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 الشك أن هناك عالقة أكيدة بني معدل النمو االقتصادي وبني القوى العاملة من حيـث حجمهـا ومعـدل                   
 .منوها، وكذلك من حيث جودهتا ومدى تناسبها ومعدل منو إ�تاجيتها

 
والتعليم والتدريب يعتربان من أهم أشكال االستثمار يف حيـاة اإل�سـان، واالسـتثمار يف جمـال املعـارف                    

ثمار والدول اليت تغفل ايا من هذه الصـيغ لالسـت  . التكنولوجية واالستثمار املادي كلها أمور تسري جنباً إىل جنب        
قد ال تكون ذات كفاءة يف عملية التنمية االقتصادية، فقد حققت سنغافورة وكوريا واليابـان وهـو�ج كـو�ج مجيعـاً         
منواً اقتصادياً سريعاً، وذلك ألن هذه الدول تبنت مجيعاً اسرتاتيجية اسـتثمارية متواز�ـة، اشـتملت يف آن واحـد                    

لتكنولوجيا،ولــذلك جنــد أن معــدالت البطالــة فيهــا منخفضــة علــى التعلــيم وعلــى زيــادة رأس املــال املــادي و�قــل ا
 .بالقياس للكثري من الدول األخرى النامية

 
والبطالـــة بتصـــنيفاهتا املختلفـــة ســـواء كا�ـــت بطالـــة مقنعـــة أو ســـافرة أو دوريـــة واحتكاكيـــة  أو           
هـم التحـديات التـى      إخل، هلا آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطرية، لـذلك مواجهتـها تعتـرب مـن أ               ..هيكلية

 .جيب رفعها يف الظروف الراهنة ويف املستقبل
 

وبالنسبة للمنطقة العربية بصفة عامة جندها من أكثر منـاطق العـامل املصـابة بالبطالـة بكـل أ�واعهـا، مـن                       
ريـــر البطالـــة الســـافرة واالحتكاكيـــة والفنيـــة واملقنعـــة، إىل البطالـــة االختياريـــة، وتشـــري البيا�ـــات الـــواردة يف التق 

 مليـون عاطـل،     15االقتصادي العربي املوحد للسنوات املاضية إىل أن عدد العاطلني يف البلدان العربية يبلغ حنـو                
 .من قوة العمل احملتملة يف تلك البلدان% 15مما أدى إىل رفع معدل البطالة يف إمجايل الدول العربية إىل حوايل 

 
ربية، يشكل إهدارا لطاقة عنصـر العمـل، مـن جهـة، ويشـكل              وهذا املعدل املرتفع للبطالة يف البلدان الع       

من جهة أخرى هتديدا لالستقرار السياسي واالجتماعي، ويوفر أرضا خصبة لنمـو التطـرف السياسـي والعنـف              
اجلنائي، فالبطالة ليست جمرد تعطيل ألحد عناصر اإل�تاج، ولكنها تعطيل ألهم عناصر اإل�تاج وأكثرهـا فعاليـة،                

بيعته اإل�سـا�ية جتعـل لتعطلـه أبعـاداً سياسـية واجتماعيـة، ولـيس جمـرد البعـد االقتصـادي فقـط                 فضال عن أن ط   
 .الذي تعد معاجلته أسهل كثرياً من معاجلة األبعاد السياسية واالجتماعية للتعطل
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 و�ظراً لعدم وجود آلية رمسية إلعا�ة العاطلني من قبل بعض الدول، فإن التعطـل يعنـى احنـدارٍ املـتعطلني      
إىل هــوة الفقــر املــدقع، ويعنــى أيضــا زيــادة معــدل اإلعالــة، حيــث ال يكــون أمــام املــتعطلني ســوى االعتمــاد علــى    
عــائالهتم مبــا يعنيــه ذلــك مــن تزايــد االضــطرابات األســرية والصــراعات بصــورة ســامهت يف إحــداث الكــثري مــن   

 .الشروخ يف البنية املتماسكة تقليديا لألسرة العربية
 

ــدان،      ويعــد ارتفــاع م   ــدان العربيــة جتســيدا لضــعف معــدل االســتثمار يف هــذه البل ــة يف البل عــدل البطال
ــة مســتوى        ــد حرك ــدة والتوســعات يف االســتثمارات القائمــة، هــي العامــل الرئيســي يف حتدي فاالســتثمارات اجلدي

ة اإلدارة التشــغيل والبطالــة يف أي اقتصــاد، كمــا يعــرب ارتفــاع معــدل البطالــة يف الــدول العربيــة، عــن ضــعف كفــاء 
االقتصــادية احلكوميــة وعجزهــا عــن ضــمان تشــغيل قــوة العمــل ســواء لــدى احلكومــة وقطاعهــا العــام وهيئاهتــا      
االقتصادية، أو لدى القطاع اخلاص والقطاع العائلي من خالل اتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية و�قديـة حمفـزة                  

1 .للتوسع والنمو االقتصادي 

 
ية فقد اعتمدت هذه الدول منذ بداية اجلهـود اإلمنائيـة علـى اسـتقدام العمالـة         أما بالنسبة للدول اخلليج   

العربية واألجنبية من اخلارج ومن عشرات اجلنسيات لتلبية الطلب على القوة العاملة الالزمة لتنفيذ برامج التنميـة     
 اخلصائص املميزة للمجتمـع     االجتماعية واالقتصادية، ومن ثم أصبح السكان الوافدون وقوة العمل الوافدة من أبرز           

 .السكا�ي هلذه الدول
 

وتشـري القــراءة الســريعة للمجـاالت الــيت يعمــل هبـا املواطنــون اخلليجيــون إىل تركـزهم الواضــح يف القطــاع     
احلكومي وخاصة القطاعات اإلدارية والقيادية والكتابية بينما ترتكز العمالة الوافدة يف القطاع اخلاص وخاصـة يف             

كما �الحظ أن قطاع اخلدمات حيتل الصـدارة مـن حيـث األمهيـة النسـبية يف جمـال                   . عات واخلدمات جماالت املبي 
وقـد أدى تركـز العمالـة الوطنيـة يف القطـاع احلكـومي إىل زيـادة        . التوظيف يليه قطـاع الصـناعة ثـم قطـاع الزراعـة           

مر الـذي ترتـب عليـه العديـد مـن           حجم البطالة املقنعة، كما ظهرت البطالة السافرة يف العديد من هذه الدول، األ            
 .املشاكل االقتصادية واالجتماعية

 

                                                 
.259 – 258، ص 2006االجتاهات االقتصادية االسرتاتيجية، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، القاهرة،   1
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ويف أواخر الثما�ينات وأوائـل التسـعينات مـن القـرن املاضـي أدت التقلبـات الـيت شـهدهتا سـوق الـنفط                        
وتباطؤ النشاط االقتصادي و�شوب ثالث حروب يف املنطقة إىل التأثري سلبيا يف معدالت النمو االقتصادي لـدول                 

 .ج مما ا�عكس سلبيا على سوق العمل وارتفعت �سبة البطالة إىل مستويات مل تعهدها هذه الدول من قبلاخللي
 

ودولة الكويت شأهنا شأن باقي دول اخلليج، اعتمدت يف التنمية على استقدام العمالة األجنبيـة والـيت                 
مي، وبالتــايل زادت البطالــة املقنعــة تركــزت يف القطــاع اخلــاص، بينمــا تركــز املواطنــون الكويتيــون يف القطــاع احلكــو 

 .وبدأت البطالة السافرة يف الظهور
 

وقد عملت الكويت وباقي دول اخلليج يف السنوات األخرية على تطبيق إجراءات اإلصالح االقتصادي    
ومن مكو�اهتا سياسات اإلصالح اهليكلي واليت أمهها تطوير القطاع احلكومي وتنميـة القطـاع اخلـاص والتوسـع يف                   

 .التخصيصية مع العمل على حترير األسواق وتطوير القطاع املصريف وفتح باب املنافسة األجنبية بشكل تدرجيي
 

وإذا كا�ت اإلجراءات السابقة سوف تعمل على تنمية وتوسع القطاع اخلاص واتسـاع دوره يف النشـاط                 
مل، إال أ�ه يلزم ويف �فس الوقت إعـداد         االقتصادي وبالتايل زيادة إمكا�ية هذا القطاع يف خلق املزيد من فرص الع           

برامج مناسبة لتحفيز العمالة الوطنية علـى التوجـه للعمـل يف القطـاع اخلـاص مـع إلـزام هـذا القطـاع بتشـغيل �سـبة                         
 .معينة من العمالة اخلليجية

 
وبعد تشتمل بقية هذه الورقة على سـتة أجـزاء تتنـاول علـى التـوايل  مؤشـرات عـن األداء االقتصـادي                  

ول اخللــيج ، واهلجـرة ودور العمالــة الوافــدة، والبطالـة وخصائصــها يف دول اخللــيج، واهليكـل الســكا�ي والقــوة    لـد 
 .العاملة يف الكويت، وبعض اجلهود املبذولة ملعاجلة البطالة وتوطني العمالة الكويتية، والنتائج والتوصيات

 
  -        ::        -

 
م األداء االقتصــادي يف الــدول اخلليجيــة بالتحســن خــالل الســنوات األخــرية الســابقة، ويرجــع هــذا اتســ 

التحسن يف جزء منه إىل االرتفاع يف األسعار العاملية للنفط اخلام وزيادة كميات إ�تاجـه وتصـديره، وبالتـايل زيـادة                     
اع الصناعات االستخراجية يف الناتج احمللـى  قيمة العوائد النفطية للدول املنتجة واملصدرة له، وزيادة مسامهة قط         
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وســوف . اإلمجـايل، هـذا باإلضـافة إىل ازدهـار بعــض القطاعـات األخـرى، ممـا ســاهم يف حتقيـق هـذا التحسـن          

2   .�عرض بعض املؤشرات اليت تبني األداء االقتصادي لدول اخلليج

 
، ممـا ا�عكـس علـى       2005عـام   حققت اقتصاديات الدول اخلليجيـة إيـرادات قياسـية مـن الـنفط خـالل                 .1

بالقيـاس إىل   % 6معدالت النمو يف هذه الدول، فقـد بلـغ معـدل النمـو يف اململكـة العربيـة السـعودية حنـو                       
وعمـان  % 5.5ويف قطـر    % 5.6ويف اإلمارات   % 7.1كما بلغ معدل النمو يف البحرين       . 2004عام  % 5.2
 .3% 3.2والكويت % 3.8

 
، فقــد بلــغ معــدل النمــو 2006ت منــو مرتفعــة �ســبياً خــالل عــام اســتمرت هــذه الــدول يف حتقيــق معــدال .2

: ، وعلـى مسـتوى الـدول بلـغ معـدل النمــــــــــــــو              %5.8احلقيقي للناتج احمللى اإلمجايل يف املتوسـط حنـو          
يف اإلمـــــارات وقطـــــر والبحـــــرين وعمـــــان والكويـــــت  % 3.4، 4.6%، 4.7%، 7.7%، 8.8%، 10.0%

حظ أن متوسط معدل النمو احلقيقي يف هـذه الـدول ظـل أعلـى عمـا كـان          ويال. والسعودية على التوايل  
 .عليه يف الثما�ينيات والتسعينيات من القرن املاضي

 
، ومن املتوقع 2006من الناتج احمللى اإلمجايل وذلك عام  % 17،  %25فائض احلساب اجلاري واملايل بلغ       .3

 .أن يزيد هذا الفائض حبدوث االرتفاع يف أسعار النفط
 
الرغم من اإل�فاق الضخم على املشاريع املختلفـة يف دول جملـس التعـاون اخلليجـي، إال أن هـذه الـدول            ب .4

وال شـك   . 2006-2002 مليار دوالر إىل صايف األصول األجنبيـة وذلـك خـالل الفـرتة               500أضافت  
 .أن هذه الزيادة تعمل على احملافظة على النمو اإل�فاقي لسنوات عديدة

 
 وذلـك يف املشـاريع   2006-2002 تريليون دوالر خـالل الفـرتة     1.25ماري مبقدار   حدوث ازدهار استث   .5

 .اخلاصة والعامة املخطط هلا، مبا يكفي الستمرار منو القطاع اخلاص
 
القوة الشرائية مرتفعه مثـل متوسـط �صـيب الفـرد مـن النـاتج احمللـى اإلمجـايل والـيت زادت مبعـدل بلـغ يف                         .6

 .ويف �فس الوقت ظل معدل التضخم حتت السيطرة. 2006-2002خالل الفرتة % 15املتوسط حنو 

                                                 
. 2  NBK, GCC Economic outlook 2010, Economic Research, May 2007  

3  International  Monetary Fund, World Economic outlook , Sept., 2005, pp205,206,214.  
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ــة يف قطــر حنــو        ــن أن معــدالت التضــخم كا�ــت مرتفع ــالرغم م ، إال أن %10، ويف اإلمــارات %11.8وب
يف % 8.8اقتصادات هذه الدول كا�ت أكثر اقتصادات األسواق الناشئة منواً، فقد بلغت معـدالت النمـو احلقيقيـة                  

كمـا حققـت هـاتني الـدولتني باإلضـافة لدولـة الكويـت أعلـى معـدالت منـو لـدخل الفـرد              . يف اإلمارات % 10قطر،
 . وذلك بالرغم من زيادة السكان مبعدالت عالية2006احلقيقي عام 

 
 

بسبب قوة الطلب وحمدودية احتياطي النفط، باإلضافة إىل املخاطر السياسية احمليطة، مـن املتوقـع أن       .7
 .من فوائض مستمرة يف املواز�ات العامةتظل أسعار النفط مرتفعة مبا يض

 
يرى صندوق النقد الـدويل أن اقتصـادات دول اخللـيج املنتجـة للـنفط سـتبقى مبنـأى عـن االهتـزازات،                        .8

 .وذلك رمبا يرجع إىل استقرار اإل�تاج النفطي

 
 

ت إن حصـة القطــاع غــري النفطــي يف إمجــايل النــاتج احمللـى هلــذه الــدول ســوف تســتمر يف النمــو ومبعــدال  
 .   4مرتفعة 

 
    -  -      : :     

                                                

 
بعد اكتشاف النفط تطلعت دول منطقة اخلليج إىل حتقيـق التنميـة االقتصـادية، وتبنـت بـرامج طموحـة                     

 .الختصار الوقت يف تنمية اقتصاداهتا وحتقيق مستويات متقدمة من املعيشة ألبنائها
 

ا�ب األعظم من اإل�فاق االستثماري حنو األ�شطة كثيفـة العمـل، والسـيما         ويف بداية التنمية مت توجيه اجل      
يف جماالت اإلدارة العامة وتوفري مرافق البنية األساسية واخلدمات االجتماعيـة والـيت سـرعان مـا اسـتوعبت قـوة                     

 يف املعـروض مـن      العمل الوطنية احملدودة أصالً، لتواجه االقتصادات اخلليجية يف املراحل املبكرة لتوسـعها قصـوراً             
 .عنصر العمل احمللى يف مواجهة االحتياجات املتزايدة منه

 

 
.ميدل إيست، أو�الين  4
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وعلــى الــرغم مــن االهتمــام املتزايــد بتنميــة املــوارد البشــرية احملليــة واحملــاوالت املســتمرة لإلرتقــاء بــدور   
ت الطلـب علـى     املواطنني يف تنمية اقتصاداهتم، تزايدت حدة العجز يف أسواق العمل بدول املنطقة وزادت معدال             

 .األيدي العاملة الوافدة، واختذت ظاهرة اهلجرة إىل دول املنطقة بعدا جديداً
 

ــرن املاضــي            ــن الق ــن الســبعينات م ــة يف النصــف األول م ــدول املنطق ــة ل ــرادات النفطي ــاع اإلي ــع ارتف وم
تطلبـت قـوة عمـل      تسارعت معدالت النمو يف اإل�فاق على مشاريع البنية األساسية واخلـدمات االجتماعيـة الـيت                

إضافية إل�شائها وتشغيلها وصيا�تها، هذا من �احية ومن �احية أخرى جند أ�ه مع التحسـن يف مسـتويات دخـول          
ــهم عــن         ــاهتم، عزفــت أعــداد ملموســة من ــاع مســتويات طموحــاهتم وتطلع ــواطنني اخلليجــيني، وارتف ومعيشــة امل

جتـاه معظـم الـراغبني يف العمـل إىل العمـل يف اجلهـاز       االلتحاق بأسواق العمل أو اال�سحاب منها يف سن مبكرة مـع ا        
 .احلكومي لتلبية متطلبات التوسع يف هذا اجلهاز وأيضاً العمل يف أ�شطة إلدارة العامة بصفة خاصة

 
والنتيجة الطبيعية ملا سبق هي تزايد حدة العجز يف أسواق العمل اخلليجية  وتسـارع معـدالت الطلـب                   

ل الوظائف الشـاغرة يف املهـن الـيت يعـزف عنـها املواطنـون وأيضـاً يف العديـد مـن املهـن                        على قوة العمل الوافدة لشغ    
املقبولة اجتماعياً واقتصـادياً، األمـر الـذي أدى إىل تزايـد معـدالت اهلجـرة مـن الـدول غـري النفطيـة عربيـة وغـري                            

 .عربية إىل دول اخلليج النفطية بصورة غري مسبوقة
 

امهت يف توسيع قاعـدة اإل�تـاج وختفـيض تكاليفـه ومعاجلـة القصـور يف قـوة                  وإذا كا�ت العمالة الوافدة س     
العمــل احملليــة والتخفيــف مــن االجتاهــات اال�كماشــية بســبب تســارع معــدالت النمــو يف اإل�فــاق علــى األجــور       

إال أ�ـه مـن   . واملرتبات وحتفيـز الطلـب الفعـال مـن خـالل زيـادة اإل�فـاق االسـتهالكي وخاصـة يف جمـال اإلسـكان                    
احيـة أخــرى جنــد أن التحـويالت املتزايــدة للعمالــة الوافــدة إىل بلـداهنا األصــلية، جتعــل أثـر هــؤالء الوافــدين علــى     �

السوق احمللى يقل بدرجة ملحوظة عما تشري إليه دخوهلم املطلقة، كما تؤثر سلبياً على موازين مدفوعات الـدول              
ت العمالة الوافدة خالل اجلهاز املصـريف الكـوييت إىل    زادت حتوال2006 فمثال يف دولة الكويت ويف عام      -اخلليجية

 ، هذا باإلضـافة إىل الصـعوبات        5 2005مقار�ة بعام   % 13.5 ماليني وبنسبة    104 مليون دينار كوييت بزيادة      877
ومعا�اهتم من اخلليط . يف بعض األحيان واليت واجهت املواطنني اخلليجيني يف احلصول على بعض اخلدمات
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واملسـامهة  . للقيم والعادات والتقاليد للوافدين، وأيضاً التأثري على النواحي األمنية يف الـدول اخلليجيـة             املتضارب  
 .يف زيادة معدالت البطالة بالنسبة للمواطنني أهل دول اخلليج خاصة يف السنوات األخرية

 
  -  -       :      : 

 
من احتياطي النفط املكتشـف يف العـامل، وتنفـرد اململكـة            % 45 حنو   متتلك دول جملس التعاون اخلليجي    

وتشـري األدبيـات االقتصـادية إىل أن وفـرة املـوارد الطبيعيـة ميكـن هـي                % 25العربية السـعودية وحـدها بـأكثر مـن          
فر �فسها أن تؤدى إىل تقليص فرص النمو وزيادة البطالة وذلك بتقليل حوافز تكوين رأس املال البشـرى بسـبب تـو                     

مســتوى عــال مــن املــداخيل غــري املرتبطــة بالرواتــب مثــل أربــاح األســهم والصــرف علــى اخلــدمات االجتماعيــة     
 .واخنفاض الضرائب

ــنفط      ويف العقــد الســابع وأوائــل العقــد الثــامن مــن القــرن املاضــي و�تيجــة لالرتفــاع الكــبري يف أســعار ال
هائلة يف متويل �ظام طموح للرعايـة االجتماعيـة         استخدمت اجلهات املسؤولة يف تلك الدول ما جنته من مكاسب           

وإىل جا�ـب هـذه السياسـات       . وبرامج واسعة إل�شاء البنـى األساسـية واملرافـق العامـة والصـناعات األساسـية              
لعبت احلكومات دور مصدر التوظيف األول، األمر الذي أدى لتكدس القطاع احلكومي بالعاملني وزيادة الصرف                

فقـد شـجعت احلكومـات اخلليجيـة املـواطنني علـى االلتحـاق بالقطـاع احلكـومي وذلـك                    . احلكومي على الرواتب  
بتــوفري جمموعــة مــن املزايــا مشلــت معاشــات مغريــة وعــالوات اجتماعيــة للزوجــات واألطفــال وإعا�ــات للســكن    

لـس  وأدى العقد االجتمـاعي السـائد يف دول اجمل        . والتعليم واخلدمات الصحية واملنتجات االستهالكية األساسية     
مـن املـواطنني يف وظـائف القطـاع احلكـومي ممـا أفضـى بالضـرورة إىل عـدم االسـتخدام                      % 85إىل تكدس أكثر من     

األمثـل لطاقـات هـؤالء حيـث اجلهــد مـنخفض ومسـتوى اإل�تاجيـة متـدن وســاعات العمـل أقـل، يف �فـس الوقــت            
ث األجور أقل بكثري وسـاعات العمـل   تركت األعمال اليت تتطلب جهدا أكرب للعمالة الوافدة يف القطاع اخلاص حي           

.وقد أدى ذلك التوجه باإلضافة إىل أسباب أخرى إىل زيادة البطالة يف دول اخلليج.أطول
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التقلبات اليت شهدهتا سوق النفط وتباطؤ النشاط االقتصادي يف أواخر الثما�ينات ويف التسـعينات مـن              .1
لقرن املاضي، فضالً عن �شوب ثالث حـروب إقليميـة، قـد أدت إىل كـبح مجـاح النمـو يف دول اجمللـس                ا

وقد اضطرت احلكومات اخلليجية حتت وطأة تقلص النشـاط         . وإىل بروز أزمات يف أسواق العمل فيها      
ت االقتصــادي ومــا جنــم عنــه مــن عجــز يف امليزا�يــة، فضــالً عــن اجلهــود الــيت بــذلت للبــدء يف إصــالحا 



اقتصادية، إىل اختزال العديد من الربامج االجتماعيـة الـيت شـرعت يف تنفيـذها منـذ أوائـل السـبعينات                     
وأدى تباطؤ النشاط االقتصادي إىل احلد من قدرة احلكومات اخلليجية علـى تـوفري         . من القرن املاضي  

ملواطنـة والنتيجـة هـي      فرص وظيفية يف القطاع احلكومي تتناسب مع الزيادة السريعة يف أعداد العمالـة ا             
ومــن �احيــة أخــرى اســتمر القطــاع اخلــاص يف تــوفري وظــائف  . زيــادة معــدالت البطالــة يف هــذه الــدول 

تتطلب مهارات متد�ية ومتنح أجوراً متد�ية ال تستهوى املواطنني وبالتايل استفادت منها العمالـة الوافـدة                
 .بدرجة كبرية 

 
د التاسع مـن القـرن املاضـي يبـدو أكثـر سـوءاً متـى مـا قـورن              إن أداء دول اجمللس بشأن البطالة يف العق        .2

بالعقود اليت سبقته وميثل التطـور اجلديـد حتـوالً عـن مرحلـة اخنفـاض �سـبة البطالـة الـيت متيـز هبـا العقـد                            
ــل العقــد الثــامن حيــث تراوحــت املعــدالت مــا بــني      يف % 5يف الكويــت إىل حــوايل % 1.2الســابع وأوائ

غــري أن معــدالت البطالــة شــهدت ارتفاعــا حــاداً يف معظــم دول  . ة والبحــريناململكــة العربيــة الســعودي
فقد ارتفعت يف اململكة العربية السـعودية      . اخلليج ابتداءً من منتصف العقد الثامن وأوائل العقد التاسع        

وقد اخنفضت إىل حد ما يف النصف الثا�ي مـن العقـد       . 1992عام  % 13.4 إىل   1974عام  % 5.1من  
حســب آخــر مســح للقــوى   % 9.7 إال أهنــا عــاودت االرتفــاع إىل  1999عــام % 8.1 إىل التاســع لتصــل 

 1971عـام  % 5وباملثل ارتفع معدل البطالة الكلـى يف البحـرين مـن أقـل مـن      . 2002العاملة أجرى عام  
وخـالل �فـس الفـرتة ارتفعـت     . 2001عـام  % 12.6يف أوائـل العقـد الثـامن وإىل       % 11إىل ما يزيد علـى      

% 1وارتفعت �سبة البطالـة يف الكويـت مـن حـوايل         % 15إىل حنو   % 6لة يف عمان من أقل من       �سبة البطا 
ويف دولـة اإلمـارات العربيـة ارتفعـت �سـبة البطالـة          . 2004عام  % 5 وبلغت   2002عام  % 4إىل حوايل   
ويف قطـر ظلـت النسـبة     . 2004 عـام    11.4 ثم إىل    2001عام  % 8.6 إىل   1971عام  % 1.7من حوايل   
  .6 %3يف حدود 

 
 – 1974بلغــت �ســبة الزيــادة يف البطالــة خــالل الفــرتة  ) 1(يف املتوســط وكمــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم   .3

 2001-1975خـالل الفـرتة     % 5يف السنة يف اململكـة العربيـة السـعودية ويف البحـرين             % 2.1 حنو   2002
 خالل �فس الفـرتة      %7.5 ويف اإلمارات العربية املتحدة      2004 – 1975خالل الفرتة   % 6.9ويف الكويت   

مما يشري إىل أن معدل العاطلني عن العمل جتاوز معدل النمو االقتصادي احلقيقي خالل �فـس الفـرتة وأن                   

                                                 
.11ص ، 2006سليمان القدسي، البطالة يف دول جملس التعاون اخلليجي، هيئة تنمية وتوظيف املوارد البشرية، اإلمارات،   6 
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وقد ارتفعت البطالـة  . معدالت منو القوى العاملة كا�ت أعلى من الزيادة يف الوظائف على املدى الطويل         
 .إلمارات العربية املتحدةمبعدالت منو أعلى يف كل من البحرين والكويت وعمان وا

 
  ))11((جدول رقم جدول رقم 

  20042004  --19741974النمو السنوى يف معدالت البطالة يف دول جملس التعاون النمو السنوى يف معدالت البطالة يف دول جملس التعاون 
 معدل منو البطالة الدولة املدة

 )يف السنة(% 
 5.0 البحرين 2001 -1975
 6.9 الكويت 2004 -1975
 3.0 عمان 2002 -1993
 2.10 اململكة العربية السعودية 2002 -1974
 7.5 اإلمارات العربية املتحدة 2004 -1975

 .12املرجع السابق، ص : املصدر
 :تتمثل أهم اخلصائص املميزة للعاطلني عن العمل يف الدول اخلليجية مبا يلي  .4
 

مــن % 75جنــد أن إحصــاءات البطالــة يف دول اجمللــس تشــري إىل أن أكثــر مــن  : مــن حيــث الســن  - أ
 .يث تقل أعمارهم عن ثالثني سنةالعاطلني عن العمل هم من صغار السن، ح

 
فتشري البيا�ات املتـوفرة إىل أن اخـتالف �سـب البطالـة مـن مكـان آلخـر                  :  أما من  حيث املكان       - ب

ــة وأخــرى، وينطبــق هــذا علــى          ــني دول ــر حــدة مــن اخــتالف �ســبتها إمجــاال ب ــة أكث داخــل الدول
ثـــل اململكـــة العربيـــة االقتصـــاديات الصـــغرية مثـــل البحـــرين وأيضـــاً علـــى االقتصـــاديات الكـــبرية م

 عن اختالفات بينة يف �سبة العاطلني       2001السعودية، ففي البحرين كشف التعداد السكا�ي عام        
عن العمل حسب املوقع املكا�ي، ويف اململكة العربيـة السـعودية أكـدت �تـائج مسـح القـوى العاملـة                     

يف % 24يف الريـاض،    % 9 استمرار التباين املكا�ي يف �سبة البطالة حيث تراوحت البطالة مـا بـني            
 .اجلوف
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ــوع   -ج  ــني النســاء       : مــن حيــث الن ــه ب ــني الرجــال من ــة أعلــى عــادة ب جنــد أن املعــدل الكلــى للبطال
املواطنــات كمــا جنــد أن البطالــة بــني اجلــامعيني حتــدث بدرجــة أكــرب بــني النســاء، فمــثال يف عــام  

بــني الكــويتيني % 5.1ع باملقار�ــة مــ% 7.3 بلغــت �ســبة البطالــة بــني اجلامعيــات الكويتيــات  2000



% 6.7،  %3.1اجلامعيني، وبالنسبة لكل الرجال والنسـاء يف كـل الفئـات التعليميـة بلغـت النسـبة                  
 وفقـا ملسـح القـوى العاملـة         2000ويف اململكـة العربيـة السـعودية جنـد أ�ـه يف عـام               . على التوايل 

ة العامـة كمـا بلغـت       عنـد الرجـال مـن محلـة الثا�ويـ         % 10عند النساء،   % 23بلغت �سبة البطالة    
 .عند الرجال من محلة املؤهالت فوق الثا�وي% 4عن النساء، % 20

 
 زيادة كبرية يف �سبة البطالة يف أوسـاط الـذين أكملـوا تعلـيمهم               2002 -1980شهدت الفرتة من     -د 

بينمـا ارتفعـت �سـبة البطالـة يف        % 24إىل  % 5الثا�وي، فقد ارتفعت هذه النسبة يف الكويت من         
وقـد ارتفعـت �سـبة البطالـة بـني محلـة املؤهـل              %. 42إىل  % 2 من   اجلامعي املؤهل   أوساط محلة 

 ويف اململكة العربيـة السـعودية مـن    2001عام % 51 إىل 1981عام % 17الثا�وي يف البحرين من   
% 3وارتفعت �سبة البطالة يف أوساط اجلامعيني مــــــــن         . 2002عام  % 27 إىل   1980عام  % 8

وهــذا . 2002-1980يف الســعودية خــالل الفــرتة مــن % 29إىل % 4 ومــن يف البحــرين % 8إىل 
يعنى أ�ه على الرغم من توافر األدلة واألدبيات االقتصادية على أمهية التعليم يف حتقيق عائـدات                
أعلى لألفراد ويف دفع عجلة النمو لالقتصاد ككل، إال أن العديد من املواطنني اخلليجني املتعلمني       

 .ت بال عمليظلون لبعض الوق

وجنــد ممــا ســبق أن اإلحصــاءات اخلاصــة مبتوســط البطالــة ختفــي يف طياهتــا اختالفــات بــني املســتويات    
التعليمية فالزيادة يف �سبة البطالة كا�ت قليلة بالنسبة للفئات األقل تعليميا ولكنها كبرية بالنسـبة للـذين �ـالوا حظـاً         

لتعليم على البطالة ظل طفيفاً منذ العقد التاسع من القرن املاضي،         وعليه ميكن القول بأن أثر ا     . جيداً من التعليم  
ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل عـدم كفايـة النظـام التعليمـي وقدرتـه علـى إعـداد قـوة عمـل قابلـة للتوظيـف،                  

 .7األمر الذي يؤدى الرتفاع معدالت البطالة بني الشباب 
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  -  -       :      : 
  

 :�وضح اهليكل السكا�ي والقوة العاملة وخصائصها يف الكويت على النحو التايل 
 
 : اهليكل السكا�ي يف الكويت -1

ــة     1957منــذ عــام    ــت، حيــث قامــت وزارة الشــؤون االجتماعي  ا�تظمــت تقــديرات الســكان يف الكوي
 ألف  206.5اد لسكان الكويت وقدرهتم بنحو      والعمل وهى اجلهة املعنية بالتعددات السكا�ية يف حينه بأول تعد         

يف % 45بينما بلغت السكان الوافدين حنـو       % 55 إىل إمجايل السكان وقتها حنو       �سمة، وقد بلغت �سبة الكويتيني    
 .�فس العام

 
 إىل إمجــايل الســكان بعــد ذلــك يف الرتاجــع والتقلــب حتــى وصــلت وكمــا وقــد أخــذت �ســبة الكــويتيني 

 .30/6/2006يف % 33حنو ) 2(يتضح من اجلدول رقم 
 

)2(  )2(جدول رقم جدول رقم 
  20062006//66//3030حجم وهيكل اجملتمع السكا�ي الكوييت حسب اجلنسية والنوع يف حجم وهيكل اجملتمع السكا�ي الكوييت حسب اجلنسية والنوع يف 

 
الوزن النسيبمجلةاجلنسية

    الكويتيون-1
    غري الكويتيني-2 1008090 33.03
    جنسيات عربية-    أ 2043755 66.97

   آسيوية-أ
   710708 23.29  جنسيات غري غربية-   ب

    أخرى-ب 1229061 40.27
   غري حمدد اجلنسية-ج 1194925 39.15
4.53 35388   

1039863.41 3051845100.00مجلة اجملتمع السكا�ي
وزارة التخطــيط، قطــاع التخطــيط واستشــراف املســتقبل، إدارة التنميــة البشــرية، الســمات األساســية للســكان والقــوة العاملــة يف     : املصــدر  

 0 1، ص 2006ويت، الكويت، سبتمرب الك
ومن اجلدول جند أن االقتصاد الكوييت يتميز باحنراف هيكله السكا�ي، حيث جنـد أن الكـويتيني ميثلـون        

حنو ثلث السكان، كما جند أن هذا االختالل بني كويتيني ووافدين يتضمن اختالال آخر يف هيكل الوافدين، ففي 
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مـن إمجـايل الوافـدين بينمـا بلغـت �سـبة            % 35لعرب غـري الكـويتيني قـد بلغـت           جند أن �سبة السكان ا     2006عام  
مـن  % 118 ألف �سمة ميثلـون حنـو        1195من هذا اإلمجايل، وقد بلغ عددهم حنو        % 59السكان من دول آسيوية     

ي  ألف آخـرين مـن دول أوربيـة وأمريكيـة وأفريقيـة األمـر الـذ       35مجلة السكان الوطنيني، كما كان هناك أكثر من      
 .أدى إىل ارتفاع �سبة السكان غري العرب من إمجايل السكان الكويتيني

 
ومن �احية أخرى فقد بلغ عدد اجلنسيات اليت حيملها السكان الوافدين من العرب وغري العرب �ـــــــحو                  

 .يد يواجهون خليطا متضاربا من القيم والعادات والتقالجنسية، األمر الذي جيعل السكان الكويتيني) 127(
 
 : القوى العاملة  يف الكويت -2

يعترب عنصر العمل ركنا أساسيا يف إحداث عملية التنميـة االقتصـادية بصـفة عامـة والتنميـة الصـناعية                     
وال يقتصر دور القوى العاملة يف هذا اجملال على اجلا�ب الكمـي فقـط، وإمنـا أيضـا علـى اجلا�ـب                      . بصفة خاصة 

 والتـدريب والكفـاءة الفنيـة واإلداريـة للعـاملني تـؤدى دورا حامسـاً يف دفـع                   النوعي، حيث جند أن مستوى املهارة     
 .عجلة التنمية الصناعية وتؤثر بشكل واضح يف كفاءة التشغيل و�وعية املنتج ومستوى التكلفة

 
 مبعـدالت عاليـة،     1990 وحتـى عـام      1957وقد تزايدت القوى العاملة اإلمجاليـة يف الكويـت منـذ عـام               

 حيـث بلغـت   1970-1957ت النمو السنوي للقوى العاملة اإلمجالية مرتفعة للغايـة خـالل الفـرتة            فقد كا�ت معدال  
ورغم اخنفاضها يف النصـف األول      % 7.3سنويا، ثم اخنفضت قليالً خالل عقد السبعينات لتصل إىل          % 8.4حنو  

ســنوياً خــالل الفــرتة % 7.3 ســنوياً، إال أهنــا ارتفعــت يف النصــف الثــا�ي منــها لتصــل إىل% 6.2مــن الثما�ينــات إىل 
 ألف عامل وهـو مـا يفـوق         945.7 وصل إىل حنو     1990هذا ويالحظ أن حجم العمالة يف عام        . 1990 -1985

8 . 1957عشرة أمثال ما كان عليه يف عام 

 
 بنسـبة اخنفـاض    1993 ألف �سمة عـام      735.7 تراجعت قوة العمل اإلمجالية لتصل إىل        1993ويف عام    

، ويرجـع ذلـك إىل اهلجـرة املرتـدة للعـاملني            1990ت عليه قبل حدوث العدوان العراقي عـام         عما كا� % 8قدرها  
 .األجا�ب، والذين عادوا إىل بالدهم بعد احلرب

 

                                                 
.وزارة التخطيط، اجملموعة اإلحصائية السنوية، اإلدارة املركزية لإلحصاء، الكويت، أعداد خمتلفة  8 
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عمـا  % 7.3 ألف عامل وبنسبة زيادة بلغت حنو     791.2 جند أن عدد املشتغلني بلغ حنو        1997ويف عام    
 .1996كان عليه يف عام 

 
إن ) 3(وهيكل قوة العمل حسب اجلنسية والنوع وكمـا يتضـح مـن اجلـدول رقـم               وتشري تقديرات حجم     

عمـا  % 15 وبنسبة زيـادة بلغـت يف املتوسـط حنـو        30/6/2006 مليون عامل يف     1.9إمجايل قوة العمل قد بلغ حنو       
 .1997كا�ت عليه يف عام 

 
)3(  )3(جدول رقم جدول رقم 

30/6/2006  30/6/2006يف الكويت حسب اجلنسية والنوع يف يف الكويت حسب اجلنسية والنوع يف العمل العمل   حجم وهيكل قوةحجم وهيكل قوة

 
الوزن النسيباإلمجايلاجلنسية

    الكويتيون- 1
17.93 335238 

    غري الكويتيني- 2
    جنسيات عربية-    أ 1534571 82.07

 418736 22.39   جنسيات غري غربية-   ب
 1100806 58.88          آسيوية  
          أخرى  

    غري حمدد اجلنسية-    ج  1080285 57.78
1.10 20521 
  

150290.80
1869809100.00إمجايل القوه العاملة

  .2وزارة التخطيط، قطاع التخطيط واستشراف املستقبل،إدارة التنمية البشرية املرجع السابق، ص : املصدر            
  
 : خصائص سوق العمل يف الكويت -3

 : يف هذه السوق واليت من أمههايتميز سوق العمل يف الكويت بعدة خصائص، تعكس مظاهر االختالل 
  

، وهى �سبة متد�ية بالقيـاس      2006من إمجايل السكان وذلك يف عام       % 33متثل قوة العمل الكويتية حنو       -أ 
وقوة العمل يف الكويت تتكون     . إىل السكان خارج قوة العمل من أطفال وطلبة ومتقاعدين وربات بيوت          

 14

 



 
ذين يتوافـدون للعمـل، وال توجـد قيـود صـارمة حـول               سـنة والـ    65-15من األفراد يف الفئة العمريه      

. سن دخول سوق العمل أو اخلروج منه، حيث أن ذلك يعتمد على العامل وسوق العمل
 

أن ) 4(املواطنون الكويتيون يفضلون العمل بالقطاع احلكومي حيث جنـد وكمـا يتضـح مـن اجلـدول رقـم                     -ب 
قطـاع احلكـومي والقطـاع املشـرتك، بينمـا يعمـل يف             من إمجايل قـوة العمـل الكويتيـة يعملـون يف ال           % 93حنو  

من إمجـايل قـوة العمـل الكويتيـة ويرجـع ذلـك إىل إن هـذا القطـاع أكثـر أما�ـاً مـن                         % 4القطاع اخلاص حنو    
الناحية الوظيفيـة للمـواطنني الكـويتيني، ويضـاف لـذلك املغريـات واملزايـا الـيت يتمتـع هبـا موظـف القطـاع                   

 دينار طبقـا  500راتب األساسي والعالوة االجتماعية اليت تصل إىل قرابة         احلكومي مثل ارتفاع معدل ال    
 دينـاراً شـهرياً لكـل طفـل دون حـد أقصـى              50للدرجة الوظيفية، إضافة إىل عالوة األبنـاء ومقـدارها          

 .لعددهم

)4(  )4(جدول رقم جدول رقم 
30/6/2006إمجايل قوة العمل حسب القطاع واجلنسية يف إمجايل قوة العمل حسب القطاع واجلنسية يف  30/6/2006

مجلةغري كوييتكوييت %عدد%عدد%عددالقطاع
بة �س

الكويتيني
        القطاع احلكومي

        القطاع املشرتك 285303 85.10 98452 6.42 383755 20.53 74.35
        القطاع اخلاص 654 0.20 2963 0.19 3617 0.19 18.08

 36741 10.96 931470 60.70 968211 51.78 3.79 القطاع العائلى
 56 0.02 489249 31.88 489305 26.17 0.01املتعطلون       
       

1.33 24921 0.81 12437 3.72 1248450.09
100.00اجلملة 1869809 100.00 1534571 100.00 33523817.93

 .55املرجع السابق، ص: املصدر 
 

�شطة اليت هذا باإلضافة إىل سهولة االرتقاء يف جمال العمل اخلدمى وعزوفهم عن االخنراط يف املهن واأل     
يتيحها القطاع اخلاص وأيضاً بسبب اخنفاض األجور يف هذا القطـاع األخـري الـذي وجـد يف وفـرة العمالـة الوافـدة                     

 .رخيصة األجر مربراً كافياً لإلحجام عن تشغيل العمالة الوطنية
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اخنفاض عدد سنوات املشاركة يف النشاط االقتصادي، �تيجـة اال�سـحاب املبكـر مـن سـوق العمـل أو                     -ج 
 .بسبب تأثري بعض األمناط الثقافية اليت حتد من مشاركة املرأة بصفة عامة أو يف مهن وأ�شطة بعينها

 
من الناحية النوعية هناك اختالالت يف هيكل القوى العاملة الكويتية حسب املستوى التعليمـي وطبيعـة       -د 

مــن إمجــايل قــوة العمــل الكويتيــة، أمــا بــدون مؤهــل أو مــن   % 40النشــاط واملهنــة، فمــثالً هنــاك حــوايل  
مؤهالت عليـا وذلـك يف   % 22عبارة عن مؤهالت متوسطة، وحنو      % 38أصحاب املؤهالت الد�يا وحنو     

 .2006عام 

 
 اخــتالالت هيكــل العمالــة حســب مســتوى التعلــيم والتوزيــع القطــاعي تأثريهــا يف الرتكيــب      تعكــس -ه 

ة كبرية من إمجـايل قـوة العمـل الكويتيـة مـن فئـة املشـتغلني باألعمـال الكتابيـة،                     املهين، حيث جند أن �سب    
تليهم فئة املديرين واملشرفني واملشتغلني بأعمال البيـع، بينمـا يشـكل األطبـاء والعلميـون �سـبة ضـئيلة ال                    

 %.3 ىتتعـــــــد

 
عـا�ى مـن �ـدرة السـكان        �تيجة خلصوصية الكويت فيما يتعلـق بالرتكيبـة السـكا�ية وبقـوة العمـل حيـث ت                 -و 

والقوى العاملة الوطنية، فقد اعتمدت منذ بداية اجلهود اإلمنائية علـى اسـتقدام العمالـة األجنبيـة عربيـة           
وأجنبية ومن عشرات اجلنسيات وذلك لتلبية الطلب املتزايـد علـى القـوة العاملـة الالزمـة لتنفيـذ بـرامج               

 عملية التنمية ومشروعاهتا أصبح السكان الوافدون       التنمية االجتماعية واالقتصادية، ومع تقدم وتوسع     
 .وقوة العمل الوافدة من أبرز اخلصائص املميزة للمجتمع السكا�ي بدولة الكويت

 
 وهـى أعلـى �سـبة       1990من إمجايل العـاملني يف الكويـت عـام          % 86.3وقد مثلت العمالة األجنبية حنو      

تراجعـت �سـبة العمالـة األجنبيـة      ) 2( اجلـدول رقـم       وكمـا يتضـح مـن      2006ويف عـام    . وصلت هلا هـذه العمالـة     
وتركزت العمالة الوافـدة يف القطـاع اخلـاص، ويعمـل          . فقط من إمجايل قوة العمل يف الكويت      % 82حبيث بلغت حنو    

جتارة اجلملة والتجزئـة واملطـاعم والفنـادق    : من هذه العمالة يف أربعة قطاعات بصفة رئيسية وهى   % 86أكثر من   
والبناء والتشـييد  % 9.8والصناعات التحويلية وبنسبة % 21.4واخلدمات االجتماعية وبنسبة  %) 45.5(وبنسبة  
9 .% 9.7وبنسبة 

 
                                                 

.130غرفة جتارة وصناعة الكويت، املرجع السابق، ص   9 
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وإذا كان الطلب على العمالة الوافدة ارتبط إجيابياً بـالنمو االقتصـادي يف الكويـت خـالل مرحلـة الـرواج         
املاضـي، إال أن هـذا االرتبـاط مل يظهـر بـنفس        واال�تعاش يف السبعينات والنصف األول من الثما�ينـات مـن القـرن             

القوة خالل فرتات الرتاجع االقتصادي واخنفاض معدالت النمو، ومل تشهد سوق العمل ظاهرة اهلجرة العائدة على    
�طاق واسع واكتفت معظم الشركات ومؤسسات القطـاع اخلـاص بتخفـيض الرواتـب واالمتيـازات والبـدالت الـيت                    

 . وذلك ملواجهة النقص الذي طرأ على أرباحهاكان يتمتع هبا الوافدون
 

ــتعطلني الكــويتيني يف    -ز  ــم   30/6/2006بلغــت �ســبة امل  عامــل 12484) 4( وكمــا يتضــح مــن اجلــدول رق
ــة    %.1.3، وعلــى املســتوى القــومي بلغــت   %3.72وبنســبة  ــة القــوى العامل ــامج إعــادة هيكل ــاً لرب� ووفق

 مواطنـاً ومواطنـه، بنسـبة       20782احثني عـن عمـل      واجلهاز التنفيذي للدولـة، بلـغ إمجـايل املسـجلني كبـ           
ــة  ــون وعــددهم   %6.2إمجالي ــهم متعطل ــه وبنســبة   5266، من ــاً ومواطن ، وتضــم النســبة  %1.57 مواطن

ــراغبني يف العمــل والتــدريب يف اجلهــات غــري احلكوميــة مــن       ــامج ال ــدى الرب� األخــرية إمجــايل املســجلني ل
 وتضـم منتظـروا الوظـائف       15516وعـددها   % 4.63املتخصصني وغري املتخصصـني، والنسـبة الباقيـة         

احلكومية غري املسجلني يف بر�امج إعادة اهليكلة وال يزالون بقائمة ديوان اخلدمة املد�ية من املتخصصـني                
 10.وغري املتخصصني 

 
 2000عـام  % 1ويف دراسة لصندوق النقد الدويل جند أ�ه قد زادت معـدالت البطالـة يف الكويـت مـن                   

 24921 – 30/6/2006ويف دراســة أخــرى بلــغ املتعطلــون عــن العمــل يف . 11 2005عــام % 4.4إىل 
 %.51 منهم حنو الكويتينيعامل بلغت �سبة 

 
وبالرغم من وجود تعارض يف األرقام اخلاصة بالبطالـة والبـاحثني عـن العمـل واملسـجلني للحصـول علـى                 

ا منخفضـة، باإلضـافة إىل البطالـة املقنعـة     عمل، إال أ�ه ال ميكن إ�كار عدم وجـود بطالـة حتـى وان كا�ـت �سـبته       
واليت يف حالة تزايد مستمر، األمر الذي يهدد جهود االستفادة من طاقات القـوى البشـرية املواطنـة يف أعمـال هلـا                       

 .إ�تاجيتها
 

                                                 
 تنفيـــــذي للدولـــــة، جهـــــود الرب�ـــــامج فـــــى تكويـــــت القطـــــاع اخلـــــاص، ملتقـــــى  بر�ـــــامج إعـــــادة هيكلـــــة القـــــوى العاملـــــة واجلهـــــاز ال  10

 .2007 مايو 8-7    التكويت األول، الكويت 
 

 11 ).2005 – 2000(، حالة الكويت عن الفرتة 2006، الدويلتقرير صندوق النقد  

 17

 



وهذا التوجه إذا استمر على ما هو عليه فإ�ه يهـدد إمكا�يـة اإلصـالح مسـتقبالً، حيـث يتعـود األفـراد                        
 .نوع من احللول واليت تكفل هلم دخالً عالياً ومأمو�اً وال تتطلب منهم عمال يف املستقبلعلى هذا ال

 
عزوف الداخلني اجلدد إىل سوق العمل عـن قبـول   : وقد تعددت أسباب البطالة يف الكويت ومن أمهها       

 واالمتيازات املوازيـة  الوظائف يف القطاع اخلاص �ظراً لتد�ى األجور يف هذا القطاع وعدم قدرته على دفع األجور         
 .لتلك اليت يقدمها القطاع احلكومي

 
كما ترجع البطالة إىل النظم التعليمية والتدريبية وما يسا�دها من إعالم وعادات، هذه النظم حتتـاج إىل                  

هذا باإلضافة إىل وجود �ظرة قدمية للبطالة باعتبارها مشـكلة اجتماعيـة ال اقتصـادية عالجهـا                 . تغيري جوهري 
ب مزيد من التوظيف يف القطاع احلكومي بصرف النظر عن إ�تاجية العاملني، مما يتعـارض مـع النظـرة احلديثـة            يتطل

إىل معاجلة البطالة من خالل جهود خلق فرص العمـل املناسـبة للبـاحثني عنـه بوصـفها عمليـة مسـا�دة وأساسـية                        
 .للنمو االقتصادي للدولة

 
   :       :  :       : 

 
�تيجة لالختالل يف تركيبة قوة العمل اليت تسيطر عليها العمالة األجنبية واليت تعرب عـن وضـع غـري مالئـم            

ملسرية التنمية فيمـا يتعلـق باجلوا�ـب االجتماعيـة واألمنيـة، اسـتلزم األمـر ضـرورة وضـع سياسـات طويلـة األجـل                      
 .اً لرفع كفاءة العمالة الوطنية، وخلق املزيد من فرص العمل املنتجة هلالتحقيق التوازن السكا�ي وأيض

 
وســوف تتحــدث عــن بعــض اجلهــود املبذولــة يف معاجلــة البطالــة وتــوطني العمالــة الكويتيــة ودور القطــاع   

 .اخلاص والدور املتوقع الحتاد الشركات االستثمارية يف خلق املزيد من فرص العمل
 
 :لعمالة الوطنية  إقرار قا�ون دعم ا-1

جاءت موافقة جملس األمة على اقرتاح بقا�ون لـدعم العمالـة الوطنيـة وتشـجيعها علـى العمـل يف القطـاع              
 .اخلاص، يف وقت يتزامن مع ظهور بوادر بطالة كويتية حقيقية
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ولذلك ظهرت احلاجة لقا�ون يلـزم احلكومـة باملسـامهة ماليـا يف حتمـل جـزء كـبري مـن تكـاليف املوظـف                          
 .لكوييت يف القطاع اخلاص وتقديم احلوافز لرب العمل لتعيني العمالة الوطنيةا



 
وقد القى قا�ون دعم العمالة الوطنية ترحيباً من أصحاب العمل يف القطـاع اخلـاص، خاصـة أن القـا�ون                      

 50(فـال  ألزم احلكومة بتقديم دعم مـادي لـه يتمثـل يف حتملـها عنـه العـالوة االجتماعيـة والعـالوة عـن اخلمـس أط            
إضـافة إىل حتملـها راتـب الكـوييت العامـل يف القطـاع اخلـاص أثنـاء تأديتـه اخلدمـة العسـكرية            ) ديناراً عن كل طفـل  

 .اإللزامية وحتملها أيضاً �سبة من تكاليف تدريبه
 

ويعترب إقرار اجمللس لـذلك القـا�ون إجنـازاً كـبرياً وأول خطـوة علـى طريـق اإلصـالح االقتصـادي املنتظـر                         
 .يتمثل يف إصدار قوا�ني لتشجيع االستثمار األجنيب وتطوير قا�ون التجارةالذي 

 
وقد ا�تهجت احلكومة الكويتية جمموعة من السياسات برزت واضحة يف خطط التنميـة البشـرية لدولـة                  

 .الكويت واليت ركزت على هتيئة البنية احلالية واملتوقعة ملواجهة مستجدات األوضاع الراهنة واملتوسطة
 

كما عمدت احلكومة إىل إصدار حداً لشركات القطاع اخلاص يقضى بتوظيف قدر معـني مـن الكـويتيني           
باإلضافة إىل هذا سارعت احلكومة الكويتيـة إىل تبنـى خطـط تقضـى بإعطـاء األفضـلية للكـويتيني لشـغل                      . فيها

 كـويتيني سـنوياً، هـذا إىل    من املوظفني املغرتبني مبـوظفني % 10وظائف يف القطاع اخلاص وذلك من خالل استبدال    
جا�ــب حتديــد �ســبة حمــددة وفقــا للقطاعــات االقتصــادية لعــدد الوظــائف الكويتيــة املفروضــة، مــع تقــديم حــوافز 

ويبـدو أن هلـذا القـرار وقعـاً إجيابيـاً إذ اخنفـض معـدل البطالـة بـني            . للشركات اخلاصة اليت تتجـاوب هلـذا القـرار        
12 . 2006يف يو�يو % 3.7  إىل2005يف يو�يو % 4.4الكويتيني من 

 
وباإلضــافة إىل إعطــاء األفضــلية للكــويتيني يف فــرص العمــل، تســعى احلكومــة إىل خلــق فــرص وظيفيــة     

 .جديدة خالل السنوات القليلة املقبلة الستيعاب الكم اهلائل من الشباب الكوييت

                                                 
 12 .20/2/2007تقرير جلوبل عن السكان يف دولة الكويت، جريدة الوطن بتاريخ الثالثاء  

 19

 



 
 : سياسة إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة يف الكويت -2

ت سياسة إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة باجلهاز احلكومي يف الكويت، يف إعـادة تركيبـة                 متثل 
القوى العاملة، واالستخدام األمثل للموارد البشرية الوطنية من خالل إحـالل العمالـة الوطنيـة حمـل العمالـة الوافـدة                     

13 .يم  على مستوى األداء ومبا يتالءم مع خمرجات التعلرمبا ال يؤث

 
 :ويسعى مشروع اإلحالل إىل حتقيق عدد من األهداف منها  

 - أ .زيادة فرص العمل املتاحة للعمالة الوطنية

.املسامهة يف معاجلة ظاهرة البطالة   - ب

  حتقيـــــــق التـــــــوازن بـــــــني الطلـــــــب علـــــــى الوظـــــــائف احلكوميـــــــة مـــــــن خمرجـــــــات املؤسســـــــات  -ج
 .ولة     التعليمية املختلفة وفرص العمل املتاحة من قبل الد

ــت،      -د ــة يف التكويــــ ــداف الدولــــ ــاً ألهــــ ــدة حتقيقــــ ــة الوافــــ ــل العمالــــ ــة حمــــ ــة الوطنيــــ ــالل العمالــــ   إحــــ
 .    ومشاركة العمالة الوطنية يف التنمية االقتصادية للدولة

ـــ ــى         -هــ ــغلها علــ ــر شــ ــويتيني وقصــ ــري الكــ ــغل بغــ ــت تشــ ــى كا�ــ ــائف التــ ــبعض الوظــ ــيني بــ ــف التعــ   وقــ
 .     الكويتيني فقط

 
، حيث ظهرت مشكلة الفـائض يف بعـض ختصصـات خمرجـات     1997حالل يف عام   وقد بدأت فكرة اإل    

ولذلك مت وضع خطة اإلحالل موضع التنفيذ مـن خـالل توزيـع الفـرص               . التعليم والباحثني عن العمل من الكويتيني     
 .أخرىاملتوقعة من سياسة اإلحالل على خمرجات التعليم من �احية وربطها باجلهات املعنية باإلحالل من �احية 

 
وقد حظي مشروع اإلحالل باهتمـام خـاص مـن جا�ـب ديـوان اخلدمـة املد�يـة، والـذي أصـدر القـوا�ني                      

والقــرارات لتفعيــل دور هــذا املشــروع وتشــكيل فــرق العمــل املختلفــة إلجنــازه وفقــاً جلــدول زمــين حمــدد وحتقيــق  
، وقـرار  2000لعـام  ) 2(قـرار رقـم    وال1997لعـام  ) 2(القـرار رقـم   : األهداف املرجوة منه، ومن هذه القـرارات      

 بشأن حتديد احلد األد�ى لنسب العمالة الوطنية وفقاً للنشاط االقتصادي 2002 لعام 904جملس الوزراء رقم 
 
 

                                                 
 ديـــــوان اخلدمـــــة املد�يـــــة، ورقـــــة عمـــــل حـــــول إحـــــالل العمالـــــة الوطنيـــــة حمـــــل العمالـــــة الوافـــــدة باجلهـــــاز احلكـــــومي بدولـــــة               13

 .2007    الكويت، مايو 
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ــد  .  على مستويات األداء باجلهات املختلفةرلكل جهة، كما تضمنت هذه القرارات تنفيذ اإلحالل مبا ال يؤث وقـ

 .هات احلكومية املختلفة مع ديوان اخلدمة املدينة يف تنفيذ هذا املشروعشاركت وزارة املالية واجل
 

ويعكس تطور عدد املوظفني املد�يني العاملني يف الوزارات واإلدارات احلكوميـة والـيت يوضـحها اجلـدول                  
يف % 35مـن   ارتفاع النسبة املئوية للكويتيني يف إمجايل عـدد املـوظفني املـد�يني، فقـد زادت هـذه النسـبة                    ) 5(رقم  

، وبعـد ذلـك   1992يف بدايـة عـام   % 70، ثـم قفـزت إىل حنـو    1990يف بدايـة عـام   % 50 إىل حنو   1983بداية عام   
يف % 74، ثم أخذت يف الصعود ووصلت إىل حنو         %67أخذت يف التقلب صعوداً وهبوطاً ولكنها مل تنخفض عن          

بة املئوية للعاملني غري الكويتيني يف الـوزارات  ويف مقابل هذه الزيادة اخنفضت النس. 2006النصف الثا�ي من عام    
 .2006يف النصف الثا�ي من عام % 26واإلدارات احلكومية إىل حنو 

)5(جدول رقم جدول رقم  )5(
  تطور عدد املوظفني املد�يني العاملني يف الوزارات واإلدارات احلكوميةتطور عدد املوظفني املد�يني العاملني يف الوزارات واإلدارات احلكومية

النسبة املئويةعدد املوظفني  كويتىغريكويتىاجملموعغري كويتىكويتىالتاريخ
144447 93824 50623 

   65% 35% 20/10/1983 
146139 79039 67100 54.1% 45.9% 20/1/1990    

30.2% 69.8% 1/2/1992 102688 31012 71676 
74.2% 10/10/2006   

192290 19537 142753
25.8%

 .49املرجع السابق، ص : املصدر     
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 :لوطنية  جتربة القطاع املصريف يف دعم العمالة ا-3
اتبعت البنوك الكويتية اسـرتاتيجية تدريبيـة ملوظفيهـا متثلـت يف رفـع سـاعات التـدريب وزيـادة امليزا�يـة                       

املخصصة للربامج التدريبيـة، وذلـك اسـتنادا إىل خطـط إدارات املـوارد البشـرية تركـز علـى الـربامج واملبـادرات                        
وطنية واملوهوبة، وأدى ذلك إىل جتاوز البنوك �سـبة        املخصصة لالستثمار يف العناصر البشرية وخاصة الكوادر ال       

التكويت املستهدفة كما هي مقرره يف جدول زمين وضعه بنك الكويت املركزي، فعلى سبيل املثـال زادت �سـبة             
 .من جمموع العاملني لديه% 50العمالة الوطنية يف بنك اخلليج عن 



، كمـا ارتفعـت �سـبة الكـويتيني يف الوظـائف      %55ى إىل كما زادت �سـبة العمالـة الوطنيـة يف بيـت التمويـل الكـويت           
14 .  31/3/2006وذلك يف % 83القيادية إىل 

 . دور القطاع اخلاص الكويتى يف التوظف-4
من إمجايل قوة العمل الكويتية يعملون يف القطاع احلكومي والقطاع املشـرتك،      % 93مما سبق وجد أن حنو       

 .قط والباقي يعملون يف القطاع العائلي باإلضافة إىل املتعطلونف% 4بينما يعمل يف القطاع اخلاص حنو 
 

أما بالنسبة ملسامهة القطاع اخلاص يف تشغيل مجيع العـاملني كـويتيني وغـري كـويتيني جنـد أهنـا زادت عـن          
آخـذه يف التصـاعد وأن كا�ـت مبعـدالت ضـعيفة حيـث       ) 6(وأن هذه النسبة وكما يتضح من اجلـدول رقـم     % 50

 .2005 عام 51.6 إىل 2004عام % 50.9ة القطاع اخلاص من زادت مسامه
 

)6(  )6(جدول رقم جدول رقم 
%.  %.األمهية النسبية للقطاعات املختلفة يف تشغيل العمالة اإلمجالية يف االقتصاد الكويتى األمهية النسبية للقطاعات املختلفة يف تشغيل العمالة اإلمجالية يف االقتصاد الكويتى 

الســــــــنة  القطاع
200320042005

    القطاع احلكومي 23.4 21.8 20.7
 50.2 50.9 51.6 القطاع اخلاص

 25.2 25.8 26.4 القطاع العائلي   
املتعطلون   

1.5 1.21.3
100.0اإلمجايل 100.0100.0

 .65، ص 2005بنك الكويت املركزي، التقرير االقتصادي، : املصدر 
، 2005من النمو يف أعـداد القـوى العاملـة بالقطـاع اخلـاص خـالل عـام        % 95وتشري البيا�ات إىل أن حنو    

، أمـا العمالـة الوطنيـة يف القطـاع اخلـاص فقـد زادت            %12.3داد العمالـة الوافـدة بنسـبة        جاء �تيجـة الزيـادة يف أعـ       
، وعلـى أثـر ذلـك ارتفعـت األمهيـة النسـبية ألعـداد العمالـة الوطنيـة يف مجلـة القـوى                   %21بنسبة كبرية بلغت حنو     

اض األمهية  وعلى حساب اخنف2005عام % 3.3 إىل حنو 2004عام % 3.1العاملة بالقطاع اخلاص من حنو 
 
 
 

                                                 
.2006بيت التمويل الكويتى، جهود البيت لدعم العمالة الوطنية، أبريل  14  
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، 2004فيمـا بـني هنايـة عـامي     % 96.7إىل حنـو  % 96.9النسبية ألعداد العمالة الوافدة يف ذلـك القطـاع مـن حنـو        

2005.15

 
وال شك أن ارتفاع األمهية النسبية ألعـداد العمالـة الوطنيـة بالنسـبة إلمجـايل العـاملني يف الكويـت يعتـرب            

 املزيد من فرص العمل، كما يعرب عن شـئ مـن التغـيري حنـو �ظـرة الكـويتيني      مؤشراً على أمهية هذا القطاع يف خلق  
 .بالنسبة للعمل يف القطاع اخلاص، وجناح اجلهود املبذولة من الدولة حنو حتفيز العمل بالقطاع اخلاص

 
 : دور قطاع االستثمار يف زيادة التوظف -5

خلـق املزيـد مـن فـرص العمـل وذلـك لعـدة              يطلع قطاع االستثمار يف السوق الكوييت بدور قيادي وميكنه          
16 :أسباب أمهها ما يلي 

 
يف سوق  2007 الكويت لـألوراق املاليـة وذلـك يف سـبتمرب      - أ شركة مدرجة    45حيتوى هذا القطاع على     

وهى النسبة األعلـى بـني قطاعـات السـوق     . تقريباً من إمجايل عدد الشركات املدرجة% 23.6وبنسبة  
 .املختلفة

 
مـن إمجـايل رأس مـال       % 24.4 مليون دينـار كـوييت وبنسـبة         1,743ركات االستثمارية   يبلغ رأس مال الش    - ب

، وقـد بلغـت     2007 مليون دينار كوييت وذلك كما يف سـبتمرب          7,12الشركات املدرجة بالسوق والبالغة     
مـن إمجـايل القيمـة السـوقية     % 18 مليون دينـار كـوييت وبنسـبة    10,259القيمة السوقية لقطاع االستثمار     

 .2007 مليون دينار تقريباً وذلك يف سبتمرب 57,3ركات املدرجة بالسوق والبالغة للش
 
 . 2007 مليون دينار كوييت، وذلك للنصف األول من عام 2,835 بلغ إمجايل األرباح للشركات االستثمارية -ج

 
 
 
 

                                                 
 15 .96، مرجع سبق ذكره، ص 2005بنك الكويت املركزي،  

 
16   Dr Ramadan Al-Sharrah, The role of Union of Investment Companies in the Development & 

Promotion of the National Economy of the State of Kuwait, Paper presented to XVII International 
Conference – Troyes, France: June 9 – June 11, 2007. pages 13,14.   
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 300منـها حـوايل    مليـار دينـار كـوييت    17 بلغت األصول املـدارة مـن قبـل الشـركات االسـتثمارية حـوايل              -د

 .مليون دينار كوييت ختص الصناديق االستثمارية بالسوق الكوييت
 

  مـــــن خـــــالل البيا�ـــــات الســـــابقة �ســـــتطيع أن �ؤكـــــد أمهيـــــة هـــــذا القطـــــاع احملـــــوري لالقتصـــــاد  -هــــــ
ــالل        ــن خـــ ــوق مـــ ــال الســـ ــددة يف جمـــ ــام متعـــ ــوم مبهـــ ــاع يقـــ ــذا القطـــ ــافة إىل أن هـــ ــوطين، باإلضـــ      الـــ

ــن  ــي عــــ ــداول املؤسســــ ــه         التــــ ــديرها، وأ�ــــ ــيت يــــ ــتثمارية الــــ ــناديق االســــ ــافظ والصــــ ــق احملــــ   طريــــ
ــود         ــاع أن يقــــ ــذا القطــــ ــتطيع هــــ ــايل يســــ ــوق، وبالتــــ ــا�ع ســــ ــاً كصــــ ــب دوراً هامــــ ــن أن يلعــــ      ميكــــ
     الســـــوق ويعمـــــل علـــــى التـــــوازن بـــــني العـــــرض والطلـــــب وبـــــذلك يقلـــــل مـــــن آثـــــار اهلبـــــوط غـــــري 

 باإلضـــــــافة إىل تـــــــوافر . رين    املـــــــربر للســـــــوق ممـــــــا يســـــــاعد علـــــــى محايـــــــة صـــــــغار املســـــــتثم 
     املهنيـــــة لـــــدى القـــــائمني علـــــى إدارة هـــــذه االســـــتثمارات، األمـــــر الـــــذي يـــــؤدى يف النهايـــــة إىل          

 .    تطوير السوق و�شر الوعي االستثماري وكذلك توفري املزيد من الشفافية
 

 :وينقسم القطاع االستثماري وخدمات التمويل إىل قسمني رئيسني مها 
 

ــذه تنقســم إىل  : ا الرئيســية االســتثمار وإدارة احملــافظ والصــناديق االســتثمارية     شــركات أ�شــطته  - أ وه
 .شركات استثمارية متارس األ�شطة التقليدية وأخرى متارس أ�شطتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

وهـذه تنقسـم إىل شـركات تقـدم خـدمات ماليـة تقليديـة               : شركات خدمية تقوم بتقديم خدمات ماليـة         - ب
 . تقدم خدمات مالية إسالميةوأخرى 

 
 

 بلغ عـدد العـاملني لـدى شـركات االسـتثمار املدرجـة لـدى قطـاع املؤسسـات املاليـة           24/4/2007ويف  
 ، وهـذا يعنـى أن هـذا القطـاع     17% 78وغـري الكـويتيني   % 22 منهم  موظف وعامل بلغت �سبة الكويتيني    2722

 . توسيعه وتنشيطهميكن أن خيلق املزيد من فرص العمل للكويتيني من خالل

                                                 
.24/4/2007لشؤون االجتماعية والعمل، وزارة ا  17 
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  -  -    :   : 

 
 :مما سبق �الحظ ما يلي 

 
حققت االقتصاديات اخلليجية معدالت منو مرضية خالل السنوات األوىل من القرن إحلـادي والعشـرين،               

.ويتوقع هلا أن تستمر يف ذلك بسبب توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط
1. 

 

 
ية والتوسع يف اإل�فاق على مشاريع البنيه األساسية، وبسبب عجز أسـواق  �تيجة زيادة اإليرادات النفط    .2

العمل احمللية يف هذه الدول عن توفري األعداد املطلوبة من العاملني مـن حيـث الكـم والكيـف، توسـعت            
 .هذه الدول يف استقطاب العمالة األجنبية عربية وغري عربية

 
يع قاعـدة اإل�تـاج وختفـيض تكاليفـه ومعاجلـة القصـور يف              وبالرغم من أن العمالة الوافدة سامهت يف توس       

قوة العمل احملليـة، إال أهنـا مـن الناحيـة األخـرى هلـا تـأثري سـليب علـى النـواحي األمنيـة وعلـى مسـتوى                        
 .اخلدمات اليت تقدمها الدولة للمواطنني األصليني، وأيضاً على البطالة يف هذه الدول

 
 اخلليجية يتميز باحنراف هيكلة السكا�ي حيث جنـد أن الكـويتيني     االقتصاد الكوييت كباقي االقتصادات    .3

كمـا جنـد أن قـوة       . ميثلون فقط حنو ثلـث السـكان وحنـو ثلثـي السـكان أجا�ـب مـن جنسـيات متعـددة                    
مـن إمجـايل قـوة العمـل يف الكويـت والنسـبة الباقيـة متثـل                 % 18العمل الكويتية متثل �سبة متد�ية تبلغ حنـو         

ا باإلضـافة إىل أن املواطنـون الكويتيـون يفضـلون العمـل يف القطـاع احلكـومي حيـث                    هـذ . العمالة الوافدة 
مـن إمجـايل قـوة العمـل الكويتيـة تعمـل يف القطـاع احلكـومي والقطـاع املشـرتك، وذلـك                       % 93جند أن حنـو     

 .لوجود األمان واألجور العالية يف القطاع احلكومي
 

منخفضة ولكن تربز املشكلة من خـالل قيـاس مـدى    معدالت البطالة مازالت يف جمملها معدالت آمنة و       .4
قدرة سوق العمل على امتصاص األعداد املتزايدة من الباحثني عن عمل وفقا للظروف واملعطيات الـيت       
تصــاحب هــذا الســوق، وكــذلك مــدى القــدرة علــى معاجلــة التبــاطؤ امللحــوظ لــدى القطــاع اخلــاص يف  

ضـعف مسـتوى   : ود ذلـك إىل مجلـة مـن األسـباب منـها            االستجابة لربامج اإلحالل والتـوطني، ورمبـا يعـ        
األجور والرواتب يف القطاع اخلاص وعدم توافر املهـارات املطلوبـة لـدى البـاحثني عـن عمـل واإلسـراف                     

.الزائد يف استقدام العمالة األجنبية وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها
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�ون دعم العمالة الوطنية وتشـجيعها للعمـل يف         إقرار قا : بذلت بعض اجلهود لتوطني العمالة الكويتية منها         .5
القطاع اخلـاص، وحتمـل الدولـة جـزءا مـن تكـاليف املوظـف الكـوييت يف القطـاع اخلاص،وتقـديم احلـوافز                        

 كما مت وضع حدا لشركات القطاع اخلاص يقضى بتوظيف قدر معني من الكـويتيني           . ألصحاب األعمال 
 .فيها

 
سـوق    .6 ميثـل أمهيـة كـبرية مـن حيـث عـدد الشـركات املدرجـة يف                   قطاع االستثمار يف االقتصـاد الكـوييت      

وهو بذلك يستطيع أن يقوم بـدور هـام يف تـوطني            . الكويت لألوراق املالية و�سبتها ورأس املال واألرباح      
العمالة الكويتية وذلك من خالل الشراكة مع احلكومة واليت جيب أن تساهم يف تـدريب العمالـة الكويتيـة                   

للعمــل يف القطــاع اخلــاص وأيضــاً مــن خــالل حتمــل احلكومــة التأمينــات االجتماعيــة   حبيــث تكــون مهيــأة 
وعالوة األطفال، مع حتفيز الشباب على إقامة املشـروعات الصـغرية مـن خـالل تـوفري األرض وتـدريب                    

 .هؤالء الشباب على كيفية أن يكون رجل أعمال صغري
 
 يف تشــغيل العمالــة اإلمجاليــة كويتيــة وغــري %50القطــاع اخلــاص الكــوييت يســاهم يف املتوســط بــأكثر مــن   .7

 إىل إمجايل القوه العاملة يف القطاع اخلـاص مازالـت �سـبة          وبالرغم من أن �سبة العاملني الكويتيني      .كويتية
منخفضــة للغايــة، إال أن األمهيــة النســبية إلعــداد العمالــة الوطنيــة الكويتيــة يف مجلــة القــوه العاملــة هبــذا  

يد، وهذا يعترب مؤشـراً جيـداً علـى أمهيـة هـذا القطـاع يف خلـق املزيـد مـن فـرص                        القطاع آخذة يف التزا   
 .العمل واملساعدة يف عالج البطالة وتوطني العمالة الكويتية خالل الفرتة القادمة

 
ــه         ــهم يف القطــاع اخلــاص كو� ويكمــن حــل مشــكلة اســتيعاب الكــويتيني القــادمني لســوق العمــل يف توطين

مل يف الكويت واملوظف األصغر لقوة العمل الكويتية يف �فـس الوقـت، وهـذا يتطلـب اختـاذ          املوظف األكرب لقوة الع   
 :العديد من اإلجراءات اليت �رى من أمهها ما يلي 

 
جيب أن يعمل التشريع على إرساء دعائم حقوق العامل يف القطاع اخلاص ومحايته من تسـلط أصـحاب                   -أ 

وافدة وخفض تكلفة العمالة الوطنية من جهـة أخـرى حتـى    العمل بالدرجة األوىل، ورفع تكلفة العمالة ال   
.تضيق الفجوة بني تكلفة تشغيلهما
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�ســبة العمالــة الوطنيــة جيــب أن يلتــزم هبــا القطــاع اخلــاص مبــا يتناســب مــع الوظــائف واملهــن املختلفــة،     -ب 

أساسـي  وبشرط أن تقوم العمالة الكويتية املسجلة علـى شـركات القطـاع اخلـاص مبزاولـة العمـل بشـكل                     
 .وفعلي، وإال أصبحت عمالة ومهيه تؤثر سلبيا على االقتصاد القومي

 
جيب أن تكون هذه العمالة مدربة ومهيأة للعمل يف القطاع اخلاص، وأن توضـع ضـوابط معينـه لتشـغيلها                     -ج 

 .وتقييمها وحماسبتها
 

مـل الكويتيـة    ضرورة إعادة هيكلة �ظام التدريب كشرط ضروري لالرتقاء بقـدرة املعـروض مـن قـوة الع                 -د 
 .على مواكبة التغريات املرتقبة يف هيكل الطلب على العمالة

 
يف دراسة عن املشروعات الصغرية يف الكويت، تبني من �تائج االستقصـاء أن �سـبة كـبريه مـن الشـباب                      -ه 

يفضلون العمل باملشروعات الصغرية، وأيضاً لديهم الرغبة يف التوسع يف هذه املشـروعات، وقـد تـبني أن                  
 األرض والتنظيم من العناصر النادرة بالنسبة للمشروعات الصغرية، أما عنصـري العمـل ورأس      عنصري

ــذه املشــروعات      ــام تأســيس ه ــثالن مشــكلة أم ــال مي ــال ف ــذه الدراســة ميكــن اختــاذ    . امل ويف ضــوء ه
 18.اإلجراءات املناسبة لتدعيم هذه املشروعات وحتفيز الشباب الكوييت على العمل هبا 

 
رتكيز يف اخلطط احلالية واملستقبلية على تفعيـل دور القطـاع اخلـاص يف حتقيـق معـدل منـو                    جيب أن يتم ال    -و 

اقتصادي مستقر ويف تنويع مصادر الدخل وتنمية املوارد املالية للدولة ويف تكوين رأس املال واسـتيعاب     
 .قوة العمل الوطنية

اشي والرواجـى ويتـيح لقـوى    جيب العمل على وجود مناخ استثماري مستقر حيرص على التفاعل اال�تع       -ز 
االســتثمار يف املنطقــة اخلليجيــة أن تشــارك وأن تعمــل مــن خــالل الشــراكة علــى زيــادة وإمنــاء وتوســيع    

كمـا جيـب أن تعتمـد دول اجمللـس إطـاراً مشـرتكاً لرصـد إحصـاءات سـوق                    . وجتديد رقعة االسـتثمار   
سـوق العمـل، كمـا ينبغـي علـى      العمل وخاصة قياس البطالة بطريقه دقيقة ورصد الظروف السـائدة يف       
 .دول اجمللس أن تعمل ما يف وسعها على توحيد التعاريف ووسائل القياس
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-د



 
تفعيل دور الشركات االستثمارية من خالل احتاد الشركات االستثمارية، والذي يتوقع لـه أن يقـوم بـدور                 -ح 

 . الكويتيةفاعل يف تنشيط حركة االستثمارات وتنمية االقتصاد القومي وتوطني العمالة

 
ويلعب احتاد الشركات االستثمارية الكويتيـة دوراً هامـاً يف احليـاة االقتصـادية حيـث يسـاهم بـالرأي يف                     
القضايا اليت ختص قطاع االستثمار، كمـا يـتم اخـذ رأى االحتـاد يف مشـروعات القـوا�ني االقتصـادية عنـد طرحهـا              

 .للمناقشة مثل قا�ون هيئة أسواق املال
ا االحتاد �رى أ�ه ومن الضـروري االهتمـام بتفعيـل عالقـة احتـاد الشـركات االسـتثمارية             ولتفعيل أداء هذ  

بسوق الكويت لألوراق املالية، حيث جيب أن يساهم االحتاد من خالل الشركات االسـتثمارية واخلـدمات املاليـة          
 مع املؤسسات ذات الصـلة  بتقديم قيمة مضافة للمجتمع ككل والقيام بتشغيل األيدي العاملة الوطنية وكذلك األمر 

 .املباشرة بأ�شطة الشركات كبنك الكويت املركزي ووزارة التجارة والصناعة
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سـوف  . وال شك أن قيام االحتاد بعدد من اإلجراءات اليت تسـاهم يف هتيئـة املنـاخ االسـتثماري اجليـد           
د سياسـات إصـالح شـامل       بيد أن األمر وكما أوضـحنا حيتـاج إىل اعتمـا          . يساهم ذلك يف عالج مشكلة البطالة     

 .لسوق العمل عن طريق تعزيز حركة العمالة وأيضاً تعزيز اإل�تاجية وتقوية الصلة بني �ظام التعليم وسوق العمل
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