
سكان

1 العدد )35( رجب 1438ه -  مارس 2017م

35

www.ppc.gov.qa

العدد )35( رجب 1438ه -  مارس 2017م



سكان

العدد )35( رجب 1438ه -  مارس 2017م2

اللجنة الدائمة للسكان
هيئة وطنية تعمل على تحقيق المواءمة بين المتطلبات 
مبادئ  إلى  استنادًا  المستدامة،  والتنمية  السكانية 
والدستور  القطري  المجتمع  وقيم  اإلسالمية  الشريعة 
الوطنية،  قطر  ورؤية  للدولة  السياسية  والتوجهات 
قطر  دولة  في  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  مع  يتفق  وبما 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  السكانية  واالستراتيجية 

العربية والمرجعيات اإلقليمية والدولية األخرى.

نشرة سكان

من أجل حياة أفضلسكان

اللجنة  تصدرها  إلكترونية  نشرة  هي  »سكان«  نشرة 
الدائمة للسكان في دولة قطر. وتسعى إلى نشر الثقافة 
للسكان  الدائمة  اللجنة  بنشاطات  والتعريف  السكانية 

والسيما فيما يتعلق بالسياسة السكانية.

يمكنكم تنزيل النشرة عبر الرابط التالي:

 www.ppc.gov.qa

اللجنة الدائمة للسكان
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اقرأ في هذا العدد 
تغري٭الهيكل٭العمري٭لل�سكان٭واآثاره٭التنموية:٭قطر٭منوذجاً٭٭
نحو٭خطة٭اإعالمية٭لتحقيق٭اأهداف٭ال�سيا�سة٭ال�سكانية٭لدولة٭قطر٭2017-2022٭٭
اأهم٭ن�ساطات٭وفعاليات٭اللجنة٭ومكتبها٭الفني٭خالل٭الربع٭الأول٭من٭عام٭2017٭٭٭
مفهوم٭الندماج٭الجتماعي ٭٭
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ي�سرفني اأن اأقدم للقراء الكرام هذا العدد اجلديد من ن�سرة "�سكان" 
�سورة  يف  الكرمي  القارئ  و�سع  اإىل  خاللها  من  ن�سعى  التي  الف�سلية 
اآخر امل�ستجدات التي تتعلق بالو�سع ال�سكاين يف العامل عمومًا ويف قطر 
خ�سو�سًا، ور�سد العوامل املوؤثرة يف هذا الو�سع واملتاأثرة به، مبا ي�سهم 
يف تعميم الثقافة ال�سكانية ون�سرها على امل�ستوى الوطني كاأ�سا�س لك�سب 
املزيد من اجلهود الداعمة لل�سيا�سة ال�سكانية لدولة قطر، والهادفة، اأواًل 
واأخريًا، اإىل حت�سن نوعية حياة �سكان دولة قطر من مواطنني ومقيمني.

الهيكل  تغري  م�ساألة  على  ال�سوء  العدد  هذا  من  االأول  املو�سوع  ي�سلط 
بالهيكل  واملق�سود  منوذجًا(.  )قطر  التنموية  واآثاره  لل�سكان  العمري 
خما�سية  عمرية  فئة  كل  يف  االأفراد  ن�سبة  اأو  عدد  هو  لل�سكان  العمري 
 65  ،64-25  ،14-0( مو�سعة  اأو   10-14..الخ(   ،9-5  ،4-0(
عمليات  اأن  فيعني  لل�سكان،  العمري  الهيكل  يف  التغري  اأما  فاأكرث(. 
دميوغرافية )كاخل�سوبة والوفيات والهجرة( حدثت خالل مدة زمنية 

طويلة ن�سبيًا، واأثرت يف خ�سائ�س ال�سكان العمرية والنوعية احلالية. 
يف  االإعالمية  اخلطة  دور  العدد  هذا  �سمن  الثاين  املو�سوع  ويتناول 
2017-2022، حيث  لدولة قطر  ال�سكانية  ال�سيا�سة  اأهداف  حتقيق 

�ستعتمد  التي  االأ�سا�سية  العنا�سر  على  اخلطة  هذه  يف  الرتكيز  مت 
الدائمة  اللجنة  ترغب  التي  االإعالمية  الر�سائل  وم�سامني  عليها 
لل�سكان بتوجيهها، واجلمهور امل�ستهدف من تلك الر�سائل، اإ�سافة اإىل 
مقرتحات ببع�س الن�ساطات االإعالمية التي تعترب ذات اأولوية بالن�سبة  

لل�سيا�سة ال�سكانية اجلديدة. 

ويت�سمن املو�سوع الثالث ا�ستعرا�سًا موجزًا الأهم الفعاليات والن�ساطات 
التي قامت بها اللجنة ومكتبها الفني خالل الربع االأول من عام 2017، 
املحلية  وامل�ساركات  الدورية،  االجتماعات  طليعتها  يف  ياأتي  والتي 
امل�ستجدات  اآخر  اإىل  اإ�سافة  التدريبية،  والدورات  والدولية،  واالإقليمية 

املتعلقة بوثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية لدولة قطر 2022-2017.  

ملفهوم  املختلفة  املعاين  العدد  هذا  من  االأخري  املو�سوع  وي�ستعر�س 
ميكن  والتي   ،Social Integration"االجتماعي "االندماج 
اأفراد  جميع  بني  االجتماعي  التفاعل  من  االأدنى  باحلد  اخت�سارها 

املجتمع.  

كلمة العدد

د. صالح بن محمد النابت
رئيس اللجنة الدائمة للسكان
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التوزع الن�سبي ل�سكان العامل بح�سب الفئات العمرية املو�سعة

The Source:  World Population Prospects: The 2015 Revision

تغير الهيكل العمري للسكان وآثاره التنموية: قطر 
نموذجًا

فئة  كل  يف  االأفراد  ن�سبة  اأو  عدد  هو  لل�سكان  العمري  الهيكل 
-20  ،19-15  ،14-10  ،9-5  ،4-0( خما�سية  عمرية 
فاأكرث(.   65  ،64 مو�سعة )14-0، -15  اأو   24......الخ( 

ويعتمد و�سف املجتمع باأنه جمتمع �سغار ال�سن )جمتمع فتي( 
يف  ال�سكان  ن�سبة  على  ُمعّمر(  )جمتمع  ال�سن  كبار  جمتمع  اأو 
الفئات العمرية املختلفة، فاملجتمع الذي تزيد فيه ن�سبة ال�سكان 
االأقل من 15 �سنة عن 35% من جمموع ال�سكان يعترب جمتمعا 
�سغري ال�سن اأو فتيًا.  اأما املجتمع الذي تزيد فيه ن�سبة ال�سكان 
يعترب  ال�سكان  جمموع  من   %10 عن  �سنة   65 من  االأكرب 

جمتمعا كبري ال�سن اأو معمرًا.  

والتغري يف الهيكل العمري لل�سكان يعني اأن عمليات دميوغرافية 
زمنية  مدة  خالل  حدثت  والهجرة(  والوفيات  )كاخل�سوبة 
والنوعية  العمرية  ال�سكان  خ�سائ�س  يف  واأثرت  ن�سبيًا،  طويلة 

احلالية. 
اإىل  اأدناه  البياين  ال�سكل  املتوفرة، ي�سري  فبح�سب االإح�ساءات 
اأن الهيكل العمر ي ل�سكان العامل قد تغري عام 2015 مقارنة 
 2050 عام  كثريًا  �سيتغري  واأنه   ،1980 عام  عليه  كان  مبا 

ال�سن  �سغار  ن�سبة  كانت  اأن  فبعد  حاليًا.  عليه  هو  مبا  مقارنة 
35% من جمموع �سكان العامل  0-14 �سنة ال تقل عن  بعمر 
و�ستوا�سل   2015 عام   %26 اإىل  انخف�ست   ،1980 عام 

انخفا�سها لت�سبح 21% عام 2050.

ن�سبة  اأن  اإىل  اأعاله  البياين  ال�سكل  ي�سري  مت�سل،  �سياق  ويف 
كبار ال�سن بعمر 65 فاأكرث زادت من 6% من جمموع �سكان 
العامل عام 1980 اإىل 8% عام 2015 و�ست�ستمر يف الزيادة 

لت�سبح 16% عام 2050. 
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يعك�س  البلدان  من  بلد  ل�سكان  العمري  الهيكل  اأن  حني  ويف 
يف  ميّكن  اأنه  اإال  �سابقًا،  حدثت  التي  الدميوغرافية  العمليات 
بالعمليات الدميوغرافية الالحقة  الوقت نف�سه من اال�ست�سعار 
وبتاأثرياتها  القادمة  املرحلة  يف  ال�سكان  بتطور  تتحكم  التي 

التنموية. 

طبيعة  على  ال�سوء  ت�سليط  يلي  فيما  �سنحاول  عليه،  بناًء 
قطر،  دولة  يف  لل�سكان  العمري  الهيكل  يف  احلا�سلة  التغريات 
الب�سرية  التنمية  على  التغريات  هذه  تاأثري  يف  البحث  ثم  ومن 

فيها. 

ل�سكان٭ العمري٭ الهيكل٭ يف٭ التغري٭ مالمح٭ بع�ض٭ اأوًل(٭
دولة٭قطر

عقود  اأربعة  على  يزيد  ما  خالل  قطر  �سكان  عدد  ت�ساعف 
ن�سمة  اأن كانوا )111،000(  24 مرة، فبعد  ون�سف حوايل 
مار�س    31 يف  ن�سمة   )  2،659،261( �ساروا   1970 عام 
 649،139 و  ذكور   2،010،122 اإىل:  توزعوا   ،2017
اإناث. ويف حني ارتفع معدل النمو ال�سكاين ب�سورة كبرية عام 
)13،1%(، عاد وانخف�س ب�سورة  اإىل  و�سل  حيث   ،2009
جمددًا  لالرتفاع  عاد  ثم   ،)%1،4( اإىل   2011 عام  حادة 
املتزايد  الطلب  ب�سبب  وذلك   ،2015 عام   %10 اإىل  لي�سل 

با�ست�سافة  املتعلقة  امل�ساريع  الإجناز  الوافدة  العمالة  على 
مونديال 2022. 

ويعي�س هذا العدد الكبري من �سكان الدولة يف املراكز احل�سرية، 

التوزع الن�سبي لل�سكان ح�سب البلدية لعام 2015

امل�سدر: وزارة التخطيط التنموي واالإح�ساء، التعداد العام املب�سط لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت 2015
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 %65 على  ا�ستحوذت  التي  الكربى  الدوحة  مدينة  وال�سيما 
احل�سرية  املراكز  على  املتبقية  الن�سبة  توزعت  فيما  منهم، 
االأخرى، كالوكرة، واخلور، وال�سيحانية... الخ، كما يبني ال�سكل 

التايل:



سكان

العدد )35( رجب 1438ه -  مارس 2017م6

وترتب عن ت�ساعف حجم ال�سكان ومنوهم يف العقود االأخرية 
جملة من التغريات يف الهيكل العمري لل�سكان يف قطر، متثل يف: 
-15( العمل  �سن  يف  هم  من  اأو  العمل  اأعمار  فئة  ت�سخم   .1

الدميوغرافية:  النافذة  وانفتاح  �سنة(   64

 demographic( الدميوغرافية  النافذة  تعّرف 
الهبة  اأو  بالفر�سة  تنمويًا  يعرف  ما  اأو   ،)window
باأنها ظاهرة   ،)Demographic gift( الدميوغرافية
واإعالة  اإجناب  منط  من  املجتمع  ينتقل  عندما  حتدث  �سكانية 
االأطفال ب�سكل مرتفع اإىل مرحلة تتميز باالنخفا�س يف معدالت 
االإجناب ويف ن�سبة حجم فئة االأطفال دون �سن الـ 15 باملقارنة 
مع اإجمايل ال�سكان، مقابل ارتفاع يف ن�سبة فئة ال�سكان يف �سن 
العمل )15 – 64 �سنة(، وبقاء ن�سبة الفئة العمرية يف االأعمار 

املتاأخرة )65 �سنة فاأكرث( منخف�سة. 

وتتيح هذه الظاهرة فر�سة اإحداث معدل منو اقت�سادي مرتفع، 
ن�سبة  النخفا�س  نتيجة  ال�سكان  لدى  املعي�سة  م�ستوى  وحت�سني 
�سن  الفئات يف  لدى  واال�ستثمار  االدخار  فر�س  وزيادة  االإعالة 
العمل، وهذا ميكن اأن يحدث اإذا مت التخطيط لال�ستفادة من 
منها،  ال�سابة  وال�سيما  العاملة،  القوى  بتاأهيل  الفر�سة  هذه 
ومتكينها وتوجيه طاقاتها يف جمال العمل التنموي. وقد ت�سبح 
معها  التعامل  يتم  اإذا مل  �سلبية  ال�سكانية  الظاهرة  نتائج هذه 

اإىل زيادة البطالة والطلب  توؤدي  اأن  ب�سكل جديد، حيث ميكن 
االجتماعية  امل�سكالت  تفاقم  وبالتايل  والهجرة،  العمل  على 

واالقت�سادية.

وهنا ال بد من االإ�سارة اإىل اأن دولة قطر، ونظرًا ملا متتلكه من 
قدرات واإمكانات مادية اأنعم اهلل بها عليها، عملت وال تزال تعمل 
وحتويلها  الدميوغرافية  النافذة  من  الق�سوى  اال�ستفادة  على 
اإىل نعمة بداًل من اأن تكون نقمة )كما هو احلال بالن�سبة لبع�س 
البلدان العربية، وال�سيما تلك التي �سهدت الربيع العربي والتي 
واقعهم  على  ال�سباب  فثار  ال�سباب  يف  اال�ستثمار  ت�ستطع  مل 

املرتدي(. فبف�سل النجاح يف اال�ستفادة املثلى من تزايد حجم 
القطريني،  وغري  القطريني  من  العمل  بعمر  العمرية  الفئات 
يف  �ساملة  تنموية  نه�سة  ت�سهد،  تزال  وال  قطر،  دولة  �سهدت 
ميادين  يف  باهرًا  تقدمًا  تقدمها  اإىل  اأدت  املجاالت  خمتلف 
احلياة عامة، وال�سيما االقت�ساد والتعليم وال�سحة، مما مكنها 
من اللحاق بالدول ذات التنمية الب�سرية املرتفعة جدًا، وهو ما 
يبينه دليل التنمية الب�سرية ال�سادر عن برنامج االأمم املتحدة 
دولة  باأن  يفيد  والذي   ،2016 عام   )UNDP( االإمنائي 

قطر حتتل املرتبة االأوىل عربيًا والــ33 عامليًا. 
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ووفقًا لل�سكل البياين التايل ارتفعت ن�سبة الفئة العمرية املو�سعة الثانية )15-64 �سنة( من حوايل 70% عام 1986 اإىل حوايل 
84% عام 2015. 

احلقائق  اإىل  اأعاله  البياين  ال�سكل  ي�سري  مت�سل،  �سياق  ويف 
التالية:

  تراجع ن�سبة االأطفال: 

واإذا ما اأردنا الوقوف عند هذه الظاهرة ال�سكانية لدى ال�سكان 
االأخرية  ال�سنوات  خالل  اأنه  اأ�سلفنا،  وكما  �سنجد،  قطر  يف 
العمرية  الفئات  ل�سالح  طريقها  ت�سق  ال�سكانية  الزيادة  بداأت 
 14-0 بعمر  االأطفال  ن�سبة  انخف�ست  بينما  العمل،  �سن  يف 
اإىل   1986 ال�سكان عام  27.8% من جمموع عدد  �سنة من 

13.914% عام 2015.

  ثبات ن�سبة كبار ال�سن

املتاأخرة  االأعمار  يف  العمرية  الفئة  اأو  ال�سن  كبار  ن�سبة  بقيت 
خالل   %3 الـ  تتجاوز  مل  ومنخف�سة  ثابتة  فاأكرث(  �سنة   65(

الفرتة 1986 - 2015. 

العمرية االإعالة  معدل  يف  انخفا�س   .2

2015، وهو من  17،5% عام  العمرية  االإعالة  معدل  بلغ   •
اأكرث معدالت االإعالة انخفا�سًا يف العامل، حيث و�سل يف الدول 
ذات التنمية الب�سرية املرتفعة جدًا اإىل )51،5%(، ويف الدول 

ذات التنمية الب�سرية املنخف�سة جدًا اإىل )77،1 %(.

الفئات العمرية ل�سكان الدولة ح�سب ال�سنوات

 www.mdps.gov.qa/ar/statistics  :امل�سدر: املوقع االإليكرتوين لوزارة التخطيط التنموي واالإح�ساء

2.2

2015 2010 2004 1997 1986

1.7 2.4 2.6 1.9

65+

64-15

14-0

83.9 84.6
75.1 71.0 70.3

13.9 13.7
22.5 26.4 27.8
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النوع  ن�سبة  يف  ارتفاع   .3

• بلغت ن�سبة النوع يف قطر حوايل 309 عام 2015، اأي اأنه 
ن�سبة  وهي  ذكرًا،   309 حوايل  هناك  اأنثى   100 كل  مقابل 
باأكرث  القطريني  ال�سكان  لدى  مثيلتها  عن  وتزيد  جدًا  عالية 

من ثالثة اأمثال.

ثانياً(٭تاأثريات٭التغري٭يف٭الهيكل٭العمري٭ل�سكان٭الدولة٭
على٭التنمية٭الب�سرية

لل�سكان على النحو  لعبت التغريات العميقة يف الهيكل العمري 
وتن�سيط  تفعيل  يف  هامًا  دورًا  �سديد  باإيجاز  عر�سناه  الذي 
خمتلف دعائم التنمية الب�سرية التي �سهدتها والتزال ت�سهدها 
م�ستوى  لقيا�س  ا�ستخداما  املوؤ�سرات  اأكرث  ومن   . قطر  دولة 
بدولة  باملقارنة  ما  دولة  يف  حتققت  التي  الب�سرية  التنمية 
م�ستوى  على  )كموؤ�سر  الوالدة  عند  املتوقع  العمر  هي:  اأخرى، 
على  )كموؤ�سر  الدرا�سة  �سنوات  ومتو�سط  ال�سحي(،  التطور 
امل�ستوى التعليمي(، ون�سيب الفرد من الدخل القومي )كموؤ�سر 
الب�سرية  التنمية  لتقرير  فوفقًا  العام(.  الرفاه  م�ستوى  على 
 )UNDP( االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  عن  ال�سادر 
املرتبة  العربية وحتتل  الدول  قطر  دولة  تت�سدر   ،2016 عام 
التف�سيل فيه من خالل  العامل، وهو ما �سنحاول  33 بني دول 

املوؤ�سرات التالية:

الدولة
الرتتيب٭٭ح�سب٭
دليل٭التنمية٭

الب�سرية

قيمة٭الدليل
HDI((
2015م

عنا�سر٭الدليل

٭٭
العمر٭املتوقع٭
عند٭الولدة
)بال�سنوات(
2015م

متو�سط٭�سنوات٭
الدرا�سة

)بال�سنوات(
2015م

العدد٭املتوقع٭
ل�سنوات٭الدرا�سة٭

)بال�سنوات(
2015م

ن�سيب٭الفرد
من٭الدخل٭
القومي٭
الإجمايل

)مبعادل٭القوة٭
ال�سرائية٭بدولر٭

)2011
2015م

10,94981,712,717,767,614الرنويج
330,85678,39,813,4129,916قطر

380,84774,49,616,151,320ال�سعودية
1870.35361.91.75.4889النيجر

The Source: UNDP, Human Development Report 2016

دليل التنمية الب�سرية وعنا�سره لعام 2015

الولدة:٭ عند٭ املتوقع٭ العمر٭ 1.٭
البيانات  ت�سري  ال�سحة،  بقطاع  قطر  دولة  اهتمام  نتيجة 
�سنة   75،7 الوالدة من  املتوقع عند  العمر  ارتفاع  اإىل  املتوفرة 
عام 2007 اإىل 78،3 �سنة عام 2015، وبذلك يزيد العمر 

املتوقع يف قطر بـحوايل 10% عن املعدل العاملي.

الدرا�سة:٭ �سنوات٭ متو�سط٭ 2.٭
عام  �سنوات   7،3 من  ارتفاعًا  الدرا�سة  �سنوات  متو�سط  �سهد 
املتوقع  العدد  وارتفع   ،2015 عام  �سنوات   9،8 اإىل   2010
13،4 �سنة  اإىل   2011 12،2 �سنة عام  ل�سنوات الدرا�سة من 

عام 2015، االأمر الذي يعك�س اهتمام الدولة بالتعليم.

القومي:٭ الدخل٭ اإجمايل٭ من٭ الفرد٭ ن�سيب٭ 3.٭

ارتفاعًا  القومي  الدخل  اإجمايل  من  الفرد  ن�سيب  �سهد 
من87،478  دوالرًا اأمريكيًا )مبعادل القوة ال�سرائية بدوالر 
2005( عام 2010 اإىل129،916 دوالرًا اأمريكيًا )مبعادل 

القوة ال�سرائية بدوالر 2011( عام 2015. 

وبناًء على كل ما �سبق، احتلت دولة قطر املرتبة االأوىل عربيًا 
واملرتبة 33  من اأ�سل 188 دولة �سملها تقرير التنمية الب�سرية 
ال�سادر عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي )UNDP( عام 

التايل: اجلدول  يبني  كما   ،2016
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الب�سرية  التنمية  تقارير  واإىل  اأعاله  اجلدول  اإىل  وا�ستنادًا 
التنمية  دليل  لنمو  ال�سنوي  املتو�سط  بلغ  فقد  خمتلفة،  الأعوام 
من  قرن  ربع  خالل   %0،51 قطر  لدولة  بالن�سبة  الب�سرية 
 0،856 اإىل   1990 عام   0،754 من  ارتفع  حيث  الزمن، 
جبارة  تنموية  جهودًا  اأن  على  يوؤكد  الذي  االأمر   ،2015 عام 
تبذلها دولة قطر وقيادتها الر�سيدة التي ت�سعى لتحقيق املزيد 

من االإجنازات التنموية وتوفري  حياة كرمية ل�سكانها.
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)*(  اعتمد هذا املقال، ب�سكل رئي�سي، على الن�س الذي اأعده، للجنة الدائمة لل�سكان يف دولة قطر، الدكتور عبد احلميد عبد اجلابر، خبري �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان، واأ�ستاذ درا�سات ال�سرق االأو�سط واالإعالم بجامعة رتغرز- نيوجرزي، 
بعنوان: "ا�سرتاتيجية االت�سال حول ال�سيا�سة ال�سكانية".

نحو خطة إعالمية 
لتحقيق أهداف السياسة 

السكانية لدولة قطر 
)*(2022-2017

تنفيذ  دعم  و�سائل  اأهم  من  واالت�سال  والتثقيف  االإعالم  يعّد 
من  البد  الهدف  هذا  ولتحقيق  ال�سكانية.  ال�سيا�سات  اأهداف 
التي  االأ�سا�سية  العنا�سر  فيها حتديد  يتم  اإعالمية  و�سع خطة 
�ستعتمد عليها اخلطة وم�سامني الر�سائل االإعالمية التي ترغب 
من  امل�ستهدف  واجلمهور  بتوجيهها،  لل�سكان  الدائمة  اللجنة 
الن�ساطات  ببع�س  الر�سائل. كما حتدد اخلطة مقرتحات  تلك 
االإعالمية التي تعترب ذات اأولوية بالن�سبة  لل�سيا�سة ال�سكانية. 
وتتزايد اأهمية اخلطة االإعالمية مع انطالق ال�سيا�سة ال�سكانية 
تقييم  عملية  بعد  �سياغتها  متت  التي  قطر،  لدولة  اجلديدة 
�ساملة اأجراها املكتب الفني للجنة بالتعاون مع �سندوق االأمم 

املتحدة لل�سكان.

اأوًل(٭ما٭هي٭اخلطة٭الإعالمية؟

دخل م�سطلح اال�سرتاتيجية )اأو اخلطة( االإعالمية مع انت�سار 
على  وال�سباق  بينها  فيما  املناف�سة  وا�ستداد  االإعالم  و�سائل 
ك�سب اجلمهور، وتقدمي برامج تناف�سية تعلي من �ساأن الو�سيلة 
اكت�سفت  ما  و�سرعان  وقيمتها.  م�ستواها  من  وترفع  االإعالمية 
املعلومة  ون�سر  التعبئة  يف  االإعالم  اأهمية  الدولة  موؤ�س�سات 
دخلت  ثم  معينة.   م�سلكية  نحو  وتوجيهها  اجلماهري  وتعبئة 
االأممية  ال�سالم  حفظ  عمليات  يف  االإعالمية  اال�سرتاتيجيات 
والفنون،  واملنتجات  لالأفكار  والرتويج  االنتخابات  وحمالت 
واأ�سبحت جزءا ال يتجزاأ من اأن�سطة الوزارات ومنظمات املجتمع 

املدين واالأحزاب ال�سيا�سية واالأن�سطة الريا�سية وغريها.

جمموعة  عن  عبارة  تقدم،  ما  على  بناء  االإعالمية،  فاخلطة 
اإىل  تهدف  �سلفا،  لها  وخمطط  بدقة  حمددة  االأن�سطة  من 
وتقنيات  و�سائل  ا�ستخدام  طريق  عن  حمددة  غايات  حتقيق 
ومناهج االت�سال.  ومن هنا، ينبغي اأن يكون هناك و�سوح تام 
التفكري يف و�سع  نود حتقيقها قبل  التي  واالأهداف  الغايات  يف 
خطة اإعالمية.  فتحديد االأهداف بدقة ي�ساعد على ت�سخي�س 

العقبات التي قد تعرت�س حتقيق تلك االأهداف، ويتيح بالتايل 
ر�سم اخلطط االإعالمية التي ت�ساعد على تخطي تلك العقبات.
اجلمهور  ومعرفة  العقبات  وت�سخي�س  االأهداف  حتديد  بعد 
والتقنيات  الو�سائل  حت�سري  يتم  امل�ستهدف،  واجلمهور  العام 
املوارد  �سمن  االأهداف،  تلك  لتحقيق  االت�سالية  واالأ�ساليب 
املهمات  حجم  مع  تتالءم  معقولة  زمنية  فرتة  ويف  املتاحة 

االت�سالية التي يبداأ تنفيذها مبجرد اعتماد اخلطة.
واخلطة االإعالمية يجب اأن تكون:

اللجنة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  مع  ومن�سجمة  • متنا�سقة 
"حالة  حول  ال�سنوية  التقارير  خالل  من  لل�سكان،  الدائمة 
التي يجريها خرباء  �سكان قطر"، والبحوث امليدانية واملكتبية 

اللجنة، ومع نتائج التقييم ال�سامل لل�سيا�سة ال�سكانية، والذي 

اأجراه املكتب الفني للجنة بعد مرور �ست �سنوات على انطالقها؛
واالإمكانيات والتقنيات  الو�سائل  �سمن  للتحقيق  • قابلة 

 واملوارد املتاحة؛
مت  ما  اإذا  املن�سودة  االأهداف  حتقيق  على  قادرة  اأي  • فعالة، 

توفري االإمكانيات املادية والتكنولوجية والب�سرية الالزمة.
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الإعالم٭ الإعالمية:٭ للخطة٭ الثالثة٭ الأركان٭ ثانياً(٭
والتثقيف٭والت�سال

ت�سعى ال�سيا�سات التنموية التي تتبعها الدولة اإىل حتقيق حياة 
يكون  اأن  بد  ال  ال�سيا�سات  هذه  تنجح  ولكي  ل�سكانها.  اأف�سل 
الغاية  هم  فال�سكان  ال�سيا�سات.  تلك  تنفيذ  و�سيلة  ال�سكان 
ال�سيا�سات  بتلك  ال�سكان  ووعي  نف�سه.  الوقت  الو�سيلة يف  وهم 
اإىل  املح�سلة  يف  يوؤدي  معها  يتالءم  مبا  م�سلكيتهم  وتغيري 
اإحدى  ال�سكانية  ال�سيا�سة  تعد  لذلك  النهائية.  غاياتها  حتقيق 
اأهم ال�سيا�سات التنموية، ويعّد حتقيق اأهدافها �سرطًا �سروريًا 
لتحقيق االأهداف التنموية االأخرى. وتعّد خطة االإعالم والتثقيف 
واالت�سال اإحدى اأهم و�سائل جناح ال�سيا�سة ال�سكانية. واخلطة 
الالزمة  واالأدوات  واملناهج  االأ�ساليب  من  مزيج  هي  املذكورة 
من  ال�سكانية  واملجموعات  واملنظمات  واالأ�سر  االأفراد  لتمكني 
القيام بدور فاعل يف تنفيذ االأن�سطة والربامج ال�سكانية لتحقيق 
غايات ال�سيا�سة ال�سكانية واأهدافها. فاخلطة االإعالمية تهدف 
اإىل ن�سر الوعي ال�سكاين لدى اجلمهور امل�ستهدف بحيث يتحول 
هذا الوعي اإىل �سلوك يومي يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل حتقيق 

الغايات املحددة لل�سيا�سة ال�سكانية.

ال�سكانية  الغايات  بتحديد  اإذن  االإعالمية  اخلطة  تبداأ 
ال  التي  العقبات  حتديد  ثم  الفرعية،  واالأهداف  االأ�سا�سية، 

يتم  االأهداف.  اأجل حتقيق  والتعامل معها من  بد من تخطيها 
التي  االأ�سا�سية  والر�سائل  امل�ستهدفة  الفئات  حتديد  ذلك  بعد 
نريد تعميمها وتثقيف اجلمهور بها، وحتويلها اإىل ثقافة عامة 
االإعالم  اأركان  بذلك  م�ستخدمني  م�سلكية،  ومواقف  واأمزجة 
الثالثة املتكاملة واملتداخلة بحيث تعزز كل رزمة منها الرزمة 
االأخرى وتزيدها ر�سوخا وانت�سارا. وهذه االأركان هي: االإعالم 
ال�سبكي  االت�سال  و�سائل  ثم  والتثقيف،  والتوعية  التقليدي، 

ومواقع التوا�سل االجتماعي.

والتلفزيون  )االإذاعة  التقليدية  االإعالم  و�سائل  ت�ستخدم 
بينما  اجلمهور.  بني  املطلوبة  املعلومات  لن�سر  وال�سحف( 
املعلومات  بتلك  امل�ستهدفة  الفئات  تثقيف  عملية  تتوا�سل 
وتر�سيخها بينها عن طريق التدريب والتعبئة والتوعية. ثم ياأتي 
دور قنوات التوا�سل امل�ستمرة بني اجلمهور امل�ستهدف واللجنة 
التوا�سل  وو�سائل  ال�سبكي  االإعالم  با�ستخدام  لل�سكان  الدائمة 
االجتماعي. ومن االأهمية مبكان، الرتكيز على و�سائل التوا�سل 
االجتماعي احلديثة ملا تتميز به من �سرعة انت�سار وو�سول اإىل 
اأن  اإال  معه.  املبا�سر  التفاعل  على  وقدرة  امل�ستهدف،  اجلمهور 
كال�سحيفة  الكال�سيكية  االإعالم  و�سائل  اإغفال  يعني  ال  هذا 
فئة  يف  يوؤثر  قد  وما  جمهورها  و�سيلة  فلكل  واملذياع.   والتلفاز 
عمرية  فئة  لدى  فاعلية مماثلة  ذا  يكون  ال  قد  عمرية حمددة 
اأخرى، كما قد تختلف الو�سيلة التي ت�ستهدف الن�ساء عن تلك 

التي ت�ستهدف الرجال، وقد تختلف الو�سيلة املوجهة للمواطنني 
عن تلك املوجهة للمقيمني... وهكذا.

اجلهات  كافة  تعاون  من  البد  االإعالمية،  اخلطة  والإجناح 
والهيئات  الوزارات  يف  االإعالمية  املكاتب  وال�سيما  املعنية، 
تنفيذ  يتابعون  الذين  االرتكاز  نقاط  اإىل  باالإ�سافة  املختلفة، 
الفئات  تعاون  من  البد  كما  ال�سكانية.  ال�سيا�سة  عمل  برنامج 
ال�سكانية املختلفة من مواطنني ومقيمني ل�سمان جناح اخلطة. 
فال�سكان هم الغاية النهائية من اخلطة وبدون تعاونهم ال ميكن 

الأية خطة اأن تنجح مهما كانت حمكمة.
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امل�سمون اخلطوة
اخلطوة االأوىل حتديد الغايات ال�سكانية االأ�سا�سية لكل حمور

حتديد االأهداف ح�سب االأولوية التي �ستحققها اخلطة االإعالمية اخلطوة الثانية
حتديد العقبات والتحديات املطلوب تذليلها اخلطوة الثالثة

اختيار اجلمهور امل�ستهدف اخلطوة الرابعة

االتفاق على الر�سائل املنا�سبة  اخلطوة
اخلام�سة

حتديد التغريات املطلوبة يف املعرفة واملزاج العام واملواقف وامل�سلك اخلطوة ال�ساد�سة
حتديد العوامل االإ�سافية التي ت�سهل عملية اإحداث التغيري املطلوب اخلطوة ال�سابعة

 االتفاق على اخلطوات واالأن�سطة االإعالمية التي �سيتم اإتباعها با�ستخدام اأي من و�سائل االإعالم الثالث والتي من �ساأنها اأن
حتدث التغيري املطلوب اخلطوة الثامنة

 حتديد قنوات االت�سال املنا�سبة واجلمع بني اأكرث من و�سيلة مبا فيها القنوات الر�سمية وغري الر�سمية وو�سائل التوا�سل
االجتماعي اخلطوة التا�سعة

حت�سري الكوادر االإدارية والتنظيمية للتنفيذ واملتابعة والتقييم اخلطوة العا�سرة

اعتماد املوارد املالية املطلوبة لتنفيذ اخلطة  اخلطوة احلادية
ع�سرة

حتديد فرتة زمنية معقولة يتم تنفيذ اخلطوات املتتالية خاللها  اخلطوة الثانية
ع�سرة

مراجعة اخلطة مع امل�سوؤولني واإجراء تعديالت نهائية عليها واعتمادها  اخلطوة الثالثة
ع�سرة

وفيما يلي ن�ستعر�س اأبرز اخلطوات املذكورة ب�سيء من التف�سيل. 

خطوات تنفيذ اخلطة الإعالمية ثالثاً(٭ت�سميم٭اخلطة٭الإعالمية

االإعالمية يف حل  ت�سميم اخلطة  االأ�سا�سي من  الهدف  يتمثل 
امل�سكالت التي تعرت�س حتقيق االأهداف ال�سكانية املتفق عليها، 
 2017- اجلديدة  ال�سكانية  ال�سيا�سة  يف  حتديدها  مت  والتي 
الثالث  االإعالم  و�سائل  تقنيات  با�ستخدام  وذلك   2022
املتكاملة: االإعالم التقليدي، والتوعية، واالت�سال. وت�سخري كل 
الو�سائل التقنية احلديثة الإي�سال الر�سائل واملعلومات وتعميمها 
ومواقف  وثقافة  وعي  اإىل  وحتويلها  حولها  العام  الراأي  وتعبئة 

و�سلوك. وت�سري اخلطة وفق اخلطوات املتدرجة التالية:

الفرعية والأهداف٭ الرئي�سية٭ الغايات٭ 1.٭حتديد٭

ال�سكان  اأ�سا�سي، على حمور  ب�سكل  االإعالمية،  �سرتكز اخلطة 
ال�سكانية  بامل�ساألة  املتعلق  املحور  بو�سفه  العاملة،  والقوى 
االأ�سا�سية يف دولة قطر، واملتمثلة باختالل الرتكيبة ال�سكانية، 
بينما تويل اهتمامًا للمحاور االأخرى )النمو احل�سري واالإ�سكان 
وال�سحة  العامة  ال�سحة  وال�سباب،  والتدريب  التعليم  والبيئة، 
ذوو  واالأ�سخا�س  ال�سن  كبار  والطفولة،  املراأة  االإجنابية، 
اأو  منها  كل  واأهداف  غايات  يتاأثر حتقيق  ما  االإعاقة( مبقدار 

يوؤثر باالختالل املذكور.
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 )2022  –  2017( اجلديدة  ال�سكانية  ال�سيا�سة  حتدد 
يف  "التحكم  بـ  العاملة  والقوى  ال�سكان  ملحور  الرئي�سية  الغاية 
2017م  من  املمتدة  الفرتة  خالل  ال�سكاين  النمو  معدالت 
الختالالت  التدريجي  االإ�سالح  اإىل  يوؤدي  مبا  2022م،  اإىل 
الرتكيبة ال�سكانية". ويتفرع عن هذه الغاية خم�سة اأهداف هي:

• زيادة عدد املواطنني، ويتم ذلك باتخاذ عدد من االإجراءات 
مثل: اإقرار �سندوق الزواج، والعمل على خف�س املهور وتكاليف 
اخلربات  باأ�سحاب  لالحتفاظ  وا�سحة  معايري  وو�سع  الزواج، 

والتخ�س�سات النادرة... اإىل غري ذلك من االإجراءات االأخرى 
املواطنني  ن�سبة  وزيادة  واالإجناب  الزواج  ت�سجيع  اإىل  الهادفة 

بني جمموع ال�سكان.

• دعم التوجه نحو اقت�ساد املعرفة، فمن املعروف اأن ال�سبب 
اأعداد  ال�سكانية يتمثل يف زيادة  االأ�سا�سي يف اختالل الرتكيبة 
اقت�ساد  نحو  التوجه  واأن  املاهرة،  غري  العمالة  من  الوافدين 
املعرفة باتخاذ اإجراءات مثل تو�سيع نطاق االأمتتة )امليكنة( يف 
ال�سركات على  وت�سجيع  املختلفة،  الن�ساط االقت�سادي  ميادين 

تلك  من  احلد  اإىل  بال�سرورة  �سيوؤدي  اإنتاجها،  و�سائل  اأمتتة 
االأعداد.

بالعمالة  االحتفاظ  طريق  عن  العمالة،  ا�ستقدام  من  احلد   •
العمالة(،  )تدوير  جديدة  م�ساريع  يف  منها  واالإفادة  املوجودة 
قبل  من  بالبالد  املوجودة  العمالة  ت�سغيل  اأولوية  وا�سرتاط 
ال�سركات التي تر�سو عليها امل�ساريع، والتاأكد من التزام جميع 
ال�سركات واملوؤ�س�سات ب�سوابط ا�ستقدام العمالة من حيث العدد 

اختاللت الرتكيبة ال�سكانية )%(
اختالل تركيبة قوة العمل اختالل الرتكيبة النوعية اختالل الرتكيبة العمرية

امل�سدر: وزارة التخطيط التنموي واالإح�ساء، اإح�ساءات �سهرية، نوفمرب 2016، وم�سح القوى العاملة بالعينة: التقرير ال�سنوي 2014
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والنوعية، وت�سهيل ت�سغيل اأفراد عائالت املقيمني املوجودين يف 
الوافدين  لعائالت  اال�ستقدام  موافقات  منح  وت�سهيل  قطر، 

للدولة ممن يحتاجهم �سوق العمل. .. وما �سابه.

• التخل�س من العمالة الفائ�سة عن احلاجة، اإذ اأن هناك عددًا 
ال ي�ستهان به من العمالة ال�سائبة والعمالة املنزلية الفائ�سة عن 
االلتزام  طريق  عن   عنها  اال�ستغناء  وميكن  الفعلية،  احلاجة 
واالجتار  الوهمية  ال�سركات  وحماربة  اال�ستقدام  ب�سوابط 

بالتاأ�سريات وغريها. 

اجلن�سيات  خمتلف  من  للعاملني  متوازن  توزيع  على  العمل   •
املهن،  بع�س  يف  معينة  جن�سيات  تركز  من  واحلد  املهن  على 
فرتكز بع�س اجلن�سيات يف مهن معينة ميكن اأن ي�سكل اأخطارًا 
تنموية واأمنية معروفة. ولهذا البد من اإلزام ال�سركات ومكاتب 
اأ�سحاب  واإخطار  العمالة  م�سادر  تنويع  ب�سرورة  اال�ستقدام 
للجن�سيات  االأولوية  واإعطاء  املجتمع،  على  ذلك  باأهمية  العمل 
وتت�سم  نف�سها  القطري  املجتمع  ثقافة  حتمل  التي  العربية 
تلك اخلا�سة  القريبة من  ال�سلوك  واأمناط  والتقاليد  بالعادات 

بهذا املجتمع.

حتديد  على  ي�ساعد  واالإجراءات  االأهداف  هذه  و�سوح  اإن 
املطلوب  االإعالمية  الر�سائل  و�سياغة  امل�ستهدف  اجلمهور 

توجيهها لهذا اجلمهور. 

امل�ستهدف اجلمهور٭ 2.٭

تذليلها،  من  البد  التي  والعقبات  االأهداف  حتديد  مت  اأن  بعد 
ورفع م�ستوى  نريد خماطبتها  التي  الفئات  تاأتي خطوة حتديد 
وعيها حول التحديات ال�سكانية التي تواجهها، و�سوال اإىل تغيري 
تق�سيم  وميكن  املرغوب.  االجتاه  يف  وم�سلكياتها  مفاهيمها 

الفئات امل�ستهدفة اإىل �ست فئات ح�سب االأولويات:  

الفئات وعلى  اأهم  الفئة  الأوىل٭والأهم - تعترب هذه  الفئة٭  •
اأ�سا�سها يقا�س جناح اأو تعرث حتقيق الهدف االأول اخلا�س برفع 
ن�سبة املواطنني.  وتتكون هذه الفئة من الزوج والزوجة يف �سن 
االإجناب وال�سبان وال�سابات يف �سن الزواج. وميكن اأن ن�سيف 
اإليهم فئة املطلقني واملطلقات واالأرامل رجاال ون�ساء والذين ما 

زالوا ميرون يف مرحلة اخل�سوبة.

• الفئة٭الثانية - وت�سم املجموعات التي توؤثر �سلبًا اأو اإيجابًا 
االجتماعية  البيئة  نف�س  وت�ساركها  االأوىل  املجموعة  على 
والعالقات واالهتمامات.  وتتكون هذه الفئة من االأمهات واالآباء 
ال�سن  كبار  اأو  ال�سغار  واالأخوات  واالإخوة  واجلدات  واالأجداد 
واالأ�سهار واالأقارب الذين يتحركون يف نف�س دائرة الفئة االأوىل. 
ويلعب هوؤالء دورًا موؤثرًا على الفئة االأوىل وبالتايل ي�ساهمون يف 
حتقيق االأهداف املطروحة، �سواء بت�سجيع العزاب على الزواج 

اأو ت�سجيع املتزوجني على االإجناب اأو مباركة �سراء بيت خارج 
العا�سمة اأو التخفيف من عدد عامالت البيوت اأو ت�سجيع البنت 

على العمل وامل�ساهمة يف الن�ساط االقت�سادي.

عام  ب�سكل  توؤثر  التي  املجموعات  وت�سم   – الثالثة  الفئة٭  •
يف  العام  الراأي  تعبئة  وت�ستطيع  اإيجابًا،  اأو  �سلبًا  املجتمع  على 
الدين وقادة  امل�ستهدف.  وت�سمل هذه املجموعة رجال  االجتاه 
وال�سحفيني  والفن  الريا�سة  وجنوم  ال�سيا�سة  و�سناع  املجتمع 
وروؤ�ساء التحرير والوجوه االإعالمية املعروفة وروؤ�ساء اجلمعيات 
االأهلية وقيادات التجمعات احل�سرية.  وتعود اأهمية هذه الفئة 
العاديني،  والنا�س  العري�سة  اجلماهري  مع  توا�سل  على  لكونها 
مق�سودة.   تكن  مل  لو  حتى  اإيجابية  اآثار  واأفعالها  والأقوالها 
بالزواج" يوؤثر  اأنف�سكم  "ح�سنوا  يكرر  الذي  فخطيب اجلمعة 
والو�سول  االإعالم.   بو�سائل  تتاأثر  ال  قد  وا�سعة  جمموعات  يف 
اإىل هذه الفئة ي�ساهم ب�سكل اأ�سا�سي يف حتقيق االأهداف كافة.

• الفئة٭الرابعة- طلبة املدار�س ب�سكل عام والثانوية على وجه 
اخل�سو�س واملدار�س املهنية.  من املهم ا�ستهداف هذه الفئة، 
وخا�سة يف عمليات التوعية والتثقيف والتدريب من اأجل اإعداد 
جيل امل�ستقبل الواعد الذي يتمثل تلك االأهداف وعيًا ال تلقينًا، 
لطالب  بالن�سبة  اأما  الثقايف.  تكوينه  من  جزءًا  ت�سبح  بحيث 

اجلامعات فهم يندرجون حتت الفئة االأوىل اأو الثانية.
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وهذه  واملتعاقدون،  والوافدون  املقيمون   - اخلام�سة  الفئة٭  •
فئة كبرية جدا تتاأثر وتوؤثر يف �سرعة حتقيق االأهداف �سلبًا اأو 
اإيجابًا، وعليه ال بد من خماطبة هوؤالء بطريقة ح�سارية ال تثري 
البالد  لتقاليد  القلق بل تبعث فيهم روح االطمئنان واالحرتام 
واأولوياتها، و�سرورة تفهم ما تتخذه الدولة من قرارات تخدم 
يف االأ�سا�س اأبناء البالد دون اأن يعني ذلك اأي نوع من التمييز.

ال�سركات  واأ�سحاب  االأعمال  رجال   – ال�ساد�سة  الفئة٭  •
ومدراوؤها، الذين ت�ستهدفهم اخلطة االإعالمية بغر�س توعيتهم 
باأهمية حتديث و�سائل االإنتاج، وااللتزام ب�سوابط اال�ستقدام، 

حتقيقًا لغر�س التوجه التدريجي نحو اقت�ساد املعرفة.

الر�سائل 3.٭

والفئات  والتحديات  االأهداف  حتديد  عملية  تتم  اأن  بعد 
اإطالقها  يجب  التي  الر�سائل  حتديد  خطوة  تاأتي  امل�ستهدفة، 
التوعية لدى  ن�سر  عن طريق و�سائل االإعالم واالت�سال بهدف 
الفئات امل�ستهدفة يف البداية و�سوال اإىل تغيري امل�سلكية يف نهاية 

املطاف. 

الرئي�سية  االأهداف  على  االت�سالية  الر�سائل  تركز  اأن  وينبغي 
التي تدور جميع الر�سائل حولها. ومن هذه االأهداف

للجمهور  اإطالقها  نريد  التي  الر�سائل  ن�سوغ  الرئي�سية   
امل�ستهدف والتي يجب اأن تكون مت�سقة ومكملة لبع�سها وموجهة 
واحدة  تكون  اأن  يجب  العامة  الر�سالة  لكن  وعناية.  بدقة 
وي�سهل تذكرها خا�سة  �سرحها  وي�سهل  الفهم  و�سهلة  وق�سرية 

مع تكرارها. 

ونق�سد بالر�سالة الفكرة االأ�سا�سية اأو املعلومة املهمة التي يريد 
االإعالمي  املكتب  اأو  امل�سوؤول،  ال�سخ�س  اأو  الر�سمي،  املتحدث  
حمدد.  هدف  لبلوغ  حمددة  لفئة  اأو  عامة  للنا�س  يو�سلها  اأن 
الر�سالة لي�ست العنوان ولي�ست تفا�سيل االأعمال التي تقوم بها 
املوؤ�س�سة اأو االأفكار التي يطرحها البيان اأو املقابلة. اإنها النقطة 
االأ�سا�سية التي نريد اأن نو�سلها لالآخرين الإثبات وجهة نظر، اأو 
تعميم فكرة، اأو احل�س على عمل معني، اأو تغيري �سلوك ما، اأو 

ح�سد التاأييد خلطة ما، اأو االجتاه نحو م�سلكية معينة من خالل 
تعبئة الراأي العام حولها.

وختاماً:٭

الأهداف  م�ساند  راأي عام  تكوين  اإىل  االإعالمية  تهدف اخلطة 
الفئات  �سفوف  يف  العامة  التوعية  ون�سر  ال�سكانية،  ال�سيا�سة 
واجتاهات  واآراء  مفاهيم  تغيري  ثم  ومن  امل�ستهدفة،  ال�سكانية 
الكربى  الغايات  يحقق  مبا  �سلوكهم  تغيري  اإىل  و�سواًل  النا�س 
ميكن  والتي   ،2022-2017 اجلديدة  ال�سكانية  لل�سيا�سة 
تلخي�سها بالعمل معًا من اأجل حياة اأف�سل لكل من يعي�س على 

اأر�س قطر.
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من  بالعديد  الفني  ومكتبها  لل�سكان  الدائمة  اللجنة  قامت 
الفعاليات والن�ساطات خالل الربع االأول من هذا العام )يناير- 

مار�س 2017(، اأهمها:

اأوًل(٭اللجنة٭توا�سل٭عقد٭اجتماعاتها٭الدورية:

ال�ساعة  عند  االجتماع  هذا  عقد  الأول:  الدوري٭ الجتماع٭  •
ونيابة   .2017 يناير   31 الثالثاء  يوم  م�ساء  من  ال�ساد�سة 
التخطيط  وزير  النابت،  حممد  بن  �سالح  الدكتور  �سعادة  عن 
التنموي واالإح�ساء ورئي�س اللجنة، قام ال�سيد �سلطان الكواري، 
التنموي  التخطيط  بوزارة  االإح�ساء  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 
واالإح�ساء ونائب رئي�س اللجنة، باإدارة االجتماع الدوري االأول 
للجنة، حيث  رحب يف بداية االجتماع باحل�سور، ثم انتقل اإىل 
مناق�سة بنود جدول االأعمال، واأهمها: اخلطة االإعالمية للجنة، 
ومذكرة جمل�س الوزراء ب�ساأن وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية اجلديدة 
2017-2022، وتعزيز التعاون والتن�سيق بني اللجنة  للدولة 
لفريق  والع�سرين  الثالث  االجتماع  وحم�سر  ال�سورى،  وجمل�س 
املدى  بعيدة  املطورة  ال�ساملة  التنمية  ا�سرتاتيجية  تفعيل  عمل 

)2010-2025( لدول اخلليج العربية.

الجتماع٭الدوري٭الثاين: عقد هذا االجتماع عند ال�ساعة   •
وقد   .2017 فرباير   28 الثالثاء  يوم  م�ساء  من  ال�ساد�سة 
افتتح �سعادة الدكتور �سالح بن حممد النابت، وزير التخطيط 
الثاين  الدوري  االجتماع  اللجنة،  ورئي�س  واالإح�ساء  التنموي 

للجنة، حيث رحب يف بداية االجتماع باحل�سور، ثم انتقل بعدها 
ملناق�سة بنود جدول االأعمال.

للجنة،  االأول  الدوري  االجتماع  حم�سر  على  امل�سادقة  فبعد 

أهم نشاطات وفعاليات اللجنة ومكتبها الفني خالل الربع األول من عام 2017    
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اأهمها:  مو�سوعات،  عدة  االجتماع  هذا  يف  احلا�سرون  ناق�س 
لل�سيا�سة  االإعالمية  للخطة  التنفيذي  الفني  املكتب  مقرتح 
التي  االإعالمية  اخلطة  اإىل  ا�ستند  والذي  اجلديدة،  ال�سكانية 
متهيدًا  باإعدادها  لل�سكان  املتحدة  االأمم  �سندوق  خرباء  قام 
قطر  لدولة  اجلديدة  ال�سكانية  ال�سيا�سة  انطالق  مع  لتنفيذها 
اأ�سحاب  مالحظات  على  اللجنة  وتعقيب   ،2022-2017
املذكورة،  ال�سكانية  ال�سيا�سة  وثيقة  ب�ساأن  الوزراء  ال�سعادة 
وموافقة جمل�س الوزراء املوقر على اتفاقية التعاون بني اللجنة 
 50 و�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان، واآخر م�ستجدات الدورة 

للجنة ال�سكان والتنمية. 

ثانياً(٭املكتب٭الفني٭للجنة٭يعقد٭اجتماعاته٭الدورية:

ال�ساعة  عند  االجتماع  هذا  عقد  الأول:  الدوري٭ الجتماع٭  •
افتتح  وقد   .2017 يناير   2 االثنني  يوم  �سباح  من  التا�سعة 
االجتماع ال�سيد/ عبدالهادي املري، مدير املكتب الفني باالإنابة، 
يف  الدائم  التوفيق  لهم  ومتمنيًا  احل�سور،  بال�سادة  مرحبًا 
عملهم، ثم انتقل ملناق�سة بنود جدول االأعمال، حيث مت يف هذا 
للجنة  ال�سابق  الدوري  االجتماع  تو�سيات  ا�ستعرا�س  االجتماع 
تنفيذ  خمرجاته،  على �سرورة  الت�سديد  مع  لل�سكان،  الدائمة 
للجنة، وذلك  املتعلقة بتطوير اخلطة االعالمية  تلك  وال�سيما  
بهذه  للقيام  الفني  املكتب  يف  داخلي  فريق  تكليف  خالل  من 

ت�سكيل  م�ساألة  احلا�سرون  ناق�س  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  املهمة. 
جمموعات عمل برنامج ال�سيا�سة ال�سكانية، وم�ساركات املكتب 
اخلا�س  وامل�سح  واخلارجية،  الداخلية  الن�ساطات  يف  الفني 
مبتابعة تو�سيات موؤمتر  القاهرة حول ال�سكان والتنمية، وزيارة 

وفد طالبي من جامعة قطر للمكتب الفني.

ال�ساعة  عند  االجتماع  هذا  عقد  الثاين:  الدوري  • االجتماع 
 .2017 فرباير   7 الثالثاء  يوم  �سباح  من  والن�سف  التا�سعة 
مدير  املري،  عبدالهادي  ال�سيد  االجتماع  هذا  افتتح  وقد 
املكتب الفني باالإنابة، حيث رحب بال�سادة احل�سور، ثم انتقل 
حم�سر  على  الت�سديق  فبعد  االأعمال.  جدول  بنود  ملناق�سة 
2017، ا�ستعر�س  االجتماع الدوري االأول للمكتب الفني لعام 
الدائمة  اللجنة  اجتماع  خمرجات  املري  عبدالهادي  ال�سيد 
بعدها   .2017/1/31 بتاريخ  ُعقد  والذي  االأول  لل�سكان 
للجنة،  االإعالمية  اخلطة  م�ستجدات  اآخر  احلا�سرون  ناق�س 
بتاريخ  ال�سورى  الذي عقد مع اع�ساء جمل�س  ونتائج االجتماع 

للجنة..الخ. االلكرتوين  واملوقع   ،2017/1/25

ثالثاً(٭امل�ساركات٭الداخلية٭واخلارجية٭للجنة

• اجتماع٭املكتب٭الفني٭مع٭اأع�ساء٭جمل�ض٭ال�سورى: يف اإطار 
اجلهات  خمتلف  مع  والتن�سيق  التعاون  اأوا�سر  لتعزيز  �سعيها 

الدائمة  اللجنة  عقدت  الدولة،  يف  ال�سكانية  بالق�سايا  املعنية 
اأع�ساء  مع  هامًا  اجتماعًا   2017/1/25 بتاريخ  لل�سكان 
من:  كل  االجتماع  هذا  يف  اللجنة  مثل  وقد  ال�سورى.  جمل�س 
ال�سيد �سلطان علي الكواري، الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون االإح�ساء 
اللجنة،  رئي�س  ونائب  واالإح�ساء  التنموي  التخطيط  بوزارة 
وال�سيد عبدالهادي �سالح املري، مدير  املكتب الفني باالإنابة، 
الفني،  املكتب  م�ست�سار  احلمادي،  حممد  عبداهلل  والدكتور 

والدكتور خ�سر زكريا، خبري يف املكتب الفني. 

ميكن  التي  الق�سايا  ب�ساأن  للت�ساور  فر�سة  االجتماع  كان  وقد 
امل�سائل  واللحنة، وال�سيما  ب�ساأنها بني املجل�س  التن�سيق  يتم  اأن 
واالإجراءات  الدولة  يف  ال�سكانية  الرتكيبة  باختالالت  املتعلقة 
التي ميكن اأن ت�ساعد يف احلد من هذه االختالالت، حيث اأبدى 
ا�ستعدادهم  االجتماع  يف  احلا�سرين  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء 
ال�سيا�سة  اآخر لعر�س  بلقاء  اللجنة، وطالبوا  الأي دعم حتتاجه 
للدور  الفني  املكتب  ت�سور  وتقدمي  عليهم،  اجلديدة  ال�سكانية 
ال�سكانية. ومت  الق�سايا  لدعم  املجل�س  به  يقوم  اأن  الذي ميكن 
ال�سكانية  الوثيقة  اإقرار  بعد  الثاين  اللقاء  يكون  ان  االتفاق 

ب�سيغتها النهائية. 

لفريق٭ والع�سرين٭ الثالث٭ الجتماع٭ يف٭ ت�سارك٭ اللجنة٭  •
بعيدة٭ املطورة٭ ال�ساملة٭ التنمية٭ ا�سرتاتيجية٭ تفعيل٭ عمل٭
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املدى٭)2010-2025م(٭لدول٭جمل�ض٭التعاون٭اخلليجية:٭
الهادي  عبد  باالأ�ستاذ  ممثلة  لل�سكان  الدائمة  اللجنة  �ساركت 
املذكور،  االجتماع  يف  باالإنابة  الفني  املكتب  مدير  ال�ساوي، 
الفرتة  خالل  العامة-الريا�س  االأمانة  مقر  يف  عقد  والذي 
االجتماع  يف  احلا�سرون  ناق�س  وقد  2017م.  يناير   12  11-
تنفيذ  متابعة  وهي:  حولها،  االتفاق  مت  اأمور  جملة  اإليه  امل�سار 
اال�سرتاتيجية املطورة وفق االآليات وجدول املتابعة: )نفذت دولة 
وور�س  �سابق(،  البند يف وقت  الواردة يف هذا  التو�سيات  قطر 

العمل اخلا�سة باملو�سوعات املتعلقة بالتخطيط والتنمية:

• ور�س العمل لعام 2016م: متت اإحالة تو�سيات ور�س العمل 
التي انعقدت خالل العام الفائت اإىل اللجان الوزارية املخت�سة 
املنا�سبة  القرارات  واتخاذ  لدرا�ستها  التعاون  جمل�س  اإطار  يف 

ب�ساأنها. والور�س هي: 

يف  التنمية  وم�ستقبل  واقع  على  النفط  اأ�سعار  تقلبات  تاأثري   −
دول املجل�س وكيفية مواجهتها )الدوحة، اأكتوبر 2016م(، 

ظبي،  )اأبو  التنمية-  �سبل  كاأحد  واالبتكار  االإبداع  عملية   −
نوفمرب 2016م(. 

• ور�س العمل لعام 2017م: اأخذ الفريق علمًا باملوعد املقرتح 
للور�س التالية:

يف  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  امل�ستقبلية  الدرا�سات  توظيف   −
اخلطط االإمنائية )االإمارات، نوفمرب 2017(،

اخلطط  اإعداد  يف  املدين  املجتمع  منظمات  مع  ال�سراكة   −
االإمنائية )الريا�س، الربع الثالث من عام 2017م(،

− املوؤ�سرات الدولية يف خطط التنمية )الكويت، الربع االأخري 
من عام 2017م(.  

• ور�س العمل املقرتحة لعام 2018م: مل تقر هذه الور�س بعد 
واإمنا اقرتحت مو�سوعات لها ميكن اأن تقر الحقًا<

املذكور  االجتماع  يف  املوافقة  متت  فقد  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة 
املطورة  اال�سرتاتيجية  يف  الواردة  الق�سايا  اإحدى  اختيار  على 
واأجهزة  وزارات  وكالء  للجنة   34 االجتماع  يف  لدرا�ستها 
اإعالمية  هي  هنا  املقرتحة  والق�سية  والتنمية:  التخطيط 
وتتعلق بـ "تقدمي الربامج االإعالمية النوعية واالتقاء مبنهجها 
للتعامل مع معطيات  العام  الوعي  وم�سمونها مبا يدفع بحركة 

  " املرحلة التنموية املقبلة ...

الدورة٭ لنعقاد٭ اجلارية٭ التح�سريات٭ يف٭ ت�سارك٭ اللجنة٭  •
الـ50٭للجنة٭ال�سكان٭والتنمية٭يف٭نيويورك: نظرًا لرتاأ�س دولة 
انعقادها  واملقرر  والتنمية،  ال�سكان  للجنة  الـ50  الدورة  قطر 

اأبريل   7-3 الفرتة  خالل  بنيويورك  املتحدة  االأمم  مقر  يف 
2017، �ساركت اللجنة الدائمة لل�سكان ممثلة بال�سيد �سلطان 
علي الكواري، الوكيل امل�ساعد ل�سون االإح�ساء بوزارة التخطيط 
يف  لل�سكان،  الدائمة  اللجنة  رئي�س  ونائب  واالإح�ساء  التنموي 
املتحدة  االأمم  الأع�ساء يف منظمة  للدول  الر�سمية  اخللوة غري 
تغري  ب�ساأن   2017/2/27 املوافق  االثنني  يوم  انعقدت  التي 
خا�س  كمو�سوع  امل�ستدامة،  والتنمية  لل�سكان  العمرية  الهياكل 

من مو�سوعات الدورة اخلم�سني للجنة الكان والتنمية.

الالزمة  اللوج�ستية  التح�سريات  مراجعة  اإىل  فباالإ�سافة 
املو�سوع  اأ�سا�سية حول  تقدمي عرو�س  الدورة، مت  هذه  النعقاد 

اخلا�س بهذه الدورة امل�سار اإليه اأعاله.

رابعاً(٭الدورات٭التدريبية٭

�ساركت باحثات املكتب الفني للجنة الدائمة لل�سكان مع جهات 
خمتلفة من الدولة يف الدورة التدريبية "االإدارة اال�سرتاتيجية" 
التنمية  التف�سيلية" يف مبنى وزارة  وتنفيذ اخلطط  "اإعداد  و 
 12- من  الفرتة  خالل  االجتماعية  وال�سوؤون   والعمل  االإدارية 
بـ"االإدارة  اخلا�سة  الدورة  هدفت  حيث   ،2017 مار�س   16
و�سياغة  ت�سميم  من  امل�ساركني  متكني  اإىل  اال�سرتاتيجية" 
قادرين  لي�سبحوا  العمل  بجهة  اخلا�سة  اال�سرتاتيجية 
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االأهداف  وحتقيق  املتاحة  للموارد  االأمثل  اال�ستخدام  على 
اخلطط  وتنفيذ  بـ"اإعداد  املتعلقة  الدورة  اأما  اال�سرتاتيجية. 
على  القدرة  امل�ساركني  متكني  اإىل  هدفت  فقد  التف�سيلية"، 
تنفيذها  ثم  ومن  تف�سيلية  عمل  خطط  اإىل  االأهداف  حتويل 
امل�ستوى  على  التخطيطي  للجهد  ا�ستكمااًل  وتقييمها  ومتابعتها 
للمو�سوعني املذكورين  الدورة  للمنظمة. وقد كانت مدة  الكلي 

)20( �ساعة تدريبية بواقع خم�سة اأيام تدريب.

ر�ساهن  الدورة عن  امل�ساركات يف هذه  الباحثات  اأعربت  وقد 
عن هذه الدورة التي، كما يوؤكدن، اأنها كانت ب�سكل عام متطابقة 
مع الت�سور املطلوب حول مو�سوعاتها، واأنها مكنتهن من االإملام 
بق�سايا هامة وذات �سلة مبو�سوعاتها، وذلك من خالل املادة 
وقدمت  عر�ست  التي  التدريبية  والو�سائل  واالأ�ساليب  العلمية 

فيها 

نتائج٭ حول٭ موجزاً٭ ملخ�ساً٭ تنجز٭ اللجنة٭ خام�ساً(٭
الوزراء٭ ال�سعادة٭ اأ�سحاب٭ ومالحظات٭ ملرئيات٭ درا�ستها٭
-2017 قطر٭ لدولة٭ ال�سكانية٭ ال�سيا�سة٭ وثيقة٭ ب�ساأن٭

."2022

الثالث  العادي  اجتماعه  املوقر يف  الوزراء  بقرار جمل�س  عماًل 
اللجنة  قامت   ،2017/1/18 بتاريخ  املنعقد   2017 لعام 

الوزراء  ال�سعادة  اأ�سحاب  مرئيات  بدرا�سة  لل�سكان  الدائمة 
اإليها.  امل�سار  ال�سكانية  ال�سيا�سة  وثيقة  حول  ومالحظاتهم 
وبنتيجة هذه الدرا�سة اأعربت اللجنة الأ�سحاب ال�سعادة الوزراء 
عن خال�س �سكرها وتقديرها لتكرمهم مبراجعة وثيقة ال�سيا�سة 
ال�سكانية اجلديدة وموافاتها باملالحظات واالقرتاحات القّيمة 
حولها، وقامت بعر�س خال�سة لنتائج درا�ستها لهذه املالحظات 
واالقرتاحات يف مذكرة ر�سمية مت رفعها ملجل�س الوزراء املوقر 
املذكورة،  الوثيقة  اعتماد  بخ�سو�س  منا�سبًا  يراه  ما  التخاذ 
واالإجراءات  واالأهداف  الغايات  من  جمموعة  تت�سمن  التي 
التي ت�ستجيب للم�ستجدات والتحديات ال�سكانية والتنموية التي 
ميكن اأن تواجه املجتمع القطري خالل ال�سنوات ال�ست املقبلة 
ال�سكانية  الرتكيبة  اختالل  وال�سيما   ،)2022  2017-(

وارتفاع معدالت النمو ال�سكاين ب�سورة كبرية. 
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مفهوم االندماج 
االجتماعي

 Social" االجتماعي  االندماج  مفهوم  ي�ستخدم  ما  غاليًا 
Integration" يف حاالت الهجرة الداخلية اأم اخلارجية. 
املجتمعات  باختالف  املفهوم  هذا  مقاربات  تختلف  لهذا، 
فاندماج  عنها.  احلديث  يدور  التي  وامل�سيفة(  )املهاجرة 
مثاًل،  الغربية  اأوروبا  بلدان  يف  املدن  اإىل  الريفيني  املهاجرين 
البلدان  يف  نظرائهم  اندماج  عن  جوهريًا  اختالفًا  يختلف 
النا�سئة  ال�سناعة  حلاجة  ونظرًا  االأوىل،  احلالة  يف  النامية. 
والقطاعات املرتبطة بها يف املدينة اإىل االأيدي العاملة، يقطع 
املهاجر الريفي عالقته بالقرية ب�سكل نهائي، مما يرغمه على 
الريفي  يندمج  وبالتايل  املدينية،  احلياة  اأمناط  على  التعود 
املهاجر تدريجيًا لي�سبح جزءًا من ن�سيج املدينة. اأما يف احلالة 
القرية  بني  يتنقل  احلاالت،  معظم  يف  الريفي،  فيظل  الثانية 
واملدينة، وكثريًا ما يرتك اأفراد عائلته يف القرية، نظرًا للو�سع 

املوؤقت لعمله وحياته يف املدينة

عوامل  فتحكمه  اآخر،  اإىل  بلد  من  املهاجرين  اندماج  اأما 
اندماجهم  توؤثر يف �سهولة و�سرعة  اجتماعية و�سيا�سية عديدة 

جمموعة  �سمن  عنه  عزلة  يف  البقاء  اأو  اجلديد  املجتمع  يف 
اأهم  يعّد  الثقايف  العامل  ولعل  االأ�سلية.  بلدنهم  من  القادمني 
لالندماج  االأبرز  الو�سيلة  هي  امل�سرتكة  فاللغة  العوامل.  تلك 
احلياة  واأمناط  والتقاليد  والعادات  القيم  اأن  كما  االجتماعي، 
... وغريها من العوامل االجتماعية-  الثقافية، هي التي جتعل 
اأو  اأ�سهل  امل�سيف  املجتمع  للمهاجرين يف  االجتماعي  االندماج 
اإىل بلد عربي  اأبطاأ. فاملهاجر من بلد عربي  اأو  اأ�سرع  اأ�سعب، 
اآخر، ال يجد �سعوبات كبرية يف االندماج مع املجتمع اجلديد. 
بلدين  بني  وال�سيما  اآخر،  اإىل  اأوروبي  بلد  من  املهاجر  وكذلك 
اأن  نالحظ  بينما  متقاربتني.  لغتني  اأو  واحدة  لغة  يتحدثان 
الوافدين من بلدان جنوب وجنوب �سرق اآ�سيا اإىل دول جمل�س 

من  يتمكنون  قلما  اخلليجي  التعاون 
االندماج يف املجتمعات امل�سيفة.

االختالفات  من  الرغم  وعلى  ولكن، 
اأدنى  حدًا  فاإن  املذكورة،  والتباينات 
وحماولة  االجتماعي،  التفاعل  من 
اجلديد  املجتمع  خ�سائ�س  تفهم 
البلد  جتاه  املهاجر  من  مطلوب 
امل�سيف ليتمكن من اأداء الدور املنوط 

به. اإن االندماج االجتماعي يوؤثر تاأثريًا مبا�سرًا يف عملية التنمية 
�سواء منهم  املجتمع،  اأفراد  فيها جميع  ي�سارك  اأن  ينبغي  التي 
املواطنون اأو الوافدون. لهذا دعت ال�سيا�سة ال�سكانية اجلديدة 
للجن�سيات  االأولوية  منح  اإىل   2022  2017- قطر  لدولة 
بالعمالة  االحتفاظ  اإىل  دعت  كما  اال�ستقدام،  يف  العربية 
املوجودة واالإفادة منها يف م�ساريع جديدة، حيث تكون العمالة 
اأكرث اندماجًا كلما زادت مدة بقائها يف البالد. وهذا ين�سجم 
مع توجه الدولة بوجه عام نحو تعزيز التمازج بني احل�سارات 
واحلوار بني االأديان، والتاأكيد على اأهمية التفاعل والتعاون بني 

خمتلف مكونات املجتمع القطري. 


