




 

 (  مجموعة السكان والقوى العاملة)



 وزارة الداخلية (رئيس المجموعة)فيصل دحيم سعد الدوسري / الرائد

  
  

 وزارة الداخلية ناصر عبدهللا محمد عبدهللا/ الرائد

 وزارة الداخلية شيخة إبراهيم المناعي /السيده

وقاف والشئون اإلسالمية احمد يوسف االبراهيم/ السيد
أ
   وزارة اال

ل محمود/ السيد
 
   وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز عبدهللا ا

   وفاق -مركز االستشارات العائلية  سليم محمد العنزي / السيد

 وزارة البلدية والبيئة زينلمريم عبدهللا / السيدة

   وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية مريم مال هللا المالكي/ السيدة

حمد خليفة الشكر/ السيدة
أ
   وزارة التعليم والتعليم العالي نادية ا
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هداف الرئيسية لــ
أ
 :اال

 مجموعة السكان والقوى العاملة

العمل على توزيع متوازن للعاملين من مختلف 
والحد من تركز جنسيات معينة في  الجنسيات على المهن

 بعض المهن

التخلص من العمالة الفائضة عن 
 الحاجة

 زيادة عدد المواطنين دعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة الحد من استقدام العمالة



 اإلسراع في استصدار التشريع الخاص بصندوق الزواج

إدخال مضامين خفض المهور وتكاليف الزواج في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
 االجتماعي

فراح منخفضة التكاليف على مختلف البلديات
أ
 تعميم صاالت اال

هيل وتدريب الراغبين من المتقاعدين القطريين لتمكينهم من العودة إلى العمل
أ
 إعادة تا

1 

2 

3 

4 

 
ول

أ
 الهدف اال

 زيادة عدد المواطنين
 



ول
أ
هم ما تم إنجازه من خالل الهدف اال

أ
 المواطنينعدد زيادة : ا

برامج وفالشات توعوية على مواقع التواصل االجتماعي تدعو لتخفيض ( 84)تم تنفيذ 
 المهور وتكاليف الزواج



ول
أ
هم ما تم إنجازه من خالل الهدف اال

أ
 المواطنينعدد زيادة : ا

رجاء الدولة من سنة   م2019 -2017إحصائية عدد حفالت االعراس المقامة في مجمع قاعات االحتفاالت في جميع اأ

 المجموع
2019 

 م2019/4/22لغاية 
 االحتفاالت مجمع 2017 2018

 الرفاع 843 1081 1143 3067

 الوكرة 116 170 70 356

 الظعاين 111 120 39 270

 المجموع 1070 1371 1252 3693



تمته 
أ
 في ميادين النشاط االقتصادي المختلفة( الميكنة)توسيع نطاق اال

تمتتها  منح العطاءات لمؤسسات القطاع الخاص تبعًا لمدى التزامها بتحديث وسائل إنتاجها واأ

همية هذه 
أ
العمل على تحديد التخصصات المرتبطة باقتصاد المعرفة وتثقيف المجتمع با

 التخصصات

بناء القطريات ومواليد قطر وحملة الوثائق  حث المؤسسات التعليمية على ابتعاث القطريين واأ
 للتخصصات المرتبطة باقتصاد المعرفة
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 الهدف الثاني

 دعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة
 



هم ما تم إنجازه من خالل الهدف الثاني
أ
 التوجه نحو اقتصاد المعرفةدعم : ا

كاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا افتتاح تم 1. كاديمي  STEMمدرسة اأ
أ
للطالب القطريين وهي مدرسة  2019/ 2018للعام اال

كاديمية المنحنى التكاملي القائم على دمج مواد العلوم 
أ
ثانوية علمية تخصصية من الصف التاسع إلى الثاني عشر وتتبنى اال

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف تقديم مستوى تعليمي عالي الجودة قائم على التكامل بين المواد العلمية وبناء 
 .كـفاءات من العلماء والباحثين والمخترعين وكذلك امداد سوق العمل القطري بالتخصصات العلمية النادرة

 :منلكل ( رياضيات -هندسة-تكنولوجيا –علوم )في في مجاالت اقتصاد المعرفة للتخصصات عدد المبتعثين 2.

  204: وزارة الداخلية•

خر ثالث سنوات•
 
 1804: وزارة التعليم والتعليم العالي ال



ولوية تشغيل العمالة  (تدوير العمالة)منها في مشاريع جديدة  ستفادةاال بالعمالة الموجودة و تفاظاالح واشتراط اأ
 الموجودة في الدولة من قبل الشركات التي ترسو عليها المشاريع

ولوية في التوظيف 
أ
بناء القطريات ومواليد قطر وحملة الوثائق في مختلف ( بعد القطريين)إعطاء اال

أ
ال

 المؤسسات الحكومية والخاصة

 تسهيل منح موافقات االستقدام لعائالت الوافدين للدولة ممن يحتاجهم سوق العمل

بناء القطريات)منح شركات القطاع الخاص حوافز إلحالل قطريين ومن في حكمهم  حملة -مواليد قطر-اأ
 محل الوافدين في وظائـف مناسبة بالقطاعين الخاص والمختلط( الوثائق

 إنشاء المزيد من مراكز االستقدام في البلدان المرسلة للعمالة تتولى التحقق من مؤهالت وخبرات العمالة
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 الهدف الثالث

 الحد من استقدام العمالة
 



هم ما تم إنجازه من خالل الهدف الثالث
أ
 العمالةالحد من استقدام : ا

 تم افتتاح عدد من المراكز في البلدان المرسلة للعمالة

 الدولة العدد

 الهند 7

 باكستان 2

 الفلبين 1

 سريالنكا 1

 نيبال 1

 بنغالديش 2





 إجراء دراسات حول االحتياجات الفعلية لسوق العمل 

شيرات
أ
 تعزيز الجهود الهادفة لمنع نشاط الشركات الوهمية واالتجار بالتا

1 

2 

 
 الرابع الهدف

التخلص من العمالة الفائضة عن 
 الحاجة

 



هم ما تم إنجازه من خالل الهدف الرابع
أ
 :  ا

 من العمالة الفائضة عن الحاجةالتخلص 

منية بتنفيذ حمالت تفتيشية مشددة بالتعاون مع اإلدارات والجهات 1.
أ
تقوم اإلدارات اال

رجاء الدولة  المختصة ذات الصلة وذلك لضبط العمالة المخالفة في مختلف اأ



 متابعة واقع توزع الجنسيات على المهن 

قل تركزًا في مهن معينة والسيما 
أ
ولوية االستقدام للجنسيات اال

أ
إعطاء ا

 الجنسيات العربية 

1 

2 

 
 الهدف الخامس

العمل على توزيع متوازن للعاملين  من مختلف 
الجنسيات على المهن والحد من تركز جنسيات معينة 

 في بعض المهن
 



هم ما تم إنجازه من خالل الهدف الخامس
أ
 : ا

على توزيع متوازن للعاملين  من مختلف الجنسيات على المهن والحد من تركز جنسيات معينة في بعض العمل 
 المهن

وجود بيانات محدثة دوريًا حول توزيع الجنسيات على المهن من خالل النظام 1.
 االلكـتروني لمنح الموافقات العمالية بإدارة االستخدام



 المعوقات والصعوبات التي واجهة المجموعة في مرحلة جمع المعلومات والبيانات

عن المؤشرات  عدم وجود بيانات واضحة من بعض الجهات
 واإلجراءات المطلوبة

عدم تلقى الردود من بعض الجهات 



 شكراً حلسن استماعكم




