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 توصٌف الخلل: أولا 
تعانً دول المنطقة الست األعضاء فً مجلس التعاون، من خلل هٌكلً مزمن فً تركٌبة السكان عامة وقوة العمل على    

الثلث، وبلغت نسبتهم فً إجمالً قوة العمل  1002فقد تعدت نسبة الوافدٌن فً إجمالً سكان المنطقة عام  . وجه الخصوص

كما . الدٌمغرافً للسكان وإلى ضعف النتماء والولء للبلد لدى قوة العمل عامه وأدى ذلك إلى خلل فً التركٌب. حوالً الثلثٌن

 .جعل ذلك الخلل من معظم مجتمعات المنطقة، معسكرات عمل أكثر مما هً مجتمعات ٌرتبط مصٌر السكان فٌها

ات والحلول المقترحة وهذا الخلل المستمر والمتفاقم، موثقا ومرصوداا وأشبع بحثاا ودراسة ومناقشة وتكدست التوصٌ 

وتؤكد حقٌقة استمرار هذا الخلل وتفاقمه، أنه عصً على . لمعالجته، على المستوٌٌن األهلً والرسمً منذ ربع قرن بشكل خاص

الحل ولم ٌكن قابال للمقاربة الموضوعٌة الوطنٌة التً تأخذ المصالح المشروعة للمواطنٌن ولجمٌع األطراف ذات العالقة به فً 

  .الحسبان

ولذلك فإصالح هذا الخلل هو الٌوم فً حاجة إلى وقفة جادة وإعادة تفكٌر والقٌام بتقٌٌم السٌاسات الملتبسة واآللٌات  

لقد أصبحت . واإلجراءات التً فشلت فً عالجه، هذا بالرغم من ظاهرها المتشدد وحتى غٌر اإلنسانً فً كثٌر من  األحٌان 

كما ان عالجها . تتطلب فهما عمٌقا لتعقٌداتها وتعامال ذكٌا مع شبكة المصالح المرتبطة بها ظاهرة الخلل السكانً إشكالٌة مركبة،

تدرٌجٌاا ومقاربة إشكالٌاتها، ٌتطلب نمو إرادة مجتمعٌة لم تكن موجودة فً السابق ول هً على قائمة أولوٌات حكومات المنطقة 

 ول حتى فً صلب اهتمامات أهلها

الهجرة بٌن أطراف إقلٌم شرق الجزٌرة العربٌة، وبٌنه وبٌن األقالٌم الجغرافٌة األخرى المجاورة،  وجدٌٌر بالذكر إن ظاهرة 

ولكن تلك الهجرة التارٌخٌة كانت فً معظمها من داخل الجزٌرة العربٌة ومن العراق وعرب فارس . هً ظاهرة تارٌخٌة قدٌمة

ها من قبل المجتمعات المستقرة، وذات ثقافة شبٌهة تساعد على ومن عمان الداخل، وكانت بأعداد ونسب وأدوار ٌمكن استٌعاب

وقد كان المهاجرون فً الماضً إضافة مرغوبة إلى قوة العمل المواطنة، ذات الدور . اندماج القادمٌن فً مجتمعات المقٌمٌن

دمجٌن فٌها، ولٌسوا بدٌالا ٌحل الرئٌسً فً النشاطات اإلنتاجٌة والجتماعٌة األخرى، ومعاضدٌن لها ومتكاملٌن مع أدوارها ومن

 .مكانها وٌهمش دور المواطنٌن فً اإلنتاج واإلدارة والثقافة كما هو الحال اآلن

ومنذ تدفق النفط فً كل دولة من دول المنطقة، أخذت الهجرة إلٌها تتصاعد ومصادر تلك الهجرة تتعدد، وتبتعد جغرافٌا عن  

ولكن وبالرغم من ذلك، فإن . لمهاجرٌن الجدد، عن ثقافة المنطقة وقواسمها المشتركةكما تتباعد ثقافة معظم جماعات ا. المنطقة

بعد الفورة النفطٌة األولى فً مطلع سبعٌنٌات . ظاهرة الخلل السكانً لم تعم وتتضح فً دول المنطقة إل منذ حوالً ثلث قرن

، وبلغ حجم % 15نسمة، نسبة الوافدٌن بٌنهم  ملٌون 20م، بلغ إجمالً سكان الدول الست 2794ففً عـام . القرن الماضً

م، أثناء قٌام الطفرة النفطٌة الثانٌة، ارتفع حجم السكان فً 2792وفً عام %. 34ملٌون نسبة الوافدٌن فٌها  1.7العمالة 

ملٌون وفاقت نسبة الوافدٌن منهم النصف حٌث بلغت  3ملٌون نسمة وتصاعد حجم قوة العمل إلى  21الدول الست إلى 

43.4.% 

هذا بالرغم من تراجع ". ومن كتبت علٌه ٌخطى مشاها"ومنذ ذلك التارٌخ تفاقم الخلل السكانً وكأنه قدر كتب على المنطقة  

اقتصادٌات المنطقة نتٌجة النخفاض الحاد فً أسعار النفط وتراجع إنتاجه وعائدات، وما قٌل حول سٌاسة توطٌن العمالة والحد 

م، نجد 1002وفً عام . ة، إضافة إلى التحدٌات والفرص التً رافقتهما وكان من الممكن الستفادة منهامن تدفق العمالة الوافد

ملٌون نسمه بعد أن كان  21حجم السكان فً الدول األعضاء الست قد ارتفع إلى  أنإحصاءات مجلس التعاون المتحفظة تؤكد 

م، وكذلك تؤكد أن حجم 2794عـام % 15مقارنة بنسبة % 23.7م، وارتفعت نسبه الوافدٌن بٌنهم إلى 2794ملٌون عام  20

م، وتصاعدت نسبة الوافدٌن بٌنهم إلى حوالً 2794عام 1.7ملٌون بعد إن كانت  20.9م، قد بلغ 1002قوة العمل فً عام 

 .م2794عام % 34مقارنه بنسبه %  53.9الثلثٌن 

                                                           

 .ونشرت في الكتاب السنوي 4002أعدت الورقة في األصل لمنتدى التنمية وقدمت في المقاء الخامس والعشرون عام   *  
 



ً جمٌع الدول األعضاء فً المجلس، فان أحوال بعض البلدان وإذا كان الخلل السكانً عاما وشامال فً المنطقة وٌتفاقم ف 

 :والمجتمعات اكثر انكشافا وخطورة من بعضها اآلخر، كما ٌوضح ذلك الجدول التالً

 (باأللف)  1002و  2794إحصاءات السكان وقوة العمل فً عام ( 2)جدول 

 

 البلد       

2794 1002 

 العملقوة  السكان قوة العمل السكان     

  أجمالي الوافدون أجمالي الوافدون أجمالي الوافدين أجمالي الوافدون

 اإلمارات ... 0.17% 939 17%.. ..98 0.17% 9703 3.19%

 البحرين 900 9917% 03 717%. ..0 9010% .97 %.1..

 السعودية 0998 317%. .30. 9817% 99037 9019% 0737 719%.

 عمان 80. 017%. 39. 817%. .980 9019% .07 0317%

 قطر 7.. 0.17% 08 917%. 30. 0717% 999 13%..

 الكويت 790. 817%. .93 0.17% 9989 0.13% 9.8. 719%.

 إجمالي .797. 9017% 9379 8.17% 99.80 9813% ..70. %.081

 

فقاط مان قاوة % 9.9مان الساكان و%  11لام ٌعاد ٌمثال مواطنٌهاا ساوى  1002فاإلمارات كما ٌتضح من الجدول فً عاام  

والكوٌات التاً . فقط% 23.2وفً قوة العمل % 20وقطر لٌست أفضل حالا حٌث ل ٌتجاوز نسبة المواطنٌن فً السكان . العمل 

سٌاستها السكانٌة، عادت بسرعة إلى وضع أكثر اختاللا مما كانت علٌه قبل أتٌحت لها فً مطلع التسعٌنٌات، فرصة إعادة ترتٌب 

ول تستثنً %. 27.9وفً قوة العمل انخفضت نسبة المواطنٌن إلى % 29.2عام الغزو، فتدنت نسبة المواطنٌن فً السكان إلى 

عدلت الخلال فاً تركٌاب الساكان وفاً تركٌاب الدول ذات الكثافة السكانٌة ومعدلت البطالة المرتفعة بٌن المواطنٌن، من تصاعد م

م، متحفظة جداا ومن مصادر رسمٌة تساعى إلاى 1002وجدٌٌر بالتأكٌد أن إحصاءات عام . قوة العمل كما ٌتضح من الجدول أعاله

لت مداراة الخلل بعد أن فشلت فً عالجه، كما شهدت قطر واإلمارات والبحرٌن خالل هذه الفترة حركة تجناٌس واساعة ربماا وصا

 . من المواطنٌن األصلٌٌن فً بعضها% 40إلى 

 .أبعاد الخلل السكانً وتداعٌاته: ثانٌاا 

ٌؤدي استمرار الخلل السكانً الراهن فً دول المنطقة عاماة، وفاً اإلماارات وقطار بشاكل خااص، إلاى مخااطر علاى األمان   

ٌاع، بعاد أن أصابح المواطناون مجارد أقلٌاة مان الوطنً واإلقلٌمً والقومً للمجتمعات األصالٌة وٌهادد وجودهاا باالنكوص والضا

وأغلبٌاتهم العظماى مان  –لقد تصاعدت نسابة الوافادٌن . القلٌات بٌن السكان ولٌسوا بالضرورة أكبرها فً عدد من دول المنطقة

وقطاار  %(99)حتاى فاقاات ثلاث إجمااالً ساكان دول المنطقااة السات، وبلغاات أعالهاا فااً اإلماارات  -غٌار الناااطقٌن باللغاة العربٌااة

 %( .51)والكوٌت %( 90)

لقاد  فاقات . كما أدى العتماد شبه المطلق على قوة العمل الوافدة إلاى تراجاع الادور اإلنتااجً للماواطنٌن وتهماٌش وجاودهم 

نسبة قوة العمل الوافدة أو ناهزت الثالثة أرباع فً اإلمارات وقطر والكوٌت وعماان وزادت علاى النصاف فاً البحارٌن والمملكاة 

بٌة السعودٌة، وبذلك أزاح الوافدون قوة العمل المواطنة من سوق العمل عامة، ومن القطاع الخاص والمشترك حٌث  تارتبط العر

فٌهما بالضرورة المكافأه بالجهد واإلنتاجٌة، باستثناء القطاعات التً أعطٌت فٌها لقوة العمال المواطناة أفضالٌة إدارٌاة وقانونٌاة 

وتكدس المواطنون حٌاث . رة على تحمل ذلك، مثل قطاع النفط والصناعات القائمة على النفط والغازعالٌة وكانت اقتصادٌاتها قاد

ورمااً ببقٌااة قااوة العماال المواطنااة المتزاٌاادة فااً أتااون البطالااة . ساامحت المٌزانٌااات فااً اإلدارة العامااة، اغلاابهم فااً بطالااة مقنعااة



هذا إضافة . ل سٌما فً الدول الكبٌرة وذات الكثافة السكانٌة العالٌةالمتصاعدة التً أصبحت الٌوم ظاهرة خطٌرة فً دول المنطقة 

إلى جانب بطالة . المنطقة دائماا، من بطالة اجتماعٌة بٌن النساء بسبب ضٌق مجالت العمل المتاحة لهن تعانٌهإلى تفاقم ما كانت 

عما ٌعتقد العاطال إناه المساتوى المالئام لمكانتاه  مرفهة واجتماعٌة نتٌجة لتدنً المستوى الوظٌفً المتاح أو األجور المعروضة،

الجتماعٌة ومستوى عائلته القتصادي، فٌفضل النسحاب من سوق العمال بادلا مان منافساة الوافادٌن علاى وظاائف غٌار مجزٌاة 

 . األجر

ة واجتماعٌاة وثقافٌاة وإضافة إلى هذٌن البعدٌن الرئٌسٌن وتداعٌاتهما، هناك أبعاد عدٌدة أخرى مهنٌاة وقانونٌاة واقتصاادٌ  

وقد تم تناول تلك األبعاد . وإنسانٌة، وتداعٌات سلبٌة للخلل السكانً فً بلدان المصدر وفً البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة أٌضاا 

مها وتداعٌاتها فً العدٌد من الدراسات والبحوث وتم التنبٌه إلى سلبٌاتها والتنوٌه بمخاطرها على هوٌاة شاعوب المنطقاة وقواسا

كما نوهت بعض تلك الدراسات بالتكلفة الجتماعٌة للهجرة علاى المجتمعاات المرسالة وأكادت بشاكل . المشتركة على سبٌل المثال

خاص على خطورة نقلها لنمط حٌاة استهالكٌة تفاخرٌة، إضافة إلى خلخلتهاا الجتماعٌاة للمجتمعاات المحلٌاة التاً هااجرت منهاا 

واألطفال، بعد أن رهن الكثٌر من المهاجرٌن الهامشٌٌن كل ما ٌملكاه وحتاى دخلاه المساتقبلً قاد  تاركة خلفها األزواج والزوجات

 .رهنه، إلى سماسرة الهجرة ومستغلً حاجة المهاجر فً الطرفٌن

ولعل الحالة التً وصلت إلٌها مجتمعات المنطقة تنذر الٌاوم بتاداعٌات إضاافٌة خطارة علاى وجاود هاذه المجتمعاات وهوٌتهاا  

 .معة فً وقت تتعرض فٌه دول المنطقة إلى متغٌرات دولٌة وإقلٌمٌة جدٌدة لم تعهدها من قبلالجا

 األهمٌة الستراتٌجٌة لتصحٌح الخلل السكانً: ثالثاا 

هناك حاجة ماسة وأهمٌة استراتٌجٌة عاجله لتصحٌح الخلل السكانً فً دول المنطقة فً سٌاق اإلصالح الجذري من   

ل السكانً والذي اخذ ٌتفاقم عبر ثلث قرن من الزمن وكأنه قدر المنطقة وخطى كتبت علٌها، ل بد أن ٌشكل فتصحٌح الخل. الداخل

وذلك من أجل إٌقاف مسار ضٌاع مجتمعات المنطقة األصلٌة، بعد ان أدى إلى خلخلتها . حجر الزاوٌة فً أجندة كل إصالح جاد

 .ى تقرٌر مصٌرهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة وتامٌن مستقبلهموشل قدرة المواطنٌن فٌها وأضعف قدرتهم الجماعٌة عل

لقد تفككت مجتمعات المنطقة األصلٌة نتٌجة تراجع دور المواطنٌن السٌاسً واإلنتاجً، بسبب تدفق الهجرة والعتماد على   

ة، وأصبحت بلدان المنطقة بالتالً قوة العمل الوافدة التً زادت نسبتها على نصف إجمالً قوة العمل فً كل دولة من دول المنطق

 . اقرب إلى معسكرات العمل منها إلى المجتمع بالمفهوم العلمً للمجتمع

لٌس المواطنون فً كل دولة وحدهم كل المجتمع، نتٌجة لعدم قدرة الجماعة المواطنة على توفٌر الحد األدنى ... فمن ناحٌة    

لوافدٌن ألدوار المواطنٌن وإعاقة تفاعلهم اإلٌجابً على مستوى الدور اإلنتاجً من العتماد المتبادل على نفسها، بسبب تهمش ا

األمر الذي أدى إلى فقدان النسق الجتماعً وشل قدرة الضبط الجتماعً فً تلك التجمعات السكانٌة التً . والسٌاسً والثقافً

 .اٌشكل المواطنون فً معظمها مجرد أقلٌة من األقلٌات لٌست بالضرورة أكبره

ل ٌشكل كل السكان مجتمعا، حٌث ل تتمتع تلك التجمعات السكانٌة بخصائص المجتمع الذي ٌرتكز فً ... ومن ناحٌة ثانٌة    

العادة على اسر طبٌعٌة وٌتكاثر أساسا من التوالد وٌتزاوج أفراده بشكل رئٌسً من بعضهم بعضاا وتتقارب فٌه نسبة اإلناث 

ٌاا للسكان من حٌث السن والجنس، وتتوفر فٌه آلٌات الندماج فً حٌاة اجتماعٌة مشتركة ونظم والذكور وٌسود فٌه هرماا طبٌع

كما تفتقر تلك التجمعات . تربٌة وتعلٌم وتنشئة اجتماعٌة، ٌقربون األفراد والجماعات من بعضهم بعضاا وٌوثقون الروابط بٌنهم

بسبب اختالف مصادر ثقافة كل قوم وجنسٌتهم واختالف مصالحهم،  السكانٌة إلى الثقافة الجامعة والقواسم الوطنٌة المشتركة

والى جانب ذلك تفتقر تلك . وتباٌن تقالٌد وأعراف وقٌم كل منها بشكل عام وعلى األخص بالنسبة لغٌر الناطقٌن باللغة العربٌة

ها حجر الزاوٌة فً كل تجمع التجمعات البشرٌة أٌضا، إلى خاصٌة ارتباط مصٌر أفراد وجماعات السكان والتً ٌعتبر وجود

فكل جالٌة مرتبط مصٌرها بمصٌر المجتمع الذي قدمت منه ومازالت تنتمً إلٌه أكثر من . سكانً حتى ٌرتقً إلى صفة المجتمع

 .ارتباطها بمصٌر التجمع السكانً الذي قدمت إلٌه

 متطمبات إصالح الخمل: رابعاً 
المنطقاة وضاع وتطبٌاق سٌاساة ساكانٌة وتبناً اساتراتٌجٌات وبارام   ٌتطلب إصالح الخلال الساكانً فاً كال دولاة مان دول  

وذلك من أجل أن ٌصبح . وخطط وإجراءات كافٌة وصارمة، ذات أهداف كمٌة ونوعٌة قابلة للمتابعة والقٌاس والتقٌٌم الموضوعً

وان ٌصبح المواطنون أغلبٌة ، (سنوات 20-4) المواطنون أغلبٌة آمنة وفاعلة ذات دور رئٌسً فً المجتمع فً المدى المتوسط 

-20)فاً المادى البعٌاد % 20وربما تكون النسبة اآلمنة للوافدٌن فً إجمالً الساكان ل تتعادى . متزاٌدة تعتمد علٌها قوة العمل

وجدٌٌر بالتأكٌد ان هاذه النساب المقترحاة تعتبار مان أعلاى النساب فاً %. 10ونسبتهم فً إجمالً قوة العمل ل تتعدى ( سنة 10



فكل الدول الحرٌصة على المصالح المشروعة لمواطنٌها تدرك ان لكل هجرة أثرا . لم حتى فً الدول التً تأسست على الهجرةالعا

لذلك فإن هذه الدول تحد مان . على البطالة فٌها، وتأثٌراا على الندماج الوطنً، حٌث انه ل بد من ان تستقر نسبة من المهاجرٌن

وكاذلك تتاولى الادول بنفساها . وة العمل، وتحدد ذلك فاً ضاوء قادرتها علاى الساتٌعاب والنادماجنسبة المهاجرٌن فً السكان وق

تحدٌد عدد المهاجرٌن ونوعٌتهم المهنٌة ومتطلباتهم الثقافٌة، ول تترك الحبل على الغارب ألصحاب العمل وفقاا لعتبارات الاربح 

 .لخدم والحشمالتجاري أو إرضاء رغباتهم فً الستهالك التفاخري وحشد ا

وإذا كان من الواجب فً الختام أن ٌشار إلى سٌاسات واستراتٌجٌات وطنٌة لمواجهة الخلل السكانً، فإنه ٌمكن العودة إلى    

ما تم اقتراحه منها على مدى ثلث قرن من الزمان، نعٌد النظر فٌه ونعدله ونضٌف إلٌه بهدف الوصول إلى مقاربة قابلة للتطبٌق 

الوطنٌة المشروعة، آخذٌن فً العتبار واقع الهجرة فً كل دولة وفً المنطقة بشكل عام ومدركٌن للمتغٌرات  وفقاا للمصالح

وجدٌٌر بالتأكٌد أٌضا أن ما ٌنقص المنطقة بل الدول العربٌة جمعاء بالدرجة . الدولٌة واإلقلٌمٌة ذات التأثٌر على متخذ القرار 

 . مقترحات فاألدراج بها ملٌئة، وإنما تعوزنا إرادة التنفٌذاألولى، لٌس قلة الدراسات والتحلٌل وال

فالبد . لذلك وفً المقام األول تأتى قضٌة تنمٌة حد أدنى من اإلرادة المجتمعٌة وتوفٌر القدرة التنفٌذٌة على رأس المتطلبات  

وذلك بالضغط على . لمزمن فً المنطقةأن ٌحزم المواطنون أمرهم أفرادا وجماعات وأن ٌؤكدوا إرادتهم لمواجهة الخلل السكانً ا

فبدون حركة شعبٌة سلمٌة ضاغطة لن . حكوماتهم تعبٌراا عن إدراكهم لشرور استمرار الخلل السكانً على حاضرهم ومستقبلهم

الحكومات وغٌاب هذا الضغط فً الماضً أدى مع األسف إلى أن تكون الدعوات إلى  تٌكون إصالح الخلل السكانً من بٌن أولوٌا

والى جانب العمل على بلورة . إصالح الخلل السكانً مجرد رغبات ، ولٌس طلبا فعالا تسنده حركة شعبٌة مستمرة ما استمر الخلل

إرادة سٌاسٌة والضغط على متخذ القرار مباشرة فإنه ل بد من التعاون أٌضا مع األجهزة التنفٌذٌة المسئولة عن السٌاسة 

العمالة وتوطٌن الوظائف ومتابعة أدائها ومساعدتها بالرأي والنصٌحة والوقوف معها ضد السكانٌة وعن الهجرة واستقدام 

 .ضغوط المنتفعٌن من استقدام العمالة ومن تصدٌرها أٌضا

سنوات هدفها تخفٌض العدد المطلق للوافدٌن فً السكان ( 20-4)وفً المقام الثانً ل بد من وضع خطة مرحلٌة انتقالٌة      

وذلك من خالل سٌاسة عدم استبدال . وكذلك الحد من حجم العمالة الوافدة الحالً بنسبة معقولة سنوٌا. أو على األقل عدم زٌادته

مٌة المبالغ فً أعدادها فً قطاع الخدمات الشخصٌة وتجارة التجزئة وفً القطاعات ذات العمالة كامل العمالة الهامشٌة والك

استراتٌجٌة تعبئة كامل قوة العمل المواطنة المتاحة وتوجٌهها : وٌمكن توظٌف عدد من الستراتٌجٌات والسٌاسات أولها. الكثٌفة

استراتٌجٌة تقلٌل احتٌاجات البلد من القوى العاملة عامة بإعطاء األولوٌة  :ثانٌها. إلى وظائف إنتاجٌة بعٌداا عن البطالة المقنعة

للوظائف المنتجة فً القطاعات ذات الجدوى القتصادٌة والجتماعٌة، وتحمٌل صاحب العمل تدرٌجٌاا التكلفة غٌر المباشرة 

حصر واجب الستقدام فً الدولة وإلغاء الكفٌل  وكذلك. هذا إضافة إلى إلزامه بالتامٌن الصحً وحد أدنى لألجر. للعمالة الوافدة

إحالل المواطنٌن مكان الوافدٌن وإحالل . استراتٌجٌة اإلحالل: ثالثها. بعد أن تضع الدولة سٌاسة واضحة المعالم وتلتزم بتطبٌقها

وإحالل ذوي القدرة الثقافٌة . ةالمرأة مكان الرجل وإحالل العمالة النوعٌة المهنٌة والفنٌة المتعلمة مكان العمالة الكمٌة واألمٌ

تبنً سٌاسة التعوٌض المرحلً للمتضررٌن من الوافدٌن وأصحاب العمل من جراء : رابعها. على الندماج محل غٌرهم

 .الستراتٌجٌات الثالث المذكورة أعاله لشراء الرضا والحصول على تعاون األطراف ذات العالقة

الح الخلل السكانً وٌتم التعبٌر عن وجودها بوضع وتنفٌذ خطه مرحلٌة انتقالٌة، ٌتم وعندما ٌتأكد وجود إرادة مجتمعٌة إلص  

: وثانٌتهما. السٌطرة على آلٌة تدفق قوة العمل الوافدة : وضع خطة طوٌلة المدى ترتكز على استراتٌجٌتٌن رئٌسٌتٌن  أولهما

وهاتان الستراتٌجٌتان . سً فً المجتمع وعماد قوة العملاستراتٌجٌة إعادة العتبار لدور المواطنٌن باعتبارهم التٌار الرئٌ

المرحلة النتقالٌة ٌجب أن  ت، إلى جانب استراتٌجٌات وسٌاسا(سنة 10-20)المطلوبتان لمعالجة الخلل السكانً فً المدى البعٌد 

اق العام والخاص وتركٌبهما فً الحد من اإلنفاق الستهالكً والسٌطرة على حجم اإلنف: أول: تراعٌا العوامل السبعة التالٌة

أحكام قٌود الهجرة وقٌود الستقدام وإناطة : ثانٌا. والقتصادٌة والتجارٌة ةالقطاع العام والخاص عن طرٌق أدوات السٌاسة المالٌ

التعبئة ذلك بالدولة المسئولة عن سوق عمل واحدة، فً البلد الواحد تغذٌها بالعمالة المواطنة المناسبة من خالل التعلٌم و

سٌاسة : ثالثا. والتدرٌب، وتستكملها بالحتٌاجات المهنٌة الناقصة وفق سٌاسة هجرة واضحة المعالم ومحسوبة التأثٌر والنتائ 

وٌمكن ان ٌكون ذلك . فلٌست هناك هجرة لم تترك أثراا بشرٌاا وثقافٌاا . سكانٌة بعٌدة المدى تأخذ حتمٌة تجنٌس عدد من الوافدٌن

تنمٌة : رابعا. إذا كانت سٌاسة التوطٌن فً حدود الستٌعاب والقدرة على اإلدماج والندماج الحقٌقً فً المدى البعٌداألثر إٌجابٌا 

الحوافز والروادع الذاتٌة لدى صاحب العمل ولدى المواطنٌن أفرادا وجماعات ومؤسسات ولدى الوافدٌن أٌضا، من اجل النسجام 

توظٌف التقنٌة والتجاه إلً النشاطات اإلنتاجٌة : خامسا. النوعٌة للسٌاسة السكانٌةمع متطلبات تحقٌق األهداف الكمٌة و

 والخدمٌة ذات الكثافة 

الرأسمالٌة والعتماد على التعلٌم والتدرٌب والتطوٌر أثناء العمل إلعداد كامل قوة العمل المواطنة والوافدة أٌضا للوظائف 

لدى متخذي القرارات التنفٌذٌة والهتمام بتوجهاتهم  ةمستوى المهارة والمسؤولٌرفع : سادساا . ذات المحتوى التقنً العالً



إٌجاد مجلس أعلى على المستوى الوطنً وربما اإلقلٌمً، وأداة مركزٌة لتنسٌق السٌاسة السكانٌة ومتابعة : سابعا. الوطنٌة

أدائها وتقٌٌمه بشكل منتظم ومستمر وتوفٌر جمٌع األدوات وتوظٌف اآللٌات القادرة على تحقٌق األهداف الكمٌة للسٌاسة 

 . السكانٌة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


