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 الملخص:

على العنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز الرؤية األساسية والتي طالما  0202تَنُصُّ رؤية قطر الوطنية 

ال تنتهض وال تعمر المجتمعات  والدول  دونها، وتتطلب التنمية البشرية في دولة قطر تأسيساً قوياً قادراً على 

نُنا من التمجابهة قوى التغيير المختلفة التي تتطلبها التنمية االق خلص تصادية من تنوع اقتصادي متكامل، يَُمكِّ

من االعتماد األحادي على مصادر النفط والغاز، وفي مقابل تلك الرؤية الطموحة تمتلك دولة قطر ثروة بشرية 

شابة ذات طاقة تؤهلها على العطاء واالرتقاء بمؤسساتها لتحقيق رؤيتها بصورة متمكنة، وتكمن إشكالية البحث 

اقع مؤسسات القطاع العام القطري وتحديداً في ظاهرة البطالة المقنعة التي تحول دون تحقيق التنمية في و

المستدامة، لذلك يسلط البحث الضوء على مصادر الخلل في العملية الحاصلة في المورد البشري القطري، من 

مان بقدراته وإنجازاته وتفضيل حالة الركود وانخفاض اإلنتاجية في مؤسساته، ومعاناته من شعور عدم اإلي

المورد البشري األجنبي، فتتلخص أهمية البحث من النَّاحية األكاديمية العلمية في مساهمة نتائج الدراسة في 

التَّراكم المعرفي لظاهرة البطالة المقنعة والتنمية المستدامة في القطاع العام القطري ومعرفة الواقع، نظراً لقلة 

تعرض لهذا الموضوع، ومن النَّاحية التَّطبيقية العملية فإن نتائج الدِّراسة ستساعد متخذي الدِّراسات التي ت

القرارات على وضع إستراتيجية مناسبة للتَّعامل مع قوانين العمل الخاصة بسياسات الترشح والتعيين، وأيضاً 

اع العام القطري، ودراسة العالقة تهدف الدراسة إلى معرفة واقع البطالة المقنعة والتنمية المستدامة في القط

واألثر بينهما، والخروج بنتائج وتوصيات تخدم أصحاب القرار، في هذه الدراسة سوف نعتمد على المنهج 

النوعي الذي يعتمد على المصادر الثانوية من المعلومات المنشورة والمتاحة وكذلك على التقارير والدراسات 

 السياسية واألكاديمية وغيرها، 
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ي المقابل سيتم االعتماد على المقابالت لمصادر المعلومات األولية لزيادة الصالحية الداخلية للبحث وكذلك وف

إلى أي مدى تسهم البطالة المقنعة في تثبيط عملية التنمية ويتلخص سؤال البحث في: الصالحية الخارجية، 

 المستدامة في القطاع العام القطري؟

 ة، البطالة المقنعة، القطاع العام، التنمية، التنمية المستدامة.البطال الكلمات االفتتاحية:

 

The reality of disguised unemployment and sustainable development in the 

Qatari public sector (a field study( 

 

Abstract: 

Qatar National Vision 2030 stipulates the human as one of the basic pillars of this 

vision, as countries can not rise and outlive without them.  Human development in 

the State of Qatar requires a strong foundation capable of confronting the different 

forces of change required by economic development such as the integrated 

economic diversity, and enables us to stop depending only on oil and gas resources. 

In accordance to this ambitious vision, the State of Qatar possesses energetic and 

young human resources qualified and able to give and upgrade its institutions to 

achieve the vision.  The problem lies within the reality of the Qatari public sector 

institutions, especially the phenomenon of disguised unemployment that impedes 

the achievement of sustainable development. Therefore, the research highlights the 

origins of problems occurring in the Qatari human resource such as the state of 

stagnation in its productivity in the institutions, the suffering from a feeling of lack 

of belief in its ability and achievements, and the preference of the foreign human 

resource in return. The academic and scientific importance of this study can be 

summarized in the contribution of its results to the overall knowledge of the 

phenomenon of disguised unemployment and sustainable development in the Qatari 

public sector due to the lack of studies dealing with this topic. While the practical 

importance of this study results will help the decision-makers to develop an 

appropriate strategy to deal with labor laws related to candidacy and appointment 

policies.   



 
 
 

 

 

The study also aims to identify the reality of the disguised unemployment and 

sustainable development in the Qatari public sector, and to study the relationship 

between them in order to come out with results and recommendations that serve the 

decision-makers. The study uses the qualitative approach which depends on 

secondary resource of published and available information.  Also, it depends on 

political and academic studies and reports as well.  In addition to meetings as a 

source of initial information to increase the internal and external validity of the 

study.  The question here is this; to which extent does the disguised unemployment 

contribute to discouraging the process of sustainable development in the Qatari 

public sector? 

Keywords: Underemployment, public sector, development, sustainable 

development. 

 إهداء

على زوجي ل ووفاءً وتقديراً في عمريهما... مد هللا  أقدم هذا الجهد المتواضع عربون والء ومحبة لوالديَّ 

 وأهله الكرام الممتنة لهم دوما .. لي...المخلص  دعمه

 ...وعائشة وريم: جاسم وإلى أبنائي

 ...كل فرد بعائلتي، اخوتي وخواتي وابنائهم فرداً فرداً  إلى

 ...من جموع االهل واالصدقاء من ساندني طوال رحلتي خالل العامين الماضيينوإلى كل 

 لدعمه وتوجيهه الدائم خالل كتابة البحث العلمي .الدكتور العزيز موسى عاليا..خاصةً 

 

 :مقدمة

 البلد، في المستدامة التنمية مستقبل في محوري تأثير ذات القطري العام الواقع في المقنعة البطالة ظاهرة تُعد

 نجاح في سيةاألسا البنية تشكل التي المحلية، البشرية الموارد استخدام كفاءة في مباشر بشكل ترتبط كونها

لقدرة ا توفََّر على إذان المورد البشري المحلي أإلى ويرجع السبب ، بشتى مجاالتها عملية التنمية المستدامة

  ،المستدامةبالتنمية  اً نسبي اً اهتمامدولة قطر وتولي  . 1أكثر فاعلية تكون إنتاجيتهوالفرصة والكفاءة 

                                                           
دور املوارد البشرية في تحقيق التنمية املستدامة. جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي. تم (. 6102يمان، صالحي )إ 1
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من ، وتكمحليةال قطريةمن الكوادر الالقادمة واإلنتاجية عبر األجيال االستمرارية  من أجلإليمانها بأهميته 

التي تهدف لبناء مؤسسات وفق معايير  ،الموضوعةواإلستراتيجيات واألنظمة السياسات  رسم جهودها في

مع  0202التنمية المستدامة أجندة  التي دمجت 0200-0202إستراتيجية وهذا ما تضمنته  ،التنمية المستدامة

تحويل قطر إلى دولة متقدمة التي تنص على "، 0202لتحقيق رؤية قطر  التنمية الوطنية الثانيةإستراتيجية 

والجهود الحكومية  ،2بعد جيل" تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيالً وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة 

 ميةركيزة التنخالل رؤية قطر الوطنية من من المستمدة  ة الحكومةرؤيتحدد  في ت الكوادر القطرية إعداد في 

"تفعيل وتطوير األداء العام  بالجهات الحكومية وغير الحكومية، وصوالً إلى أداء حكومي  وتنص على ةالبشري

وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تفضي  إلى اإلسهام اإليجابي والفاعل كفوء 

بالكوادر القطرية ن مؤسسات القطاع العام القطري تكتظ أ، ونجد ب3"0202في تحقيق رؤية قطر الوطنية

التي ستنعكس مستقبالً وظاهرياً في االستغناء عن الكوادر  األجنبية وتحقيق التنمية المستدامة  والخريجة واعدةال

دارية وتكاليف األجهزة اإلاً في تضخمقطاع العام التواجه مؤسسات آخر من جانب  ، ولكنللمورد البشر 

في تساؤل كامن حول أسباب قصور استغالل وهذا يضعها  ،يتهاإنتاج في مستويات ضعفيقابله األجور لديها 

 .الموارد البشرية في ظل توافر كافة اإلمكانات المالية والتعليمية

تكمن أهمية البحث من النَّاحية األكاديمية العلمية في مساهمة نتائج الدراسة في التَّراكم المعرفي لظاهرة البطالة 

رض لهذا لقلة الدِّراسات التي تتع نظراً  القائم ومعرفة الواقعالمقنعة والتنمية المستدامة في القطاع العام القطري 

اتيجية إسترنتائج الدِّراسة متخذي القرارات على وضع ستساعد ملية الموضوع، ومن النَّاحية التَّطبيقية الع

عرفة واقع مإلى مناسبة للتَّعامل مع قوانين العمل الخاصة بسياسات الترشح والتعيين، وأيضا تهدف الدراسة 

نتائج ب والخروج بينهما،البطالة المقنعة والتنمية المستدامة في القطاع العام القطري ودراسة العالقة واألثر 

ناول مصطلحات الدراسة وما استعانت به بتفي الجزء األول تبدأ الدراسة  وتوصيات تخدم أصحاب القرار.

لثاني الجزء ايعرض ثم  ،البطالة المقنعة في التنمية المستدامة مدى تأثيرحول من مؤلفات ودراسات سابقة 

المنهجية التي تتبعها الدراسة،  ثالثالجزء اليشرح ثم  ، ومنالقطاع العام القطرياكل وواقع هيلمحة عامة عن 

ة يستعرض مساهمة النتائج للتوصل على إجابف لرابعالقسم اأما والعينة المستخدمة لدعم التحليل والنتائج. 

 .إليهاوصل تالقسم األخير النتائج والتوصيات التي تم الالسؤال، فيما يستعرض 

 

                                                           

https://2u.pw/opkYO 
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 التالي:

https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/HomePagePublications/QNV2030_Arabic_v2.pdf 



 
 
 

 

 

 اإلطار النظري:أوالً: التعريف بالمفاهيم و

انت كأاليومية في مجال ما، سواء  معلى وظيفة تسد حاجاتهللحصول في المجتمع األفراد من  يطمح العديد

الحصول  في صعوبة إذ يواجهونمع الواقع  ما يصطدم هؤالء اهتماماتهم، ولكن دائماً  أممرتبطة بدراستهم 

المؤهالت والخبرات مع ما هو متاح في لعدم توافق أم سواء لعدم توفر شواغر متاحة،  ،على العمل المناسب

 البحث عنها مما يخلقفي االستسالم أو ، ويتسبب هذا الظرف في تأخر حصولهم على الوظيفة سوق العمل

وتعني البطالة بشكل ، 4على هذه النسبة مسمى البطالة قالحاصلين على العمل، ويطل أعداد غيرفي  اً ارتفاع

 همؤهالتمع الشواغر المتاحة  و عدم تناسبأوظائف في المقابل شح  عملعلى الشخص مؤهل وقادر أدق وجود 

 51إلى  01من العمر يبلغ شخص  :تتوفر لديه الخصائص التاليةعلى من يطلق مفهوم البطالة لذا ، وقدراته

اً روقاد اً في العملراغبو اً متاحيكون الشخص وأن ، الخاصأجراً أم لحسابه كان يقبض أوال يعمل سواء  ،عاماً 

البطالة  وتشغل .5للبحث عن عمل جادةً  خطوات   اً يكون الشخص متبعوأن ، الخاصأجر أو لحسابه مقابل عليه 

م بحيث يت ،من المعدالت االقتصادية العامة في أي بلد اً تمثل جزءإنها حيث  ،في المجتمعاتأهمية كبيرة 

 من خالل مطلقة في رفع اإلنتاجية وخلق اقتصاد قوي لما لها من أهمية ،بشكل سنويإحصائياً احتسابها 

مرة لها من آثار مدلما تعد آفة من آفات المجتمع لذلك وجب النظر في البطالة التي ، ومستغلةالالطاقات غير 

الة وتختلف تتعد أسباب البط واعها:أنو البطالة أسبابأدق إلى وسنتطرق بشكل المجتمع وثقافته، على سلوكيات 

 ،تصاديةقاالسياسية، والبين التي تتسبب في رفع معدالت البطالة آخر، فتتنوع األسباب إلى  من مجتمع

، أو بطالة الطوعية أو بطالة التنقل البطالة االحتكاكية :أوالً  :6بعدة نقاط منهاإيجازها ويمكن  ،جتماعيةاالو

لى وظيفة إفة ن وظيالموظفين ملدى المستمرة عملية االنتقال بسبب تنشأ التي ، طالة قصيرة المدىالببنى تعو

رة من أنواع البطالة المؤقتة القائمة في فت اً ، وتعتبر نوعو تحسين الوضع الوظيفيأجر أخرى بغرض زيادة األ

ل لفترة توقف موظف عن العمأنها القبول بها، وتعرف بشكل مبسط على بين و ما زمنية بين تقديم طلب وظيفة

وتحدث بسبب التباين القائم بين  البطالة الهيكلية :ثانياً  .7الجديدةإلى الوظيفة ال االنتظار لالنتقأجل قصيرة من 

 قد تحصل في مواقع جغرافية معينة وبعيدة نسبياً ، ومهارات الموظفين والمهارات المطلوبة والعوامل الجغرافية

 ،تأهيل يمن قبل موظفين ذوإليها وتتطلب مهارات معينة يصعب الوصول 

                                                           
ية القانونللعلوم طار املفاهيمي للبطالة وإستراتيجية مكافحتها من منظور قانوني. مجلة الكوفة (. اإل 6161عبد، أزهر ) 4

 . متاح على الرابط التالي:062-012، 62السياسية، و 

https://2u.pw/Wtpst 
(. البطالة نظرة واقعية وحلول عملية. جامعة القاهرة في مصر. 6112عبد القادر، رجب ومرس ي، محمد، حسين، حمادة ) 5

 تم االسترجاع من الرابط التالي:

 https://cu.edu.eg/userfiles/3(1).pdf 

مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية  .6102-0221(. أثر التضخم على البطالة في الجزائر خالل الفترة 6161الزهراء، العجاج ) 6

 . متاح على الرابط التالي:026-062(، 6)0واالجتماعية، 

https://2u.pw/p5bpG 
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ي بعض ف اً خلقت توقفمعينة تطورات نتيجة  ،و صناعي معينأنتاجي إفي قطاع  أيضاً تنشأ قد التي تلك و 

 :الثاً ث مع الشواغر المتوفرة. )القطاع( الوظائف المتاحة في الهيكل بسبب اختالف متطلبات هيكل االقتصاد

، ومن نتعا  االقتصادي لكل بلداالنكما  واالأو البطالة العامة، وترتبط بفترات أو الموسمية  البطالة الدورية

ركود قطاع ليجة نتففي فترات االنتعا ، تنخفض بينما  ،خاللها يتم ازدياد معدالت البطالة في فترات االنكما 

ود العمال وظائفهم بسبب الرك يفقدو تذبذبات الدورات االقتصادية في فترات معينة خالل السنة، أاألعمال 

بينما  ،جبار الشخص على ترك وظيفتهإباإلجبارية ويقصد  :واإلجباريةالبطالة االختيارية  :رابعاً  االقتصادي.

مالة فائضة وجود عتعني التي  البطالة المقنعة :، وأخيراً إرادتهبمحض للعمل االختيارية نتيجة ترك الفرد تتم 

يقصد : ود األولالبع، رئيسينين تشمل بعدللبطالة نجد أنها السابقة التعريفات من خالل  لحاجة الفعلية.اتفوق 

ي يتم الت ،)البطالة الظاهرة( عدم االستخدام الكامل للقوى العاملة المتاحة ومنها البطالة السافرة والجزئية به

مثل في ويت ةعدم االستخدام األمثل لأليدي العاملويقصد به  :البعد الثاني، واحتسابها ضمن معدالت البطالة

 مفهوم البطالة المقنعة.أدق إلى بشكل وسيتطرق البحث  ،، وهو جوهر البحثالظاهرةغير البطالة المقنعة 

فيها يكون تي وال ،أمثلأو  كامالً استغالالً حالة التي ال يتم استغالل القوى العاملة المتوفرة البأنها  تعرف البطالة

نها أب يضاً أ وتعرف البطالة ،للمجتمعانخفاض اإلنتاجية والرفاهية بتسبب ، ما يمن المتوقعأقل الناتج الفعلي 

ر، يذكشيئاً و توافر عمل لشخص وحصوله على األجر دون أن ينجز أ، عليهعدم توافر العمل لشخص قادر 

، ومن هنا ظهر مفهوم مصطلح جديد غير الظاهرالظاهر ووهما من البطالة شقان يتضح  هذا المصطلح ومن

لة بطافي أنها السبب يكمن و الموجودة، أنواع البطالةأسوأ  من تعدالبطالة المقنعة   .8يعرف بالبطالة المقنعة 

ف في حال توظياألشخاص ويكون  ،معالجتهاالتي يمكن رصدها و ،من أنواع البطالةاألخريات غير مرئية كما 

بل  لعمل،االعاطلين عن  معدلالتي تحسب مسوحات المع ثم ال تندرج تلك الفئة ، ومن شكلي فقط دون استغالل

تحمل المؤسسات مصاريف ينتج عن ذلك و ،لهم العاملين دون أي إنتاجية تذكر مسوحات مع يتم تضمينها

العاملة األيدي وجود فائض من بأنها وتعرف البطالة المقنعة  .9من المستوىأقل مقابل إنتاجية  عاليةأجور 

خرجات مفي العاملة من دائرة اإلنتاج األيدي سحب  عملية تؤثر و بمعنى آخر الأ مقابل إنتاجية دون المستوى،

وتكتظ القطاعات العامة بأشكال البطالة المقنعة التباعها السياسات الموحدة في سياسات التوظيف  اإلنتاج،

و الشواغر أ ،حسب القطاعاتب التعيين على القائمةلموظفين ا توزيعسياسة و ،طةاالقائمة على المحسوبية والوس

نتاجية اإلمخرجات آخر تكون الومن جانب ، دون تناسق بين احتياجات الوظيفة والشواغر المتوفرة المتوفرة

  ،الموجودةالعاملة األيدي بسيطة مقابل 

                                                           
ية القانون للعلوم (. اإلطار املفاهيمي للبطالة وإستراتيجية مكافحتها من منظور قانوني. مجلة الكوفة6161عبد، أزهر ) 8
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، لعاموتخلق تكلفة على القطاع ا ،نتاجيةاإلمقابل عدم اً عاملة تستلم أجوربأنها أيد  فتتلخص البطالة المقنعة 

ر عن سوء يعبهو ما الجهاز الحكومي بأعداد كبيرة تفوق حاجته وال تتناسب مع احتياجاته وتضخم ب وتتشبب

لذا يتلخص مفهوم من يمارسون البطالة  .10توزيع العمالة في القطاع العام بين األجهزة الحكومية المختلفة

 يقومون بها، فبقاءالتي دون جهد منهم للوظيفة  اً بأنهم مجموعة من العاملين يتقاضون أجرإجرائياً المقنعة 

، مع قبض رواتب ال فعالً  ، أي هم من يعملون اسماً 11مخرجات المؤسسة في تؤثر  هؤالء العاملين أو سحبهم ال

، 12نتاجيةمع انخفاض في اإل ،وتتمثل العالقة العكسية بينهم في ارتفاع معدل العاملين منهم،دون إنتاجية محققة 

القطاع ي ف البطالة المقنعة وأثرمفهوم مؤسسات القطاع العام وآليات عملها إلى وسنتطرق بشكل تفصيلي أكثر 

 .العام

تخصيص  ويتم ،حاجات غير محدودةفي قبال ندرة الموارد ب القائلالمشكلة االقتصادية في تعريف كما هو سائد 

هذه  التخصيصعملية وتحصل إلشباع أكبر عدد من الحاجات لتحقيق الرفاهية االقتصادية،  المتاحة الموارد

 ،عن طريق السوق )العرض والطلب( فيه القطاع الخاص ويتم تخصيص المواردهما: من خالل منبرين 

وتركز  ،ويركز أهدافه نحو الربح، ومن خالل القطاع العام ويتم تخصيص الموارد من خالل تدخل الدولة

ت العامة تقديم الخدمافي لوجود القطاع العام  المبرر االقتصادييكمن والرفاهية لمواطنيها، على تحقيق أهدافها 

وسيلة بأنه يعرف القطاع العام لذا  .13جلألهداف التنمية واالستدامة طويلة األواألساسية للمواطنين تحقيقاً 

و الهيئات أبصورة مثلى، وتعرف بالمؤسسات  المتوفرة لديها تنظيمية تتدخل فيها الدولة لتخصيص الموارد

ويكون دورها تنفيذ واجبات الدولة بناء على  ،جتماعيةأم االقتصادية أم االدارية اإلالعامة التابعة للدولة سواء 

إشرافها وتتمتع باالستقاللية اإلدارية أم ال تكون تحت رقابة الدولة أكانت ، وسواء الدولة وإستراتيجياتهاسياسات 

يشمل القطاع العام المؤسسات العامة والهيئات  .14واعتماد موازناتها السنويةهداف المحققة لمتابعة البرامج واأل

منها بنسبة مساهمة رأس مال فيها،  اً تملك جزءالتي و أالعمومية والوحدات االقتصادية التي تملكها الدولة 
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 حتياجاتالاتلبية ضمان ويتوجه القطاع العام بشكل توسعي نحو النمو الصناعي وزيادة إنتاجه واستثماراته ل

تمثل القطاع العام في المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة وي .15مستدام لهمة ولضمان مصدر دخل يشعبال

وتوفير الكهرباء والماء، وتوفير  ،نشاء الجسور والطرقإ :بالدولة التي تقدم الخدمات العامة للجمهور مثل

جها تااألساسية التي يحفي الحاجات تمثل يفاع، بحيث من والدالمستشفيات والمدارس ووسائل االتصال، واأل

 .16لمواطنبالنسبة إلى االخاص ألهميتها إلى القطاع المواطن وال يمكن تسليمها 

هماً م اً العالم العربي دورفي دول بشكل عام في دول العالم وبشكل أخص  ةآلية عمل القطاعات العام تلعبو

 على آلية التي تعمل ،لما تلعبه السياسات القائمة في تلك القطاعاتفي تضخم المورد البشري في قطاعاتها، 

الحوكمة القائمة على المركزية في السلطة والقرارات والمورد المالي والبشري من قبل الدولة نفسها، مما يقيد 

ت اه، ومن هذه المعضلة تسهم الكثير من السياسبوبناء سياساته ورؤيته الخاصة  حركتهالقطاع العام في 

متفاقمة نجدها  ناولكن،  17درؤهاودها صر من مكنالم من ن غيرالمركزية في خلق سياسات غير ظاهرة أو م

سياسات التعيين للوظائف القائمة على المحسوبية والوساطة بأغلب أوساط ومن ذلك البطالة المقنعة، وتتسبب ب

سياسات الترشح وأيضاً في أداء مهامها،  ةعاملة غير كفؤأيد  في خلق مهم دور التي لها ، القطاعات العامة

المرشح  للشخص الوظيفي للوظائف القائمة على تغطية الشواغر دون تطابق احتياجات الوظيفة مع التخصص

تة وأيضا سياسة الترقيات والتطور الوظيفي شبة ثاب ،نفسهلخريج ااهتمام دون تطابق الوظيفة مع و أ ،للوظيفة

سياسة  وتلعب أيضاً   .18للعملإبداعهم وتحفيز إنتاجيتهم ظيفي للموظفين لزيادة وال تدعم عملية التحفيز الو

تكدس  في اً دور سوق العملإلى احتياجات تأمين فرص العمل لألفراد القائمة على تسكين العمالة دون النظر 

والوظائف األعمال طرق التوزيع للموظفين على وتسهم ، 19العاملة بصورة تفوق حاجة تلك القطاعاتاأليدي 

 ،وجود فجوة بين الوصف الوظيفي والتوزيع الفعلي للموظفينمن خالل  ،في خلق البطالة المقنعة
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عدم التحديث إلى باإلضافة ، 20والذي يسهم في وجود موظفين دون المؤهل والتخصص المناسب للوظيفة 

حجام أسهم وت، من التغييرتؤهلهم وتمكنهم التي في ظل غياب التدريبات  ،العملفي آليات والتطور والتجديد 

خلل وعدم توازن بين حجم بإيجاد  المتوفرة عداد الموظفينأاألعباء الوظيفية في القطاعات العامة مقابل 

 .21ومتوسط وقت العمل الفعلي في اليوم

بط بموضوع رتما يبشكل أخص ، وسيما العربية دول العالم والفي أغلب تتسم القطاعات العامة بسياسات سائدة 

ات العاملة نحو القطاعاأليدي أغلب لدى  اً كبير اً تفتقده أغلب القطاعات، مما يخلق توجهالذي األمان الوظيفي 

 منآخره إلى  ،ومهام وظيفية محدودة ،ةاتب تقاعديوور ،العامة للتمتع بخصائصها من تأمينات اجتماعية

عن تلك  نتجوي ،القطاعات العامة بمعدالت تفوق حاجتهاالعاملة في أغلب األيدي المميزات التي تسبب تكدس 

عدم استغالله واستغالل كفاءته وقدرته لتحقيق مستويات إنتاجية عالية ، والممارسات هدر في المورد البشري

ومن هذه النقطة يظهر مفهوم البطالة المقنعة في القطاع تجعل تلك المؤسسات في مستقبل مرموق مستدام، 

تيجة الفراغ ن لخلق الروتين والصراعات الدائمة في وسط العمل البيئي الوظيفي البطالة المقنعة تؤديو،  22العام

، ية دون المستوىنتاجما يتسبب بإ بتدني القيمة والهدف والطموحتجاه نفسه شعور الفرد إلى باإلضافة  ،الوظيفي

 لمطلوب في المستقبل، وهنا تكمن أهميةتهدد أمن القطاع العام في استمرارية تقديم الخدمات بالمستوى اوهذا ي

المورد البشري واستثماره لتنمية القطاعات العامة نحو االستدامة الستمرار تقديم الخدمات لألجيال القادمة 

عجز كبير في القطاعات العامة من خالل تسديد إلى خلق كل تلك العوامل تؤدي  .23حقوقهمبدون المساس 

إن اإلنتاج فالربع إلى ، بحيث لو تم تخفيض عدد العمال إنتاجيتهمموظفين تفوق معدل وأجور نفقات رواتب 

 ،رواتب واألجوربند البفي ميزانية الدولة في باب المصروفات التشغيلية الخاصة  اً كبير اً لن يتأثر، ويعد هذا هدر

 اً حديويخلق لها ت، طية العجزوهذا يكلف الدولة الكثير لتغ ،يراداتمما يخلق عدم توازن بين المصروفات واإل

نمية من الت إذ تحدُّ االستمرار والتنمية، وهنا تكمن المشكلة في دور البطالة المقنعة في القطاعات العامة أمام 

  ،المستدامة للقطاعات العامة
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 .24تتناسب والمستوى المطلوبمن خالل الهدر في المصروفات دون إنتاجية 

الختالف  بعاً ت التنمية اصطالحاً ب المتعلقة تعدد التعريفاتوت ،عملية التنمية فالقطاعات العامة المتردية تعيق

كان أرادي الذي يحصل في المجتمع سواء التغيير اإلبأنها اتفقت عليه إال أنها مضمون كل توجه وما يركز 

و ما ينبغي أ ،ضلأفلى وضع إيعد التغيير فيها مرحلة تغيير من وضع قائم و، اجتماعياً  أم اقتصادياً  أم سياساً 

من خالل استغالل جميع الموارد والطاقات وتحسينها  تطوير أحوال الناسالتنمية إلى هدف وت، إليهالوصول 

 .25تعتمد بشكل كبير في مرحلة التغيير على أفراد المجتمع نفسهو ،في موضعها الصحيح ووضعها المتاحة

التنمية االجتماعية تحقيق االستقرار االجتماعي ألفراد المجتمع الواحد، وخلق الروح الجماعية  أهداف وتشمل

اتهم بتطوير البشر في عالق ى التنميةتعنأدق وتشجيعهم على االنخراط في المجتمع، وبشكل  ،فيما بينهم

حديات ا السياسي ومواجهة التلى محافظة البلد على استقرارهإ، بينما تشمل أهداف التنمية السياسية المشتركة

المجتمع في العملية السياسية للبلد من خالل صنع القرارات، أفراد السياسية الدولية من خالل زيادة تمكين 

هداف التنمية االقتصادية في تعزيز مستويات المعيشة والصحة االقتصادية للمجتمع من خالل أوتتمثل 

نتطرق س، ومن هنا يظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي 26السياسةاإلجراءات المستدامة التي يتخذها صناع 

 في قمع البطالة المقنعة.وله دوٌر يشكل أهمية كبرى في مؤسسات القطاع العام ، إذ ه بشكل أعميلإ

المورد البشري المساهم والفعال في تحقيقها، ب على نحو خاص الخاصة بالتطور والتنميةترتبط المواضيع 

وظيف تعبر مثل أفي استدامة الموارد واستغاللها على نحو  اً مهم اً والفعال دورالكفوء البشري ويلعب المورد 

على االستفادة المادية والنمو المادي دون االنتهاكات المحققة بحق الطبيعة التي تؤثر والتركيز كفاءته وقدرته، 

ن ارتباطها موأبعد أوسع آفاقاً القادمة على المستوى البعيد، وهذا ما جعل مفهوم التنمية يشمل سلباً في األجيال 

. 27ظهر مفهوم التنمية المستدامة وكيفية خلق التوازن بين التطور والترشيدهنا بمحور التنمية فقط، ومن 

مستقبلنا المشترك" بأنها تنمية تلبي بعنوان " م0721لتنمية المستدامة كما تم تعريفها في تقرير برونتالند عام فا

 .28تلبية حاجاتهممن بالجيل المستقبلي في تمكنهم اإلضرار احتياجات الجيل الحالي دون 
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بأنها إدارة الموارد الطبيعية وصيانتها عن  م0711وتم تعريفها من قبل مجلس منظمة األغذية والزراعة عام  

ن تلبية االحتياجات البشرية لألجيال الحالية والمقبلة لوجيا والمؤسسات بصورة تضموطريق توجيه التكن

يتوافق مصطلح التنمية المستدامة مع عناصر التنمية البشرية والبيئية واالقتصادية بحيث و .29بصورة مستمرة

من  اقتصادياً  حقق التنمية المستدامة،تهم بشكل تكاملي لتينربط بيتم البل  فقط،ال يمكن االرتباط بعنصر واحد 

في الوقت الحاضر ولألجيال في لألفراد  االحتياجاتالخدمات والسلع بصورة مستمرة لتلبية إنتاج خالل 

ورة المجتمع، وبصأفراد بين جميع عادالً التوزيع وجعل ، بصورة تمنع حدوث اختالالت اجتماعية المستقبل

 .30فاعليةنا من المحافظة على الموارد الطبيعة وترشيد استخدامها بكفاءة ونتمك

لموارد الذي يسهم بشكل فعال في إدارة ا، العنصر البشريوأساَس تحقيقها يتمثل في تنمية المستدامة لا عمودإن 

دم كفاية ع وتتمثل في ،هم أولويات التنمية المستدامةوهذه القضية من أ، التصدي لقضية الفقرجل عملية أمن 

تحقيق ن متمكنهم التي مدنية السياسية والحقوق الوالتعليم و، والصحة، مياه الشربمن الحصول على الموارد 

 عبر االهتمام ،لالستثمار فيه اً همم اً يعد العنصر البشري عنصرلذا لهم، صحية بيئة توفير و التنمية المستدامة

ة المستدامة الخاصة بالتنمياإلستراتيجيات حقيق مكنه من تت فيعليه ينعكس ذلك  أن ، وكيفصحتهو بتعليمه

تحتية لكل ن العنصر البشري يعد البنية الأوال سيما  ،الجيدتينكان يتمتع بالصحة والمعرفة إذا  ،بكفاءة وفاعلية

لعنصر هتمام باالقتصاد المعرفي للالى حاجة الدولة الفعلية إليشير  الذي خاصة مع التقدم التكنولوجي ،مؤسسة

 هاتراعاتواخ هاواالستفادة من أفكارالطاقات البشرية  في االستثمار عبرالبشري لضمان التنمية المستدامة، 

 .31تسهم في دعم عملية التنمية المستدامةوإبداعاتها التي س

كزاً على ، مرالدراسة يربط ما بين البطالة المقنعة والتنمية المستدامة لهذهالبناء النظري فإن وبناء على ذلك 

برزت الكثير من العوامل التي تجعل المتغير المستقل يؤثر أوالعديد من الكتابات التي تمت حول هذا الموضوع 

التنمية المستدامة ي فالعديد من العوامل تسهم في جعل المتغير المستقل يؤثر وبشكل كبير و  .على المتغير التابع

 ل،مومنها عوامل متعلقة بطبيعة الع ،منها عوامل ذات طبيعة اقتصاديةنجاحها،  الحيلولة دون امن خالل تثبيطه

ومن هنا تأتي أهمية االطالع على تلك العوامل وفهمها ودراسة جوانبها للتمكن من عمل تغذية راجعة تمكن 

المتسببة سية للعوامل األسا وسيتم التعرضتحقيق التنمية المستدامة،  ما يدفع باتجاه ،الحد من البطالة المقنعةمن 

 ،لالقتصادالطبيعة الريعية هذا وتسهم  وجود البطالة المقنعة.ب
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غطيةً مالموارد النفطية للموازنة إيرادات كامل من شبه الالتمويل  طارإوخاصة في الدول النفطية التي تتسم ب 

ما  ،في القطاعات النفطية المحلية العاملة القوةخاصة في و العاملةفي األيدي كل قطاعات الدولة، مقابل فقر 

تاجية، في اإلن قطاعات الدولة على التمويل المستمر دون مقابلخلق البطالة المقنعة من خالل اعتماد يسهم في 

، هإنتاجيتالقطاعات العامة في تلك الدول على مبدأ الدولة مسؤولة عن المواطن بغض النظر عن  فتتأسس

إلنتاجية التي ال تركز على ا ،العاملة في القطاعات العامةاأليدي ضخم يسهم في تالسائد هذا النمط فإن بالتالي و

ا النمط في ويسهم هذ، وتوفير نفقاتهم دون إنتاجية تذكر، مواطنيها توظيف العاطلين منبقدر ما تسهم فقط في 

 .32تثبيط عملية االستدامة بسبب االرتكاز على مصدر غير مستدام

األخذ دون ثقافة ن ضمجتماعية التي تتجسد في القيم والمبادئ التي ينشأ عليها الفرد الثقافية واال عواملوتسهم ال

األخذ بدأ مااللتفات إلى ، دون وطنهالمتاحة في  من الموارداألحقية في االستفادة ابن البلد وله أنه مقابل بحجة 

بدأ السلوكيات المعتمدة على مجة نشأة الفرد في بيئة تحيطها العادات وينت المبادئوقد تكون تلك والعطاء، 

اإلخالص والمستوعبة لمفاهيم األمانة القيم الدينية جراء افتقاد  وأيضاً الجنسية، الحصول على مجرد باالستحقاق 

والصدق واالتقان في العمل واالعتماد على مبدا العمل بمنظور االتكالية والتهرب الوظيفي واالحتيال الوظيفي 

دم عإلى ، باإلضافة أحقيةمرضية بدون إجازات منها الحصول على ، مة منتشرةعن طريق ممارسات فساد عا

 ،عاملةالأوساط األيدي في وإحباطاً  اً يولد تثبيط، ما العدل والمساواة في العمل بسبب الوساطة والمحسوبية

 سياساتال في القطاعات العامة مثلسياسية العوامل وتسهم بعض ال .33دون مقابلاألخذ  شياع ثقافة وتسهم في

ة التي اإلضافة اإلنتاجيأو ر عن حاجات المؤسسات لهم ظبغض النقائمة على توظيف الخريجين ال االستيعابية

تنتهج سياسة التوظيف بناء على السعة مع ذلك  ،ة إليهاعاملة جديد أيد  نضمام ال ستنضاف للمؤسسة نظراً 

طالة تسهم بشكل نسبي في خلق الب ديموغرافيةالالعوامل ، وال سيما بأن االستيعابية المتوفرة في المؤسسة

 .34للمؤسساتمقابل ثبات في مستوى اإلنتاجية  من خالل ارتفاع نسبة الخريجين سنوياً  ،المقنعة

ها ألهميتنظراً ، طرحها أعالهتم  تيومن خالل هذه الدراسات سوف يتم التركيز على ثالثة عوامل فقط من ال

العوامل مثل أهمية العوامل األخرى، إغفال  يعني ذلك بالضرورة وال ،لها من أسباب وتبريراتولما 

، لما لها من صدى واسع في العامةفي القطاعات  الثقافية والسياسات المنتهجةوالديموغرافية واالجتماعية 

ولدراسة هذه العوامل سيتم اختبارها في واقع التي تتطابق مع محور دراستنا لدولة قطر،  ،البلدان الريعية

 واقع البطالة المقنعة في القطاع العام القطري. فيالعوامل وتأثيرها أجل إبراز أهم من ، القطاع العام القطري
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 واقع القطاع العام القطري:هياكل ثانياً: 

تضمن تشكيل أول مجلس وزراء من خالل مرسوم مختص و، م0722دستور قطري في سنة أول صدور تم 

من تضإذ ، له اختصاصاتهم وآلية عمل األجهزة الحكومية األخرى التابعةبتشكيل مجلس الوزراء وتعيين 

بدخول قطر مرحلة جديدة تم من خاللها  ويرأسهم ولي العهد للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مؤذناً  عشرة وزراء

 تتجههيكلة  إلعادةخضعت الهياكل الحكومية  م0221وفي عام  ، 35 باستقاللية أمورهاتسلم الحكومة زمام 

سياسات محددة، ومن ثم اتجهت رؤية ضمن للوزارات المسؤولية التي تنم عن خلق الوزارية، نحو الحقائب 

تنمية القدرات المؤسسية والتنظيمية من خالل التعاون بين المؤسسات جميعها في دولة قطر نحو   م0202قطر 

تقدم ية الخاصة بالؤفي تحقيق الر صب أخيراً ما ي ،من أجل توفير مناخ مناسب لعمل منظمات المجتمع المدني

 .36التنمية المستدامةفي المورد البشري والتقدم في االقتصادي واالجتماعي و

الهيكل الحكومي لدولة قطر يشمل جميع الوزارات والمجالس العليا والهيئات الحكومية األخرى التابعة له، 

من مجموع السكان  %10.1معدل القطرين  ويبلغمن القطريين والمقيمين، فيها موظف  ألف 72ويعمل حوالي 

 ، ويبلغ متوسط األجورسنة األكثر مشاركة اقتصادياً  03-01بينما تمثل الفئة العمرية  ،سنة وأكثر 01من عمر 

وبحسب  ، رياال للنساء 02.523لاير للذكور و 00.220رياالً، مقابل متوسط قدرة  00.070للموظفين بأجر 

في  %2,0بمعدل بطالة  شخصاً  0070عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر بلغ  فإنمنظمة العمل الدولية 

مؤسسات القطاع العام وتشهد ، 37%2,1، بينما على مستوى البطالة للقطرين بلغت م0202الربع األول لسنة 

زارة ، ويتم تشكيل الو38لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مؤسسية اً ومتنامي اً سريع اً في دولة قطر تطور

والقانون من يحدد صالحيات واختصاصات ، يتم اقتراحه من قبل رئيس مجلس الوزراءأمر أميري بناء على 

التي  ،القطاعات العامة في الدولة، وتتولى تلك القطاعات مسئولية تنفيذ السياسات والبرامج العامة ذات الصلة

 .39وتضييق التشعب في عمليات صنع القرار تسهم في تركيز التوجيه على النتائج والتعاون بين الوزارات

الخاصة بالتقدم االجتماعي والتنمية البشرية والتنوع  0202رؤيتها الوطنية أهداف قطر دولة تتطلع لتحقيق و

ت عامة لى قطاعافيها إتحتاج قطر  ،األهداف المتطلب تحقيقهااالقتصادي وتحقيق بيئة مستدامة، وكل تلك 

  ،تنمية القدرات المؤسسية والبشريةقوية وداعمة لها عن طريق 
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 سيةالمؤس القدرات تطوير على التركيز وسينصب الرؤية، تحقيق أجل من للعمل مالئمة مناخات وتوفير

 لعليا.ا للقيادة ودعماً  ركيزة تعد عالية أداء مستويات لتحقيق السابقة، األخطاء من والتعلم مستمرة، بصورة

 حقيقت على قادر قوي عام قطاع إلعداد التحتية البنية وتنمية البشري بالعنصر العناية بمكان األهمية ومن

 الخدمات تقديم من ليتمكن ورصده، المؤسسي األداء لمتابعة فعال مؤسسي إطار وضع يتعين لذا أهدافه،

 سد لىع العمل يتعين المقابل وفي الخدمات، تلك من للمستفيدين الرضا وتحقيق وفاعلية، بكفاءة العامة

 ههاوتوجي واستثمارها العاملة األيدي وتكدس اإلنتاجية وضعف التسيب من العمل، اختالالت في الفجوات

 لنفقاتا ميزان على األكبر العبء تمثل مقنعة بطالة تعكس والتي قطر، دولة تنمية وهو األساسي الهدف نحو

 الجهاز في المقنعة البطالة أسباب عن التعرف إلى تسعى التي الدراسة هذه تركيز محور هو وهذا العامة،

 .  العامة اإلنتاجية على تأثيرها  ومدى القطرية للدولة العامة

 :المعلومات جمع وطرق الدراسات منهاجية: ثالثا

الذي يعتمد على المصادر الثانوية من المعلومات ، في هذه الدراسة سوف نعتمد على المنهج النوعي

وكذلك على التقارير والدراسات السياسية واألكاديمية وغيرها، وفي المقابل سيتم  ،المنشورة والمتاحة

االعتماد على المقابالت لمصدر المعلومات األولية لزيادة الصالحية الداخلية للبحث وكذلك الصالحية 

ار اختبإلى الخارجية ولذلك اعتمادنا على مقارنة مصادر المعلومات الثانوية مع المقابالت ستؤدي 

 لفةمخت بحثية مجموعة على تعتمد هذه الدراسة فإن نفسه الوقت وفي واحدة، حالةدراسة  إطارالمعلومات في 

 :اآلتي الجدول كما حددت أخرى بحثية ضبطية مجموعات من وكذلك مختلفة، إدارية مستويات من

 العينة خصائص (1) الجدول

 المقابلةتاريخ  أداة المقابلة المجموعة رقم المقابلة

 م3/0/0200 مقابلة شخصية المستوى السياسي 0

 م3/0/0200 مقابلة شخصية المستوى المتوسط 0

 م00/0/0200 مقابلة شخصية المستوى المتوسط 0

 م03/0/0200 مقابلة شخصية المستوى المتوسط 3

 م3/0/0200 مقابلة شخصية المستوى التنفيذي 1

)برنامج  مقابلة شخصية أكاديمي 5

 زووم(

 م01/0/0200

 م00/0/0200 مقابلة شخصية القطاع الخاص 2

 م00/0/0200 مقابلة شخصية لقطاع الخاصا 1

 الباحثةإعداد المصدر: من 



 
 
 

 

 

 ،تالعام على مختلف المستويا باإلطارلمقارنة إجاباتهم  اً واسع اً كذلك حيزأعطتنا معايير اختيار المبحوثين 

وذلك يولد أهمية في زيادة الصالحية الداخلية للبحث للمقارنة بين  ،العام اإلطاركذلك مع مجموعات خارج و

صعوبة : المقابالت منها: أوالً إجراء واجهت الباحثة عدة صعوبات عند ، في المقابل وأقلمجموعات فرعية 

لطارئة لية الألوضاع الحانظراً وموظفين أكاديميين التواصل مع العديد من العناصر التي ستخدم البحث من 

في إيجاد التعاون مع  الصعوبةوثانياً:  تقنيات العمل عن بعد،األغلب منهم واعتماد  ،ألزمة جائحة كورونا

مع الفترة التي أجريت  لضغوطات العمل التي يوجهونها تزامناً نظراً المقابالت بإجراء الصلة ذات األطراف 

االستجابة من الجهات المعنية لتحديد مواعيد المقابالت، رابعاً:  ء: ضيق الوقت مقابل بطفيها الدراسة، ثالثاً 

أهل  ىإلأسئلة تخصصية تحتاج باعتبارها  ،األسئلةبعض اإلجابة عن على التحفظ من قبل الموظفين 

  االختصاص.

 :عرض النتائج وتحليلهارابعاً: 

مقنعة في بشكل كبير في نشوء البطالة ال والسياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعواملالعديد من ا سهمت 

ما يواجه  ،نشوء البطالة المقنعةلاألسباب االقتصادية الداعمة بشكل كبير إطار وفي  الجهاز العام لدولة قطر،

ما  على إيراداتها النفطية، وأيضاشبه كلي العالم من حالة تقشف وخاصة في الدول الخليجية المعتمدة بشكل 

العديد من المشاريع ما تسبب بتضرر من اإلغالقات إلى العديد كورونا التي أدت أزمة تواجهه من تداعيات 

بشكل كبير في تذبذب  م0202الحصار أزمة  وأسهمت، والناجحة وتذبذب المشاريع المستقرة نسبياً  ،الصغيرة

 0202قطر الوطنية رؤية كبير بدولة قطر هناك اهتمام المقابل في  في ،40السوق الخليجي بصورة غير جيدة

 ،لذاتيعلى أهمية التنمية في اقتصاد المعرفة وتحقيق االكتفاء اوتأكيد تام  ،التنمية الوطنية الثانيةستراتيجية إو

ولعل تلك المؤشرات المدركة التي تدل على تحقيق التنمية المستدامة هي نتاج ما تحقق من مشاريع االكتفاء 

كورونا، وهو األمر الذي أدى لتغير أزمة ومن ثم توالت ، خصوصاً خالل فترة الحصار ،الذاتي التي تمت

نتهجتها ثورة التنوع االقتصادي التي امالمسة ويمكن  ،واضح في السياسة التوسعية للدولة في القطاع الصناعي

ه، وأهميتمن االعتماد األحادي على النفط، والتأكيد على القطاع الخاص في التخلص زالت للبدء وما قطر 

لجذب االستثمار األجنبي ودعم التنوع مؤخراً  العام والخاص ينالقطاع بين شراكاتقانون الوانتهاج 

وحدة االتفاقية الخليجية الم في أيضا، والسيما تضافة كأس العالمخاصة في ظل تطلع قطر الس ،االقتصادي

ة دراسوأسهمت ، مستدام للمورد البشري القطريإيراد من أجل ضمان مستقبل  ،لضريبة القيمة المضافة

األصيلة بد من التركيز على تطوير المهارات  ة والعمتواضما زالت نتاج تلك الممارسات بأن األسرج 

 .41العميل االجنبيواالستغناء عن 

                                                           
 .66/6/6160(، مقابلة شخصية، الدوحة، 0رئيس قسم مركز االتصال الطالبي، جامعة قطر، مقابلة رقم ) 40
ناعة املصرية. تم االسترجاع (. إشكالية البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي. وزارة التجارة والص6106سرج، حسين )األ  41

 من الرابط التالي:

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54600/1/MPRA_paper_54600.pdf 



 
 
 

 

 

عيين والتوظيف سياسات التفلعل بشكل كبير في نشوء البطالة المقنعة، المتسببة األسباب السياسية إطار وفي 

خالل  من ،في ظاهرة البطالة المقنعة مساهماً  اً المختصة بوزارة العمل والتنمية للمواطنين القطرين تلعب دور

 توليإلى يؤدي مما  ،القطاع العامالذين يتوجهون إلى  ،الخريجينأعداد زدياد نظراً الالضغط الذي تواجهه 

، ولذلك فقطأو عامالن يؤديها عامل أن مكن ن المالتي مإنتاجيتهم ال يعملون بكافه صغيرة، فهم الموظفين مهام 

ما وظيف بلتلالتنمية ترجع في األغلب فإن وزارة اللجوء لتلك الممارسات، ولكن بشكل عام هي إلى قد تضطر 

، نستنتج ةلممارسعلى تلك ابناء بما يتقارب بينهما، وأو  ي،التخصص الوظيفوبين الشاغر الوظيفي بين يتناسب 

إن سياسات لى إتعيين القطريين في القطاع العام هي نتيجة  تسببت في نشوء البطالة المقنعة، باإلضافة بأن 

يات دون وجود آل ،ة القطرية نحو القطاع العامالعاملاأليدي توجيه على التعيين التي تركز وبدرجة كبيرة 

 .42لقطاع الخاصاجذب وتوجيه المواطن القطري نحو لمدروسة بجدية 

طاع العمل بالقإلى ولعل من األسباب السياسية السياسات الموجودة والموجهة نحو تشجيع المواطنين للجوء 

لخاص التي تنم عن أهمية القطاع ا، الوطنية الثانيةقطر إستراتيجية تأكيده في  ، وهذا ما تمالخاص في دولة قطر

به من تهيئة وتدريبات على مستويات عالية تنمي الفرد وتؤهله وتؤسسه لمجابهه سوق يمتاز ولما ودوره، 

وترقيات  ،عوامل التحفيز المتوفرة في القطاعات الخاصة من أجور عاليةإلى العمل بأحدث التقنيات، باإلضافة 

وكل تلك العوامل تسهم في جعل بيئة القطاع  ،والتطوراإلبداع ون تسلسل زمني يقيد من بحسب األحقية د

بل صندوق التقاعد للقطريين من قإلى إنشاء الخاص مالئمة للعمل المستدام لأليدي العاملة القطرية، باإلضافة 

صيص لى تخإ باإلضافة ،القطاعات الخاصةما تفتقر إليه  إلضفاء عامل الجذب الذي دائماً  ،سياسات دولة قطر

شواغر توفير الموجبها على تجبر القطاعات الخاصة ب ،وفرض نسب معينة للتقطير في القطاعات الخاصة

 اضحاً،اً والجهة المقابلة يتطلب سوق العمل في القطاع الخاص جهدوفي المناسبة للقطريين وضمان حقوقهم، 

تكرس فكرة المقايضة للمواطن القطري بين القطاع العام  ،ومسائلة صارمة ،وساعات عمل طويلة شاقة

التنازل عن جزء من الحوافز مقابل الراحة التي تتمتع بها أغلب األغلب والقطاع الخاص، والتي يفضل 

 ال، وأقلخالل ساعات عمل أقل يتم  وظيفياً  وجهداً  ،التي تتطلب مهارات متواضعة نسبياً ، القطاعات العامة

ومن جانب آخر لعل عدم وجود  ،غلب المواطنينأجذب لن الوظيفي في القطاع العام أهم عامل سيما بأن األما

أنه بآليات لتهيئة المواطنين وتدريبهم لمستوى يؤهلهم للعمل في القطاع الخاص عامل مهم في شعور المواطن 

 في العمل بالقطاع الخاص.مجابهة أقرانه ومنافستهم غير قادر على 

تمعية بشكل كبير في نشوء البطالة المقنعة تسهم الثقافة المجالمتسببة ب االجتماعية والثقافية طار األسباإوفي 

وجهه نظر إلى ود تع سباب، فاألإنتاجية الالفكرة الرفاهية مقابل فيها السائدة في المجتمعات الريعية التي تسود 
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مكتسبة ال الجنسية ال ألصلالمعايير  بأعلىالخدمات حقيتها في الحصول على أالثقافة في تلك المجتمعات عن 

 ، 43همو المخرجات المقدمة من قبلأاإلنتاجية 

كود في التي تمتاز بالر -البحث عن الراحة الوظيفية على الثقافات السائدة القائمة تمثل ومن وجهه نظر أخرى 

القطاعات العامة بشكل  به تمتازوهذا ما  ،إلى هذه الوظائف عامل جذب للعديد من العاملين - معظم الفترات

كس وتعمعها ن هناك ممارسات تتناقض أإال  ،تمتاز به دولة قطرمما أخص، ورغم أن القيم الدينية واإلسالمية 

وتحقيق اط والنشالعمل في تقان الوظيفي واإلخالص ومنها القيم القائمة على اإل، ضعف الثقافة والوازع الديني

ثل: مبعض الممارسات يعكس الواقع ، فالجمهور والوطن بصورة مرضية ولية المجتمعية من خالل نفعؤالمس

ة جودة رديئ اتعطي مخرجات ذلحلول السهلة والبسيطة التي تإلى الكسل والتمارض واللجوء إلى االلجوء 

غير لبطالة المقنعة من أوقات الفراغ بااآلثار االجتماعية المنوطة على وأكدت دراسة الكندري ، 44نسبياً 

حل القيم نانية والفردية محالل قيم األإبداع ولإلنجاز واإلعند العامل قتل الرغبة والدافعية إلى مستغلة المؤدية ال

 .45الجماعية والمصلحة العامة

ن انصباب االهتمام نحو المعرفة والتعلم والتطبيق بدأ بصورة ملموسة على أومن خالل الجانب البشري نجد ب

ات والمدارس التي تنمي المهارات والقدرات التي تؤهل الفرد لسوق العمل، أرض الواقع من خالل الجامع

ن دولة قطر سعت بشكل كبير في وضع خطط مستقبلية على المدى البعيد لتفعيل دور القطاع أص بللذلك نخ

إال  ،من الدولة اً وحرص اً ن هناك توجهمن أالثالث للمساهمة في عملية التنمية في جميع الجوانب، وعلى الرغم 

هناك فجوة كبيرة بين من يعدون ، فكثرأفي جعل العملية تسير بصورة صحية  ةدوات ناقصأهناك أن 

و دراية وخبرة عالية( وبين من ينفذونها في المستويات اإلدارية )المدراء(، تلك وذ أشخاصستراتيجية )اإل

 ،بد منهال اً مرأالمهام في بعض المستويات اإلدارية الذين يتولون شخاص ن األيتعي ةعادإالفجوة تجعل عملية 

ن الممكن استيعاب المدير لدورة في تنمية موظفيه، من مو  ة،إلدارة العملية بصورة صحيح ةألنها غير مؤهل

مثل  ،داء العمليةالتي قد تعرقل أ مور الشخصيةأل، ولكن قد تدخل بعض اونقل خبراته إليهمخالل تدريبهم 

اءلة بالمسخاصة ال توجد سياسات أنه هناك عوامل قد تؤثر بشكل كبير خاصة فمنصبه،  خوف المدير على

، ويكمن الحل في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، األداء واإلنجازمستويات عن األعمال أو 

إلى  االلتفات، وأيضا منها بصورة صحيحةلم يتم االستفادة التي واالستعانة بالخبرات الوطنية المهمشة 

مكن لها أن التي ي، ةواعدال ةقادمالل اجييمكن التعويل أيضاً على األة للتعلم، ويبلالذين يمتلكون قاشخاص األ

  ،بما يحقق الرفاهية فاعلةبصورة تؤدي 
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 هناك تأكيد من القيادات الموجودة في دول قطرفالمستوى المأمول إلى ولكن على المستوى التطبيقي لم  نصل 

 .46ةخاصأو ال ةعاماللذلك علينا استثمار هذا في منظماتنا  ،اليوم نعيش اقتصاد المعرفةننا أعلى 

التخصصات المتوفرة مع الشواغر المتاحة عامل مساهم في تفاقم ظاهرة البطالة تالؤم أن عدم إلى باإلضافة 

أعداد الخريجين في كل المقنعة، ولعل ذلك يعود إلى ضعف التنسيق بين الجامعة وجهات العمل لمعرفة 

 ،ومدى الحاجة إلى تخصصات معينة أكثر من أخرى، فيلحظ وجود تكدس في التخصصات اإلدارية ،تخصص

التخصصات الفنية، ويعود ذلك إلى عدم نشر الوعي المسبق لدى خريجي المرحلة الثانوية وافتقار إلى 

لذي ربما االنهضة االقتصادية التي تشهدها البالد، مواكبة لبالمستقبل الوظيفي لمجاالت العمل الجديدة المطلوبة 

، بيةعامل مساهم في الوساطة والمحسوك ،ثقافة المجتمع القطري وتركيبتهأو  ،يعود إلى ضعف مخرجات التعليم

من قبل جهات التعيين، وفي المقابل يرى رأي آخر بأن والمسؤولية ضعف الرقابة والمحاسبة  معخاصة 

ر صغيرة دولة قطبأن التكدس قد يكون في مكان توجهه تلك التخصصات وليس في التخصصات نفسها وذلك 

العديد من القوى العاملة من جميع إلى مقابل نمو استثماري كبير يحتاج نسبياً من حيث عدد السكان، 

ن هناك أب سنالحظ، فالخاصوالعام  ينالعاملة بين القطاعاأليدي لو تم توزيع التخصصات، لذلك نتصور بأنه 

م، بينما أسهمت نتائج دراسة الكندري في تأكيد آثار سوء توزيع في العديد من التخصصات في القطاع العا اً فقر

في ا يساهم م ،ن العمل الخدمي ال يسهم في تحقيق الطموحات الفرديةأللفرد بإحساساً  تخلقلتي ، االتخصصات

 .47تثبيط عملية التنمية البشرية، ويؤكد حقيقية االعتماد على المورد األجنبي دون المواطن االصيل

لناتجة عن كبير في التنمية االقتصادية ا تأثيرٌ  اسيكون لهوالبطالة المقنعة عائق في تحقيق التنمية المستدامة، 

مرتفعة قد تشمل تأمينات صحية أو تعليمية لدى بعض القطاعات مقابل  اً وجود فئة كبيرة معطلة تتقاضى أجور

عن ينتج فإنتاجية محدودة، في الوقت الذي تعاني فيه بعض القطاعات أو الجهات من نقص في القوى المنتجة، 

صاً والطاقات، وتركها للفراغ الذي يحبط الروح المعنوية، والرغبة في التطوير واالبتكار، خصلتلك همال ذلك إ

أن الدولة تتطلع لالنفتاح على االقتصاد العالمي في مختلف المجالت وعلى مختلف األصعدة، فاقتصار العمل 

 ،وتعطيل باقي القطاعات سواء الخاصة أو الزراعية أو الصناعية ،على القطاع الحكومي، في مجاالت معينة

 ة .الت التنمية االجتماعية والسياسيسيطال أثره مجاوسينعكس بشكل سلبي على خطط التنمية االقتصادية 

فعلى الرغم من حاجة الدولة الماسة لنمو  استنزاف موارد الدولة المالية،آثار البطالة المقنعة  أبرزلعل من 

 من العاملين ال يساهم بكفاءة في اً كبير اً التوظيف الكامل والكفء، نجد أن جزءعن الناتج مواردها االقتصادية 

لمرحلة امن  التعليمية مسيرتهفي  على المواطناإلنفاق فنجد بأن دولة قطر تسهم في ، أنشطتها اإلنتاجية

 ،منه استفادةدون يتم التكديس  ، ومن ثمالدكتوراهدرجة لى وتهيؤه إ ةيالجامعحتى  ةاالبتدائي
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 دفعهتالتي  ،نزعة عدم الرضا الوظيفي فيه يخلق، ما شخص غير مرغوب فيهبأنه  شعورإلى الحتى يصل  

البطالة تسهم  ومن وجهة نظر أخرى، وطنهفيكون عبئاً على  الخاصة ألمورهالعمل أو التقاعد المبكر نحو 

ينتج و وعدم وجود الثقة التنظيمية في القطاع العام، المقنعة في خلق الصراعات اإلدارية في المؤسسات العامة

ق األمر الذي يدفعه إلى الخوف والقل ،بسبب شعور الموظف بعدم أهميته في العمل ،التسيب الوظيفيمن ذلك 

وتلمس األعذار أو التمارض أو اإلهمال مما يؤدي صراعات داخلية بين الموظفين ومرؤوسيهم أو حتى مع 

 اً هدافأعطائهم إعمار والتخصصات في وظائف محددة دون متقاربين في األأشخاص  تعيينوعند ، زمالئهم

ي ألمفيدة التي ستكون عوامل هدم الالشخصية وغير  لألمور سيتجهونوكل منهم لهدفه ، سيسعى إلنجازها

قد يؤدي هذا العمل موظف واحد فقط، بينما ال ، عمل معين لتأديةكثر من موظف أيكون هناك  عندما، فنجاح

 القيام بنفس العمل.يقوم اآلخرون بشيء، وهذا قد يولد حالة من الصراع بينهم حول التعاون في 

 تدوير الموارد البشرية بين األجهزةتكمن في  و اإلجراءات التي يمكن من خاللها اقتالع تلك الظاهرةأليات اآل 

ل تحليل ن نقوم بعمألذلك بداية يجب  ،الضروري التحويليواألنشطة الحكومية المختلفة، بعد منحها التدريب 

المطلوبة  ثم نقوم بربطها مع االحتياجات ،ها نقوم بتحديد المهام التي تتطلبها تلك الوظيفةلوعند تحلي ،الوظيفة

 الوقت الذي تعانى فيه فينه إحيث  لقوى العاملة،من اتوفر االحتياجات الدقيقة  اوعنده ،من القوى العاملة

أخرى تفتقر للكوادر ، فإن هناك أجهزة وأنشطة حكومية «عاملون ال يعملون»أجهزة حكومية من ظاهرة 

هداف أنجاز إمؤشرات قياس واقعية من خالل  اتاستحداث أدوات تقييم فعلية ذينبغي و ،48البشرية المدربة

تعزيز الشراكة كما ينبغي ، 49تآومن ثم يتم بناء استراتيجيات الترقيات والمكاف ،مدروسة معينة لكل موظف

وإعطائها التدريب الكافي، وكذلك تشجيع االستثمار داخل  حكومية لتأهيل الكوادر البشريةالمع القطاعات غير 

على الجامعات العمل من أجل مواكبة التطور الصناعي ، والدولة مما يساعد على خلق فرص وظيفية جديدة

وتحديث الخطط والمناهج الدراسية بما يؤهل طلبتها لمواكبة متطلبات ، لوجي الهائل الذي يشهده العالمووالتكن

التوعية من خالل ، ومنها االستغناء عن العمالة الوافدة وإحالل العمالة المحلية بدالً و الحديث،سوق العمل 

مناهج  طوير وتحديث، وتبالمجاالت الجديدة المواكبة لسوق العمل اللقاءات والزيارات الميدانية لطلبة المدارس

و القطاع الخاص نحالخريجين وتهيئتهم توجيه  ينبغيا لذ، التعليم العام بما يتواكب مع التطور الذي يشهده العالم

ة، الجذري الحلول وموسع مع البحث عنعمق أسباب العزوف عن القطاع الخاص بشكل أ ودراسة ،كبرأبشكل 

يقتصر ي نسبهناك وجود لكنه ، أو قطريين بشكل تامللفيها وجود ال  ةفي قطاع البنوك تخصصات معين نجدو

في تخصصات االستثمار والتمويل على مستوى البنوك بصورة  بينما ، ءمالة العمثل خدموظائف محددة على 

 ، 50 %1نسبتها قد تكون التي عناصر قطرية الما نجد  اً نادرخاصه 

                                                           
 .66/6/6160(، مقابلة شخصية، الدوحة، 0التصال الطالبي، جامعة قطر، مقابلة رقم )رئيس قسم مركز ا 48
 .00/0/6160(، الدوحة، 2، مقابلة رقم )MAZARS LLCمساعد مدير،  49
 .66/6/6160(، مقابلة شخصية، الدوحة، 6مدير إدارة التدقيق الداخلي في وزارة املواصالت واالتصاالت، مقابلة رقم ) 50



 
 
 

 

 

سرج نظرة المجتمع الدونية للتعليم كدت دراسة األوقد أ، والبحث عنهاعزوف لذلك وجب النظر في أسباب ال

التعاون مع القطاعات الخاصة الستحداث معايير وطنية لمستوى المهارات ، منوهة إلى ضرورة المهني والتقني

 .51المهنية

ات ن المستويأالمقابالت التي أجريت بين مختلف المستويات والقطاعات تم االستنتاج ب إطارومن خالل 

 ريجين سنوياً الخداد أعكثرة في تكمن ال البطالة المقنعة في ن اإلشكالية المتأصلة أالسياسية والمتوسطة تجد ب

تم توظيفهم بصورة جيدة بوضع الشخص المناسب في المكان ، ألنه في حال نحو القطاع العام توجههمو أ

اإلشكالية  ن، ولكن تكميدي العاملة والتخصصاتلعديد من األإلى ابأن السوق القطري يفتقر  سنجد ،المناسب

ن السوق القطري يتمتع بقيادات واختصاصات إلى أ ، باإلضافةالعاملة لأليديفي عدم وجود التوظيف األمثل 

ارات بخبرات واستش عنها عوضاً  ويتم االستعانة ،لتدعيم السوق القطري نادرة ال يتم استغاللها واستثمارها

 نميتهلتخطط تطويرية فردية لكل موظف  وتصميم ،جنبية، لذلك يجب وضع خطط تفصيلية لكل موظفأ

يع جمويتم قياس األداء بناء على اإلنجاز، واتفق  ،هداف فردية لكل موظفأوضع  لىإ، باإلضافة وتأهيله

ض رِّ عَ تُ ، التي تتعرض له نها بسبب الضغطأال إ، ن وزارة التنمية والعمل تشكر جهودهاالمقابَلين على أ

 وظيفتعلى جبار الجهات إالقطاع العام لنوع من تلك البطالة المقنعة بشكل نسبي من خالل في المؤسسات 

 كتظتبينما واجهت اإلشكالية المستويات التنفيذية والقطاعات الخاصة بأن التخصصات اإلدارية ، الموظفين

 بة مبكراً ن يتم توجيه الطلأواقترحت تلك القطاعات ب، التخصصاتفي يوجد تنوع  وال ،العمل القطري السوقب

 ماماتهطالب اهت لُّ كُ  ليقيسَ  ،الدراسةوتدعيم تطبيق العملي خالل مراحل  ،احتياجات السوق المستقبلية نحو

 .لى إيقاف بعض التخصصات مؤقتاً إ، باإلضافة وقدراته

 :والتوصيات والنتائجالخاتمة  خامسا:

، إال أنه من الواجب ثارهوآأسبابه تعدد  ومعلقطاع العام القطري، معا  في اواقع هي البطالة المقنعة آفة و

لمعرفة من خالل االستثمار في اقتصاد ا وأده،في تسهم فاعلة وحقيقية  ستراتيجياتإواتباع  مكافحتهالبدء في 

نويع في ظل الرؤية القادمة للت سوق العمل المتنامي والمتسارع للدخول إلىوتهيئة الخريجين ، بصورة فعلية

وعمل دراسة حقيقية والبحث عن مسببات اتجاهات الموظفين للقطاعات العامة دون  ،كبرأاالقتصادي بشكل 

اته مكاناته وقدرإاستثمار والعمل على تحليل األسباب وبدء الحلول الجذرية التي تمكن الفرد من ، الخاصة

فر خاصة في ظل تو، وتحقيق االكتفاء الذاتي للمورد البشري ،بديل الخارجيإلى ال لخدمة وطنه دون الحاجة

 ستسهم هذهوصورة،  أوتأهيل المواطنين بأكفتخريج بإمكانها لتي ، ااإلمكانات التعليمية المتقدمة في دولة قطر

 لخدمة بلدة ووطنه.الذي سيتجه نقالت نوعية وجذرية في المورد البشري األصيل في إحداث التغييرات 

                                                           
(. إشكالية البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي. وزارة التجارة والصناعة املصرية. تم االسترجاع 6106حسين )سرج، األ  51

 من الرابط التالي:

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54600/1/MPRA_paper_54600.pdf 



 
 
 

 

 

لقطري البطالة المقنعة في القطاع العام انستنتج بأن  ،من معطيات سابقة الذكروبناء على ما تم دراسته وتحليله 

عاملة الدي ياألمقابل تقشف  القوى العاملة للقطاع العام توجهنتيجة ه أسبابوتكمن  ،واقع ملموس بشكل كبير

السلوك  هذاوشجع على  ،تتعلق بالرفاهية فردية شخصية نتيجة مساع  وذلك  ،قطرية في القطاعات الخاصةال

 القطاعآخر فإن ومن جانب  ،يتطلبها القطاع العامالتي متواضعة الوظيفية والجهود المهارات القدرات وال

 الإال أنه  لذلك،ورغم الظواهر الواضحة المسببة  ،عامل الجذب للعنصر القطري إلى ال يفتقرما زالخاص 

جة لفهم األسباب ومعال ، وذلكاتجاهات الموظفينعن دراسة واقعية تحليلية لوتحتاج أعمق زال هناك أسباب ت

القطاع  من خالل ما يواجهتحقيق التنمية المستدامة  يحول دونالبطالة المقنعة عائق لذلك نستنتج بأن  الظاهرة،

لمقنعة البطالة ا مسبباتولوحظ بأن من  . دون إنتاجية تذكر هدر في الموارد المالية والبشريةمن العام القطري 

 تنفيذلى ين القائمين عبو ،فذإستراتيجي تفكير  يمن قبل استشاريين ذو خطط الموضوعةفجوة بين ال وجود

 يراً وأخ .وتنم عن قدرات متواضعة للمدراء على مستوى القطاعات العامة الموضوعةرؤى واإلستراتيجيات ال

 اً وتم االستعانة عوض ،يتم استغاللها بصورة صحيحة مل ،فاعلة مركونةقطرية قدرات وقيادات  وجودلوحظ 

حد تقصور في عمليات تقييم الموظفين في القطاعات العامة  وهناك أيضاً  .نبيجعنها بالمورد البشري األ

َل ولربما  .وتقتصر تلك التقييمات على مؤشرات غير قابلة للقياس ،بداعاإلنجاز واإل علق العامل المتشكَّ

دي يس األتكديوساهم في لقطاعات العامة اً على اعمل التعيين في وزارة التنمية والعمل ضغطوآليات سياسات ب

 دون إنتاجية. العاملة

من  مستوى أدنىلى إالضوء عليها وتخفيضها  إلقاءصالحات تسهم في إتتطلب البطالة المقنعة مجهودات و

ات من مختلف المستوي واستقيت هذه المقترحات في ذلك، شكل كبيربخالل بعض المقترحات التي تسهم 

ن خبرة عملية في مجال العمل وم ،وتجارب تم االطالع عليها من دراسات سابقة رؤىكاديمية ومن األ

ومعرفة القطريين نحو القطاع الخاص  توجهدراسة حالة ضعف : يجازها بعدد من النقاط، يمكن إوالدراسة

الخاص  القطاعللدخول إلى  وقدرته معرفته استثمارتهيئة وتنمية الطالب من خالل  وأيضاً  ،األسباب والحلول

لتعليمية جهات االتغيير الصورة النمطية والثقافية المجتمعية نحو القطاع الخاص من خالل ، والعمل على بقوة

تصدر عن  من قبيل التعيينات التيإعادة النظر في السياسات القائمة ، وللقطاعات الخاصة التوجهلتحفيز ثقافة 

اب اسة حقيقية عن أسبدر، وعمل واستحداث سياسية التدوير الموظفين بشكل سلس ،زارة التنمية والعملو

قة ومتكافئة مع غير متناسادة يوجود قعن والتنفيذي، التي تنم اإلستراتيجي  ينبين التخطيطوالفجوات القصور 

لتنسيق بين وزارة التنمية ووزارة التعليم، حول ل، والسعي على مستوى الدولةاإلستراتيجيين المخططين 

ون دالطلبة من خالل المعرفة والتدريب وتأهيلهم لسوق العمل  لتوجيهاتجاهات السوق واحتياجاته الفعلية 

ي لقياس مستوى التحسن ف ،استحداث سياسات تجريبية لعينة من الوزاراتو، تصادم بين رؤيتهم والواقع

عمل خطة تدريبية مدروسة للموظف الجديد خالل وتعميمها في حال النجاح، و مستويات األداء واإلنتاجية

 .إليه ضمن سقوف زمنية محددةالوصول منه ما يتطلب تتضمن  ،مسيرته الوظيفية

 



 
 
 

 

 

 

 المصادر:

 :العربية مراجعال

 ( البطالة المقنعة في قطاع الحكومة. مجلة بحوث العلوم االجتماعية والتنمية. 0202إبراهيم، علي .)

 (. تم االسترجاع من الرابط التالي:00) 0

https://mbes.journals.ekb.eg/article_118243_16ea4a69fb8bf06a9935a04c20c33ae6

 .pdf 

 الشهيد حمة (. دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة. جامعة 0205، صالحي )إيمان

 https://2u.pw/opkYO لخضر بالوادي. تم االسترجاع من الرابط التالي:

 ( إشكالية التنمية المستدامة في العالم العربي. دار أفكار، 0205أيوب، بولين .)متاح على 70 .

  2u.pw/0ZHVKhttps//: الرابط التالي:

 (. إشكالية البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي. وزارة التجارة والصناعة 0203سرج، حسين )األ

 المصرية. تم االسترجاع من الرابط التالي:

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54600/1/MPRA_paper_54600.pdf 

  ،الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة إستراتيجية (. 0200) عبد الرحمنالحسن

 [. تم استرجاعه من بيانات قاعدة ريسير  جيت.إلكترونية]نسخة 

326408723_altnmyt_almstdamt_wmttlbahttps://www.researchgate.net/publication/

 t_thqyqha 

 ( مشكلة البطالة وإمكانات اإلحالل بين العمل ورأس المال في الدول 0221الجمالي، مصطفى .)

 العربية النفطية.  جامعة طرابلس في لبنان. تم االسترجاع من الرابط التالي:

 http://oa.uot.edu.ly/handle/123456789/744 

 (. نظام الحكم. تم االسترجاع من الرابط التالي:0200) الديوان االميري 

https://www.diwan.gov.qa/hh-the-amir#data---

fc8e9caac7424beb99ad376c3623378b  

 مجلة 0202-0772(. أثر التضخم على البطالة في الجزائر خالل الفترة 0202جاج )الزهراء، الع .

 . 053-035(، 0)0دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 ( العدالة وارتفاع األجور والمزايا المعيشية 0202أكتوبر،  7السقا، محمد وشاهين، مصطفى .)

 https://2u.pw/rYKF7: لوسيل. تم االسترجاع منأبرز عوامل دعم منظومة العمالة، جريدة 

https://mbes.journals.ekb.eg/article_118243_16ea4a69fb8bf06a9935a04c20c33ae6.pdf
https://mbes.journals.ekb.eg/article_118243_16ea4a69fb8bf06a9935a04c20c33ae6.pdf
https://2u.pw/opkYO
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https://www.researchgate.net/publication/326408723_altnmyt_almstdamt_wmttlbat_thqyqha
https://www.researchgate.net/publication/326408723_altnmyt_almstdamt_wmttlbat_thqyqha
http://oa.uot.edu.ly/handle/123456789/744
https://2u.pw/rYKF7


 
 
 

 

 

 ( التنمية المستدامة: ما بين التنمية االجتماعية واالقتصادية وعالقتها 0202الغرباوي، شهدان .)

 [. تم استرجاعه من قاعدة بيانات مكتبة قطر الوطنية.إلكترونيةبالمورد البشري ]نسخة 

 

  ،(. البطالة المقنعة وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم واالغتراب الوظيفي بدولة 0207)أحمد الكندري

 . متاح على الرابط التالي:05الكويت. المجلة العلمية بكلية اآلداب. 

https://jartf.journals.ekb.eg/article_122651_2b7b5f26b5bf796fde8de8cc480a434b.

pdf 

 ( آليات توليد البطالة في العراق 0201الموسوي، محمد .) واحتساب المقنعة منها: دراسة وأنواعها

 .002-000(. 021) 03. مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، 0201-0220تحليلية للمدة 

 

 تم االسترجاع من الرابط التالي:0200(. السلطات الدستورية والحكومة للعام 0200ن. )الميزا . 

https://almeezan.qa/CustomPage.aspx?id=3&language=ar  

 ( 0202-5-1دوام، الطوخي  .)دة الراية. تم لة في قطر، جريمليون حجم القوى العام 0.02

  https://2u.pw/kQtFt: االسترجاع من

 

  تم 0221(. التنمية البشرية 0221. األمانة العامة للتخطيط التنموي. )0202رؤية قطر الوطنية .

 االسترجاع من الرابط التالي:

https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/HomePagePublications/QNV2030_Arabic_

v2.pdf  

  تمأكاديميا. أونالينسليم، ريم )د.ت(. أرصدة للبيع: نظرة على القطاع العام في مصر. فكر . 

 https://2u.pw/OXXGO االسترجاع من الرابط التالي: 

 ( 0202صالح، هدى .) الخاص: األسباب واالقتصادية المالية في بيئة القطاعين العام األزمات

كتبة . تم االسترجاع من رابط قاعدة بيانات م01والحلول في ظل المفهوم اإلسالمي. مجلة بحوث. 

 https://2u.pw/cMiQf قطر الوطنية. متاح على الرابط التالي:

 ( اإلطار المفاهيمي للبطالة وإستراتيجية مكافحتها من منظور قانوني. مجلة 0202عبد، أزهر .)

 . متاح على الرابط التالي:001-027، 35الكوفة القانونية والعلوم السياسية، 

https://2u.pw/Wtpst 

 (. البطالة نظرة واقعية وحلول عملية. 0227رسي، محمد، حسين، حمادة )معبد القادر، رجب و

 جامعة القاهرة في مصر. تم االسترجاع من الرابط التالي:

 https://cu.edu.eg/userfiles/3(1).pdf 
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 ( واقع التنمية وفق مؤشرات الحكم الراشد في الم0227لعجال، ليلى .) غرب العربي. )رسالة

 :ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر(. تم االسترجاع من الرابط التالي

https://bu.umc.edu.dz/theses/sc-politiques/ALAA3546.pdf 
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. )رسالة دكتوراة، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا(. تم استرجاعها من الرابط م(0207-م0202)
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 . تم االسترجاع من الرابط التالي:0202المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15693Qatar_Arabic.pdf 
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