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إشكالية التركيبة السكانية بني الواقع االقتصادي واملستقبل «»4-3
من وقت آلخر تطفو على الساحة قضية الخلل في التركيبة السكانية في الكويت ،حيث ال يمثل الكويتيون سوى أقل من  40في المئة من
مجموع السكان ،وفي كل مرة تثار فيها هذه القضية يجري بالتوازي الحديث عن مدى واقعية تقليص أعداد الوافدين واآلثار المترتبة
على االقتصاد الوطني في هذه الحالة ،في ظل غياب سياسة واضحة ورؤية منطقية لعمليات االحالل ،وفي ظل المخاوف من خسارة
العديد من الجهات لخبرات متراكمة تكونت في الكويت عبر عقود ،بينما البديل أقل خبرة ،وهو أمر يستلزم التعاطي معه أن يكون االحالل
في خط
ٍ
مواز لبرامج تأهيلية حقيقية ومخرجات تعليم جيدةً .
واالشكالية األكبر هو أنه في الوقت الذي تطرح فيه الدولة خططا لالصالح االقتصادي تحتاج المشروعات الواردة ضمنها ألعداد أكبر
من الوافدين ،يتحدث المسؤولون في الدولة عن خفض أعداد الوافدين ،كما أن السياسة االصالحية المعلنة بزيادة االعتماد على القطاع

الخاص لتنويع موارد االقتصاد الوطني يعني توسع القطاع الخاص في االنتاج ،وهوما يفرض الحاجة ألعداد أكبر من الوافدين ،في ظل
عزوف المواطنين الذين تسعى الدولة لدفعهم باتجاه القطاع الخاص عن العديد من التخصصات والمهن ،التي ال غنى للقطاع الخاص عنها.
وهناك فريق يرى أن المشكلة ال تكمن باألساس في أعداد الوافدين بقدر ما تكمن في زيادة أعداد العمالة الهامشية ،فهذه النوعية هي
لب المشكلة ،فالعمالة الوافدة الماهرة ذات فائدة كبرى لالقتصاد الوطني ،وعلى الدولة أن تعمل باألساس على زيادة المردود من ورائها
على االقتصاد الوطني ،وخير مثال على ذلك تجربة دبي ،و«النهار» من جانبها تساهم في النقاش المطروح حول هذه االشكالية بملف
اقتصادي يعكس وجهات نظر متنوعة.
وفيما يلي التفاصيل:

املشكلة ال تكمن في العدد وإنما في النوعية واملردود االقتصادي

سوق العمل في حاجة إلى بديل لنظام الكفيل
السبيعي :االهتمام باملشروعات الصغيرة والتوسع الصناعي يحد من ظاهرة العمالة الهامشية
إنشاء هيئة عامة
أوصت الدراسة التحليلية عن العمالة في الكويت بإنشاء
هيئة عامة مستقلة للعمالة تكون تابعة لرئاسة الوزراء،
يكون من أهدافها ض��رورة وض��ع السياسة العمالية في
ال��دول��ة وتحديد االح�ت�ي��اج��ات الفعلية م��ن التخصصات
المطلوبة من العمالة االجنبية ،ووضع اللوائح والقوانين
التي تنظم شؤون العمالة الوافدة.
وأوض �ح��ت ب��أن��ه م��ن مهامها اي�ض��ا ح��ل ك��اف��ة المشكات
ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ج��وان��ب ال�ق��ان��ون�ي��ة وال �م��ال �ي��ة واالن�س��ان�ي��ة
للعمالة الوافدة ،ومحاسبة المؤسسات والشركات التي
تجلب عمالة اك�ث��ر م��ن الحاجة الفعلية ،وتقديم تقارير
دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتقييم اوضاع
العمالة والمتغيرات.
وب �ج��ان��ب ذل ��ك ت �ق��وم ال�ه�ي�ئ��ة ب��اس �ت �ص��دار ق��ان��ون ي�ج��رم
االتجار باالقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه
ال �ج��ري �م��ة ،وان �ش��اء ال �م��دن ال�ع�م��ال�ي��ة وال �ت��أك��د م��ن نتائج
الفحص الطبي المسبق للعمالة وتفعيل وتطبيق برامج
توعية للعمالة الوافدة.

بدر ال�سبيعي

االقتصاد الذي يخلو
من املشروعات
الصغيرة اقتصاد غير
مكتمل
كتب وليد حسن

ال تكمن المشكلة ف��ي أع��داد الوافدين
ب� � �ق � ��در م� � ��ا ت� �ك� �م ��ن ف� � ��ي غ� � �ي � ��اب خ �ط��ة
واض � �ح� ��ة ل� �س ��وق ال �ع �م ��ل ت �ع �م��ل ع�ل��ى
الحد م��ن العمالة الهامشية ،وتجذب
ال�ع�م��ال��ة ع��ال�ي��ة ال �ك �ف��اءة ال�ت��ي يتحقق
م��ن ورائ �ه��ا م� ��ردود اق �ت �ص��ادي م��ؤث��ر،
فحسب ال��دراس��ات التي أع��دت في هذا
الشأن ف��إن تسارع النمو في األنشطة
ال�خ��دم�ي��ة كثيفة ال�ع�م��ال��ة ك��ان ل��ه أث��ره
ال�م�ل�م��وس ف��ي ت��زاي��د أع� ��داد ال��واف��دي��ن
ب �م �ع��دالت ف��اق��ت م�ث�ي��ات�ه��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�م��واط�ن�ي��ن ،ب�م��ا ت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك من
اخ � �ت ��ال ه �ي �ك��ل ال �م �ج �ت �م��ع ال �س �ك��ان��ي
وس� ��وق ال �ع �م��ل ،وف �ي �م��ا ت �ظ��ل ال�ع�م��ال��ة
الوافدة مطلوبة لتسيير كافة األنشطة
الخدمية واإلنتاجية في الكويت ،فمن
ال� �ض ��روري ال �ح��د م ��ن دخ� ��ول ال�ع�م��ال��ة
االج� �ن� �ب� �ي ��ة غ� �ي ��ر ال� �م ��ؤه� �ل ��ة ،وغ��رب �ل��ة
ال �ع �م ��ال ��ة ال �ح ��ال �ي ��ة م� ��ن ال� �ف� �ئ ��ات دون
المستوى ،وال�ح��د م��ن تاعب شركات
استقدام العمالة ،والعمل على اعطاء
العمالة ال��واف��دة حقوقها كاملة وفق
آل�ي��ات تعتمد على وض��ع بديل لنظام
ال� �ك� �ف� �ي ��ل وف� � ��ق ش� � � ��روط وم� ��واص � �ف� ��ات
م �ن �ظ �م��ة ال� �ع� �م ��ل ال� ��دول � �ي� ��ة ،وت ��وص ��ي

سوق العمل

الدراسات بإنشاء هيئة عامة مستقلة
للعمالة تكون تابعة لرئاسة ال��وزراء،
ي� �ك ��ون م� ��ن أه ��داف � �ه ��ا ض� � � ��رورة وض ��ع
السياسة العمالية في الدولة وتحديد
االحتياجات الفعلية من التخصصات
ال �م �ط �ل��وب��ة م� ��ن ال� �ع� �م ��ال ��ة األج �ن �ب �ي��ة،
ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم
شؤون العمالة الوافدة.

املشروعات الصغيرة
أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية
لاستثمار بدر السبيعي على ضرورة
االه� �ت� �م ��ام ب ��ال� �م� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وال�م�ت��وس�ط��ة وك��ذل��ك ال�ص�ن��اع��ة ال��ذي
أصبح أمرا حتميا وذلك حتى تساعد
على استيعاب ج��زء كبير م��ن العمالة
ال��واف��دة ،م�ض�ي�ف��ا ”:أي اق�ت�ص��اد يخلو
م��ن ال �م �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة ف�ه��و غير
م�ك�ت�م��ل وب��ال �ت��ال��ي الب ��د أن ت�ن�م��و ه��ذه
المشروعات الصغيرة ويكون لها حيز
كبير ف��ي االق�ت�ص��اد وال�ن��ات��ج الوطني
خ��اص��ة أن ال �ش��رك��ات ال �ك �ب �ي��رة اخ ��ذت
ح �ي��زا م��ن ال �س��وق ،ون �ح��ن ن�ح�ت��اج إل��ى
مشروعات صغيرة من أجل خلق فرص
ج��دي��دة وض ��خ رؤوس أم� ��وال ج��دي��دة،
متمنيا أن يتم االهتمام والرعاية من
قبل الدولة بهذه المشروعات”.

وق� � ��ال ال �س �ب �ي �ع��ي :ع �ن��دم��ا أرى ح�ج��م
ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة ف ��ي ال �ك��وي��ت وال �ت��ي
وصلت إل��ى  3مايين نسمة مقارنة ب�
 1.3مليون مواطن كويتي كنت اعتقد
أننا دولة صناعية أو زراعية من الطراز
األول ألن حجم هذه العمالة يعني إما
أن نكون دولة صناعية أو دولة زراعية
وبما أننا دولة صحراوية اكتشفت أن
م�ع�ظ��م ه ��ؤالء ع�م��ال��ة ه��ام�ش�ي��ة ول�ي��س
لهم عاقة بالصناعة وال الزراعة.
وع��ن رؤي��ة « نيو ك��وي��ت»  2035التي
اط �ل �ق �ت �ه ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة م � ��ؤخ� � ��را ع �ل��ق
ال�س�ب�ي�ع��ي «ض��اح �ك��ا» أن ��ه ي�ت�م�ن��ى أن
ي �ك ��ون ك ��ل ع� ��ام ه �ن ��اك « ن �ي��و ك��وي��ت»
تحمل رؤية جديدة للتنمية  ،موضحا
ب ��أن ��ه ي ��راه ��ا ب ��داي ��ة ان �ط ��اق ��ة ج��دي��دة
لاقتصاد ولتنفيذ الخطة التنموية
للدولة وه��ذا يستدعي االهتمام أكثر
ب��ال �ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ي ال� ��ذي ي�س�ه��م في
تشغيل هذه العمالة واالستفادة منهم
في تنفيذ مخطط الدولة في التوسع.
وف� �ي� �م ��ا ي� �خ ��ص ال � �ش� ��رك� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لاستثمار أكد السبيعي انها تحرص
ع � �ل� ��ى أن ت � �ج� ��دد ن �ف �س �ه ��ا س� �ن ��وي ��ا ،
موضحا أنها تعمل دوم��ا على تعزيز
ودع� � � ��م ال� �م� �ن� �ت ��ج ال� ��وط � �ن� ��ي م � ��ن خ ��ال
ط ��رح ال �م �ش��اري��ع واألف� �ك ��ار ال�ص�ن��اع�ي��ة

ال �ط �م��وح��ة ال �ت ��ي ت �خ �ض��ع ال� ��ى ع�م�ل�ي��ة
ت�ق�ي�ي��م م ��ن خ� ��ال ل �ج �ن��ة ت�ح�ك�ي��م على
ق ��در ع ��ال م ��ن ال�م�ه�ن�ي��ة ت �ق��وم ب��ان�ت�ق��اء
أه� ��م ال �م �ش��اري��ع ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى دع�م�ه��ا
وتطويرها في مرحلة الحقة.

التركيبة السكانية
وت�ش�ي��ر دراس� ��ة تحليلية ع��ن العمالة
ال � ��واف � ��دة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وأث � ��ره � ��ا ع�ل��ى
التركيبة السكانية ف��ي دول ��ة الكويت
إلى ان عملية التنمية في دولة الكويت
قد أسفرت خ��ال الحقبة الماضية عن
اتساع حجم الطلب على قوة العمل.
وم��ع صغر حجم المجتمع السكاني
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،وع � � ��دم ق � � ��درة ال� �م� �ع ��روض
م��ن ق��وة ال�ع�م��ل ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى توفير
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �م � �ت� ��زاي� ��دة ل �ع �م �ل �ي��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة ،ات �ج �ه��ت ال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ال ��ى تسهيل عملية اس�ت�ق��دام
وتوظيف العمالة ال��واف��دة للتعويض
عن القصور في حجم وهيكل العمالة
الوطنية عن تلبية متطلبات التوسع
ف ��ي ال� �ن� �ش ��اط االق� �ت� �ص ��ادي ول �ت��وف �ي��ر
اح �ت �ي��اج��ات ان� �ش ��اء وت �ش �غ �ي��ل م��راف��ق
البنية األساسية ومشاريع الخدمات
االجتماعية واألنشطة المرتبطة بها.
وك� � ��ان ل� �ت� �س ��ارع ال �ن �م��و ف� ��ي األن �ش �ط��ة

الخدمية كثيفة العمالة أثره الملموس
ف��ي ت��زاي��د أع � ��داد ال��واف��دي��ن ب�م�ع��دالت
فاقت مثياتها بالنسبة للمواطنين،
بما ترتب على ذل��ك م��ن اخ�ت��ال هيكل
المجتمع السكاني وسوق العمل.
واش � � ��ارت ال� ��دراس� ��ة ال� ��ى ان ال�ت��رك�ي�ب��ة
السكانية في الكويت تعاني من بعض
الخلل ليس فقط في عدم التوازن بين
اع��داد الوافدين والمواطنين ،انما الن
ال ��زي ��ادة ف��ي ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة اغلبها
عمالة هامشية سائبة وعليها الكثير
من الماحظات االمنية واالجتماعية.
وأوض � � � �ح� � � ��ت ال � � � ��دراس � � � ��ة أن ال� �خ� �ط ��ة
التنموية لدولة الكويت ضمن الرؤية
االستراتيجية للدولة حتى ع��ام 2035
احتوت على خمسة أهداف وهي:
 ال�ه��دف األول :زي��ادة الناتج المحلياالج � �م� ��ال� ��ي ورف� � � ��ع م� �س� �ت ��وى م �ع �ي �ش��ة
المواطن.
 الهدف الثاني :القطاع الخاص يقودالتنمية وفق آليات محفزة.
 الهدف الثالث :دعم التنمية البشريةوالمجتمعية.
 ال �ه ��دف ال ��راب ��ع :ت �ط��وي��ر ال�س�ي��اس��اتالسكانية لدعم التنمية.
 ال �ه��دف ال�خ��ام��س :االدارة الحكوميةالفعالة.

أش��ارت ال��دراس��ة التحليلية ع��ن العمالة ف��ي الكويت إلى
وج ��ود ب�ع��ض ال �س �ي��اس��ات ال ��ى االرت� �ق ��اء ب�م�س�ت��وى األداء
للقوى العاملة الوطنية من خال برامج التأهيل القيادي
ل�ل�م��راف��ق ،وال�ت�ح��دي��د ال��دق�ي��ق ل��اح�ت�ي��اج��ات المستقبلية
للجهات الحكومية والخاصة من العمالة ،ووضع البديل
لنظام الكفيل وتشجيع األنشطة االنتاجية التي تعتمد
على التكنولوجيا المكثفة لرأس المال ،ودعم المشروعات
الخاصة والصغيرة ،والمساهمة في حل مشكلة البطالة
ً
ً
من خال توظيف  11ألفا سنويا في الجهات الحكومية،
وتوفير حوالي  14ألف فرصة عمل للمواطنين بالقطاع
ال�خ��اص والمشترك ،وال�ح��د م��ن دخ��ول العمالة االجنبية
غير ال�م��ؤه�ل��ة ،وغ��رب�ل��ة العمالة الحالية م��ن ال�ف�ئ��ات دون
ال�م�س�ت��وى ،وال�ح��د م��ن ت��اع��ب ش��رك��ات اس�ت�ق��دام العمالة،
العمل على اع�ط��اء العمالة ال��واف��دة حقوقها كاملة وفق
آليات تعتمد على وضع بديل لنظام الكفيل وفق شروط
ومواصفات منظمة العمل الدولية.
وتتمثل هذه السياسيات في التالي:
 - 1انتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة.
 - 2تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص.
ً
 - 3تعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيدا من الفرص
لقوة العمل الوطنية.
 - 4زي��ادة نسب العمالة الوطنية من اجمالي العمالة في
سوق العمل.
 - 5زي � ��ادة ف ��رص ال �ع �م��ل ل�ل�ع�م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ال�ق�ط��اع
الخاص.
 - 6تطوير ورفع كفاءة قوة العمل الوطنية للعمل بالقطاع
الخاص.
 - 7الحد من األنشطة االقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع
األنشطة االقتصادية كثيفة رأس المال.
 - 8رفع انتاجية العمالة في الدولة.
 - 9دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 - 10تطوير آليات استقدام واقامة العمالة الوافدة.
 - 11تحسين صورة دولة الكويت كراعية لحقوق االنسان.

مشروعات التركيبة السكانية وسوق العمل
تقرير المتابعة ال��دوري الثالث للخطة السنوية -2017 2016
ال �ص ��ادر ع��ن ال�م�ج�ل��س األع �ل��ى للتخطيط ي��ؤك��د أن م��وض��وع
التركيبة السكانية يحتل أهمية كبيرة ،حيث ساهمت حركة
التنمية والعمران خال سنوات ارتفاع أسعار النفط في تزايد
أع��داد الوافدين بسبب حاجة مشروعات التنمية ،إضافة إلى
وج��ود اخ�ت��ال هيكلي ف��ي س��وق العمل بين القطاعين العام
والخاص.
ويوضح التقرير أن��ه بالنظر إل��ى مشروعات الخطة السنوية
الحالية ،نجد أن هناك جهتين ساهمتا في مشروعات قطاعات
التنمية البشرية والمجتمعية المعنية بالحد م��ن مشكات
التركيبة السكانية وس��وق العمل  ،هما الهيئة العامة للقوى
ال �ع��ام �ل��ة ،وب��رن��ام��ج إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة وال �ج �ه��از
التنفيذي للدولة.
وك��ان للتنمية البشرية والمجتمعية م�ش��روع��ات ل�ه��ذا ال�ع��ام،
بإجمالي استثمارات أقل من نصف مليون دينار ،لم ينفق منها
سوى  6.22في المئةحتى نهاية الربع الثالث من سنة الخطة،
وم��اح��ظ أن أح��د م �ش��روع��ات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة،
وهو مشروع “ تقنين إصدار تصاريح العمل -الحد من مشكلة
العمالة الوافدة والهامشية ومواجهتها» وصل لما يقرب من
 80في المئةمن مرحلته التنفيذية ،وهو إنجاز يحسب للهيئة،
ونأمل أن تحذو بقية المشروعات حذو هذا المشروع .في حين
كان التطور طفيفا للغاية في مشروعات برنامج إعادة هيكلة
القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،فلم ينفق شيئا على
ً
المشروع المخصص له ميزانية بالخطة السنوية ،علما بأن
هناك مشروعين ليس لهما مخصصات مالية.

املوقف التنفيذي ملشروعات قطاع التركيبة السكانية وسوق العمل والتشغيل
الربع األول
اسم المشروع  /الجهة

التكلفة
نوع
المشروع السنوية

االنفاق

مرحلة
المشروع

نسبة اإلنفاق

الربع الثاني

نسبة إنجاز
المرحلة

مرحلة
المشروع

نسبة إنجاز
المرحلة

الربع الثالث
مرحلة
المشروع

نسبة إنجاز
المرحلة

الهيئة العامة للقوى العاملة
تقنين إصدار تصاريح العمل-الحد من مشكلة العمالة الوافدة
والهامشية
ومواجهتها
تطبيق المرحلة االولى من منظومة المؤهات المهنية
الكويتية
تطوير واستكمال منظومة المؤهات المهنية

7,000

485

6.93

تنفيذية

10.00

تنفيذية

40.00

تنفيذية

79.00

تطويري 10,000

350

3.50

تنفيذية

29.00

تنفيذية

29.00

تنفيذية

29.00

29.99

تنفيذية

19.00

تنفيذية

19.00

تنفيذية

31.00

تطويري

تطويري 103,773 346,000

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
تنفيذ برامج التدريب والتأهيل
ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
إنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تطويري

0

إنشائي 100,000

إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية

إنشائي

االجمالي

6

0

0

0.00

تنفيذية

14.00

تنفيذية

30.00

تنفيذية

50.00

0

0.00

تحضيرية

10.00

تحضيرية

12.00

تحضيرية

14.00

0

0.00
تحضيرية

25.00

تحضيرية

30.00

تحضيرية

40.00

104,608 463,000

22.59

