل 

العمانيني يرتبط بالقطاع اخلاص، وأن هذا القطاع قادر على استيعاب القوى 

الصناعة.  وقطاع  الفنادق  وقطاع  التجارية  كالبنوك  الوطنية،  العاملة 

ووفقا الستراتيجية »عمان 2020«، فإن من املتوقع أن يستوعب القطاع 

اخلاص مع مطلع ع��ام 2020 حوالى 70% من العمالة الوطنية بدال من 
النسبة احلالية التي تقدر بنحو %27. 49

»سند«50  البرامج احلكومية العمانية لتعمني الوظائف برنامج  أبرز  ومن 

املنبثق عن وزارة القوى العاملة بالسلطنة، والذي يهدف إلى:

في  مهاراتهم  الستثمار  الشباب  وتشجيع   ، احلر  العمل  ثقافة  خلق  	•
التشغيل الذاتي بالعمل حلسابهم اخلاص.

توفير فرص العمل للمواطنني في الواليات حيث مقر إقامتهم واحلد من  	•
هجرتهم إلى املدن.

على  االقتصاد  تنمية  في  واإلسهام  ومتجدد  دائم  دخل  مصدر  توفير  	•
مستوى الوالية.

احلفاظ على الدخل وإعادة استثماره في أنشطة اقتصادية لتوليد املزيد  	•
من الدخل على املستوى الوطني.
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خامسا: مملكة البحرين

تكثيف  على  البحرين  مملكة  في  »البحرنة«  وأهداف  سياسات  ارتكزت 

برامج التدريب وتأهيل املواطنني وإعدادهم للعمل فى القطاع اخلاص، من 

خالل إرساء اللوائح والقوانني واألنظمة التي تركز على بحرنة الوظائف.51 

على  ارتكزت  بأنها  العمل  سوق  إصالح  في  البحرين  مملكة  جتربة  وتتميز 

املنشآت  من  املتحصلة  الرسوم  واستخدام  األجنبية،  العمالة  كلفة  رفع 

تدريبية  برامج  الوطنية من خالل  العمالة  أوضاع  امللتزمة في تدعيم  غير 

وتأهيلية مختلفة، وتقدمي الدعم للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 52  

وقد أنشأت البحرين »هيئة تنظيم سوق العمل« وصندوقاً للعمل باسم 

»متكني« في 2006، كأحد مبادرات مشروع اإلصالح الوطني وفي إطار رؤية 
البحرين االقتصادية 2030. وقد تضمنت مسؤوليات الهيئة مهمة تطوير 

القطاع اخلاص في مملكة البحرين وجعله احملرك األساسي للنمو االقتصادي. 

وتهدف مبادرة »متكني« إلى حتقيق هدفني رئيسني، األول هو: تعزيز عملية 

تأسيس وتطوير املؤسسات، 53 والثاني: توفير الدعم لتحسني إنتاجية ومنو 

األفراد واملؤسسات.   وقد اشتملت اخلطة على عدد من اآلليات والبرامج 

لتحقيق هذين الهدفني. وقد قامت »متكني« حتى ديسمبر 2011 بضخ 

166مليون دينار بحريني في القطاع اخلاص البحريني من خالل  أكثر من 

برامجها اخملتلفة، ووصل عدد املستفيدين املستهدفني من برامج »متكني« 

أفراداً ومؤسسات إلى أكثر من 100,000مستفيد. 54  

ويرى البعض أنه وعلى الرغم من أن مشروع »متكني« ساهم في منو طبقة 

من رجال األعمال تنتمي إلى الطبقة املتوسطة، إال أنهم يرون في الوقت 

سياسة  وإلى  أكثر،  ملموسة  عملية  خطوات  إلى  حتتاج  البحرنة  أن  ذاته 

ملزمة  قرارات  إلى  وكذلك  اإلنتاج  أطراف  فيها  تشترك  واضحة  عمالية 

لتطوير  العمل  إلى ضرورة  اآلخر  البعض  بعيدة عن االستثناءات.55 ويشير 

حزمة إصالحات تهدف إلى معاجلة حاالت التفاوت في سوق العمل.56 

وعلى غرار تلك النداءات، أعلنت وزارة العمل البحرينية مؤخرا بأنها تعمل 

على التحول من نظام البحرنة العددية في املنشآت اخلاصة إلى النوعية، 

محددة،  نسب  على  يعتمد  الذي  العددية  لنظام  ووفقاً  بأنه  أفادت  حيث 

دون  وتبقى  الشاغرة،  الوظائف  من  عدداً  خالله  من  املؤسسات  وتقدم 

االستفادة منها، إال أن النظام اجلديد فيضع الوظائف التي يقدمها صاحب 

العمل، في أوزان وقيم خاصة، بحيث أنه كلما كانت هذه الوظيفة مطلوبة 

من قبل املواطنني، كلما كانت مبزايا تعالج حاالت تعطل طويلة، أو صعبة، 

كلما أعطيت وزنا أكبر.57 

وتشير هذه البيانات إلى أن إصالحات سوق العمل التي تهدف إلى خفض 

إن  حيث  حتديات،  تعترضها  زالت  ما  البحرين  في  األجنبية  العمالة  أعداد 

الطلب على األيدي العاملة األجنبية ال زال في تزايد. لذلك، يرى خبراء أن 

إصالحات سوق العمل يجب أن يرافقها برنامج استثماري كبير في التنمية 

البشرية في البحرين. 58 وفي اجململ، فإن جتربة البحرين في توطني القطاع 

من  بالعديد  دفع  الذي  األمر  وعاملياً،  إقليمياً  وإعجاباً  جناحاً  القت  اخلاص 

اخلبراء لدعوة بقية دول اجمللس  إلى االقتداء بها. 59  

واحلكومات  الدول  اجتاه  تظهر  أنها  أعاله،  واألمثلة  املبادرات  من  ويتضح 

اخلليجية، وبدرجات مختلفة لسن القوانني والتشريعات التي تشجع على 
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التوطني، وتضع عراقيل أو عقوبات على املؤسسات التي ال تلتزم بالتوطني، 

مستوى  لرفع  تهدف  برامج  إلدارة  حكومية  مؤسسات  تأسيس  وكذلك 

تتعامل مع  املبادرات  تلك  اخلريج، ومتابعة عملية توظيفه. فكأن  املواطن 

فجوتي العرض والطلب بشكل مباشر وعاجل لتوفيق طالب الوظيفة مع 

وتأهيلهم  املواطنني  لتدريب  الالزم  والدعم  االستثمارات  وتوجه  عارضها، 

إلى الطرح  الدراسة والعمل املهني واملنافس. وبالنظر  وتشجيعهم على 

ولكن  لها،  املشار  املبادرات  نفس  يعالج  أنه  جند  البحث،  هذا  في  املقدم 

بشكل شمولي وتخطيطي، وغير مسبوق بتلك اآللية، التي ميكن وصفها 

مبثابة التطور الطبيعي واجليل اجلديد من االستراتيجيات اخلاصة بالتوطني.
القسم التالي يناقش بقليل من التفصيل 

موضع إيجاد التوازن بين سياسات التوطين 
واحتياجات المواطنين.
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كيف يمكن الموازنة 
بين احتياجات األفراد  
والحكومة؟ 

8
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كيف يمكن الموازنة بين 
احتياجات األفراد  والحكومة؟ 

إذا ما رسمنا خطاً عمودياً بني األفراد واحلكومات للوصول إلى تعريف واضح 

اهتمامات  ضمن  يدخل  املواطنني  لدى  التوظيف  فإن  التوطني،  ملفهوم 

املقابل،  وفي  لألسرة.  واحلاجة  واملشرب  واملأكل  كاألمن  األساسية  الفرد 

األولويات  تدخل ضمن  املواطنني  وتوظيف  العمل  فرص  توفير  فإن مسألة 

احلكومية وتستخدم من قبل القوى السياسية كورقة سياسية مؤثرة.

والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل يعني التوطين، توظيف 

كافة المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص؟ ولو قبلنا 

بذلك التفسير، فهو يعني أن نسبة البطالة تساوي صفر بالمائة.

ونرى أن املنطقة العربية بشكل عام ومنطقة اخلليج بشكل خاص، تركز 

على مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل ملواطنيها بشكل مستمر. وتشير 

آخر اإلحصاءات في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى أن أعداد الباحثني عن 

عمل من املواطنني متثل 13 باملئة من إجمالي القوى العاملة املواطنة،60 

للبحث عن  مواطن سنويا  30 ألف  من  أكثر  على حاجة  يدل  ذلك  أن  أي 

وظائف في سوق العمل.61  واملثير في األمر أن سوق العمل اإلماراتي يوفر 

على  لوحدها  دبي  إمارة  وأن  سنوياً،  وظيفة  ألف   150 من  أكثر  فعليا 

بعض  2 يوضح  سبيل املثال توفر سنويا 88 ألف فرصة عمل. 62 اجلدول 

اإلحصاءات عن واقع القوى العاملة في دولة اإلمارات.

8

ا�فراد
الحاجة للعمل:

اهتمامات الفرد األساسية
بعد األمن واملأكل واملشرب

واحلاجة لألسرة

الحكومات
توظيف المواطنين:

أولوية حكومية وورقة سياسية...

واقع القوى
العاملة الوطنية

عدد القوى العاملة. 225,000

عدد الباحثني عن عمل 30,000

متوسط عدد املتوقع دخولهم سوق
العمل سنويا حتي 2020 

15,000

متوسط عدد املتوقع دخولهم سوق
العمل سنويا حتي 2030-2021 

20,000

ً بالقطاع احلكومي االحتادي وظيفة سنويا 2,000

ً وظيفة توفرها مبادرة ”أبشر“ سنويا 6,600

وظيفة مستحدثة حتي 2013 5,000

وظيفة إجمالي عدد الوظائف 13,600

الطاقة االستيعابية
للقطاع الحكومي

عامل في القطاع اخلاص بينهم
20000 مواطن فقط 4,000,000

عامل بوظائف مهارية متوسطة وعليا 800,000

عامل بوظائف مهارية متدنية 3,200,000

وظيفة تصلح للتوطني حتى 2020 300,000

الطاقة االستيعابية
للقطاع الخاص

الشكل رقم 7: احتياجات األفراد ودور احلكومات 

اجلدول 2: واقع القوى العاملة الوطنية في دولة اإلمارات
املصدر:     فرغلي63
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مكافحة البطالة
وتوفير فرص العمل

تلبية احتياجات سوق العمل
بطريقة ذكية ومتوازنة

منظور جديد لعمليات التوطني

سياسات التعليم الفني واملهني واجلامعي

التأهيل والدمج والتوجيه 
لاللتحاق بسوق العمل سواء 

بصفة موظف أو مستثمر

شغل وظائف تساهم في 
أمن وسالمة وحيوية ورفاه 

المجتمع وتقدمه

تحقيق مستوى معين وقيمة معنوية 
تساهم بفعالية في تقدم المجتمع

12

3

الشكل رقم 8: تعريف التوطني وأولوياته

الشكل رقم 9: مثلث أهداف التوطني

على  التوطني  عملية  تقتصر  ال  أن  الضروري  من  أن  نرى  فإننا  هنا،  ومن 

تستهدف  أن  يجب  بل  العمل،  فرص  وتوفير  البطالة  مكافحة  مفهوم 

تلبية احتياجات سوق العمل بطريقة ذكية ومتوازنة، والتأكد من انسجام 

وتناغم سياسات التعليم مبختلف مراحله معها )أنظر الشكل رقم 8(.

»مجموعة  ب�أنه  التوطني  تعريف  ميكن  فإنه  واحلاجة،  الضرورة  تلك  ومن 

السياسات والبرامج واخلطط التي تضمن توفير فرص عمل للمواطنني«، 

وتتوازن لتحقيق 3 أهداف استراتيجية تتمثل في:

العمل. املواطنني في سوق  تأهيل وتوجيه ودمج   .1
ورفاه  وحيوية  وسالمة  أمن  حتقيق  في  تساهم  لوظائف  املواطنني  شغل   .2

اجملتمع.

لكي  املواطنني،  لدى  معنوية  وقيمة  مقبول  معيشي  مستوى  حتقيق   .3
الشكل  أيضا  أنظر  مجتمعاتهم.  وتقدم  بناء  في  بفاعلية  يساهموا 

رقم9.

وال بد أن تعتمد هذه السياسات والبرامج واخلطط على مناهج وأطر علمية، 

السكانية  البيانات  وتصنيف  لتحديد  العمل  لسوق  دقيقة  ومسوحات 

كالفئات العمرية واملستوى التعليمي والبطالة احلقيقية واالختيارية، كما 

هو موضح في الشكل رقم 10.

ونأتي هنا إلى طرح بعض األسئلة النقدية، والتي ستساعدنا في 

تطوير بعض المفاهيم العامة عن التوطين:

هل يُعتبر توظيف املواطن في عمل غير مناسب له، أو ال يحمل   .1
بالبطالة  عليه  اصطلح  ما  )وهو  فيه  للعمل  الالزمة  املؤهالت 

املقنّعة( توطيناً؟

ُعليا فقط للمواطنني؟ توفير وظائف  واملنطقي  املمكن  هل من   .2

كيف نحّدد هدف التوطني في ظل الظروف واخلارطة االقتصادية   .3
اجلديدة للعالم الذي نعيش فيه اليوم؟

التوطني، كوسيلة  التساؤالت، فإن من األهمية مبكان تعريف فجوة  ولإلجابة على هذه 

لتمييز وتوجيه أهداف السياسات التوطينية. وهو ما سنناقشه في القسم التالي من 

هذا البحث.
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الشكل رقم 10: أمثلة )افتراضية( على كيفية حتديد وتصنيف البيانات السكانية 64
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مفهوم فجوة العرض 
وفجوة الطلب 

9
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مفهوم فجوة العرض وفجوة 
الطلب 

وميكن تعريف فجوة التوطني بأنها مجموع فجوتي العرض والطلب. فحاالت 

طلبات التوظيف التي ال جتد عروضا تطابقها تؤدي إلى فائض في العرض 

ونشير إليه هنا ب� »فجوة العرض«. أما حاالت العرض التي ال جتد مواطنني 

قادرين لديهم القدرة أو الرغبة بشغلها فتسمى »فجوة الطلب« )أنظر 

الشكل رقم 11(. 

وميكن حصر أسباب تلك الفجوة في خمسة محاور رئيسية، هي:

واملعرفي، املهني  التخصص   )1(
الهيكلي/الهرمي للوظيفة، املستوى   )2(

املالية، واملكافآت  الراتب  مستوى   )3(
والنظرة االجتماعية، النفسية  الرغبة   )4(

التعليمية. العملية  مخرجات   )5(

هما  والعرض  الطلب  فجوتي  بين  التعارض  أن  ذل��ك،  ويعني 

والطلب  العرض  أن  تعريف  ضوء  في  األساسيتان  المعضلتان 

يتحددان )بنوعية التخصص والراتب والمستوى الهيكلي(.

ومن ناحية أخرى، فإن الدولة بقطاعيها العام واخلاص، تقوم  وبشكل آلي 

آليات  خالل  من  االستثمارية  والفرص  الوظائف  بعرض  طبيعيا،  ومستمر 

نرغب  هذه،  دراستنا  في  أننا  املفترضة. إال  النمو  وخطط  املعتادة  السوق 

التنمية  التخطيط، للسيطرة وضبط عمليات  الضوء على أهمية  بإلقاء 

على  التشجيع  وخطط  واالستثمار،  العمل  فرص  خلق  وآليات  البشرية، 

خلدمة  البشرية،  والقدرات  املوارد  لتنمية  املتبعة  والسياسات  التوطني 

السياسي  وأمنها  االستراتيجية  منوها  وخطط  ذاتها  اجملتمعات  أهداف 

واالجتماعي واالقتصادي. 

وانطالقا من تلك الرؤية الكلية، فإننا جند أن هناك فئات ومستويات وظيفية 

الدول  ببعض  املواطنني  من  يقبلها  من  جتد  وال  توطينها(،  استهداف  )مت 
الفجوة  تلك  تغطية  أمكن  لو  بالعرض(. وحتى  فجوة  )مشكلة  العربية 

وشغلها من خالل العمالة الوافدة، إال أن ذلك قد يظل مصدراً من مصادر 

اخلطر الذي يهدد كيان ذلك اجملتمع بسبب هذا النقص، وخاصة مع افتراض 

وغير  مفاجئ  بشكل  شاغريها  من  وفراغها  الوظيفية  الفئة  تلك  خلو 

مخطط من قبل العمالة الوافدة. 

9

الموارد البشرية

ت
صا

ص
خ

الت
 و

ت
اال

ج
لم

ا حاالت طلبات توظيف ال جتد عروضا تطابقها

حاالت عرض الجتد مواطنني لديهم القدرة أو الرغبة

فجوة العرض

الفائض

فجوة الطلب

النقص

الشكل رقم 11: فجوة العرض وفجوة الطلب  
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لذلك خارج  األسباب  وإن كانت  احلاالت،  تلك  مثل  أسباب  تتعدد  أن  وميكن 

نطاق البحث، إال أنها ال تغيب عن اخملططني االستراتيجيني. ومن أمثلة تلك 

الفئات الوظيفية مثال، وظائف التمريض، فذلك القطاع من العمل الطبي 

دول  بلدان  بعض  في  املواطنة  العناصر  من  يخلو  يكاد  والذي  والعالجي، 

مجلس التعاون اخلليجي، قد يسبب فراغه وشغره من العاملني به بشكل 

مفاجئ انهيار قطاع اخلدمات الصحية بالكامل. ومثل ذلك لو حتدثنا عن 

الوظائف الفنية في قطاعات الكهرباء، واملياه، واالتصاالت.

وبناء على ما تقدم وعرضناه من مخاطر في فجوة العرض، والتي ال جتد من 

يلبيها من املواطنني، فإن ذلك يحتاج إلى ترشيد وحترير من القائمني على 

هناك  تكون  أن  يجب  إذ  الوظائف،  تلك  وشغر  إيجاد  أجل  من  التخطيط 

نسبة  لتشكل  الوظائف  تلك  في  املواطنني  من  أعدادٍ  لتشغيل  خطط 

من  اخلبرات  ونقل  استمراريتها  على  والتعويل  عليها  االعتماد  ميكن  آمنة 

الهدف  يتضح  هنا  ومن  املهن.  بتوطني  نسميه  ما  وهو  جيل،  إلى  جيل 

من توطني تلك النوعية من املهن، أال وهو تخفيف وتلطيف حجم اخملاطر 

الناجمة عن شغرها بشكل مفاجئ، وكذلك حتقيق احلد األدنى من تكامل 

القوى العاملة، واتزان سوق العمل لصالح فعالية وكفاءة اجملتمع وقدرته 

على االستمرار املتعافي واآلمن.

يتجه  أن  يجب  التخطيطية،  واملتطلبات  املعطيات  تلك  مع  وللتعامل 

املواطنني  املوظفني  حتفيز  منها  متعددة،  محاور  مع  للتعامل  التخطيط 

من خالل حزم من احلوافز املادية والعينية، وتبني سياسات وتشريعات جتبر 

املواطنني  لتوظيف  التدريجي  التحول  على  اخلاص  القطاع  في  الشركات 

مثال  التعاون  مجلس  دول  في  يتم  كما  بعناية  اختيارها  يتم  بقطاعات 

بتوطني مهن عديدة بقطاع البنوك وقطاعات أخرى مناسبة.

وميكن في سبيل ذلك حتفيز ودعم القطاع اخلاص، بتخفيض الضرائب مثال 

أو العكس في حالة عدم التوطني، ومكافحة التوظيف فوق احلاجة لكونها 

مسكنات ال تقدم حلوال، بل إن ضررها أكثر من نفعها. فاملعلوم أن جهود  

ومفاهيم  عادات  يكسبهم  مما  املطلوب،  من  أكثر  كانوا  إذا  تقل  املوظفني 

تبرز  أنها  إذ  الظاهرة،  بتلك  القبول  حالة  في  اجملتمعي  الواقع  في  تتعمق 

التوسع  خلدمة  املوجهة  واملنح  التعليم  برامج  ومنها  االتكالية،  وتنتج 

التعليم  املهني اجملتمعي املوافق واملوازي للخطط التنموية )مثال: إدخال 

مع  لتتماشى  فيه  وباحثني  علماء  وتخريج  النووية  الطاقة  مجال  في 

رؤية  على  للتعرف   )12( رقم  التالي  للشكل  أنظر  التنمية(.  خطط 

والتي  الوظائف  لتخطيط  الضرورية  التخطيطية  احملاور  لطبيعة  رمزية 

يجب أن يراعيها صانع القرار.

تبني خطط ل�حالل على المديين المتوسط 
والبعيد للوظائف المستهدف توطينها من 

الفئات التخصصية

حظر وإلغاء سياسات بعض الجهات الحكومية للتوطين 
التي تفوق الحاجة.. وتجنب البطالة المقنعة  نها تضعف روح المنافسة 

والجدية وتؤدي إلى تفشي ظواهر االتكالية وضعف ا�نتاجية 
للموظفين، وال يغيب عن المتابع المنتبه سوء مآالت تلك السياسات 

على المدى البعيد وأثرها السلبي اجتماعيا وسياسيا.

إتاحة برامج تمويل حكومية، إذ 
أننا نفترض أن االستثمار الحكومي في 

هذا االتجاه والذي يدعم التنمية 
البشرية المحلية يعد أفضل بال جدال 

من ا�نفاق على تسديد إعانات 
البطالة.

 زيادة جاذبية المعروض 
من حيث  الرواتب

تحفيز القطاع الخاص

الشكل رقم 12: أساليب مقترحة للتعامل مع فجوة العرض 
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وللتعامل مع فجوة الطلب، فإنه يجب السعي للتأثير على عنصري الرغبة 

والقدرة، وذلك من خالل:

بأبعاد  أمر ليس سهال الرتباطه  الوظيفة، وهو  املواطن في نوعية  ترغيب   .1
شخصية واجتماعية ونفسية.

حل  وهو  املهنية،  الوظيفة  مبتطلبات  للوفاء  املواطن  ق��درات  بناء   .2
أيضا  أنظر  له.  اخملططون  ينتبه  ما  وغالبا  تقليدي  ولكنه  استراتيجي 

الشكل رقم13.

املواطنني مدى صعوبة  برغبات  املرتبطة  الفجوة  ويتضح من طبيعة تلك 

واقعيا  عليها  التأثير  ميكن  والتي  العرض،  فجوة  بعكس  عليها  التأثير 

الرتباطها بطبيعة سوق العمل.

فجوتي  بني  التوازن  إليجاد  صعبة  معادلة  أمام  تقف  الدول  بأن  شك  وال 

العرض والطلب. ففجوة العرض تتمثل في وجود وظائف حتتاج ملن يشغلها، 

الطلب حتتاج لوظائف لسّدها؟ ومقابل كل ذلك، هناك  وهناك فجوة في 

بنسبة( بعض  )ولو  توطني  وأمنية حتتم  احتياجات مجتمعية وسياسية 

الوظائف التي تعاني من افتقار الرغبة بها أو القدرة على تلبية متطلباتها 

التوطني،  فجوة  سد  على  العمل  البالغة  األهمية  الطلب(. ومن  )فجوة 
آمنة  نسبة  لتشكل  املواطنني  من  أعداد  وتشغيل  املهن  لتوطني  بخطط 

من  األدنى  احلد  وحتقيق  استمراريتها  على  والتعويل  عليها  االعتماد  ميكن 

اجملتمع  العمل لصالح فعالية وكفاءة  واتزان سوق  العاملة  القوى  تكامل 

وقدرته على االستمرار املتعافي واآلمن.

 ورغم أنه ال تتوفر إحصاءات دقيقة كافية في الوقت الراهن لبيان حجم 
منظمة  عن  الصادر  التقرير  أن  إال  العربي،  العالم  في  احلقيقية  البطالة 

العربي  العالم  في  الشباب  بني  البطالة  حجم  أن  يظهر  الدولية،  العمل 

يصل ألكثر من 27%، وهو ما يشير خلطورة الوضع الراهن والذي سيفرض 

رغبة المواطن 
في نوعية 

الوظيفة  (أمر 
ليس بالسهل 

الرتباطه بأبعاد 
إنسانية 

واجتماعية 
ونفسية)

المقدرة على الوفاء بالمتطلبات المهنية 
(بناء القدرات وهو حل استراتيجي ولكنه 
تقليدي وغالبا ما ينتبه المخططون له).

الرغبة

القدرة

الشكل رقم 13: التعامل مع فجوة الطلب بالتأثير على عنصري الرغبة والقدرة 

 تكامل وتوازن لصالح فعالية
 وكفاءة المجتمع وقدرته على
.االستمرار المتعافي وا�من

خطط لتشغيل أعداد من المواطنين في بعض الوظائف 
لتشكل نسبة آمنة يمكن االعتماد عليها والتعويل على 

استمراريتها من خالل نقل الخبرات من جيل إلى جيل... 
وتخفيف حجم المخاطر الناجمة عن شغرها بشكل مفاجئ

توطين 
المهن

القوى
العاملة
وسوق
العمل

/2/1

الشكل رقم 14: إيجاد التوازن في سوق العمل
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جهودا وحلوال قد ال تكون متوازنة بالشكل الكافي لوجود ضرورة لتشغيل 

)أنظر  وسريع.65    عاجل  بشكل  العمل  سوق  خارج  الشباب  املواطنني 

الشكل رقم 15(.

 وفي دراسة للبنك الدولي في العام 2011، أكدت حاجة الدول العربية إلى 
للمحافظة  وذلك فقط   ،2025 العام  في  وظيفة  100 مليون  من  أكثر 

الدراسة  وأشارت  االرتفاع.  من  ومنعها  احلالية،  البطالة  مستويات  على 

 %30 -25 بني  تتراوح  العربي  العالم  في  البطالة  نسب  أن  إلى  كذلك 

العمل  وهي األعلى على اإلطالق على مستوى العالم. 67 وأشارت منظمة 

العام  خالل  العربي  الوطن  في  العمل  عن  العاطلني  عدد  أن  إلى  العربية، 

الظروف  تؤدي  أن  املتوقع  من  وأن  شخص،  مليون   15 من  اقترب   2011
العاطلني  عدد  زيادة  إلى  حاليا  العربي  الوطن  يشهدها  التي  السياسية 

بأكثر من 5 ماليني شخص آخرين ليتجاوز حجم البطالة حاجز العشرين 

مليون عاطل عن العمل.68  

وبالنظر لإلحصائية السابقة ميكن استنتاج حجم املشكلة بحاصل جمع 

واملتاحة  املعلنة  البيانات  خالل  من  والطلب(  العرض  )فجوتي  الفجوتني 

حاليا. وبافتراض تساويهما فيمكن القول أن فجوة التوطني احلقيقية قد 

لديها  البطالة  عن  دولة  أي  إحصاءات  في  معلن  هو  ما  ضعف  إلى  تصل 

وذلك على أقل تقدير. ذلك على فرضية أنه إذا مت شغل أي وظيفة معروضة 

بغير املناسب لها، فهي ال تلبي احتياجات العمل وال تكون عملية توطني 

على  يقدر  ال  أو  بها  يرغب  ال  ملن  ذهبت  ضائعة  وظيفة  باعتبارها  واقعية 

تلبية متطلباتها وليس من اإلنصاف احتسابها ضمن الوظائف املشغولة. 

والطلب(. العرض  العودة لتعريف فجوة  )يرجى 
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الشكل رقم 15: معدالت البطالة بني الشباب واملتوقعة بني األعوام 2000 إلى 2015
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خارطة التوطين

10
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خارطة التوطين 
إلى أهمية إنشاء خارطة توطني، تنبثق عنها خطط تشغيلية  ونأتي هنا 

االحتياجات  ووفق  املواطنة  البشرية  للقوى  شاملة  وتنموية  سنوية 

وإكساب  وتعليم  وتدريب  لتأهيل  خططا  وتتضمن  للدولة  االستراتيجية 

أساسه  على  االعتماد  يتم  للوظائف  متكامل  تصنيف  وفق  املهارات، 

النمو  في  التوقعات  وحسب  واملستقبلية  احلالية  االحتياجات  حتديد  في 

لالحتياجات  واضحاً  وتصنيفاً  بياناً  اخلارطة  تشتمل  أن  السكاني. ويجب 

الوظيفية ونسب التوطني لكل فئة وظيفية ولكل سنة تشغيلية. ومن 

أهم العناصر التي يجب االنتباه إليها في خارطة التوطني، حتديد الوظائف 

الشكل  )أنظر  األزمات  أوقات  في  توفيرها  يتم  أن  يجب  والتي  احلرجة 

رقم16(.

 والبد من اإلشارة هنا إلى أنه يتوجب التعامل مع اإلحصاءات العددية في 
التخطيط بشكل دقيق وعلمي ممنهج، ميكن من خالله مراقبة مجموعة 

البيانات املتحركة، ضمن نظرية االحتماالت في القراءة واتخاذ القرار. ومن 

أمثلة ذلك:

التوطني.  األرقام احلقيقية مقابل اخملططة في خارطة  تسجيل   )1(
استمرار شغور وظائف مخططة للتوطني.   )2(

وافدين. إشغال وظائف مخططة للتوطني من خالل   )3(
وهذه األخيرة ميكن تسميتها بفجوة العرض السالبة.

ومثال آخر يجب أن يتم تسجيله في خرائط التوطني، وهو تسجيل حاالت 

املواطنني في وظيفة معينة، يفوق اخملطط له  الزيادة والتكدس في أعداد 

وتلك نشير إليها ب�فجوة العرض املوجبة.

العرض  فجوة  سّد  أولوياته  مقدمة  في  يضع  أن  هنا،  القرار  متخذ  وعلى 

السالبة من واقع قوائم املسجلني في سجالت العاطلني وأصحاب فجوات 

أن  القرار  فإنه ميكن ملتخذ  األول كافياً  الطلب، ثم وفي حال لم يكن احلل 

إلشغال  املوجبة  العرض  فجوة  من  الفائض  توجيه  وإعادة  لنقل  يتوجه 

وتعبئة فجوة العرض السالبة )أنظر الشكل رقم 17(.

وبالعودة ملا أسلفناه عن تعريف فجوة العرض والتي تنتج عن وجود عرض 

ورد  وملا   ، لها  الطالب  ال جتد  أنها  إال  مبواطنني  تستهدف شغرها  لوظائف 

املتوقع  للفئات  وخاصة  الوظيفية  اخملططات  فإن  أعاله،  التوطني  بخارطة 
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تصنيف شامل وكامل للوظائف
- تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية

- حساب النمو والزيادة البشرية المتوقعة 
وا�حصاءات الدقيقة

تصنيف الموظفين والمستثمرين
ونسب التوطين لكل فئة وظيفية
لكل سنة تشغيلية

تحديد الوظائف الحرجة وهي 
الوظائف التي يجب توفرها بأوقات 

ا�زمات @

خطة تشغيلية 
وتنموية شاملة 

للقوى البشرية 
المواطنة ووفق 

االحتياجات 
االستراتيجية للدولة

خطط لتأهيل وتدريب 
وتعليم وإكساب الخبرات

الشكل رقم 16: أولويات خارطة التوطني
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عام،  بشكل  العرض  حالة  تشكل  القادمة،  بالفترة  العمل  سوق  دخولها 

بكل  اخلاصة  والتطويرية  والتوسعية  التنموية  باخلطط  ربطها  بعد  وذلك 

دولة واملتوقع تنفيذها بشكل حقيقي. وللتقريب سنفترض أن تلك اخلطط 

ستنفذ بشكل دقيق، وعلى ذلك االفتراض، أصبحت تلك األعداد املتوقعة 

تشكل حالة طلب متوقعة.

والهدف اآلن، هو اإلجابة على ذلك السؤال: كيف يمكن تقليص 

فجوة العرض؟

وبتالشي   ، الطلب  فجوة  تقليص  خالل  من  هي  األولى،  اإلجابة 

الفجوتين تختفي فجوة التوطين، وذلك هو الهدف األصلي من 

البحث.

تتوفر  ال  والذي  الصدع،  ذلك  لرأب  السابقة ال تكفي وحدها  اإلجابة  أن  إال 

عنه حاليا إحصائيات كافية لبيان حجم املشكلة. إال أن املدقق في الصورة 

حاصل  هو  املشكلة،  حجم  أن  وهو  بسيط،  الستنتاج  الوصول  ميكنه 

أن  القول  فيمكن  تساويهما  التوطني(. وبافتراض  )فجوة  الفجوتني  جمع 

البطالة  عن  دولة  أي  إحصاءات  في  املعلن  ضعف  تساوي  التوطني،  فجوة 

هو  ذلك  أن  الفرضية  في  والتدقيق  املالحظة  واقع  من  ذلك  لديها. ونقول 

، ملاذا؟ ذلك ألن شغل وظيفة بغير املناسب لها، والذي ال يلبي  أقل تقدير 

وليس  ضائعة  وظيفة  اعتبارها  إلى  يؤدي  والواقعية،  العملية  احتياجاتها 

من اإلنصاف احتسابها ضمن الوظائف املشغولة بشكل صحيح قبل أن 

نشرع باحتسابها بأنها قد وطنت. كما وبالعكس فإن املواطن الذي يشغل 

وظيفة ال تلبي توقعاته وطموحه وإمكاناته، وقدراته لن يعتبر نفسه قد 

أخذ موقعه الصحيح، وسيظل يبحث عن وظيفة بديلة، أو ينتقل لصفوف 

أصحاب الشكاوى واملستائني. 

لذا، نقول إن حجم فجوة التوطني يساوي ضعف حجم البطالة املعلنة وهو 

الدراسة. ومما ال شك  بتلك  التعويل عليه  )متحفظ جداً( ميكن  رقم  أقل 

فيه بأن مجال البحث العلمي يتطلب عمل بحوث واستقصاءات معمقة 

لتلك  احلقيقي  احلجم  تقديرات  على  للوقوف  موقع،  من  وبأكثر  وشاملة 

انفراجات  %50 منها ستسبب  أكثر من  أن حل  نتصور  والتي  املشكلة، 

والعائد، وستساهم في حتسني  والتأثير  اجملال  واسعة  وإبداعية  اجتماعية 

العائد الوطني واحمللي بشكل واضح.

ومن املهم إدراك أن التعامل مع األرقام املليونية واخلطط الكبيرة هو تعامل 

وهي  حتما،  الواقعية  احلقيقة  يوافق  ال  ولكنه  االحتمالية  األمناط  يتبع 

التقليدية. لذا يجب  باألشكال  التخطيط  القائمني على  تواجه  مشكلة 

وظائف تم إشغالها 
من خالل وافدين

(فجوة عرض سالبة)

أوال: سد فجوة العرض السالبة من واقع
قوائم المسجلين بقوائم الوظائف والعاطلين

خطة توطين الوظائف

وظائف شاغلة

وظائف شاغرة

وظائف مخططة 
للتوطين

(فجوة عرض موجبة)

ثانيا: نقل وإعادة توجيه الفائض
من فجوة العرض الموجبة إلى السالبة.

زيادة أعداد المواطنين 
وتكدسهم بفئة 

وظيفية معنية

الشكل رقم 17: اإلحصاءات العددية 
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وخاصة  الواقعي  العرض  تشكل  ال  املفترضة  التوطني  خارطة  أن  العلم 

أنه يفترض أن يتم إنشائه خلمس سنوات مقبلة، وهنا يجب على اخملطط 

املستجدات  واقع  ومن  األرقام  اخلارطة سنويا، من خالل حتديث  أن يصحح 

.)uncertainty factor( لتقليل حجم اخلطأ اإلحصائي

في  اخملططة  مقابل  تسجيلها  يجب  التي  احلقيقية  الوقائع  أمثلة  ومن 

خارطة التوطني هو استمرار شغر وظائف مخططة للتوطني واستمرارها 

بفجوة  تسميتها  ميكن  وهذه  وافدين  خالل  من  إشغالها  مت  أو  شاغرة  إما 

وظيفية  بفئة  تكدس  حالة  وهو  محتمل  أيضا  والعكس  سالبة.  عرض 

وتلك فجوة  لها  فوق اخملطط  التي تشغلها  املواطنني  أعداد  وزيادة  معينة 

عرض موجبة. وعلى متخذ القرار هنا، وضع أولوياته أوال لسد فجوة العرض 

فجوات  وأصحاب  العاطلني  بقوائم  املسجلني  قوائم  واقع  من  السالبة 

الطلب. ثم في حال لم يكفي احلل األول إلنهاء املشكلة، أن يتوجه متخذ 

القرار لنقل وإعادة توجيه الزائدين بفجوة العرض املوجبة إلشغال وتعبئة 

فجوة العرض السالبة.

ولكن كيف يتم تطبيق الحلول السابق ذكرها في أوال ، وثانيا؟

يدعونا التفكير املباشر إلى القول أنه يتم من خالل توجيه املوظف احملتمل 

، ويدعونا الفكر التخطيطي  لوظيفته حسب مؤهالته ومهاراته وخبراته 

لتوجيه فجوة الطلب من خالل االستفادة من األدوات التعليمية والتدريبية 

املتاحة لتحريك املوظفني احملتملني سواء من األجيال الشابة الصاعدة أو من 

لتمكينهم  املوجبة  الفجوة  أصحاب  وخاصة  العمل  رأس  على  الذين هم 

من خالل إدراجهم في برامج تأهيل علمية ومهنية متخصصة.
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ولكن يظل تساؤلنا المطروح هو:

كيف ميكن البحث واملطابقة بني خارطة التوطني وما حتمله من احتياجات 

بالقوى  خاصة  بيانات  من  متوفر  هو  وما  التوطينية،  وأولوياته  للتوظيف 

العاملة سواء التي لديها فجوة بالطلب أو التي تسببت بخلق فجوة عرض 

موجبة؟

تكمن اإلجابة في أن خارطة التوطني والتي هي في جوهرها خارطة القوى 

العاملة والوظائف بالدولة بشكل عام، ترتبط بقاعدة بيانات ثابتة لتعريف 

الوظيفة لتحدد مواصفاتها من خالل مواصفات وعناصر واضحة. والشكل 

التالي يبني مثال ذلك )الشكل رقم 18(. ومن األهمية البالغة أن تتضمن 

اخملتلفة  األبعاد  تراعي  لكل مهنة، وخططا عددية  التوطني خطة  خارطة 

إلدارة عملية التوطني بشكل شمولي، ويتم تقدير موازنتها املالية.

يتضح مما سبق ضرورة اعتماد سياسات حكيمة بجوار اإلجراءات العلمية 

مع  نتعامل  أننا  إذ  أدائها،  في  والتقنية  األرقام  تعتمد  والتي  واإلحصائية 

في  األساس  والقاعدة  األولى  السياسة  تكون  أن  يوجب  ما  وهو  اإلنسان 

يتطلب  الذي  الدولة،األمر  وربطها مبصلحة  هو حتقيق مصلحته  توجيهه 

أن تبادر الدولة بتغيير السياسات واحلوافز التوظيفية لتحقيق عامل اجلذب 

إليها  توجيهه  مطلوب  وظيفة  لشغل  حتفيزه  املطلوب  للمواطن  والرضا 

كما تبني أعاله وهو ما يوجب حتقيق الشرطني التاليني:

االعتبار  بعني  واألخذ  الرغبة،  وخلق  القدرات  بناء  خالل  من  التمكني:   )1
– املهنية  عوامل مهمة أخرى مثل املوقع اجلغرافي واملستويات العلمية 

– واخلبرة، إلخ.
عاملية  ومبعايير  جاذبة  عمل  بيئة  توفير  لضمان  املنظمة:  السياسات   )2
وحتقيق فائدة للمواطن مثل الترفيع أو الترقية أو العالوة واحلافز الضروري 

وال سيما ألصحاب فجوة الطلب.

رغم  أعاله،  الشروط  في  املهاري  اجلانب  ذكر  يتم  لم   فإنه  نالحظ  وكما 

أهميته إذ ميكن تغطيته من خالل التدريب الذي عادة ما يكون مردوده سريعا 

باملقارنة بالشروط األخرى، وهو محل تقدير عند املقابلة بغرض التوظيف إذ 

أنه شرط ال ميكن املساس به.

ونظرا ألهمية اإلحصاءات في تطوير خارطة التوطني ورسم السياسات، فإن 

الدول ميكن أن تستفيد من أنظمة السجل السكاني احلديثة والتي تطبقها 

على سبيل املثال، دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية حاليا، وتطويرها 

لتترابط مع قواعد البيانات ذات العالقة بكافة املعلومات املدنية األساسية: 

فمن  كاالسم، وتاريخ امليالد، والوفاة، والتعليم والعمل، والعنواين، إلخ.69 

واقع املطابقة بني البيانات السكانية احلية التي حتدث بشكل تلقائي من 

خالل الوزارات املعنية كالتعليم والتعليم العالي والصحة والعمل، حيث 

يعتمد التحديث على اعتماد )رقم( الهوية السكانية كمعرف رقمي وحيد 

وقانوني لإلنسان )املواطن(، ما يعني أّن إجراءات التحديث والتكامل البياني 

تؤدي بشكل تلقائي إلى إنتاج قاعدة بيانات محدثة بشكل يومي.
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التصنيف الديموغرافي 
(ذكر – أنثى – احتياجات خاصة – وافد – إلخ)

التوجيه العملي 
(حكومي – خاص – مستثمر)

ا�بعاد المستترة 
مثل فجوة العرض الموجبة والسالبة

االحتياجات الوظيفية 
والمهنية والتدريبية المؤقتة

المعطيات الرقمية المتغيرة
وعنصر االحتماالت

المستوى الهيكلي
(... مدير – حديث التخرج – إلخ)

المنطقة الجغرافية

احتياجات تأمين الدولة 
ومواجهة ا�زمات

متطلبات التعليم
والتدريب وإكساب الخبرات

التاريخ

الشكل رقم 18: أبعاد إدارة خارطة التوطني بعناصرها اخملتلفة 
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كما أن من شأن التكامل البياني والترابط بني قواعد البيانات احلكومية، أن 

 intelligent data mining( ميكّن من إجراء حتليل دقيق وذكي للبيانات

techniques( لتساهم بدورها في حتديد حجمي فجوة العرض املوجبة 
الطلب  فجوة  أصحاب  من شأنه حتديد،  ما  السالبة. وهو  العرض  وفجوة 

سريع  بشكل  السالبة،  العرض  فجوة  لسد  بسرعة  توجيههم  املمكن 

لوظائف  الشاغلني  األشخاص  وكذلك  البحث  معايير  وحسب  وتقريبي 

بفجوات العرض املوجبة، في حال كانت هناك حاجة إلعادة توجيههم، فيما 

ال يتعارض مع السياسات التوظيفية املعمول بها والتي تتضمن استمرار 

ضمان رفاه ورضا املتعامل )املوظف( وحتفيزه باستمرار.

وتقليص حجم  لتخفيض  التوجيهية  واإلجراءات  املقاربات  تلك  كل  وبعد 

الفجوتني  من  يتبقى  ما  ترحيل  ميكن  فإنه  والعرض،  الطلب  بني  الفجوة 

)فوارق التوطني( إلى خارطة التوطني للعام التالي، ويظل دائما من املمكن 
سد فجوة العرض من خالل تشغيل املقيمني، وهو ما يحتاج إلى سياسة 

توجيهية لكل دولة تضع أولوياتها لكل وظيفة وتوجد من خاللها إيقاعا 

القومي  األمن  واحتياجات  السكان  وتطلعات  متطلبات  بني  متوازنا 

والسياسة العامة للدولة )أنظر الشكل رقم 19(.

خالل  من  التقديرية  التوطني  خارطة  تطوير  باإلمكان  فإن  هنا،  ومن 

 statistical[ اإلحصائي  التنبؤ  أسلوب  باعتماد  األولى  تتمثل  طريقتني، 

بناء  خاللها  من  ميكن  تاريخية  بيانات  إلى  حتتاج  وهي   ،]forecasting
أو  باملوجب  لها سواء كان  العام  واالجتاه  التقدم  زمنية حتدد منط  سلسلة 

السالب.

أما الطريقة الثانية، فتتمثل في حتديد النسب واألعداد وفقا الحتياجاتها 

 50 أو جنديا لكل  100 مواطن  للمهن والوظائف، كأن حتدد طبيبا لكل 

مواطنا مثال. وفي حال كانت الدولة زراعية، فيمكن أن حتدد مثال أن يظل 

عدد املزارعني 5 ماليني لتلبية احتياجاتها التنموية.

إلى  األدق واألقرب  الطريقتني معا ليمثل ذلك اخلط  باإلمكان مزج  أّن  ونرى 

الواقعية، إذ أنه ال يبتعد عن الواقع باستخدام التنبؤ اإلحصائي وال ينجرف 

بعيدا عن اخلطط احلكومية والتنموية التي تنبع من واقع االحتياج اجملتمعي.
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السياسات وا�نظمة والضوابط 
مثل نظام الترقيات والحوافز ال 

سيما لسد فجوة الطلب.

الشكل رقم 19: التمكني والسياسات املنظمة 
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مالحظات ختامية 
ال شك بأن العالم أصبح ينكمش على نفسه، وتتقارب فيه املسافات حتى 

الرغم  إلى قرية أصغر. وعلى  القرية الصغيرة  بدأ يتحول من مفهوم  أنه 

من اختالف التفاصيل، إال أن القضايا والتحديات باتت تتشابه في اجملاالت 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية.

من  هي  واملؤهلة،  املاهرة  البشرية  املوارد  أن  تامة  بقناعة  نرى  هنا،  ومن 

العاملية اجلديدة. وهو ما يستدعي من  اخلارطة  الدول في  ستحدد مكانة 

الدول العربية التركيز على تطوير وتنمية املوارد البشرية بدءا من اجلوانب 

الشخصية، ووصوال إلى العلمية واملهنية والتدريبية.

وال شك في أن حاجة الدول العربية حتتاج إلى أن تتعاون في إيجاد احللول 

لتحديات إدارة رأس املال البشري، والعمل معا إليجاد استراتيجيات ميكنها 

تعد  البطالة  بأن  شك  وال  اجلديد.  الصغير  عاملنا  في  التقلبات  مواجهة 

مبثابة قنبلة موقوتة تهدد االستقرار في العالم العربي، و أيا كانت التجارب 

العربية في التصدي لها فإن املطلوب هو وضع استراتيجية وطنية وعربية 

لعملية  مالئمة  وبنية  اقتصادياً  تكامالً  معها  تؤسس  أن  ميكن  شاملة 

التنمية الشاملة.70  
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عام  نهاية  في  أجريت  قد  كانت  دراسة  إلى  هنا  نشير  أن  نود  اخلتام،  وفي 

2012، شملت أجنح املؤسسات في العالم، ومت خاللها توجيه سؤال ملدراء 
أهم  أن  النتائج  أوضحت  حيث  أولوياتهم. 71   املشاركة عن  املؤسسات 

ثالث أولويات ألولئك املدراء تضمنت:

املواهب. وإدارة  والقيادات  البشرية  املوارد  تطوير   )1(
وتلبيتها. املتعاملني  التعرف على احتياجات   )2(

.)Core Functions( الرئيسية  االبتكار في اخلدمات   )3(

السؤال  توجيه  فيمكن  سياساتنا،  في  نبدأ  أين  من  نعرف  أن  أردنا  وإذا 

أن نخوض في مضمار  العربية! وبدون  الدول  للمدراء في مؤسسات  ذاته، 

قياداتها  تقييم  إلى  ستحتاج  العربية  الدول  بأن  نرى  فإننا  احلديث،  هذا 

املؤسسية، والتأكد من أنها ميكن أن تلعب بالفعل دوراً محوريا في حتقيق 

في  احملتدمة  واملنافسة  التحديات  ومواجهة  االستراتيجية  املستهدفات 

هذا العالم. وسيكون ذلك موضوع البحث الذي سننشره قريبا.

بعد  ذات  آلية  واقترحت  بحثت  قد  الورقة  هذه  فإن  بآخر،  وليس  وأخيرا 

استراتيجي إلدارة عمليات التوطني في الدول العربية من خالل دمج مبادرات 

مختلفة تتوفر آلياتها بشكل منفصل لدى معظم الدول وحتتاج لتعمل 

سوية في إطار شراكة كاملة حتت مظلة خارطة التوطني، وتتضمن بشكل 

إجمالي األنشطة التالية:

احلالي  االحتياج  معطيات  وفق  والتوظيف  التوطني  احتياجات  حتديد   .1
من  املتوفر  مقابل  األزم��ات  أثناء  االحتياج  إغفال  وعدم  واملستقبلي، 

املعروض وال االحتياجات املهارية والتدريبية،

حاليا  املواطنني  أعداد  والتوقعات(  لإلحصاءات  )وفقاً  وحتديد  حصر   .2
ومستقبال، وما هو متوفر لديهم من مؤهالت وخبرات ومهارات،

واملتوفر  املطلوب  بني  الفوارق  ما هي  لنا  يتبني  السابقتني،  اخلطوتني  ومن   .3
فعليا من املواطنني اجلاهزين لشغل الوظائف املطلوبة، أو العكس بوجود 
الستيعابهم،  وأعمال  وظائف  لتخطيط  يحتاجون  املواطنني  في  فوائض 
وهو ما يعني حتديد حجم الفجوة وتقسيمها وتصنيفها بشكل علمي 

ودقيق.

التنمية  مشاريع  مع  الربط  خالل  من  الفجوة  تغطية  على  العمل   .4
االقتصادية واجملتمعية والعمرانية وكذلك خطط واستراتيجيات التنمية 
ممكنة  حللول  تصورات  عدة  البحث  وضع  البشرية. وقد  للموارد  والتأهيل 
االستثمار  ونشاط  اخلاص،  القطاع  وحتفيز  وتكليف  دمج  كيفية  حول 

للمشاركة في حتقيق تلك األهداف.

كما نرى أّن من املهم أن يساهم الباحثون في تقدمي دراسات معاونة تساعد 

على تعميق وتوضيح كيفية عمل تلك اجلهود واملشاريع احلكومية بشكل 

مشترك، وإعداد أبحاث إحصائية واقعية حتاول قياس حجم فجوتي العرض 

والطلب.
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ملحق الدراسة 

تجربة التوطين في القطاع 
المصرفي والخاص بدولة 

اإلمارات
اإلمارات  دولة  في  املصرفي  القطاع  في  الوظائف  لتوطني  تأسيس جلنة  مت 

مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )6/62( لسنة 1996. وقد قامت اللجنة 

والقطاع  احلكومية  اجلهات  مع  بالتنسيق  املبادرات  من  كبير  عدد  بتنفيذ 

اخلاص في الدولة، نذكر عددا منها على سبيل املثال ال احلصر:

استصدار قرار من املصرف املركزي وإلزام البنوك بالتوطني، واحملافظة  	•
يرتبط بشكل  الذي  األمر  4%، وهو  زيادة سنوية قدرها  على نسبة 

مباشر باحلوافز والعروض.

لشركات  و%5   %10 نسبة  بتوطني  الصرافة  شركات  إلزام  	•
التمويل.

 5,763 توظيف  مما مكن من  للتوطني  أبوظبي  التعاون مع مجلس  	•
مواطنا في القطاع املصرفي حتى تاريخه.

وقد كشف مصرف اإلمارات املركزي عن استهدافه رفع نسب التوطني في 

البنوك العاملة في الدولة إلى 40% خالل السنوات املقبلة.  

كما رصد تقرير لدائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي صدر مؤخرا عدداً من 

املبادرات واإلجنازت في مجال التوطني في القطاع اخلاص في إمارة أبوظبي 

خالل الفترة من 2002 حتى 2011،  ومنها:

 ،1997 عام   %9 من  املصرفي  القطاع  في  التوطني  نسبة  منو  	•
وصول  مع   ،%25 منو  بنسبة  حاليا   %35 من  ألكثر  وارتفعت 

التوطني لنسب أكبر من 90% بالوظائف العليا.

احلكومية  اجلهات  في  مواطن   6,000 ل�  الفوري  بالتعيني  تعميم  	•
وتسهيالت  حوافز  وتوفير  أبوظبي،  إم��ارة  في  احلكومية  وشبه 

للشركات التي حتقق أهداف التوطني.

وخالل الفترة من 2006 إلى 2008 مت توطني وظائف مديري املوارد  	•
اخلاص.  القطاع  في  املوظفني  شؤون  ومسؤولي  ومديري  البشرية 

وتوظيف  اخلاص  القطاع  في  السكرتارية  وظائف  لتوطني  والتوجيه 

و2005   2004 عامي  بني  ومت  املواطنني.  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

للقطاع  اخملتارة  األنشطة  الدولة في بعض  تعزيز مشاركة مواطني 

التنظيمي  الهيكل  تشكيل  و2003   2002 عامي  وبني  اخلاص. 

لهيئة تنمية وتوظيف املوارد البشرية الوطنية.

وحدد التقرير عدداً من النقاط اجلوهرية التي شكلت خالل السنوات  	•
املاضية إرباكا وخلال في عملية التوطني من أهمها أن توطني بعض 

اجملاالت  دراسة  على  املواطنني  من  العديد  إقبال  إلى  أدى  الوظائف 

الطلبة  توزيع  في  خلل  حدوث  في  تسبب  مما  بها  املرتبطة  العلمية 

على التخصصات اجلامعية ومثال على ذلك قرار توطني مديري املوارد 

امللتحقني  املواطنني  نسبة  ارتفاع  في  2006 تسبب  عام  البشرية 

بالعلوم اإلدارية من 26% )عام 2006( إلى 33% )عام 2010(.

12
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وأشار التقرير إلى أن هناك فجوة واضحة في متثيل املواطنني في بعض  	•
القطاع  في  لتمركزهم  نظرا  االستراتيجية  االقتصادية  القطاعات 

لتخصصات  املواطنني  تفضيل  أن  كما   .%91 بنسبة  احلكومي 

التخصصات،  بعض  في  منهم  كبيرة  نسبة  متركز  الى  أدى  محددة 

الذي ينعكس سلبا  األمر  التخصصات األخرى،  توزيعهم على  وعدم 

لشغل  املناسبة  املهارات  توافر  عدم  حيث  من  العمل  سوق  على 

املتطلبات املتباينة لسوق العمل.

التي مت اجراؤها  التقرير الضوء على نتيجة إلحدى الدراسات  وسلط  	•
بهذا الشأن، ومفادها أنه إذا استمرت نسب التوزيع احلالية، فسيكون 

على القطاع احلكومي وشبه احلكومي في إمارة أبوظبي لوحدها، أن 

يستوعب 352 ألف مواطن بحلول عام 2030 أي 4 أضعاف احلجم 

احلالي.

إحصاءات  على  يبنى  أن  ينبغي  التوطني  أن  إلى  التقرير  وخلص  	•
و  ونوعيتهم،  العمل  عن  العاطلني  نسبة  حتدد  واضحة  وبيانات 

وأشار  اخلاص.  القطاع  في  احلقيقية  العمل  فرص  باملقابل  توضح  

إلى أن الوظائف في القطاع احلكومي ال تزال متوفرة بالشكل الذي 

يلبي متطلبات العديد من الفئات من املواطنني اخلريجني وخاصة في 

سلكي الشرطة واجليش اللذين ال تزال أبوابهما مفتوحة الستيعاب 

املزيد من املواطنني بغية حتقيق التوطني بنسبة %100.
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املشاريع  »إدارة  مجال  في  وريك  جامعة  من  اإلدارية  الهندسة  في  ودكتوراة 

االستراتيجّية في القطاع احلكومي«.

والبحثية،  العلمية  اجلمعيات  من  العديد  في  وعضو  زميل  هو  اخلوري  والدكتور 

قام  العام. وقد  القطاع  في  احلكومية  املمارسات  تطوير  في  وباحث  مفكر  وهو 

ملعاجلة كثير من  فكرية مختلفة  وأطر عمل  بتطوير منهجيات  اخلوري  الدكتور 

التحديات التي تواجهها املؤسسات احلكومية، فقد قام بتطوير منهجّية مبتكرة 

)برنامج  للتخطيط واإلدارة االستراتيجّية ملشاريع القطاع احلكومي وذلك خالل 

البحث العلمي واإلبداع التطبيقي( في برنامج الهندسة اإلداريّة بجامعة وريك 

منهجية  أيضا  وله   ،)2007 عام  املتحدة  اململكة  من  ابتكار  )براءة  البريطانية 

ومتكني  اإللكترونية  احلكومة  إلى  للتحول  استراتيجية  خطط  لتطوير  مبتكرة 

اخلدمات  تصميم  في  الشاملة  اإللكترونية  والنافذة  املتعاملني  مركزية  مفهوم 

ودعم بناء مجتمعات املعرفة واالقتصادات الرقمية. وله أكثر من 12 براءة اختراع 

وملكية فكرية.

2013 لالنضمام كعضو في مجلس األجندات العاملية  وقد مت اختياره في عام 

ألنظمة األمن االجتماعي، التابع للمنتدى االقتصادي العاملي، وذلك ضمن 1500 

العاملية  التحديات  ملواجهة  احللول  تطوير  مهام  تتولى  العالم  في  شخصية 

مشروع  في  األوروبي  لالحتاد  خاصا  مستشارا  كذلك  مؤخرا  اختياره  الكبرى. ومت 

الهوية املوحدة بني دول االحتاد. وقد حاز في العام 2011، على جائزة »الشخصّية 

التي  األخيرة«  العشر  السنوات  خالل  الرقمّية  الهويّة  عالم  في  تأثيراً  األكثر 

منحتها له اللجنة املنظمة للمؤمتر العاملّي العاشر ألنظمة الهوية، الذي أقيم 

بدعم ورعاية مفوضية االحتاد األوروبي، إلى جانب حصوله على العديد من اجلوائز 

احمللية والعاملية.

البريطاني  املعهد  في  وزميل  بروفيسور  درجة  على  حاصل  اخلوري  والدكتور 

باحث  أنه  كما  املتحدة،  - اململكة  لندن  في  اإللكترونية  والتجارة  للتكنولوجيا 

نشط في مجاالت التطوير اإلدارّي، والتخطيط االستراتيجي، والتحّول املؤّسسي، 

أنظمة  وإدارة  والرقمّي،  املعرفّي  االقتصاد  وتطوير  ودعم  اإللكترونّية،  واحلوكمة 

مجاالت  في  املتخصصة  البحوث  من  العديد  إلى  باإلضافة  املتقدمة  الهوية 

اجملالت  في  نشرها  مت  علمياً  70 بحثاً  من  أكثر  اخلوري  علي  مختلفة. وللدكتور 

العلمية الدولية احملكمة في السنوات العشر املاضية، وله عدة كتب حتت الطبع.

عن المؤلف 
محمد  علي  املهندس/  الدكتور  سعادة  يتولّى 

اخلوري، منصب مدير عام هيئة اإلمارات للهوية 

دوراً  لعب  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في 

عام  في  العام  املدير  منصب  توليه  منذ  حيوياً 

من  واح��دة  إلى  الهيئة  حتويل  في   ،2009
اإلمارات  دولة  في  احلكومية  املؤسسات  أفضل 

املعيارية  للمقارنات  ومرجعا  املتحدة  العربية 

على  والتكنولوجية  اإلداري��ة  املمارسات  في 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

من  أقل  املتميزة  اإلحتادية  اجلهة  جائزة  على  للهوية  اإلمارات  هيئة  حصلت  وقد 

 ،2012 في  املتميز  احلكومي  لألداء  اإلمارات  برنامج  جوائز  ضمن  900 موظف 
وحصلت على ثالث جوائز أخرى وهي: اجلهة االحتادية املتميزة في مجال القيادة 

االحتادية  واجلهة  اخلدمات،  تقدمي  مجال  في  املتميزة  االحتادية  واجلهة  املؤسسية، 

املتميزة في مجال فرق العمل، باإلضافة إلى جوائز محلية ودولية مرموقة أخرى. 

كما حققت الهيئة أعلى معدل توطني بلغ )99%( منذ 2010، حسب التقرير 

الصادر عن الهيئة االحتادية للموارد البشرية في دولة اإلمارات.

وقبل انضمامه إلى هيئة اإلمارات للهوية، عمل الدكتور اخلوري كضابط في وزارة 

الداخلية )1990-2003(، حيث بدأ حياته املهنية كمدير مشروع، ثم تدرج في 

التطوير وقد  إدارة  الوزارة هو مدير  تواله في  مناصب مختلفة وكان آخر منصب 

شارك خالل عمله في تنفيذ العديد من املشاريع االستراتيجية.

أكمل الدكتور اخلوري تعليمه العالي في أقوى اجلامعات البريطانية وحصل على 

درجة بكالوريوس العلوم في »تكنولوجيا املعلومات وإدارة األعمال« من جامعة 

مانشستر، ودرجة ماجستير العلوم في »إدارة املعلومات« من جامعة النكستر، 
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املؤلف : د. علي محمد اخلوري

العربية  اإلمارات  دولة  في  حكومي  مسؤول 
املتحدة، له منهجيات وأطر عمل فكرية مختلفة 
تواجهها  التي  التحديات  من  كثير  ملعاجلة 
براءة   12 من  أكثر  وله  احلكومية،  املؤسسات 

اختراع وملكية فكرية.

يعد من أبرز املفكرين والباحثني في مجال تطوير 
املمارسات احلكومية في القطاع العام، وله أكثر 
العلمية  اجملالت  من 80 بحث علمي منشور في 
في  املاضية  سنوات  العشر  في  احملكمة  الدولية 
االستراتيجي،  اإلداريّ، والتخطيط  التطوير  مجال 
سي، واحلوكمة اإللكترونيّة، ودعم  والتحوّل املؤسّ
من  والعديد  والرقميّ،  املعرفيّ  االقتصاد  وتطوير 
وله  مختلفة،  مجاالت  في  املتخصصة  البحوث 

عدة كتب حتت الطبع.

حائز على عدة جوائز عاملية ومحلية، منها جائزة 
الهويّة  عالم  في   ً تأثيرا األكثر  "الشخصيّة 
الرقميّة خالل السنوات العشر األخيرة" من االحتاد 
لإلنضمام   2013 عام  في  اختياره  ومت  األوروبي، 
ألنظمة  العاملية  األجندات  مجلس  في  كعضو 
االقتصادي  للمنتدى  التابع  اإلجتماعي،  األمن 
العاملي، وذلك ضمن 1500 شخصية في العالم 
التحديات  ملواجهة  احللول  تطوير  مهام  تتولى 
 2013 في  اختياره  مت  كما  الكبرى.  العاملية 
مشروع  في  األوروبي  لالحتاد  خاصا  مستشارا 
الهوية املوحدة بني دول االحتاد وله حضور مميز على 

الساحة الدولية.

من  اإلدارية  الهندسة  في  دكتوراه  على  حاصل 
املشاريع  "إدارة  مجال  في  وريك  جامعة 
ودرجة  احلكومي".،  القطاع  في  اإلستراتيجيّة 
البريطاني  املعهد  من  والزمالة  "بروفيسور" 
لندن،  في  اإللكترونية  والتجارة  للتكنولوجيا 

اململكة املتحدة.

الدول  في  التوطني  موضوع  البحث  هذا  يتناول 
العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون اخلليجي 
احلال.  لواقع  نقدية  دراسة  ويقدم  خاص،  بشكل 
محاولة  انها  من  الدراسة  هذه  أهمية  وتنبع 
تواجهها  التي  التحديات  على  الضوء  لتسليط 
املال  رأس  وتطوير  إدارة  مجال  في  العربية  الدول 
البشري في ظل ما يشهده العالم من حتوالت على 
بعض  إلى  البحث  ويشير  كما  الصعد.  جميع 
التوطني  ميدان  في  أجريت  التي  الدراسات 
في  احلكومية  واملبادارات  والسياسات  والتوظيف 
بعض دول مجلس التعاون اخلليجي، ويبني البحث 
احلاجة إلى رؤية استرايتجية مبتكرة لدعم جهود 
احلكومات في تطوير سياسات توطني أكثر فعالية 
التنموية  واخلطط  املواطن  احتياجات  مع  وتتوازن 

احلكومية.

ويشير البحث كذلك إلى ضرورة اعتماد مفاهيم 
ذكية  بطريقة  العمل  لتلبية حاجة سوق  جديدة 
لردم  التوطني  وبرامج  خطط  وتوجيه  ومتوازنة، 
الفجوة بني العرض والطلب في أسواق العمل من 
خالل توجيه سياسات التوطني لتتعامل مع احملاور 
ً من التعامل مع األعداد  بطريقة أكثر واقعية بدال
أهمية  إلى  البحث  هذا  نتائج  وتخلص  اجملردة. 
الدميوغرافية  األبعاد  تراعي  توطني  خارطة  تطوير 
املواطنني  من  اخملتلفة  الفئات  احتياجات  وتلبي 
وتنموية  سنوية  تشغيلية  خطط  عنها  وتنبثق 
شاملة للقوى البشرية املواطنة ووفق االحتياجات 
وتوصي  للدولة.  االستراتيجية  والتوجهات 
اإلحصائي،  التنبؤ  أسلوب  باتباع  الدراسة 
والتحديد املسبق لالحتياجات الوظيفية من املهن 
احتياجات  واقع  ومن  التوطني،  خارطة  لتطوير 
وقت  والزمانية  املكانية  والظروف  اجملتمع 

التخطيط.
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