
1

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ::::إعــــــــــــدادإعــــــــــــدادإعــــــــــــدادإعــــــــــــداد
 حممد عد�ان وديعحممد عد�ان وديعحممد عد�ان وديعحممد عد�ان وديع. . . . دددد

 
 

 
 

 
 
 

 حالة  حالة  حالة  حالة –ضرورات االصالح ضرورات االصالح ضرورات االصالح ضرورات االصالح : : : : التعليم وسوق العملالتعليم وسوق العملالتعليم وسوق العملالتعليم وسوق العمل    
     الكويتالكويتالكويتالكويت
 



 
2

 
 ::::املقدمــــــــــــــةاملقدمــــــــــــــةاملقدمــــــــــــــةاملقدمــــــــــــــة ))))1((((

 فهي - الذي يعده سنوياً بر�امج األمم املتحدة اإلمنائي    HDIتتمـيز الكويـت مبركـز مـتقدم يف دلـيل التنمـية البشـرية                
لكن امللفت للنظر أن الكويت ال حتظى بنفس املرتبة يف دليل . ربية يف عدد من السنواتحتظى باملركز األول على الدول الع

 للكويت مقابل 1998عام % 58فـإن معـدل الـتمدرس لـلمراحل الدراسية الثالث جمتمعة ال يزيد عن      . التحصـيل العـلمي   
% 64ملة الدول العربية و   جل% 60لعمان و % 58للسعودية و % 57يف اإلمارات و  % 70يف قطر و  % 74يف البحرين و  % 81

 .1ملتوسط الدول النامية% 86ملتوسط العامل و
 

تطـرح األدبـيات، مـن الناحيـتني الـنظرية واإلمـربيقية، تسـاؤالت عديـدة حول دور التعليم يف سوق العمل  فالتعليم                      
يناقض هذه املسلمة اليت يـزيد مـن فرص االستخدام من جا�ب، غري أن ما عرف ببطالة املتعلمني يف العديد من دول العامل               

تتبـناها مدرسـة رأس املـال البشري اليت تدعم قدرة التعليم على زيادة قابلية االستخدام بأ�ه يرفع فرص زيادة الدخل أيضاً          
.. ا�ظـــر). (وأثبتـــت ذلـــك مـــن خـــالل حســـابات معـــدالت العـــائد مـــن التعلـــيم عـــلى املســـتويني الفـــردي واالجـــتماعي (

Psacharopoulos 1985 . ( ود ذلـك ألن التعلـيم يـرفع اإل�تاجـية �ظرياً     ويعـ)وبالتايل حيسن املركز ) مربر ارتفاع الكسب
 .التنافسي للمؤسسة أو لفرع الصناعة أو البلد املعين يف �طاق العوملة

 
ويذكرون أن التعليم يزيد من فرص اهلجرة وبالتايل التوجه إىل سوق عمل دولية حتسن ختصيص املوارد البشرية 

 .وترفع من مردود استخدامها على املستوى الدويل والفرديالنادرة 
 

أو (إن توصـيف أسواق العمل الكويتية ال ميكن أن يتم دون إبراز اإلشكاالت اليت تواجه العاملني يف ضوء احنسار      
بلدان النامية  معـدالت الـنمو االقتصـادي وتغلغل ثورة املعلومات والتقا�ات احلديثة والتسابق العاملي على أسواق ال               ) تذبـذب 

 .أو النفاذ إىل أسواق العامل
 

والكويـت مـثل العديـد مـن دول الشـرق األوسـط علـيها أن تتكيف مع حتديات داخلية وخارجية ضعف أسعار            
الـبرتول عاملـياً ، أو تذبذهبـا، األمـر الـذي يـنقص عوائـد التصدير وبالتايل يضع ضغوطاً خارجية على  املواز�ات يف العديد         

ويف �فس الوقت فإن . صـدرة للـبرتول يف اإلقلـيم مبـا يف ذلـك بعـض الـدول األكـثر غـنى مـثل العربية السعودية                      مـن الـدول امل    
وبالتايل . الظـرف احلالـية ألسـواق التمويل الدولية تقدم أفقاً حمدوداً ملقابلة قصورات التصدير عرب األقراض األجنيب املتوسع          

. دى العديـد من الدول من أجل متويل العجز اهلائل يف احلساب اجلاري   فـإن االحتياطـيات الرمسـية االمجالـية قـد هبطـت لـ             
وإذا أخذ�ـا باالعتـبار اآلفـاق املـتوقعة لضـعف سـوق الـنفط للفـرتة القادمـة فـإن الـتحدي اآل�ي للسياسة هو تبين إجراءات                    

ضييق اال�فاق العام، توسيع واجلهود من أجل إعادة ت  . إلعـادة الـتوازن االقتصـادي الكـلي وترقـية منـو األ�شـطة غـري النفطية                
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قـاعدة الدخـل، واملضـي قدمـاً يف اإلصالح اهليكلي ستكون أموراً هامة ذات أثر على التعليم والتشغيل والتقدم حتى اآلن      
وتتعرض منظومة التعليم ومنظومة سوق العمل والصلة بينهما إىل ا�تقاد متعدد األوجه سواء . 2يف هذه املناطق كان حمدوداً

 .ا أم يف أداء كل منهمايف هياكله
     

تواجـه دراسـة موضوع كالذي يبني أيدينا، واسع أفقياً، ضرورة اال�تقائية يف التعامل بالعمق مع كامل حماوره، األمر     
الـذي دفعـنا إىل االقتصـار عـلى أبـرز ما �عتقده مشكالت سوق العمل الكويتيني يف احلاضر أو املستقبل القريب وخصوصاً                   

 .صلة بالتعليم كجا�ب من املشكلة أو حل من حلوهلاتلك املشكالت املت
 

ثا�ـياً السـكان والتعلـيم وسـوق العمـل وتقـدم حسابات         : سـتعاجل الورقـة هـذه املقدمـة املوضـوع يف األقسـام التالـية               
سوق ومن ثم يف القسم الثالث تتناول خصائص . للرصيد التعليمي يف الكويت وجهود التعليم املتنوعة خالل العقود األخرية

العمـل يف الكويـت ويف القسـم الـرابع تقـدم الدراسـة حماولـة إجـراء تقديـرات للقـوى العاملة يف الكويت حسب القطاع ووفق                    
 .بعض اخلصائص األخرى كاجلنسية وتنتهي الورقة خبالصة وتوصيات تطرحها على املؤمتر للتبادل واإلثراء

 
 ::::السكان والتعليم وسوق العملالسكان والتعليم وسوق العملالسكان والتعليم وسوق العملالسكان والتعليم وسوق العمل ))))2((((

 ::::هيكل السكانهيكل السكانهيكل السكانهيكل السكان 1----2 

)  غري كوييت298,5 كوييت و168,8( ألف ساكن 467,3لقـد تطـور عـدد سـكان الكويـت يف العقود األخرية من                 
ــيون و)  غــري كويــيت687,1مــنهم  (1975 ألــف عــام 994,8 إىل 1965عــام  مــنهم  (1985 ألــف عــام 697,3وإىل مل

 ألف عام 255وإىل مليو�ني و) يت ألف غري كوي922منهم  (1995 ألـف عام  515,6  وإىل ملـيون )  غـري كويـيت  1226,8
 3) غري كوييت442,7منهم مليون و (1999

 
مـنذ أن دخلـت الكويـت مرحلة إ�شاء بناها التحتية عقب االستقالل وتوسع الثروة النفطية استعا�ت بيد عاملة            

وهبطت % 36.1، 1965وقـد بلغـت �سـبة السـكان الكويتـيني عـام       . أجنبـية اخـتلف تركيـبها خـالل العقـود املنصـرمة           
إال أن النسبة قد عادت إىل االرتفاع بعد حرب حترير الكويت     . 1985عام  % 27.7 ثـم إىل     75عـام   % 30النسـبة إىل    

1اجلدول املرفق رقم ( ثـم عـادت إىل اهلـبوط ثا�ية بتضخم جديد يف إعداد الوافدين         1995عـام   % 41.6فوصـلت إىل    

.( 
 

 ))))1((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 %%%%نسية يف الكويت نسية يف الكويت نسية يف الكويت نسية يف الكويت تطور هيكل السكان حسب النوع واجلتطور هيكل السكان حسب النوع واجلتطور هيكل السكان حسب النوع واجلتطور هيكل السكان حسب النوع واجل
 

                                                           
2 World Development outlook 1999  

 .27 و 25 ص 1999 اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام 3
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 العامالعامالعامالعام      ذكورذكورذكورذكور إ�اثإ�اثإ�اثإ�اث اموعاموعاموعاموع

 1965 ك 18.4 17.7 36.1

  غ 42.9 21.0 63.9

  مج 61.3 38.7 100

 1975 ك 15.4 15.5 30.0

  غ ك 39.3 29.0 69.1

  مج 54.7 45.3 100

 1985 ك 14.0 13.7 22.7

  غ ك 42.9 29.4 72.3

  مج 56.9 43.1 100

 1995 ك 20.7 20.9 41.6

  غ ك 37.3 21.1 58.4

  مج 58.0 42.0 100

 1999 ك 17.8 18.2 36.0

  غ ك 43.1 20.9 64.0

  غ 60.9 39.1 100

 ).).).).27ص ص ص ص  ( ( ( (1999 و  و  و  و 1997اموعة االحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة االحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة االحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة االحصائية السنوية الكويتية لعام : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

 يصل  ، ومن املتوقع أن2000 ألف �سمة يف مطلع عام 2255) مع الوافدين (لقـد كـان حجـم سـكان الكويـت           
للسنتني % 41.86و% �39.14سـبة اإل�اث     (2010 ألـف عـام      2949العـدد بـافرتاض اسـتمرار الـنزعات احلالـية إىل            

قد يكون بسبب ارتفاع الطلب على التعليم وتأخر (إال أن معدالت اإلسهام يف النشاط االقتصادي ترتاجع      . 4)عـلى الـتوايل   
ا�ية لصاحل املواطنني الذين يتمتعون تقليدياً مبعدالت إسهام بقوة العمل أقل االلتحاق بسوق العمل أو بسبب تغري الرتكيبة السك

 ).من الوافدين
 ::::التعليم وسوق العملالتعليم وسوق العملالتعليم وسوق العملالتعليم وسوق العمل 2----2 

ما زالت حباجة إىل ) التعلـيم الـنظامي، إعـادة التعليم والتدريب   (إن العالقـة بـني التعلـيم وسـوق العمـل باالجتـاهني           
العديد من النظريات املطروحة يف هذا الصدد سواءاً أكا�ت ضمن تيار رأس  كـثري مـن الـبحوث التطبيقية إلثبات أو رفض           

 .املال البشري واملصفاة واإلشارة وخط اال�تظار أم تيار جتزؤ سوق العمل وسواءا كان التجزؤ تقا�ياً أم اجتماعياً
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ألخص يف احلكومة ضمان التعيني وعلى ا(وعـلى العمـوم يطـرح الباحـثون أن التعلـيم يسـاعد عـلى اكتساب العمل               
كما يساعد على رفع اال�تاجية فيه واحلصول على    . وبالـتايل يصـبح مـن املدهـش وجـود بطالـة املتعـلمني             ) وسـرعته وأمـنه   

، وميكّـن  الفـرد من اكتساب املزيد من رأس املال البشري خالل   )مـن خـالل ارتفـاع األجـر املـرافق الرتفـاع التعلـيم             (مثارهـا   
، وعلى اهلجرة )األولية عوضاً عن الثا�وية   (والدخول إىل قسم السوق املناسب      ) لى رأس العمل  اخلربة، والتدريب ع  (العمل  

وسـوق العمـل الدولـية ولكن بالتأكيد يف حالة بلدان �امية عديدة، والكويت منها، أن التعليم يوجه اخلرجيني إىل سوق العمل       
وبالنسبة للدول فإن .  طاملـا مسحـت موارد الدولة بذلك  احلكومـية ذات املـزايا النسـبية والقـدرة الـنظرية عـلى االسـتيعاب        

إضافة إىل مزايا . من خالل منو اإل�تاجية) كما هو حال املؤسسة والقطاع   (االستثمار يف التعليم يرفع مركز الدولة التنافسي        
 .التعليم األخرى االقتصادية واالجتماعية

 
وال ) زن الكمي بني العرض والطلب على العمالة املتعلمةالتوا(والصلة بني التعليم وسوق العمل ليست عددية فقط 

وإمنـا ديناميكـية  ألن الـتوازن املسـتقبلي ال بـد أن يكـون مـتحركاً لتغري عنصر        ) مـن حيـث اجلـودة وحمـتوى املـناهج     (�وعـية   
 .الطلب، على األقل

 
وافقاً مع حاجات سوق    وتركـز الدراسـات العديـدة عـلى ضـرورة إصـالح مـنظومات التعليم العربية وجعلها أكثر ت                  

 ).1998وديع ) (مهنياً وقطاعياً ومكا�ياً(العمل بالكم والكيف والتوزيع 
 
 ::::صناعة التعليمصناعة التعليمصناعة التعليمصناعة التعليم 3----2 

حتــتجز صــناعة التعلــيم يف الكويــت جــزءاً هامــاً مــن املــوارد البشــرية عــلى شــكل مدرســني وإداريــني إضــافة إىل   
 :5خرط يف التعليم على النحو التايلكان العنصر البشري املن) فرباير (2000ففي عام . الطلبة
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 448161   طلبة 

   37623   مدرسون

 12285 إداريون ومستخدمون

  ـــــــــــــــــــــــــــ   
   498069 

 
مــتعهدو البــناء والبــناؤون ومــوردو املــواد التعليمــية   (بأشــكال خمــتلفة " الصــناعة"إضــافة إىل املــتعاو�ني مــع هــذه  

ومــن اال�فــاق %) 5(هــذه الصــناعة مــن املــوارد املالــية عــلى جــزء مــن الدخــل القومــي يقــارب   كمــا حتصــل ). …املتــنوعة
 .6 1997عام % 14احلكومي 

 
 ::::األميةاألميةاألميةاألمية 4----2 

عام  % 27.1فقد تراجعت �سبتها من . عـلى الـرغم مـن اجلهود املبذولة يف التعليم فإن األمية ما زالت موجودة              
ة لـيس فقـط ألهنا عادة ما تكون لدى الفئات العمرية الكبرية اليت ال    ويعـود اسـتمرار األمـي     . 1999عـام   % 8 إىل   1980

حتظى بتعليم للكبار كافٍ إلزالة أميتها وبالتايل  يرتبط وجود تلك األمية بإ�طفاء تلك األجيال، ولكن أيضاً لعدم سد منابع           
 . الورقةوهو ما سنعود إليه يف مكان آخر من هذه . األمية أي عدم تعميم التعليم االبتدائي

 

واإل�اث  (2000عام % 17.7 إىل 1980عام % 32.4إذا كا�ت معدالت األمية يف الكويت قد تراجعت من 
يف العامني  % 10.2إىل % 31.6، فـإن بلـداً كاألردن قد هبط هبذا املعدل يف الفرتة ذاهتا من         )هلـن معـدالت أكـرب بالطـبع       

 ).11-47 ص1999يو�سكو (على التوايل 
 

 سنة ما زال 24-15 كل اجلهود املبذولة فإن حجم األمية لدى الشباب الكويتيني من فئة العمر     وعلى الرغم من  
 (2000 ألف عام 28إىل )  إ�اث24 ألف من الذكور و23 (1980 ألف عام 47فقد تراجع هذا احلجم من . كبرياً

لــدى % 22.5 (1980 عــام% 19.4أمــا معــدل األمــية لــدى هــذه الفــئة فقــد هــبط مــن ).  ألــف عــلى الــتوايل12.15
 ).2ا�ظر اجلدول رقم ). (لدى الذكور% 7.7 لدى اإل�اث و6.5 (2000فقط عام % 7.1إىل ) اإل�اث
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 ))))2((((اجلدول رقم  اجلدول رقم  اجلدول رقم  اجلدول رقم  

  سنة سنة سنة سنة24–    15تطور أمية السكان من تطور أمية السكان من تطور أمية السكان من تطور أمية السكان من 
 

  معدل األمية معدل األمية معدل األمية معدل األمية ))))ألوفألوفألوفألوف((((أعداد أعداد أعداد أعداد 
 مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ

 األعواماألعواماألعواماألعوام

24 23 47 22.5 16.9 19.4 1980 
21 17 38 14.4 11.7 13.1 1985 
22 21 44 12.4 11.5 12.0 1990 
13 14 28 8.9 9.3 9.1 1995 
12 15 28 6.5 7.7 7.1 2000 

 11----47 ص  ص  ص  ص 99يو�سكو يو�سكو يو�سكو يو�سكو : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

و�ظــراً ألن هــذه الفــئة العمــرية تضــم الداخلــني اجلــدد إىل ســوق العمــل،  الفعلــني أو احملــتملني، فــإن يف بقــاء هــذه     
يم عن استيعاب كامل األوالد يف سن التمدرس االبتدائي وإىل خلل يف توزيع املوارد        األعـداد إشـارة إىل قصور منظومة التعل       

 .بني حلقات التعليم
 

ا�ظر اجلدول  (1999عام % 16.4 إىل 1980عام % 5.8لقد ارتفعت �سبة محلة الشهادات فوق الثا�وية من       
 .ولكن هذا االرتفاع ال يضمن االستعمال املناسب) 3رقم 

 
 ))))3((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 %%%%حسب أعلى مؤهل  دراسيحسب أعلى مؤهل  دراسيحسب أعلى مؤهل  دراسيحسب أعلى مؤهل  دراسي) ) ) )  سنوات فأكثر سنوات فأكثر سنوات فأكثر سنوات فأكثر10((((تطور التوزيع النسيب للسكان الكويتني تطور التوزيع النسيب للسكان الكويتني تطور التوزيع النسيب للسكان الكويتني تطور التوزيع النسيب للسكان الكويتني 
 

1999**** 1994    **** 1988 1985 1980  
 أمي 27.1 17.8 15.2 10.7 8.0
 يقرأ ويكتب 14.3 11.0 8.7 7.7 7.4
 ابتدائي 24.1 24.8 21.0 24.5 24.2
 متوسط 19.6 24.3 29.8 29.8 28.8
 مؤهل ثا�وي 9.2 11.8 13.1 13.9 15.1
 دبلوم 2.5 4.7 5.7 5.9 6.9
 درجة جامعية 3.3 5.7 6.5 6.9 9.0
 ماجستري أو أعلى م.غ م.غ م.غ 0.6 0.5
 مج 100 100 100 100 100

 58 ، ص  ، ص  ، ص  ، ص 2000معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

  من العام من العام من العام من العام12////31*  *  *  *  
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استثمار �اقص أو حتت (ستثمر يف التعليم كفاية إن قضـاء عـدة سـنوات فقـط يف املدرسة قد يعين أن التلميذ مل ي                
فكـم تعـلم وما هي اخلربة اليت اكتسبها من املدرسة يعتمدان كثرياً على جهد الطالب الدراسي كما يعتمدان    ). االسـتثمار 

وحتــاول اـتمعات تشـجيع الطلـبة عـلى الدراســة جبـد أكـثر مـن خـالل تعــيني         . عـلى عـدد السـنوات املقضـاة يف املدرسـة     
اتذة أكفـأ وذوي حوافز على االجناز وتشريط الدخول إىل التعليم العايل وعلى األخص للحقول اليت حيصل خرجيها على        أسـ 

مقوماً بشكل ما بالفحوص أو االختبارات إضافة إىل عالمات       (ومن هذه الشروط اإلجناز املدرسي السابق       . دخـل مـرتفع   
هادات فقـط ألولـئك الذيـن حيصـلون احلـد األد�ـى املقـبول من اإلجناز        االمـتحا�ات العامـة كالـبكالوريا، ومـن خـالل مـنح الشـ            

ولكــن اخلــربة صــعبة ). اجلـامعي يف حقوهلــم، ومــن خـالل تقديــم أوراق التزكــية خلــرجيها الذيـن ســيدخلون إىل ســوق العمـل    
وفق �ظرية  (القـياس بشـدة، كمـا هـو معلـوم، لذلـك فإن هذه الشهادات ال تقدم الكثري من املعلومات عن خصائص الطالب                     

مما جيعل القدرات العالية لبعض الطلبة أقل تقييماً يف السوق من حقيقتها . ، وخصوصاً تلك اليت يرغبها رب العمل   )اإلشارة
وهلذا فإن . وكذلـك القـدرات املتواضـعة حتصـل عـلى أعـلى ممـا تسـتحقه وإن أخـذت متوسط التعويض وفق سلم األجور             

ني عـلى حتفـيز رأس املـال البشـري العـايل بقـدر ما يساعد متوسطي الكفاءة وما       سـلم األجـور احلكومـي الصـلب قـد ال يعـ       
 .دوهنم على البقاء يف سوق عمل آمنة ولكنها غري اقتصادية على اتمع

 

من السكان غري الكويتيني هلم من التعليم ابتدائي أو أقل بينما جتد هذه النسبة لدى الكويتيني فقط    % 58إن حنو   
 ).4ملرفق رقم  اجلدول ا39.6%7

 ))))4((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

   %  %  %  %1999توزيع سكان الكويت وفقاً للحالة التعليمية توزيع سكان الكويت وفقاً للحالة التعليمية توزيع سكان الكويت وفقاً للحالة التعليمية توزيع سكان الكويت وفقاً للحالة التعليمية 
 

  كوييتكوييتكوييتكوييت غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت تراكمي كتراكمي كتراكمي كتراكمي ك كككك....تراكمي غتراكمي غتراكمي غتراكمي غ
 أمي 8.0 11.6 8.0 11.6
 يقرأ ويكتب 7.4 33.1 15.4 44.7
 ابتدائي 24.2 13.2 39.6 57.9
 متوسط 28.8 19.9 68.4 77.8
 ثا�وي 15.1 12.4 83.5 90.2
 دبلوم 6.9 3.4 90.4 94.6
 عايل 9.6 6.5 100 100
 مج 100 100  

 ....57، ص، ص، ص، ص2000قاعدة املعلومات االقتصادية واملالية للمصرفني، معهد الدراسات املصرفية، الكويت قاعدة املعلومات االقتصادية واملالية للمصرفني، معهد الدراسات املصرفية، الكويت قاعدة املعلومات االقتصادية واملالية للمصرفني، معهد الدراسات املصرفية، الكويت قاعدة املعلومات االقتصادية واملالية للمصرفني، معهد الدراسات املصرفية، الكويت : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 
 
 
 

                                                           
 .م االبتدائي يف الكويت عنها يف عدد كبري من دول العمالة الوافدة مع احلذر يف املقار�ة بسبب اختالف طول مرحلة التعلي7
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 ::::الرصيد التعليميالرصيد التعليميالرصيد التعليميالرصيد التعليمي 5----2 

). 5ا�ظر اجلدول رقم   ) (ات فأكثر  سنو 10( لدى سكان الكويت     8لقد قمنا حبساب الرصيد التعليمي املتوسط     
 .و �الحظ التزايد املستمر هلذا الرصيد لدى الكويتيني مقابل تراجع مستمر فيه لدى غري الكويتيني

 
 ))))5((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 تطور الرصيد التعليمي املتوسط لدى سكان الكويت تطور الرصيد التعليمي املتوسط لدى سكان الكويت تطور الرصيد التعليمي املتوسط لدى سكان الكويت تطور الرصيد التعليمي املتوسط لدى سكان الكويت 

  حسب اجلنسية حسب اجلنسية حسب اجلنسية حسب اجلنسية1999----1988) ) ) )  سنوات فأكثر سنوات فأكثر سنوات فأكثر سنوات فأكثر10 ( ( ( (
 

1999 1994 1988  
 كوييت 6.88 7.28 7.79

 غري كوييت 6.86 6.75 6.56

 ....59 و و و و58، ص، ص، ص، ص2000حساباتنا بداللة بيا�ات يف معهد الدراسات املصرفية حساباتنا بداللة بيا�ات يف معهد الدراسات املصرفية حساباتنا بداللة بيا�ات يف معهد الدراسات املصرفية حساباتنا بداللة بيا�ات يف معهد الدراسات املصرفية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

وقد . وهـذا يظهـر أن مقابل ارتفاع ذلك الرصيد لدى الكويتيني قد حصل تراجع يف مستوى تعليم العمالة الوافدة             
 . يف الورقةيعود ذلك إىل عملية اإلحالل بني املهارات كما سريد 

                                                           
 . الوسط احلسابي للسنوات التعليمية املتجسدة لدى السكان أو لدى قوة العمل حسب احلال8
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إن مـن مـتابعة الرصـيد التعلـيمي حسـب اجلـنس يالحـظ املـرء تـزايد املخزون لدى اإل�اث من السكان الكويتيني                         

اجلدول املرفق رقم ( للذكور مما أثر أيضاً على اموع العام 7.65 سنة لإل�اث مقابل    7.82 ،   1999حبيـث أصـبح عام      
 يرتجـم بالضـرورة إىل رصـيد يف قـوة العمـل لالعتـبارات الـيت تذكـر حول            ولكـن هـذا املخـزون لـدى السـكان اإل�ـاث ال            ) 6

 .ضعف إسهام اإل�اث يف هذه السوق على الرغم من التطورات السريعة املبشرة هبذا الصدد
 

 ))))6((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 1999----1997تطور الرصيد التعليمي لدى السكان  يف الكويت حسب اجلنسية تطور الرصيد التعليمي لدى السكان  يف الكويت حسب اجلنسية تطور الرصيد التعليمي لدى السكان  يف الكويت حسب اجلنسية تطور الرصيد التعليمي لدى السكان  يف الكويت حسب اجلنسية 
 

       كوييتكوييتكوييتكوييت غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت مجلةمجلةمجلةمجلة

 1997 ذ 7.74 6.72 7.14

  إ 7.16 6.40 7.00

  مج 7.45 6.62 7.09

 1999 ذ 7.65 6.66 7.18

  إ 7.82 6.42 7.24

  مج 8.00 6.58 7.20

 ....37 ص ص ص ص1999، ، ، ، 37 ص ص ص ص1997حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية، حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية، حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية، حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية، 
 
 :::: والقطاع والقطاع والقطاع والقطاعرصيد رأس املال البشري املتوسط لقوة العمل حسب اجلنسيةرصيد رأس املال البشري املتوسط لقوة العمل حسب اجلنسيةرصيد رأس املال البشري املتوسط لقوة العمل حسب اجلنسيةرصيد رأس املال البشري املتوسط لقوة العمل حسب اجلنسية     6----2

 1993فقد كان هذا املتوسط عام     . خيـتلف رصـيد رأس املال البشري لقوة العمل يف الكويت حسب اجلنسية             
وهو ما يشري ). 7اجلدول املرفق رقم ( سنة لدى غري الكويتيني   6.91 سـنة تعليمـية لدى الكويتيني ولكن فقط          10.49

مر امللفت للنظر أ�ه يف الوقت الذي ارتفع رصيد الكوييت املتوسط      واأل. مـرة أخـرى إىل �وعية قوة العمل األجنبية باملتوسط         
كما جتدر .  سنة فقط6.51 فقـد هـبط الرصيد املتوسط لدى غري الكويتيني إىل          1999 سـنة عـام      10.78قلـيال إىل    

رصيد عام فقد بلغ ال. اإلشـارة إىل أن هـذا الرصـيد خيـتلف أيضـاً حسـب القطـاع سـواء لـدى الكويتـيني أم غـري الكويتـيني              
 لدى غري الكويتيني �ظراً العتماد احلكومة على محلة 10.69 سنة لدى الكويتيني و  10.75 يف القطـاع احلكومي      1999

 سنة 11.27فهو بالنسبة للكويتيني . أما  القطاع اخلاص فيشهد تبايناً هاماً يف الرصيد التعليمي . املؤهـالت من األجا�ب   
 . سنة يف القطاع اخلاص لدى غري الكويتيني6.11مقابل ) أعلى من القطاع العام(
 

ــن األجا�ــــب          ــهادات مــ ــة الشــ ــايل إذن ال حيــــتاج إىل محلــ ــاص احلــ ــاع اخلــ ــة عاديــــة    (إن القطــ ــد عاملــ ــم يــ فهــ
رجــــال أعمــــال (بيــــنما يســــتقطب رصــــيداً تعليمــــياً مــــرتفعاً مــــن الكويتــــيني ) متوســــطة أو ضــــعيفة املهــــارة يف الغالــــب
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وال .  موضـــوع جتــزؤ ســوق العمــل ســواء أخذ�ـــاه وفــق اجلنســية أو وفــق القطـــاع       وهــذا يقود�ــا إىل  ). ومديــرين وفنــيني  
ــل          ــوق العمـ ــة يف سـ ــيمي حســـب املكا�ـ ــتوى التعلـ ــول املسـ ــنا حـ ــره لديـ ــتوفر عناصـ ــافياً ال تـ ــيال إضـ ــد أن حتلـ ــاملني (بـ عـ

ــر ــاهبم / بأجـ ــاملني حلسـ ــال / عـ ــحاب أعمـ ــيمي يف الق     ) أصـ ــيد التعلـ ــبرية يف الرصـ ــروق الكـ ــذه الفـ ــرياً هلـ ــر تفسـ ــاع تظهـ طـ
 أن تكــــون صــــحيحة، Overeducationوإن كــــان لــــنظرية فــــرط التعلــــيم  . اخلــــاص بــــني الكويتــــيني وغــــري الكويتــــيني 

 .فإهنا أقل احتماالً يف القطاع اخلاص منها يف القطاع العام وفقاً للرشادة االقتصادية املتوقعة لدى قطاع األعمال
 

 ))))7((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 )))) سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق15((((دى قوة العمل بالكويت دى قوة العمل بالكويت دى قوة العمل بالكويت دى قوة العمل بالكويت تطور الوسط احلسابي للرصيد التعليمي لتطور الوسط احلسابي للرصيد التعليمي لتطور الوسط احلسابي للرصيد التعليمي لتطور الوسط احلسابي للرصيد التعليمي ل

 1999----1993حسب اجلنسية حسب اجلنسية حسب اجلنسية حسب اجلنسية 
 

1999 1993       
 كوييت حكومي 10.46 10.75

  خاص 10.92 11.27

  جمموع 10.49 10.78

 غري كوييت حكومي 10.62 10.69

  خاص 6.39 6.11

  جمموع 6.91 6.51

 ....74 ،  ،  ،  ، 72 ص  ص  ص  ص 2000صرفية صرفية صرفية صرفية معهد الدراسات املمعهد الدراسات املمعهد الدراسات املمعهد الدراسات امل: : : : حساباتنا بداللة البيا�ات املذكورة يفحساباتنا بداللة البيا�ات املذكورة يفحساباتنا بداللة البيا�ات املذكورة يفحساباتنا بداللة البيا�ات املذكورة يف
 
ــا خيــتلف حســب اجلــنس              ــيمي خيــتلف أيضــاً حســب اجلنســية كم ــإن رصــيدها التعل ــل ف ــوة العم ــا عــن ق . أم

ــام      ــل لعـ ــوة العمـ ــح قـ ــيا�ات مسـ ــدم بـ ــيمي    88وتقـ ــيد التعلـ ــط الرصـ ــاب متوسـ ــمح حبسـ ــا يسـ ــيني   .  مـ ــان للكويتـ ــد كـ فقـ
ــية 11.03 ــنة تعليمــ ــابل 10.38( ســ ــور مقــ ــابل )  لإل�ــــاث12.70 للذكــ ــيني  7.08مقــ ــنة لغــــري الكويتــ  7.18( ســ
)  1994وزارة التخطـــــيط بالكويـــــت . حســـــاباتنا بداللـــــة �ـــــتائج مســـــح قـــــوة العمـــــل). ( لإل�ـــــاث6.75للذكـــــور و

Statistical Review, 17th edition  
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 معدالت التمدرسمعدالت التمدرسمعدالت التمدرسمعدالت التمدرس 7----2 

تمدرس للمراحل التعليمية عـندما يشـري تقرير بر�امج األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية إىل تواضع معدل ال            
فـإن ذلـك يدعـو إىل التسـاؤل والبحـث عن املقار�ات املفيدة على الرغم من احلذر الواجب                ) 1998عـام   % 58(الـثالث   

ومنه . تطور معدالت التمدرس يف الكويت وأقاليم العامل) 8(ويـبني اجلـدول التايل رقم       . 9عـند إجـراء مـثل هـذه املقار�ـات         
 عــلى الــتوايل، يف 77 إىل 102 تــراجعاً يف معدــله مــن 1997 و1980ئي قــد شــهد بــني عــامي جنــد أن التعلــيم االبــتدا

بسبب وجود تالميذ من خارج فئة % (100الوقـت الـذي ارتفـع املعدل يف زمر العامل األخرى،  مبا فيها النامية ليتجاوز الـ           
 سنوات فقط لتبني لنا ضآلة 4ئي يف الكويت هو فإذا علمنا أن التعليم االبتدا. 10)السـن اخلاصـة هبـذا املسـتوى مـن التعليم      

أمـا يف التعلـيم الـثا�وي والعايل فإن معدالت التمدرس يف الكويت تبدو أفضل من متوسط         . اجلهـد املـبذول يف هـذا الصـدد        
 .البلدان النامية أو الدول العربية وعلى األخص يف تعليم الفتيات

 
 ))))8((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 97----80ت والعامل وأقاليمه ت والعامل وأقاليمه ت والعامل وأقاليمه ت والعامل وأقاليمه تطور معدالت التمدرس يف الكويتطور معدالت التمدرس يف الكويتطور معدالت التمدرس يف الكويتطور معدالت التمدرس يف الكوي
 

   ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائي ثا�ويثا�ويثا�ويثا�وي ثالثيثالثيثالثيثالثي جممل املراحلجممل املراحلجممل املراحلجممل املراحل

   مجمجمجمج مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ

 الكويت 80 102 80 84 76 11 9 15 70 70 69

58 57 58 24 15 19 66 64 65 77 97 )1(  

 العربية 80 79 38.5 47.1 29.6 9.6 12.9 6.1 47.8 56.0 39.2
52.6 63.0 57.9 12.4 17.3 14.9 52.3 61.2 56.9 84.7 97  
 النامية 80 94.9 35.3 41.9 28.3 5.2 6.7 3.7 50.2 56.3 43.8
54.3 63.4 58.9 8.6 12.0 10.3 46.4 56.6 51.7 101.6 97  
 املتقدمة 80 100.9 89.4 89.1 89.7 36.2 36.2 36.1 76.3 76.3 76.3
88.0 84.7 86.3 55.7 47.7 51.6 101.4 98.9 100.1 102.7 97  
 العامل 80 95.9 46.5 51.6 41.1 12.3 13.4 11.1 55.3 60.2 50.2
59.6 66.7 63.3 16.7 18.1 17.4 56.0 64.0 60.1 101.8 97  

 11----321 و ص و ص و ص و ص11----18 ص ص ص ص1999اموعة اإلحصائية لليو�سكو اموعة اإلحصائية لليو�سكو اموعة اإلحصائية لليو�سكو اموعة اإلحصائية لليو�سكو : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

  يف ثالثي وجممل املراحل يف ثالثي وجممل املراحل يف ثالثي وجممل املراحل يف ثالثي وجممل املراحل96لعام لعام لعام لعام ) ) ) ) 1((((
 

وبالتايل فإن قابلية املقار�ة تغدو ) هل تغريت التغطية أم الوافدين(ثما�ينات وال جند تفسرياً لرتاجع املعدالت بعد ال 
 .  ضئيلة الختالف طول االبتدائي أو التغطية

 

                                                           
 .�اهيك عن النوعية..) طول السنة التعليمية( اختالف يف الشمول والتغطية وحتى يف القياس 9
اموعة (فوق السن للجنسيني % 4فوق السن ويف الثا�وي % 4أقل من السن و% 10 كان يف االبتدائي 1996 من خارج السن النظامية فمثال عام  ويشمل معدل التمدرس شرائح10

 )11-394 ص99اإلحصائية السنوية لليو�سكو 
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ــتدائي الــذي يفــرتض أن يســتوعب كــامل       ــتمدرس يف الكويــت ضــعيفة �ســبياً إذن وخصوصــاً باالب إن معــدالت ال
% 73 1995بيـنما أصـبح عام    % 102معـدل الـتمدرس      (1980األطفـال مـن سـن املـرحلة وكـان الوضـع كذلـك عـام                 

 ).9ا�ظر اجلدول رقم (كما تراجع معدل التمدرس يف الثا�وي أيضاً ) فقط
 

 ))))9((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 تطور معدالت التمدرس يف الكويت حسب املراحلتطور معدالت التمدرس يف الكويت حسب املراحلتطور معدالت التمدرس يف الكويت حسب املراحلتطور معدالت التمدرس يف الكويت حسب املراحل
 

 املرحلةاملرحلةاملرحلةاملرحلة 1980 1995

 قبل االبتدائي … 52

 )خام(االبتدائي  102 73

 )صايف(االبتدائي  85 65

 )خام(الثا�وي  80 64

 )صايف(الثا�وي  … 54

 )خام(عايل  11 25

 77 ص ص ص ص World Dev. Indicators    98البنك الدويل البنك الدويل البنك الدويل البنك الدويل :  :  :  :  املصدراملصدراملصدراملصدر
 
% 76للذكور و% 79% (77 بلغ 96للجنسني وعام % 46 ،  91ويـبلغ معـدل القبول يف االبتدائي بالكويت عام           

فنسبة من يصل إىل آخر  %. 3يفة يف االبتدائي حنو     وإن معدالت الرسوب ضع    ). 11-447 ص   97يو�سكو  ) (لإل�ـاث 
وتوقــع احلــياة الدراســية للتلمــيذ . ال جيــدون صــعوبة يف االلــتحاق باملــرحلة التالــية) للذكــور% 94لإل�ــاث و% 97(املــرحلة 
، ومقــابل ) ســنة11.2وتصــل لــدى اإل�ــاث إىل   (96يف اإلمــارات عــام % 10.7مقــابل ) 95عــام ( ســنوات 9يســاوي 
 ).11-435 ص 97يو�سكو مج  (95يف كندا  سنة 16.8
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 التعليم العايلالتعليم العايلالتعليم العايلالتعليم العايل 8----2 

ــن      ــت م ــة الكوي ــام    14658لقــد تطــور حجــم جامع ــن ع ــب مســجل يف الفصــل األول م  إىل 96/1997 طال
ــام     17954 ــن ع ــب مســجل يف الفصــل األول م ــبلغ     98/1999 طال ــو ســنوي متوســط ي مقــابل % (10.67 مبعــدل من
 .يال لو اعترب�ا الفصل الثا�ي فقطوترتفع املعدالت قل). لإل�اث% 11.68

 
ــالب الوافديـــن وإىل طلـــبة دول خليجـــية أخـــرى حيـــث            ــدم جامعـــة الكويـــت خدمـــات حمـــدودة إىل الطـ وتقـ

ــل األول     ــاً يف الفصــ ــؤالء معــ ــبة هــ ــثا�ي  % 9.53 96/1997بلغــــت �ســ ــل الــ ــتني  % (9.16ويف الفصــ ــي يف احلالــ وهــ
 فقـــد بلغــت النســـب عـــلى  98/1999لنســـب كــثرياً لعـــام  ومل تـــتغري ا). للذكــور أعـــلى مـــن اإل�ــاث كمـــا يســـهل فهمــه   

 ).10(ا�ظر اجلدول رقم % 9.07و% 9.09التوايل 
 

 ))))10((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

     97////96  الطلبة املسجلون جبامعة الكويت حسب النوع واجلنسية   الطلبة املسجلون جبامعة الكويت حسب النوع واجلنسية   الطلبة املسجلون جبامعة الكويت حسب النوع واجلنسية   الطلبة املسجلون جبامعة الكويت حسب النوع واجلنسية 
 

98////1999 96////1997 

 كككك خليجيخليجيخليجيخليجي وافدونوافدونوافدونوافدون مجلةمجلةمجلةمجلة كككك خليجيخليجيخليجيخليجي وافدونوافدونوافدونوافدون مجلةمجلةمجلةمجلة
      

 الفصل األول ذ 4320 316 270 4906 5140 286 364 5790

  إ 8941 499 312 9752 11182 543 439 12164

  مج 13261 815 582 14658 16322 829 803 17954

 الفصل الثا�ي ذ 3489 276 168 3933 4842 259 353 5454

  إ 6868 400 200 7468 10441 486 427 11354

  مج 10357 676 368 11401 15283 745 780 16808

 340 ص ص ص ص1999 ولعام  ولعام  ولعام  ولعام 342 ص ص ص ص1997 اموعة اإلحصائية السنوية للكويتية لعام  اموعة اإلحصائية السنوية للكويتية لعام  اموعة اإلحصائية السنوية للكويتية لعام  اموعة اإلحصائية السنوية للكويتية لعام ::::املصدراملصدراملصدراملصدر
 

وبذلـك فـإن هـذا اهلـيكل هو     %) 10حنـو  (إذن ال يشـكل األجا�ـب �سـباً كـبرية مـن طلـبة اجلامعـات يف الكويـت           
لعام، وهو أمر عملـياً مـا سـيتوجه إىل سـوق العمـل يف الكويـت لـيواجه البحـث عـن الوظـيفة املالئمـة يف احلكومـة والقطـاع ا                   

أصـبح أكـثر فأكـثر صـعوبة  �ظـراً لتشـبع سوق العمل احلكومية باخلرجيني األسبق وصعوبة متدد الدولة أكثر مما وصلت إليه                    
 .وصعوبة العمل يف القطاع اخلاص كما سريد تفصله
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. كزاً يف اإل�سا�ياتلقد شهد التعليم العايل الكوييت توسعاً سريعاً وخصوصاً أمام الفتيات لكن هيكله ما زال متمر
. يف خمـزون الطلبة اجلامعيني يف الكويت     % 70أن حصـة هـذه االختصاصـات تـتجاوز الــ            ) 11(وبـني اجلـدول الـتايل رقـم         

وحيتضـن التعليم العايل الكوييت طلبة أجا�ب بلغت  . ويـنعكس هـذا الـتوزيع عـلى توزيـع اخلـرجيني املـتجهني إىل سـوق العمـل                
وينبغي %. 8.9ومـن أفريقـيا   %) 85.3(مـن الرصـيد يف غالبيـتهم مـن آسـيا      % 9.4 ، �95/96سـبتهم يف اجلامعـة عـام       

أخـذ هـذه النسـبة ومـا يقابـلها مـن اخلـرجيني يف احلسـبان عـند تقديـر العـرض مـن القوى العاملة املتعلمة وكذلك عند حتليل                    
 .هيكل اخلرجيني ووفاءه حباجات سوق العمل احمللية

 
للتعليم دون % 27.5 إىل   95/96فإن التعليم العايل بالكويت يتوزع عام       ) توياتاملس(أمـا عـن اهلـيكل العمـودي          

و% 49.0و% 44.4: للدراسات العليا مقابل مثال     % 1.7لـلمرحلة اجلامعية األوىل و    % 70.8املـرحلة اجلامعـية األوىل و     
وبالطــبع ال ). 11-467ص  97اموعــة اإلحصــائية الســنوية لليو�ســكو ( لــلمراحل الــثالث عــلى الــتوايل يف كــندا 6.7

يوجـد منـط عـاملي منصوح به للتوزيع العمودي هلذا التعليم، ولكن دور التعليم العايل القصري وهام  يف بعض البلدان إذ يصل       
و�شري إىل أمهية هذا التعليم يف الوفاء حباجات االقتصاد %. 39.1 واسرتاليا 42.4وسويسرا % 42يف روسيا مثال إىل  

 .ية املتوسطة وقربه من تطورات السوق وتلبيته حلاجة الفئات االجتماعية األقل حظاً يف اتمعمن األطر املهن
 

 طالباً يف 685 ، 98/1999فقد استقطبت عام . وال تشـكل الدراسات العليا يف جامعة الكويت وز�اً كبرياً     
 غــري كويــيت بنســبة 114مــنهم (ي  طالــباً يف الفصــل الــثا�480و%) 19.7 غــري كويــيت بنســبة 135مــنهم (الفصــل األول 

 ).345 ص99البيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية لعام %) (23.8
 

 ))))11((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 مقار�ة اهليكل األفقي لطلبة اجلامعة  مقار�ة اهليكل األفقي لطلبة اجلامعة  مقار�ة اهليكل األفقي لطلبة اجلامعة  مقار�ة اهليكل األفقي لطلبة اجلامعة  
 

 العامالعامالعامالعام      تربيةتربيةتربيةتربية إ�سا�ياتإ�سا�ياتإ�سا�ياتإ�سا�يات علوم اجتماعيةعلوم اجتماعيةعلوم اجتماعيةعلوم اجتماعية علوم طبيعيةعلوم طبيعيةعلوم طبيعيةعلوم طبيعية طبطبطبطب أخرىأخرىأخرىأخرى
- 4.4 23.2 34.1 7.7 30.5 95/

 كويت 96

0.8 4.9 30.5 6.1 18.7 39.1 97/
 عمان 98

1.1 3.4 17.6 22.7 19.4 35.9 94/
 السعودية 95

- 1.7 26.9 13.6 27.2 30.7 96/
 اإلمارات 97

1.3 10.6 27.2 31.5 17.8 11.7 96/
 األردن 97

5.0 8.1 22.9 37.9 18.1 7.9 94/
 اليابان 95

13.2 5.1 34.1 25.2 16.5 5.9 96/
 كوريا 97

 11----471 ص  ص  ص  ص 97يو�سكو يو�سكو يو�سكو يو�سكو : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
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وكمـــا هـــو حـــال العديـــد مـــن اجلامعـــات  .  طالـــب وطالـــبة2500يـــتخرج مـــن جامعـــة الكويـــت ســـنوياً حنـــو  

وغالـــباً . العربــية وبلــدان أخــرى يف العــامل، فــإن حصــة اال�ســا�يات يف املســجلني ويف أفــواج اخلــرجيني يف الكويــت كــبرية            
لصــاحل الكلــيات العلمــية والتطبيقــية األكــثر      مــا يــنادي املصــلحون بضــرورة حتســني الــتوازن األفقــي بــني االختصاصــات         

98 – 92/93ويـــبني اجلـــدول الـــتايل، أن حصـــة اإل�ســـا�يات بلغـــت يف املتوســـط خـــالل الفـــرتة  . صـــلة بســـوق العمـــل

ــة  % 42.3 ، 99/ ــوم اإلداريـ ــيها العلـ ــريعة  % 21.5تلـ ــوق والشـ ــي    %. 10.7واحلقـ ــة والطـــب فهـ ــوم واهلندسـ ــا العلـ أمـ
 ).12ر اجلدول رقم ا�ظ% (24معاً ال تشكل أكثر من 

 
يشـكل خـرجيو اجلامعة يف الكويت رصيداً تعليمياً يدخل إىل سوق العمل متمتعاً مبهارات عالية تتمركز أساساً يف                   

من مجلة اخلرجيني يف % 72.5اآلداب والرتبـية والعلـوم اإلداريـة، حيـث يـبلغ وزن هذه الكليات الثالث                : كلـيات ثـالث هـي     
ــاً   . 98/1999من مجلة اخلرجيني الفصل األول لعام % �67.4سبة  و96/1997الفصل األول عام  ــلني معـ وللفصـ

وإن أضـفنا هلـم خرجيي كلييت احلقوق والشريعة        . هلـذه الكلـيات يف العـامني عـلى الـتوايل          % 60.1و% 64.3جنـد النسـبة     
 ال هتيىء يف سوق العمل إال إىل إىل الكلـيات الـنظرية اليت  ) وبالـتايل اخلـرجيني  (لتـبني لـنا مقـدار حتـيز هـيكل اجلامعـة األفقـي           

 .املناصب اإلدارية يف احلكومة أو التعليم
 

 ))))12((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 1999////98    –    93////92تطور خرجيي جامعة الكويت حسب االختصاصات تطور خرجيي جامعة الكويت حسب االختصاصات تطور خرجيي جامعة الكويت حسب االختصاصات تطور خرجيي جامعة الكويت حسب االختصاصات 
 

  علومعلومعلومعلوم آداب آداب آداب آداب  حقوق وشريعةحقوق وشريعةحقوق وشريعةحقوق وشريعة علوم إداريةعلوم إداريةعلوم إداريةعلوم إدارية هندسة وبرتولهندسة وبرتولهندسة وبرتولهندسة وبرتول طب وصيدليةطب وصيدليةطب وصيدليةطب وصيدلية طب مساعدطب مساعدطب مساعدطب مساعد مجلةمجلةمجلةمجلة

1735 - 89 144 323 194 725 260 92/93 

1683 45 84 161 353 155 663 222 93/94 

2046 34 82 173 486 181 864 226 94/95 

2783 42 85 232 699 277 1193 255 95/96 

2973 52 105 286 623 341 1310 256 96/97 

2235 36 - 287 486 273 947 206 97/98 

2668 60 95 313 490 302 1114 294 98/99 

16123  مجمجمجمج 1719 6816 1723 3460 1596 540 269

100 1.4 3.4 9.9 21.5 10.7 42.3 10.7 % 

 ....344 ص ص ص ص1999 ولعام  ولعام  ولعام  ولعام 346 ص ص ص ص1997اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

 ::::التعليم التطبيقيالتعليم التطبيقيالتعليم التطبيقيالتعليم التطبيقي 9----2 
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منهم  (95/1996 طالباً وطالبة عام 2226لقـد تطور حجم خرجيي معاهد التدريب والدورات اخلاصة من   
اموعــة اإلحصــائية الســنوية الكويتــية لعــام ). ( كويتــيني3200مــنهم  (98/1999عــام  ل3214إىل )  كويتــيون2161
 ).337 ص1999 ولعام 339 ص1997

  
وقــد  . إىل ســوق العمــل ) عــلى فصــلني (تدفــع كلــيات التعلــيم التطبــيقي املخــتلفة عــدداً مــن اخلــرجيني ســنوياً          

ــام     ــرجيني لعــ ــدد اخلــ ــغ عــ ــنهم 3327 ، 95/1996بلــ ــام  275 مــ ــنيب وعــ ــنهم 3502 98/1999 أجــ  449 مــ
 457(ويـــأتي اجلـــزء األكـــرب مـــن هـــؤالء مـــن كلـــييت الدراســـات الـــتجارية   ). 13اجلـــدول املـــرفق رقـــم (مـــن األجا�ـــب 

 ). لنفس العام1226(والرتبية األساسية ) 98/1999عام 
 

 ))))13((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 ))))مجلة الفصلنيمجلة الفصلنيمجلة الفصلنيمجلة الفصلني((((خرجيو كليات التعليم التطبيقي حسب  اجلنسية خرجيو كليات التعليم التطبيقي حسب  اجلنسية خرجيو كليات التعليم التطبيقي حسب  اجلنسية خرجيو كليات التعليم التطبيقي حسب  اجلنسية 
 

98////1999 97////1998 96////1997 95////1996 

 كككك غغغغ مجمجمجمج كككك غغغغ مجمجمجمج كككك غغغغ مجمجمجمج كككك غغغغ مجمجمجمج
 

 الرتبية األساسية 1013 80 1093 982 120 1102 1001 128 1129 1063 163 1226

 دراسات جتارية 1323 107 1430 1210 126 1336 876 69 945 1323 134 1457

 علوم صحية 133 36 169 134 44 178 53 42 95 148 77 225

 دراسات تكنولوجية 583 52 635 473 62 535 453 83 536 519 75 594

 مجلة 3052 275 3327 2799 352 3151 2383 322 2705 3053 449 3502

 334 ص  ص  ص  ص 99 لعام  لعام  لعام  لعام 336 ص  ص  ص  ص 1997اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 
 اإل�فاق على التعليماإل�فاق على التعليماإل�فاق على التعليماإل�فاق على التعليم 10----2 
 لـتكوين مواردهـا البشـرية فـإن النتائج ما زالت أقل من املأمول            عـلى الـرغم مـن اجلهـود الـيت تـبذهلا دولـة الكويـت                

وميــثل ). مقاســاً مــثال  مبعــدالت الــتمدرس إن مل �ــتمكن مــن احتســاب معــدالت العــائد االجــتماعي لإل�فــاق عــلى التعلــيم (
 والتعليم العايل حيث أن وزارتي الرتبية   . تطـور مواز�ـات التعلـيم وحصـتها من اإل�فاق احلكومي          ) 14(اجلـدول الـتايل رقـم       

وإن أضفنا إليها مصروفات   ). 98/99لعام  % 10.3 و 92/93لعـام   % 8خيتصـان بنسـب مـتزايدة مـن �فقـات امليزا�ـية             
إىل % 8.55اهليـئة العامــة للتعلــيم التطبــيقي والتدريـب وأضــفنا مواز�ــة اجلهــات املــلحقة جندزيـادة �ســبة التعلــيم أيضــاً مــن    

األمـر الـذي يشـري إىل أن السـباق بـني تلبية حاجات تنمية املوارد البشرية            .  الـتوايل يف العـامني املذكوريـن عـلى        % 10.71
أوالً، تزايد : ويعود ذلك إىل تراكم عدة أسباب   . واملـوارد املاديـة املمكـن ختصيصـها هلـذا األمـر يصـبح أكـثر فأكـثر صعوبة                  

 لشرائح ال تتمكن اآلن من االستفادة منه و�ظراً الطلـب عـلى التعليم من خالل تعميم التعليم االبتدائي أو األساسي وإتاحته    
وثا�ـياً، تـزايد الطلـب عـلى سـنوات أعلى من التعليم على السلم      . لفـتوة السـكان واتسـاع قـاعدة اهلـرم السـكا�ي يف الـبالد          

عية التعليم وثالـثاً، تـزايد الطلب على �و  . التعلـيم العـايل والدراسـات العلـيا يف الداخـل واخلـارج      : التعلـيمي إىل أقصـى مآلـه     
وإن ). 15اجلدول رقم (يف أي من مراحله املتعاقبة أو فروعه األفقية  ) التلمـيذ أو الطالـب    (وبالـتايل زيـادة تكلفـة الوحـدة         



 
18

ا�ظر امللحق (من املعروف أن التعليم التطبيقي يف الثا�وي أو العايل يكلف �سبياً أكثر من تيار التعليم العام والكليات النظرية 
احلاسبات : مثال(ذكـر يف العوامـل املساعدة على رفع �وعية التعليم رواتب األساتذة وبيئة التدريس وتقا�اته              وي).  1رقـم   

والوسـائل املسـاعدة فـيه، ومـن املتوقع أن تزداد كل هذه العناصر تكلفة بأسرع من زيادة الناتج احمللي أو األرقام              ) التعليمـية 
 .القياسية لألسعار

 
 ))))14((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 99////98 و و و و93////92اال�فاق على التعليم يف الكويت بني اال�فاق على التعليم يف الكويت بني اال�فاق على التعليم يف الكويت بني اال�فاق على التعليم يف الكويت بني تطور تطور تطور تطور 
 )مليون دينار كوييت(

من من من من % % % % التعليم التعليم التعليم التعليم 
اإل�فاق اإل�فاق اإل�فاق اإل�فاق 
 احلكومياحلكومياحلكومياحلكومي

إمجايل إ�فاق إمجايل إ�فاق إمجايل إ�فاق إمجايل إ�فاق 
احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة 

واملواز�ات واملواز�ات واملواز�ات واملواز�ات 
 امللحقةامللحقةامللحقةامللحقة

 إمجايل التعليمإمجايل التعليمإمجايل التعليمإمجايل التعليم

التعليم التعليم التعليم التعليم 
التطبيقي التطبيقي التطبيقي التطبيقي 
 والتدريبوالتدريبوالتدريبوالتدريب

الرتبية والتعليم الرتبية والتعليم الرتبية والتعليم الرتبية والتعليم 
من من من من % % % % العايل العايل العايل العايل 

 املواز�ةاملواز�ةاملواز�ةاملواز�ة

 إمجايل اإل�فاقإمجايل اإل�فاقإمجايل اإل�فاقإمجايل اإل�فاق

 املواز�ةاملواز�ةاملواز�ةاملواز�ة
 األعواماألعواماألعواماألعوام وزارة الرتبيةوزارة الرتبيةوزارة الرتبيةوزارة الرتبية لعايللعايللعايللعايلالتعليم االتعليم االتعليم االتعليم ا اموعاموعاموعاموع

8.55 4304.27 367.99 52.69 8.01 3936.28 315.11 13.93 301.18 92/93 

7.89 4678.22 437.37 48.78 7.55 4240.85 320.27 15.32 304.95 93/94 

8.07 4640.21 447.03 46.64 7.82 4193.18 327.96 16.19 311.77 94/95 

8.55 4512.79 386.29 49.07 8.16 4126.5 336.65 18.66 317.99 95/96 

10.11 4274.68 386.04 50.35 9.82 3888.64 381.96 21.53 360.43 96/97 

10.61 4392.18 414.35 55.25 10.33 3977.83 410.86 22.55 388.31 97/98 

10.71 4475.5 435.29 63.06 10.30 4040.21 416.32 23.17 393.15 98/99 

 ....بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتبداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتبداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتبداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا حساباتنا حساباتنا حساباتنا :  :  :  :  املصدراملصدراملصدراملصدر
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 ))))15((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 ))))مجلة املصروفاتمجلة املصروفاتمجلة املصروفاتمجلة املصروفات ( ( ( (1998/ / / / 1997متوسط تكلفة الطالب يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة الطالب يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة الطالب يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة الطالب يف الكويت للعام الدراسي 
 

  ذذذذ إإإإ مجمجمجمج

 رياض األطفال - - 1790

 ابتدائي 1514 1910 1712

 متوسط 1614 1598 1606

 ثا�وي 1807 2033 1925

 تربية خاصة 3891 4495 4172

 تربية دينية 2244 1856 2085

 إمجايل عام - - 1758

 ....15، اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب ، ص، اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب ، ص، اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب ، ص، اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب ، ص1998وزارة الرتبية الكويت وزارة الرتبية الكويت وزارة الرتبية الكويت وزارة الرتبية الكويت : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

). 1970لعــام % 4.2 مقــابل 1997لعــام % 5(وتــنفق الكويــت �ســبة معتــربة مــن �اجتهــا القومــي عــلى التعلــيم 
16ا�ظر اجلدول رقم  (1970لعام % 11.2مقابل % 14 ، 97فـاق احلكومـي فقـد بلغـت النسبة عام     وبالقـياس إىل اإل�  

ومــع ذلــك فــإن هــذه اجلهــود تــبقى، مــع تذبذهبــا مــن فــرتة زمنــية ألخــرى، أقــل ممــا ختصصــه الســعودية مــثال ملنظومــتها     ). 
 .التعليمية

 
 ))))16((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 تطور اإل�فاق احلكومي على التعليم بالكويتتطور اإل�فاق احلكومي على التعليم بالكويتتطور اإل�فاق احلكومي على التعليم بالكويتتطور اإل�فاق احلكومي على التعليم بالكويت
 

 GNPمن من من من % % % %   من ا�فاق احلكومي من ا�فاق احلكومي من ا�فاق احلكومي من ا�فاق احلكومي%%%%
 الكويتالكويتالكويتالكويت السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية الكويتالكويتالكويتالكويت السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية

 العامالعامالعامالعام

9.8 11.2 3.5 4.2 1970 
8.7 8.1 4.1 2.4 1980 
17.8 7.4 5.5 9.7 1991 
22.8 14.0 7.5 5.0 1997 

  + + + +11----503 ص ص ص ص99اليو�سكو اليو�سكو اليو�سكو اليو�سكو : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

% 43.8 لكــامل املــراحل 98/99 عــام تــبلغ �ســبة التعلــيم اخلــاص إىل التعلــيم احلكومــي مقاســاً بعــدد التالمــيذ   
 .للمجموع% 40.3لإل�اث و% 36.8للذكور و

 
 ::::اهلدر التعليمياهلدر التعليمياهلدر التعليمياهلدر التعليمي 11----2 
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بني أن الذاهبني إىل قوة العمل من فوج تعليمي فرضي ال يشكلون ) 1998(يف دراسـة للدكتور عصام الدين �وفل      
ــثا�وي  %8.3، وثــا�وي %4.3مــنهم مــن مراكــز التدريــب قــبل الــثا�وي  % (45.8أكــثر مــن  % 2.9 ومراكــز تدريــب بعــد ال
والباقي يتوزعون بني عدم الدخول إىل سوق العمل أو الوفاة   %). 6.8وتكنولوجية  % 9، وتربـية أساسية     14.5وجـامعي   

ويتبني من هذه األرقام مقدار اهلدر يف املوارد البشرية، هذا بافرتاض أن أولئك املنخرطني     . أو االلـتحاق بـالقوات املسلحة     
 . جيدون فيه استعماالً كامال لتلك املوارد البشرية املتجسدةيف السوق

 ::::خصائص سوق العمل يف الكويتخصائص سوق العمل يف الكويتخصائص سوق العمل يف الكويتخصائص سوق العمل يف الكويت ))))3(((( 
 جتزؤ السوقجتزؤ السوقجتزؤ السوقجتزؤ السوق: : : : بعض املالمح األساسيةبعض املالمح األساسيةبعض املالمح األساسيةبعض املالمح األساسية 1----3 
إن دراسـة سـوق العمل الكويتية تشري إىل عدد من الظواهر اليت تشكل حتدياً للتنمية من جا�ب وإلدارة املوارد ا                 

 :ومن هذه املشاكل والتحديات �ذكر. ب آخرلبشرية يف البالد من جا�

) …قطـاع مـنظم وغري منظم، قطاع عام وخاص، كويتيني ووافدين  : الـتجزؤ مهمـا كا�ـت معـايريه      (ثنائـية السـوق      
لوائح األجر (ويربز التجزؤ يف فوارق األجر بني الكوييت وغري الكوييت أو بني الكويتيني أ�فسهم يف القطاعني العام واخلاص              

 ). واألقدمية مقابل اإل�تاجية والرحبيةاحلكومية

التضـخم احلكومـي واســتحالة اسـتمرار القطــاع العـام يف توظــيف القـوى العاملـة الوطنــية عـلى الــرغم مـن جهــود          
اإلحـالل �ظـراً ال�فـراده هبـذه املهمـة تقريـباً ولـتزايد إعـداد القـادمني اجلـدد إىل سـوق العمل بتعليم أو بدو�ه العائد لفتوة                

يف قــوة العمــل، ممــا قــاد إىل تأ�يــث عــدد مــن الوظــائف  ) واملتعــلمة عــلى اخلصــوص(زديــاد مشــاركة املــرأة الســكان وال
ويفرض تأ�يث الوظائف مشكالت على إدارة املوارد البشرية �ظراً للدخول واخلروج         . احلكومـية وعلى األخص التعليم    

 اخلارجي والتقاعد املبكر وعدم احلاجة احلقيقية املتكرر إىل سوق العمل وصعوبة االلتزام بالتكوين املستمر وخصوصاً 
 .لعرض العمل لوجود كاسبني ذكور يف األسرة

عمالــة وافــدة ختــتلف الــنظرة إلــيها بــني رغــبة �ظــرية يف تقلــيص حجمهــا �ظــراً العتــبارات اقتصــادية واجتماعــية   
 .ل تعليماً ومهارةوثقافية وسياسية وواقع عملي يظهر تزايدها أو على األقل تزايد بعض فئاهتا األق

وإن كا�ت هذه املشكلة مشرتكة مع العديد من بلدان . عدم التوافق بني خمرجات التعليم وحاجات سوق العمل 
العـامل حـتى بعـض املـتقدم مـنها فإهنـا يف الكويـت تـرتدي أمهـية خاصـة �ظـراً لتوسع املنظومة التعليمية يف أعلى هرمها                      

وهليكل اجلامعة الذي مييل باجتاه الدراسات ) مهم يف سـوق العمـل ضعيف     ومعـدل إسـها   (ولـزيادة تصـيب اإل�ـاث فـيها         
أمـا عـن الـتوافق الكمـي فـإن فـتوة السـكان وازديـاد إسـهام املرأة يف التعليم العايل                     . اإل�سـا�ية والرتبـية عـلى اخلصـوص       

تمال بطالة املتعلمني وبالـتايل يف سـوق العمـل وقصور الطلب االقتصادي على استيعاب تلك اإلعداد املتزايدة يطرح اح       
 .Overeducationالصرحية أو املقنعة واحتمال فرط التعليم 

ــتقا�ي      آثــار الــتحوالت يف البيــئة احملــيطة والــنزعات الكــربى املشــاهدة كالعوملــة واخلصخصــة والــتقدم العــلمي وال
 .والتنافسية والتكتل اإلقليمي
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مع عوامل الطلب على )  السكا�ي والتعليم والتدريببدءاً من النمو  (ضـرورة  الرتكـيز عـلى تفاعل عوامل العرض           
يف (العمالـة املرتاجع وما ينجم عن ذلك من �تائج تتمثل يف تدهور ظروف سوق العمل وصعوبة احلصول على وظائف جمزية   

 لدى ، وا�تشـار الـبطالة وقلـة الكسـب مـع مـا يـرافق ذلـك كله من إشكاالت الفقر والتوزيع وال سيما            )القطـاع العـام أساسـاً     
الفـئات الشـابة عـلى بوابـات سوق العمل وبالتايل زيادة فرص اخنراطها يف أ�شطة على حدود االحنراف باملعنى االقتصادي                 

 .واالجتماعي والسياسي وليس فقط املعنى األخالقي
 

 :كما أن من مشكالت سوق العمل الكويتية

زيداً من القوى العاملة لتحصيل الناتج ذاته، ضـعف اإل�تاجـية يف كل القطاعات تقريباً ، األمر الذي سيستلزم م           )1(
 )…ضعيفة اإل�تاجية بدورها وهكذا(وبالتايل، مع ضعف القوة البشرية الكويتية، سيلزم مزيد من العمالة الوافدة 

على عدم أمهية �سبته ولكن اجتاهه عكس ما هو متوقع إال إذا افرتضنا (تصـاعد قطـاع الـزراعة يف التشـغيل        )2(
 أو حتقيقاً ألمن غذائي وهو ايضاً أقل أمهية ) وهو أمر مشكوك فيه(ع تنويعاً لالقتصاد الكوييت أن يف هذا القطا

اخلدمــات احلكومــية غالــبها يف : وهــو يشــمل جــزئني مــن ســوق العمــل مســتقلني(زيــادة مفــرطة لقطــاع اخلدمــات  )3(
 ).املنظميف الغالب يف السوق الثا�وية أو القطاع غري (واخلدمات الشخصية ) السوق األولية

 

 8.7 بلغ 1995فمتوسط حجم املنشأة  عام . كمـا تتصف سوق العمل بالكويت بوفرة املنشآت صغرية احلجم         
 يف حـويل، كمـا خيتلف احلجم حسب   6.5 يف العاصـمة و   11.2وخيـتلف هـذا املتوسـط حسـب احملافظـة، فهـو             . عـامل 

ع الشركات األجنبية يليها الشركات املسامهة املقفلة  فرداً باملتوسط لدى فرو126الشـكل القـا�و�ي للمنشأة، فهو يصل إىل     
70.4وترتاوح النسبة بني % 78.3ومعظم املنشآت فردية امللكية .  عامال35 والشـركات املسامهة باالكتتاب العام      66

 .11يف  اجلهراء% 90.3يف العاصمة و% 

                                                           
 108 ص1999 حساب من بيا�ات اموعة اإلحصائية الكويتية لعام 11
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 :التايليتزايد حجم املنشأة على العموم فهي باملتوسط كما هو مبني يف اجلدول 

 
 ))))17((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 توزيع حجم املنشأة حسب القطاعتوزيع حجم املنشأة حسب القطاعتوزيع حجم املنشأة حسب القطاعتوزيع حجم املنشأة حسب القطاع
 

 حجم املنشأةحجم املنشأةحجم املنشأةحجم املنشأة
95 85 

 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 الصناعة التحويلية )1( 14.4 16.1

 التشييد 45.4 52.9

 التجارة اخلارجية 4.8 6.3

  ، عدة صفحات ، عدة صفحات ، عدة صفحات ، عدة صفحات2000معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية : : : : حساباتنا منحساباتنا منحساباتنا منحساباتنا من: : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

))))1 ( ( ( ( 89 
 

فإن . ات العمل األسبوعية قليل لدى العاملني الكويتيني بالقياس إىل غري الكويتيني     وعـلى العمـوم فإن متوسط ساع      
 ساعة 39 أعطـت متوسـط سـاعات العمل األسبوعية لدى الكويتيني    �1988ـتائج حبـث القـوة العاملـة بالعيـنة يف مـارس            

ولكنها يف كل ) 18املرفق رقم اجلدول (وختتلف هذه املتوسطات حسب الزمرة املهنية   .  سـاعة لغري الكويتيني    52مقـابل   
مـن ساعات عمل غري الكوييت يف فئة املشتغلني  % 63فـالكوييت يعمـل عـدد سـاعات ال تـتجاوز           . املهـن ذات �فـس االجتـاه      

ــية احلــيوا�ات والصــيد و  لــدى املوظفــني التنفــيذين   % 88.4وتصــل النســبة إىل . يف أعمــال اخلدمــات% 75بالــزراعة وترب
وإذا قار�ـا مسـتويات األجـر حسـب املهنة واجلنسية فإن       . املشـتغلني يف املهـن العلمـية والفنـية        لـدى   %  87.5والكتابـيني و  

وختتلف التناسبات بني الزمرتني .  لغري الكوييت218 دينار مقابل 511الفـوارق أيضـاً كبرية فإن متوسط أجر الكوييت كان           
. ا�ات وأقل الفوارق لفئة املشتغلني باملهن العلمية والفنيةحسـب املهنة فتصل إىل أقصى الفرق للعاملني بالزراعة وتربية احليو      

فإن الفوارق ) دون رفع معدل مقابل للساعة اإلضافية (وإذا أجـرى تصحيح للفروق لنأخذ باالعتبار فوارق ساعات العمل           
 قد تدخل أيضاً ولكن هذه الفروق. وقـد يـربرها فوارق مستويات التأهيل اليت ال متلك بيا�ات تفصيلية عنها       . تصـبح أكـرب   

 .ضمن خصائص ثنائية السوق املشار إليها
 

متويل إن التفاوت العام يف مستوى األجور بني الكويتيني وغري الكويتيني ميكن إرجاعه      . وقـد أوضـحت دراسـة د      
والعليا جزئـياً إىل تفـاوت درجـة التأهـيل بـني العمـال مـن الزمـرتني حيـث أن �سـبة العمالة الكويتية ذات املؤهالت املتوسطة            

كمــا بينــت الدراســة أن تفــاوت األجــور يف القطاعــات اإل�تاجــية املخــتلفة ميكــن . تفــوق بكــثري �ســبة العمالــة غــري الكويتــية
إرجاعـه جزئـياً إىل أن العمالـة الكويتـية ترتكـز يف قطاعـات إ�تاجـية تتمتع بدرجة كثافة رأمسالية عالية وحتتاج إىل درجات                   

 لـتفاوت األجـور عـلى مسـتوى الوظيفة فإ�ه يرجع إىل �ظام العالوات االجتماعية اليت تتبعه                أمـا بالنسـبة   . عالـية مـن املهـارة     
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دول جملس التعاون قليلة السكان لتشجيع الزيادة الطبيعية يف سكاهنا حتى يتسنى هلا التغلب على عدم التوازن يف اهليكل 
 ).1998 يف وديع 1998متويل . (السكا�ي الذي تعا�ي منه منذ سنوات بعيدة

 
 ))))18((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 ))))1988مارس مارس مارس مارس ((((متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجر الشهري حسب أقسام املهن متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجر الشهري حسب أقسام املهن متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجر الشهري حسب أقسام املهن متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجر الشهري حسب أقسام املهن 

�سبة �سبة �سبة �سبة  متوسط ساعات العمل األسبوعيةمتوسط ساعات العمل األسبوعيةمتوسط ساعات العمل األسبوعيةمتوسط ساعات العمل األسبوعية KDمتوسط األجر الشهري بالدينار متوسط األجر الشهري بالدينار متوسط األجر الشهري بالدينار متوسط األجر الشهري بالدينار 
كككك....غغغغ////كككك غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت �سبة�سبة�سبة�سبة كوييت كوييت كوييت كوييت  غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت متوسط عاممتوسط عاممتوسط عاممتوسط عام  كوييتكوييتكوييتكوييت

 أقسام املهنأقسام املهنأقسام املهنأقسام املهن

130.2  املشتغلون باملهن العلمية والفنية 35 40 87.5 560 430 468

154.9  املديرون واالداريون ومديرو األعمال 38 48 79.2 1194 771 944

153.9  املوظفون التنفيذيون والكتابيون 38 43 88.4 434 282 345

177.0  املشتغلون بأعمال البيع 43 51 84.3 478 270 292

346.9  ن بأعمال اخلدماتاملشتغلو 45 60 75.0 451 130 169

477.4  املشتغلون بالزراعة وتربية احليوا�ات والصيد 32 51 62.8 506 106 108

300.6  عمال اال�تاج والعمال العاديون 41 51 80.4 538 179 195

234.4  املتوسط العام 39 52 75.0 511 218 268

  ، النسبة ليست موجودة يف األصل ، النسبة ليست موجودة يف األصل ، النسبة ليست موجودة يف األصل ، النسبة ليست موجودة يف األصل109 ص ص ص ص1997إلحصائية السنوية الكويتية لعام إلحصائية السنوية الكويتية لعام إلحصائية السنوية الكويتية لعام إلحصائية السنوية الكويتية لعام ، اموعة ا، اموعة ا، اموعة ا، اموعة ا�1988تائج حبث القوة العاملة بالعينة مارس �تائج حبث القوة العاملة بالعينة مارس �تائج حبث القوة العاملة بالعينة مارس �تائج حبث القوة العاملة بالعينة مارس : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 
وقـد قدمـت دراسـة الرمضان والتو�ي حتليال مناسباً للطلب على العمالة يف �شاط اخلدمات االجتماعية يف دولة            

وقـد اعـتمد بــناء   . الـبلد الكويـت معـتمدة عـلى منـوذج قطـاعي ألهــم وأكـرب األ�شـطة االقتصـادية املوظفـة للعمالــة يف ذلـك           
وقد عاجل النموذج الطلب على . الـنموذج عـلى بـيا�ات مقطعـية سـنوية تـتعلق بالعمالة وحجم النشاط االقتصادي واألجور        

وقـد أظهرت �تائج  . العمالـة بشـكل منفصـل لكـل مـن الكويتـيني والوافديـن للوقـوف عـلى دينامـية الطلـب لكـل مـن الزمـرتني                     
قي كأحد العوامل املهمة واحملددة للطلب على العمالة الوافدة ومجلة  الطلب على العمالة يف حني الـنموذج أمهية األجر احلقي    

كمـا أظهـر النموذج تأثري الطلب على العمالة     . مل يكـن املـتغري ذو معـنوية احصـائية يف حتديـد الطلـب عـلى العمالـة الكويتـية                    
الناتج احمللي : تصادي باستخدام أي من املتغريات التالية   بشـقيها بشـكل مباشـر بالـتغريات الطارئـة على حجم النشاط االق             

 ).1998رمضان والتو�ي (اإلمجايل، الناتج اإلمجايل للقطاع غري النفطي واإل�فاق العام 
 

لعام ) 19ا�ظر اجلدول رقم (إن سـوق العمل يف الكويت جمزأة جتاه الكويتيني وغري الكويتيني فالتوزيع املهين النسيب          
للمجموع وتصل إىل % 47.4( أن النسـبة األكـرب مـن قـوة العمـل الكويتيني تتمركز يف فئة املوظفني والكتبة                يشـري إىل   1999
بينما يتمركز غري ). للنساء% 47.3للمجموع وترتفع النسبة إىل     % 29(وفئة املهن العلمية والفنية     ) لـدى الذكـور   % 49.3
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وقد كان الوضع شبه %). 76.3ر ولدى فئة اخلدمات للنساء      للذكـو % 53.3(الكويتـيني يف فـئة عمـال اإل�ـتاج والتشـغيل            
 ).68 و 67 ص 2000ا�ظر معهد الدراسات املصرفية  (1988ذلك أيضاً عام 

 
 ))))19((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 )%)%)%)%1999((((حسب املهنة واجلنسية والنوع حسب املهنة واجلنسية والنوع حسب املهنة واجلنسية والنوع حسب املهنة واجلنسية والنوع ) ) ) )  سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق15((((التوزيع النسيب لقوة العمل التوزيع النسيب لقوة العمل التوزيع النسيب لقوة العمل التوزيع النسيب لقوة العمل 
 

 كوييتكوييتكوييتكوييت غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت

 ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج
 املهناملهناملهناملهن

 مهن فنية وعلمية 19.5 47.3 29.0 8.3 10.4 8.7

 مديرون إداريون ورجال أعمال 3.6 0.8 2.6 2.4 0.4 2.0

 موظفون وكتبة 49.3 43.8 47.4 6.7 7.1 6.8

 بيع 2.0 0.3 1.4 8.3 2.7 7.1

 خدمات 14.3 4.3 10.9 18.1 76.3 30.3

 زراعة وصيد 0.1 )1( - 0.1 1.9 )1( - 1.5

 إ�تاج وتشغيل  8.6 1.8 6.3 53.3 2.2 42.6

 غري مصنف 2.6 1.7 2.3 1.0 1.0 1.0

 اموع 100 100 100 100 100 100

1004747 211537 79321
0 

22138
7 76246 145141  األعداد املطلقة

 68 ص  ص  ص  ص 2000املصدرمعهد الدراسات املصرفية املصدرمعهد الدراسات املصرفية املصدرمعهد الدراسات املصرفية املصدرمعهد الدراسات املصرفية 

))))1(((( 0.01%%%% 
 

تقال من رصيد بشري متواضع إىل رصيد يتمتع  تـنمو سـوق العمـل يف الكويـت بشكل قد ال يتماشى مع مفهوم اال�               
منو املهن حسب ) 20(وميثل اجلدول التايل رقم ). على األقل وفق منظور الشهادات التعليمية أو السنوات(مبهارات عالية 

 .1999اجلنسية ومعدالت التكويت حتى عام 
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 ))))20((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 1999منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت التكويت منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت التكويت منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت التكويت منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت التكويت 
 

 كككك غ كغ كغ كغ ك مجمجمجمج %%%%التكويت التكويت التكويت التكويت �سبة �سبة �سبة �سبة  ))))1((((    1999الرقم القياسي للتوظيف الرقم القياسي للتوظيف الرقم القياسي للتوظيف الرقم القياسي للتوظيف 
 املهناملهناملهناملهن

 األطباء والعلميون 127 100 106 26.7

 املهندسون 138 96 103 23.6

 االقتصاديون والقا�و�يون 114 87 94 29.1

 املدرسون 121 94 109 59.3

 املديرون واملشرفون 149 106 126 55.2

 �ون واالجتماعيوناألدباء والفنا 119 96 108 57.6

 رجال األعمال والقائمون بأعمال البيع 94 112 110 9.0

 الفنيون يف اهلندسة 120 110 113 35.6

 الفنيون يف الطب والعلوم 107 99 101 26.1

 الكتبة ورجال الشرطة 113 102 108 58.9

 العمال احلرفيون يف اإل�تاج 107 95 96 9.3

 هرة يف اإل�تاجالعمال �صف امل 179 92 94 4.0

 عمال اخلدمات والزراعة 108 111 111 1.6

 العمال العاديون 102 109 109 1.9

 غري مبني 124 82 93 34.0

 مجلة 120 105 108 18.1

 ....92 ص  ص  ص  ص 1999 و و و و1997حساباتنا بناء على بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عام حساباتنا بناء على بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عام حساباتنا بناء على بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عام حساباتنا بناء على بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عام : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

 100 =  =  =  = 1996عام عام عام عام )  )  )  )  1((((
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 ::::سهام يف سوق العملسهام يف سوق العملسهام يف سوق العملسهام يف سوق العملاإلاإلاإلاإل 2----3 

) مبســتويات تــتفاوت مــن بلــد آلخــر (غالــباً مــا يشــار إىل أن اإلســهام يف القــوة العاملــة يف الــبلدان النامــية ضــعيف  
فـإن �سـبة السـكان خارج القوة البشرية     . إال أن الوضـع يف الكويـت أيضـاً يـثري االهـتمام            . ألسـباب دميوغرافـية واجتماعـية     

للكويتيني % 44.1 (1996عام  % 26.3مقابل  %) 16ولغريهم  % 42.6ويتيني  وهي للك  (1999عام  % 25.6بلغـت   
 ).86 ص99 ولعام 86 ص 1997من بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت لعام ). ( لغري الكويتيني16.7و

 
ــا      ــاً حســـب املشـــاركة يف قـــوة العمـــل أو مـــن هـــم يف خارجهـ . أمـــا مـــن هـــم يف القـــوة البشـــرية فيـــتوزعون أيضـ

ــبلغ ــرية    وتــ ــوة البشــ ــل مــــن القــ ــوة العمــ ــاركة يف قــ ــبة املشــ ــام % 73.0 �ســ ــيني و% 47.5 (99لعــ لغــــري % 82.9للكويتــ
ــيني ــر الشـــكل رقـــم  ). الكويتـ ــام ) 1(ا�ظـ ــا لعـ ــبة  96أمـ لغـــري % 84.3 للكويتـــيني و45.1% (73.9 فقـــد كا�ـــت النسـ
 ).الكويتيني

 
% 69.6للكويتيني و % 27.3 (99عام  ل% 54.4وتـبلغ �سـبة املشـاركة يف قـوة العمـل إىل إمجـايل السـكان فقـط                   

لغري الكويتيني وهو ما    % 70.2للكويتيني و % 25.2ولكن توزيعها هو    % 54.4 أي   96مقـابل �فـس النسـبة لعـام         ) لغريهـم 
 .يشري إىل حتسن طفيف يف مشاركة الكويتيني

 
مقــابل ) لغريهــم% 0.74للكويتــيني و % 1.02(لــلمجموع % 0.79 فقــط 99أمــا عــن معــدل الــبطالة فهــو لعــام  

 ).لغري الكويتيني % 0.59للكويتيني و % 1.33 (96لعام % 0.71
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  حسب اجلنسية حسب اجلنسية حسب اجلنسية حسب اجلنسية1999هيكل  السكان والقوى العاملة يف الكويت هيكل  السكان والقوى العاملة يف الكويت هيكل  السكان والقوى العاملة يف الكويت هيكل  السكان والقوى العاملة يف الكويت ) :  ) :  ) :  ) :  1((((شكل رقم شكل رقم شكل رقم شكل رقم 
100 
100 
100 

 السكانالسكانالسكانالسكان

 
 

42.6 
16.0 
25.6 

 خارج القوة البشريةخارج القوة البشريةخارج القوة البشريةخارج القوة البشرية
       57.4 

84.0 
74.4 

 القوة اللبشريةالقوة اللبشريةالقوة اللبشريةالقوة اللبشرية
 
 

52.5 
17.1 
27.0 

 خارج  قوة العملخارج  قوة العملخارج  قوة العملخارج  قوة العمل
 47.5 

82.9 
73.0 

 قوة العملقوة العملقوة العملقوة العمل
 
 

1.02 
0.74 
0.79 

 املتعطلوناملتعطلوناملتعطلوناملتعطلون
 98.98 

99.26 
99.21 

 املشتغلوناملشتغلوناملشتغلوناملشتغلون

       86 ص1999حسبت النسب بداللة بيا�ات اموعة االحصائية السنوية للكويت لعام : املصدر
 كوييتكوييتكوييتكوييت

 غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت
 اموعاموعاموعاموع
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 ::::مستوى النشاطمستوى النشاطمستوى النشاطمستوى النشاط 1----2----3  
وقــد تطــور . ط االقتصــادي يف الكويــت متواضــع وخصوصــاً للكويتــيني وعــلى األخــص للنســاءإن مســتوى النشــا 

 1985عام % 39.50 إىل 1980عام % 36.2من ) جنسـيني وتشـمل الوافديـن     (معـدل النشـاط االقتصـادي اإلمجـايل         
ت حسب بداللة بيا�ا (1999عام % 51.38، ولكنه تراجع إىل 1998عام % 55.13 و1993عام % 51.99وإىل 

وتشـري البـيا�ات إىل حتسـن ضـئيل يف هـذه املعـدالت للكويتيني مع تراجع       +). 56 ص2000معهـد الدراسـات املصـرفية      
إن معدل النشاط للكويتيني كان عام ). 21اجلدول املرفق رقم (ضـئيل أيضاً يف معدل النشاط لغري الكويتيني من اجلنسيني   

% 27 لتصــبح 1999وارتفعــت النســبة قلــيال عــام . لكويتــينيلغــري ا% 69.8للجنســيني معــاً مقــابل % 24.9 ، 1996
% 16.3وختتلف هذه النسب حسب اجلنس فهي مل تتجاوز لإل�اث الكويتيات    . لغـري الكويتـيني   % 69.1للكويتـيني مقـابل     

 .  على التوايل1999للزمرتني عام  % 44.5و% 18.4 وأصبحت النسبة 1996للوافدات عام  % 45.4مقابل 
 

ذه النسـب القلـيلة للكويتـيني العتـبارات عديـدة أمههـا فـتوة السـكان واخنراط الشباب يف التعليم            ويعـود سـبب هـ     
إال أن ارتفـاع مسـتوى التعلـيم املتزايد لدى اإل�اث والتحوالت اجلارية على اتمع       . وضـعف إسـهام اإل�ـاث يف سـوق العمـل          

املشـاهد ملهـن عديـدة كالـتدريس ووظـائف احلكومة         الكويـيت تشـري إىل زيـادة حصـتهن يف اإلسـهام وخصوصـاً مـع التأ�يـث                   
اجلدول (وإذا حسـبنا �سـبة مـن هـم خـارج قـوة العمـل إىل قـوة العمـل حسـب اجلنس واجلنسية           . الكتابـية عـلى اخلصـوص     

مقابل ازدياد طفيف لدى غري الكويتيني ) اجلنسيني معاً(، فإ�نا �الحظ تراجع هذه النسبة لدى الكويتيني         )22املـرفق رقـم     
 .وبالطبع فإن هذه النسب تكرب لدى اإل�اث عنها لدى الذكور.  أمر ملفت للنظروهو

 
 ))))21((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

  حسب اجلنس  واجلنسية حسب اجلنس  واجلنسية حسب اجلنس  واجلنسية حسب اجلنس  واجلنسية1999----1996        ))))1((((تطور مستوى النشاط االقتصادي تطور مستوى النشاط االقتصادي تطور مستوى النشاط االقتصادي تطور مستوى النشاط االقتصادي 
 

 العامالعامالعامالعام      كككك غغغغ مجلةمجلةمجلةمجلة
68.0 81.7 33.5 96 
 ذكور 99 35.7 81.1 67.8
32.3 45.4 16.3 96 
32.4 44.5 18.4 99 

   إ�اث
54.1 69.8 24.9 96 
 مجلة  99 27.0 69.1 53.9

 ....86 ص ص ص ص1999 و و و و86 ص ص ص ص1997حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

 املشتغلون إىل حجم السكاناملشتغلون إىل حجم السكاناملشتغلون إىل حجم السكاناملشتغلون إىل حجم السكان% % % %  ))))1((((
 

 ))))22((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 % % % % �سبة خارج قوة العمل إىل قوة العمل�سبة خارج قوة العمل إىل قوة العمل�سبة خارج قوة العمل إىل قوة العمل�سبة خارج قوة العمل إىل قوة العمل

 يةيةيةية حسب اجلنس واجلنس حسب اجلنس واجلنس حسب اجلنس واجلنس حسب اجلنس واجلنس1999----1996للفرتة بني للفرتة بني للفرتة بني للفرتة بني 
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 العامالعامالعامالعام      كككك غغغغ مجلةمجلةمجلةمجلة

13.2 5.7 58.5 96 
 ذكور 99 48.9 6.4 13.0

106.7 65.2 245.8 96 
108.7 70.1 215.8 99 

 إ�اث
  

34.9 18.4 120.1 96 
 مجلة  99 106.4 19.8 35.4

 ....86 ص ص ص ص1999 و و و و86 ص ص ص ص1997حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت حساباتنا بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية للكويت : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
     
 ::::معدل اإلسهام حسب اجلنس واجلنسيةمعدل اإلسهام حسب اجلنس واجلنسيةمعدل اإلسهام حسب اجلنس واجلنسيةمعدل اإلسهام حسب اجلنس واجلنسية 2----2----3  

فمن جهة ). 23اجلدول املرفق رقم (خيـتلف معـدل اإلسـهام يف سـوق العمـل حسـب اجلنسـية ومسـتوى التعليم                   
ويصل إىل ) والغالب النساء(لدى األميني % 7.46الكويتـيني جنـد أن املعدل يتزايد مع ارتفاع مستوى التعليم فهو يرتاوح بني         

وهو أمر يتناسب مع مفهوم راس املال .  لـدى محلـة املؤهـالت اجلامعـية وما فوق      91.83ثا�وي و لـدى محلـة الـ     % 40.24
أما االخنفاض لدى فئة االبتدائية فقد يعود إىل أن محلة . البشـري ويشـري إىل إسهام النساء املتزايد بازدياد مستوى تعليمهن       

ــتابعون الدراســة  ــ. االبتدائــية اجلــاري إحصــائهم ي ن فــإن املعــدل مــرتفع لكــل الفــئات عــدا محلــة االبتدائــية   أمــا لــدى الوافدي
وإن اخنفــاض معــدل . واملتوســطة وغالــباً مــا يكــون ســبب ذلــك مــتابعة عوائــل الوافديــن للدراســة يف ســن هــاتني املرحلــتني 

ضرورة اإلسـهام لـدى الوافديـن مـن محلـة الشـهادات فـوق الـثا�وية قـد يكـون بسبب عوائل الوافدين الذين ال جيدون عمال بال                
 .بنفس القدر من اإللزام الذي حيصل لدى املواطنني
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 ))))23((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 1988معدل اإلسهام يف سوق العمل للجنسني حسب اجلنسية ومستوى التعليم عام معدل اإلسهام يف سوق العمل للجنسني حسب اجلنسية ومستوى التعليم عام معدل اإلسهام يف سوق العمل للجنسني حسب اجلنسية ومستوى التعليم عام معدل اإلسهام يف سوق العمل للجنسني حسب اجلنسية ومستوى التعليم عام 
 

 كوييتكوييتكوييتكوييت غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت

 سكانسكانسكانسكان قوة عملقوة عملقوة عملقوة عمل املعدلاملعدلاملعدلاملعدل سكانسكانسكانسكان قوة عملقوة عملقوة عملقوة عمل املعدلاملعدلاملعدلاملعدل
 

 أمي 58527 4368 7.46 189198 122590 64.79

 يقرأ ويكتب 33327 4137 12.41 186806 148810 79.66

 ابتدائية 80682 8253 10.23 179032 52647 29.41

 متوسطة 114576 35448 30.94 205091 88205 43.01

 ثا�وي 50568 20349 40.24 154859 106145 68.54

85.87 21666 25231 88.97 19656 22092 
ــثا�وية   ــوق الــــــ فــــــ

 وحتت اجلامعة

 جامعة وما فوق 25179 23121 91.83 83927 74520 88.79

 إمجايل 384951 115332 29.26 1024144 614583 60.01

     Statistical Review 17th edition    1994وزارة التخطيط وزارة التخطيط وزارة التخطيط وزارة التخطيط : : : : حساباتنا من جداولحساباتنا من جداولحساباتنا من جداولحساباتنا من جداول: : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

لك وفق التعريف اإلحصائي املتعارف عليه الذي مييل إىل تثبيت ذ      (يـزداد إسـهام النسـاء يف النشـاط االقتصادي           
13فقد ارتفعت �سبة النساء يف قوة العمل اإلمجالية من . يف الكويت مثل الظاهرة يف بقية العامل) اإلسـهام املرتـبط بالسوق    

ــابل  (1996عــام % 29 إىل 1980عــام %  ــتوايل يف دول  % 33و% 28مق ــدول % 43و% 38 وMENAعــلى ال يف ال
  ). World Dev. Indicators 98بيا�ات البنك الدويل (عالية الدخل 

 
 ::::الكويتيني حسب العمرالكويتيني حسب العمرالكويتيني حسب العمرالكويتيني حسب العمر: : : : قوة العملقوة العملقوة العملقوة العمل 3----2----3  

من % 22.8 سنة بلغت �سبة 29عـلى الـرغم مـن فـتوة السـكان يف الكويت فإن قوة العمل من فئة عمر أقل من               
بينما ارتفعت �سبة %. 20.4 لتصل إىل 1999ولكن هذه النسبة قد اخنفضت عام   . 1993قـوة العمـل الكويتـية عام        

 1993عام % 7.8 مقابل 1999عام % 10.5 سـنة فما فوق  50ت �سـبة مـن هـم مـن ذوي العمـر         فقـد بلغـ   . الكـبار 
وال جيد املرء تفسرياً هنائياً هلذا التغري يف النسبة فقد يكون بسبب اخنراط الشباب أكثر يف الدراسة       ). 24اجلدول رقم   (

لفتـيات بااللـتحاق بقوة العمل فهذا يعين أن فئة   وإذا افرتضـنا إسـهاماً مـتزايد ل   . أم تقـاعس �سـيب عـن االلـتحاق بقـوة العمـل       
 .الكبار من الذكور أكثر ارتفاعاً مما تظهره األرقام
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 ))))24((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 حسب فئات العمرحسب فئات العمرحسب فئات العمرحسب فئات العمر) ) ) )  سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق15((((تطور قوة العمل الكويتية تطور قوة العمل الكويتية تطور قوة العمل الكويتية تطور قوة العمل الكويتية 

 فئات العمرفئات العمرفئات العمرفئات العمر ****    1993 ****    1999 رقم قياسيرقم قياسيرقم قياسيرقم قياسي 93%%%% 99%%%%
0.9 2.2 58 1963 3385 15-19 
12.2 14.0 121 26457 21940 20-24 
20.4 22.8 123 44121 35743 25-29 
19.0 20.8 126 41123 32662 30-34 
16.3 15.9 141 35227 25011 35-39 
12.3 10.4 164 26555 16233 40-44 
8.4 6.3 183 18070 9871 45-49 
4.9 3.7 186 10643 5734 50-54 
2.8 2.1 188 6083 3233 55-59 
1.5 1.0 210 3271 1559 60-64 
1.3 1.0 181 2791 1543 65+  
 مج 156914 216304 138 100 100

 ....65 ص  ص  ص  ص 2000معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

  *  *  *  *31////12 
 

 البطالةالبطالةالبطالةالبطالة 4----2----3  
% 0.67(لإلمجايل % 0.79، 1999ال تشـكل الـبطالة الصـرحية مشـكلة كـبرية يف الكويـت فهي مل تتجاوز عام           

 لدى اإل�اث  0.71لإلمجايل مقابل   % 1.02وهي أكثر ارتفاعاً لدى الكويتيني إذ تبلغ        ). لدى الذكور % 83لـدى اإل�ـاث و    
وإذا كان اجتاه البطالة    ). 78 ص A-13، جـدول    2000معهـد الدراسـات املصـرفية       : مصـدر (لـدى الذكـور     % 1.18و

ا�ظر اجلدول رقم (حنـو االخنفـاض لـدى الكويتـيني فإ�ـه يـرتفع لـدى غري الكويتيني مع الزمن لكال اجلنسيني ولدى النساء أكثر                
25.( 
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 ))))25((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 %%%%لبطالة يف الكويت لبطالة يف الكويت لبطالة يف الكويت لبطالة يف الكويت تطور معدالت اتطور معدالت اتطور معدالت اتطور معدالت ا
  كككك غغغغ مجلةمجلةمجلةمجلة
 إمجايل   

0.71 0.59 1.33 1996 
0.71 0.62 1.16 1997 
0.71 0.64 1.03 1998 
0.79 0.74 1.02 1999 
 ذكور   

0.78 0.64 1.61 1996 
0.77 0.66 1.40 1997 
0.76 0.68 1.23 1998 
0.83 0.76 1.18 1999 
 إ�اث   

0.46 0.37 0.75 1996 
0.50 0.45 0.69 1997 
0.55 0.52 0.64 1998 
0.67 0.65 0.71 1999 

 ....حساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنوات: : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

 19-15فمعدل البطالة لفئة العمر   . تصـيب الـبطالة يف الكويـت كمـا يف جممـل دول العـامل الفـئات العمرية الشابة                  
 جلملة 1.9 عاماً و24-20لفئة العمر   % 7.8مقابل  )  لدى غري الكويتيني   27.4 (1988 عام   %23.7عامـاً يصـل إىل      

وإذا كا�ت املعدالت أكثر ارتفاعاً لدى غري الكويتيني يف فئيت العمر الشابة فإن العكس     ). 26ا�ظـر اجلدول رقم     (األعمـار   
 .هو الصحيح إذا أخذ�ا جممل فئات العمر يف االعتبار
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 ))))62((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 1988معدالت البطالة حسب فئات العمر واجلنسية معدالت البطالة حسب فئات العمر واجلنسية معدالت البطالة حسب فئات العمر واجلنسية معدالت البطالة حسب فئات العمر واجلنسية 
 

 فئات العمرفئات العمرفئات العمرفئات العمر كوييتكوييتكوييتكوييت غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت اموعاموعاموعاموع

23.7 27.4 15.6 15-19 

7.8 8.5 5.9 20-24 

0.6 0.5 1.1 25-65 

- - - 65+ 

 اموع 2.7 1.8 1.9

 ....88 ص  ص  ص  ص 1997حمسوب بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية حمسوب بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية حمسوب بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية حمسوب بداللة بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 
 ::::التوزيع القطاعي للقوة العاملةالتوزيع القطاعي للقوة العاملةالتوزيع القطاعي للقوة العاملةالتوزيع القطاعي للقوة العاملة 3----3 

) بدرجات متفاوتة (إن اعـتماد الدول اخلليجية على النفط وشبه وحدا�ية مصدر الدخل جعل التوزيع القطاعي               
وينطبق هذا التمركز بشدة أكثر ). يف الكويـت واإلمـارات وإىل درجة أقل يف السعودية وعمان     (يـتمركز يف قطـاع اخلدمـات        

يف اإلمـارات مـن قوة العمل النسائية يشتغلن يف هذا القطاع هجر شبه كامل            % 97 الكويـت و   يف% 98لـدى اإل�ـاث حيـث       
 ).يف عمان% 45تبلغ النسبة (لقطاعي الصناعة والزراعة 

 
ا�ظر ( مل يزد عن تركيز هذه الصورة يف جممل الدول اخلليجية املتاح عنها بيا�ات      96 و 80وإن الـتطور بـني عامي       

فـس الظاهـرة املشـاهدة يف الـدول عالـية الدخل ولكن ال متاثل يف الوزن واالجتاه متوسط توزيع      وهـي � ). 27اجلـدول رقـم     
 كا�ت على 96 حيـث أن احلصـة القطاعـية لدى النساء عام    MENAالـدول العربـية يف الشـرق األوسـط ومشـال أفريقـيا        

 .يف اخلدمات% 29صناعية و% 11زراعة و% 55التوايل 
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 ))))27((((اجلدول رقم  اجلدول رقم  اجلدول رقم  اجلدول رقم  

 ))))96----80% (% (% (% (كل القوى العاملة يف دول اخلليج كل القوى العاملة يف دول اخلليج كل القوى العاملة يف دول اخلليج كل القوى العاملة يف دول اخلليج تطور هيتطور هيتطور هيتطور هي
 

دول عالية الدخلدول عالية الدخلدول عالية الدخلدول عالية الدخل MENA مانمانعمانعمانعاهليكل اهليكل اهليكل اهليكل        الكويتالكويتالكويتالكويت اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية ع%%%% 
 ذ 80 2 5 45 52 39 8
6 29 48 20 9 2 96  
 إ 80 0 0 25 25 53 8
4 55 20 12 0 0 96  

   الزراعة

 ذ 80 36 40 17 21 25 41
35 26 22 21 30 32 96  
 إ 80 2 7 5 33 10 23
18 11 35 6 2 2 96  

 الصناعة

 ذ 80 62 55 39 27 35 47
56 43 30 59 61 67 96  
 إ 80 97 93 70 42 29 66
75 29 45 82 97 98 96  

 اخلدمات

38 28 7 8 5 13 80  
قوة العمل النسائية     96 29 14 14 15 33 43

 من قوة العمل% 

     2.5 ،  ،  ،  ، 2.3  جدول   جدول   جدول   جدول World Dev. Indicators, 1998 World Bank:  :  :  :  املصدراملصدراملصدراملصدر
 

مـــــن التشـــــغيل للذكـــــور عـــــام % 65.34يـــــتمركز معظـــــم العمالـــــة يف قطـــــاع اخلدمـــــات إذ يشـــــكل القطـــــاع  
لعــــام % 97.35مقــــابل  (88عــــام % 98ولإل�ــــاث النســــبة أكــــرب إذ تــــبلغ ) 1980عــــام % 61.92مقـــابل   (1988
 ).28أ�ظر اجلدول رقم ) (1980

 
 يبني يف اجلدول املرفق 2006-2000 واملسقطة 99-93يع القوى العاملة الفعلية ويف سنوات أحدث فإن توز

 3.11لقطاع الصناعة و % 16.71لقطاع اخلدمات و % 80.18حيـث متوسـط الـتوزيع لفرتة اإلسقاط هو         ) 29(رقـم   
 صغر �سبته يسري عكس ومما يلفت النظر التزايد النسيب للتشغيل يف قطاع الزراعة الذي على الرغم من        . لقطاع الزراعة % 

ويتزامن هذا االرتفاع مع . االجتاه العام املعهود يف بلدان أخرى وهو تراجع التشغيل يف هذا القطاع مع التغري التقا�ي يف العامل        
 ).2006-1999للفرتة % -9.52 و99-93للفرتة % -7.79مبعدل (تراجع يف إ�تاجية القطاع على اخلصوص 
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 ))))28((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 ))))1988الشعب النشيط بالكويت الشعب النشيط بالكويت الشعب النشيط بالكويت الشعب النشيط بالكويت ((((اعي للقوى العاملة اعي للقوى العاملة اعي للقوى العاملة اعي للقوى العاملة توزيع قطتوزيع قطتوزيع قطتوزيع قط
 

 ذكورذكورذكورذكور إ�اثإ�اثإ�اثإ�اث
1988 1980 1988 1980 

 

 زراعة 2.15 1.67 0.13 0.08

 كل:      صناعة 35.93 32.99 2.52 1.92

حتويلية 9.61 9.76 1.16 0.83
 خدمات 61.92 65.34 97.35 98.00

 Meth, ILO, p.99: : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

 ))))29((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

   وإسقاطات الطلب على العمالة وفق القطاعات الثالثة  وإسقاطات الطلب على العمالة وفق القطاعات الثالثة  وإسقاطات الطلب على العمالة وفق القطاعات الثالثة  وإسقاطات الطلب على العمالة وفق القطاعات الثالثةهيكل توزيعهيكل توزيعهيكل توزيعهيكل توزيع
 

 العامالعامالعامالعام زراعةزراعةزراعةزراعة صناعةصناعةصناعةصناعة خدماتخدماتخدماتخدمات اموعاموعاموعاموع
100 77.07 21.82 1.11 1993 
100 76.03 22.30 1.67 1994 
100 77.29 20.80 1.91 1995 
100 77.41 20.58 2.01 1996 
100 77.68 20.23 2.09 1997 
100 77.70 20.21 2.09 1998 
100 79.31 18.69 2.00 1999 
100 79.22 18.32 2.46 2000 
100 79.57 17.77 2.66 2001 
100 79.91 17.23 2.86 2002 
100 80.22 16.69 3.09 2003 
100 80.52 16.16 3.32 2004 
100 80.79 15.64 3.57 2005 
100 81.04 15.12 3.84 2006 
 متوسط 3.11 16.71 80.18 100

 حساباتنا بداللة حساباتنا بداللة حساباتنا بداللة حساباتنا بداللة 
 ::::توزيع قوة العمل حسب اجلنسية والقطاعتوزيع قوة العمل حسب اجلنسية والقطاعتوزيع قوة العمل حسب اجلنسية والقطاعتوزيع قوة العمل حسب اجلنسية والقطاع 4----3 
ولكن . من غري الكويتيني% 82للكويتيني و% 18 بني 1999تـتوزع قـوة العمـل يف الكويـت حسـب اجلنسية عام           

مقابل % 93.8ففي الوقت الذي يتمركز الكويتيون يف احلكومة بنسبة . النسب تتغري حسب قطاع العمل احلكومي واخلاص
يف القطاع % 8.8مقابل % 91.2اص جند أن غري الكويتيني يتمركزون يف القطاع اخلاص أساساً  فقـط يف القطـاع اخلـ      % 6.2

 ).30ا�ظر اجلدول رقم (احلكومي 
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وتلعـب فـوارق األجـر والتعويضـات وأمـان العمـل دوراً كـبرياً يف تفسـري هـذا التمركز إضافة بالطبع لفوارق التعليم                 
حيث أن التوزيع لدى   .  قـوة العمـل حسـب اجلـنس واجلنسية إىل صورة أخرى            كمـا تـتوزع   . والعوامـل االجتماعـية األخـرى     

بيا�ات من  (للجنسيني على التوايل لدى غري الكويتيني       % 21.1و% 78.9مقابل  % 34.4واإل�ـاث   % 65.6الكويتـيني هـو     
 ).�فس مصدر اجلدول السابق

 
يعـود ذلـك أساساً ، إىل اختالف   و. إن فجـوة اإلسـهام حسـب اجلـنس تقـل لـدى الكويتـيني عـنها لـدى األجا�ـب             

الرتكيـب حسـب اجلـنس لدى كل من اتمعني حيث أن الوافدين يتميزون مبجتمع �سبة اإل�اث فيه قليلة وهو جمتمع عزاب             
إن تـزايد إسـهام النسـاء يف النشـاط االقتصـادي يعـود إىل       . متامـاً لـدى شـرائح عديـدة مـن العـاملني ذوي الدخـل املـنخفض        

 .إىل سياسة اإلحالل إضافة إىل عوامل اجتماعية أخرى مثل تأخر سن الزواج، التغري يف التقاليدالتعليم أساساً و
 

 ))))30((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

  حسب القطاع واجلنسية حسب القطاع واجلنسية حسب القطاع واجلنسية حسب القطاع واجلنسية1999توزيع إمجايل قوة العمل يف دولة الكويت توزيع إمجايل قوة العمل يف دولة الكويت توزيع إمجايل قوة العمل يف دولة الكويت توزيع إمجايل قوة العمل يف دولة الكويت 
 

 اجلنسيةاجلنسيةاجلنسيةاجلنسية/ / / / القطاعالقطاعالقطاعالقطاع كوييتكوييتكوييتكوييت غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت

 خاص 6.2 91.2

 حكومي 93.8 8.8

 مج 100 100
82.0 18.0  

 ....61 ص ص ص ص2000عن معهد الدراسات املصرفية عن معهد الدراسات املصرفية عن معهد الدراسات املصرفية عن معهد الدراسات املصرفية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
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يليها املهن العلمية والفنية % 32.3 األعمال الكتابية 1990يتجمع الكويتيون يف عدد حمدود من املهن أوهلا عام    
 513وإن معـدل الكثافة هو يف اإلدارة العليا والتشريع      % . 24.1) معظمهـا خدمـات حكومـية     (ويف اخلدمـات    % 27.9
باملقـابل،  يتمركز غري الكويتيني  ).  31ا�ظـر اجلـدول رقـم      (218 ويف املهـن العلمـية والفنـية         394عمـال الكتابـية     ويف األ 

 %.27.6يليها اخلدمات بنسبة  % 41.5أساساً يف فئة عمال اإل�تاج والعمال العاديني 
 

 ))))31((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 %%%% مايو حبث العينة  مايو حبث العينة  مايو حبث العينة  مايو حبث العينة 1990اهليكل عام اهليكل عام اهليكل عام اهليكل عام 
 

  كككك غ كغ كغ كغ ك مجمجمجمج ))))1((((معدل الكثافة معدل الكثافة معدل الكثافة معدل الكثافة 

 علمية وفنية 27.9 12.8 14.9 218

 إدارة عليا وتشريع 4.1 0.8 1.3 513

 أعمال كتابية  32.3 8.2 11.6 394

 بيع 4.6 6.8 6.5 68

 خدمات  24.1 27.6 27.1 87

 زراعة وتربية حيوان 0.4 2.3 2.6 17

 إ�تاج وعمال عاديون 6.6 41.5 36.6 16

 اموع 100 100 100 100

 101 ص ص ص ص1999اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

 غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت/ / / / كوييت كوييت كوييت كوييت ) ) ) ) 1((((
 
 ::::تدهور اإل�تاجيةتدهور اإل�تاجيةتدهور اإل�تاجيةتدهور اإل�تاجية 5----3 
من املالحظ أن القيمة املضافة للمشتغل الواحد ترتاجع يف قطاعي احملاجر والتشييد وكذلك يرتاجع أجر املشتغل   

ويتوقع هلا أن ترتاجع أكثر  . 1995 و1985م بني باملتوسط يف القطاعات املأخوذة عدا املناج) 32ا�ظر اجلدول رقم (
بيـنما يـتزايد عـدد العـاملني يف القطاعـات املنـتقاة بـني العامني املذكورين        ). 33ا�ظـر اجلـدول رقـم    (خـالل السـنوات التالـية     

 ).عدا التجارة الداخلية(وكذلك اإلسقاطات 
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 ))))32((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 95----85ض القطاعات يف االقتصاد الكوييت ض القطاعات يف االقتصاد الكوييت ض القطاعات يف االقتصاد الكوييت ض القطاعات يف االقتصاد الكوييت تطور القيمة املضافة وتعويض العاملني يف بعتطور القيمة املضافة وتعويض العاملني يف بعتطور القيمة املضافة وتعويض العاملني يف بعتطور القيمة املضافة وتعويض العاملني يف بع
 

1995 1985 
متوسط األجر السنوي متوسط األجر السنوي متوسط األجر السنوي متوسط األجر السنوي 

 للمشتغل الواحدللمشتغل الواحدللمشتغل الواحدللمشتغل الواحد

القيمة املضافة القيمة املضافة القيمة املضافة القيمة املضافة 
 للمشتغل الواحدللمشتغل الواحدللمشتغل الواحدللمشتغل الواحد

عدد عدد عدد عدد 
 املشتغلنياملشتغلنياملشتغلنياملشتغلني

متوسط األجر السنوي متوسط األجر السنوي متوسط األجر السنوي متوسط األجر السنوي 
 للمشتغل الواحدللمشتغل الواحدللمشتغل الواحدللمشتغل الواحد

القيمة املضافة القيمة املضافة القيمة املضافة القيمة املضافة 
 للمشتغل الواحدللمشتغل الواحدللمشتغل الواحدللمشتغل الواحد

 عدد املشتغلنيعدد املشتغلنيعدد املشتغلنيعدد املشتغلني
 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 م واحملاجراملناج 5173 615697 11947 6492 483272 13062

 الصناعات التحويلية 49013 7818 3638 64450 13787 3050

 اموع 54186 65851 4331 70942 56751 3967

 التشييد 58703 4416 2696 65649 3710 2241

 التجارة الداخلية 85723 5987 2394 86138 6378 2171

 ....231، ، ، ، 225        ،،،،221 ص ص ص ص2000حساباتنا بداللة معهد الدراسات املصرفية حساباتنا بداللة معهد الدراسات املصرفية حساباتنا بداللة معهد الدراسات املصرفية حساباتنا بداللة معهد الدراسات املصرفية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

ــنار بالعــام للفــرتة  2244فمتوســط األجــر يف التشــييد كــان     3695 بيــنما بلغــت القــيمة املضــافة  95-85 دي
بينما كان  . 2010 عام 3532 وإىل 2005 عام 3555 وإىل 2000 دينار عام 3579وسترتاجع هذه القيمة إىل 

 عام 1603 وإىل 2000 عام 1755راً وسيرتاجع إىل  دينا2130متوسط األجر يف التجارة الداخلية للفرتة املذكورة  
 6187عـلى الـرغم مـن توقع تزايد القيمة املضافة للمشتغل يف القطاع من                . 2010 فقط عام 1465 وإىل 2005

وكذلك يتوقع  . 2010 عام 7064 وإىل 2005 عام 6820 وإىل 2000 عام 6584 إىل 95-85متوسط الفرتة 
 12997 دينار إىل 11090 البالغ 95-85ل يف الصـناعات التحويلـية من متوسط الفرتة        تـزايد القـيمة املضـافة للمشـتغ       

 . على التوايل2010 و2005 لعامي 17592 و15121 و2000لعام 
 

من تدهور يف معظم قطاعات النشاط االقتصادي يف     ) الـناتج احملـلي اإلمجـايل للمشـتغل الواحـد         (تعـا�ي اإل�تاجـية     
% 4.26وسيصبح % 2.81 كان متوسط تراجع اإل�تاجية 1999-1993ففي الفرتة من . الكويت ويف جممل االقتصاد

9.52 و-7.79وختتلف هذه النسب حسب القطاع إذ تبلغ أقصاها يف قطاع الزراعة          . 2006-99بالسـالب للفـرتة     

للفــرتة األوىل % 3.49بيــنما يشـهد قطــاع الصـناعة التحويلــية زيـادة موجــبة يف اإل�تاجـية بلغــت     . للفرتتـني عــلى الـتوايل  % -
 ).33ا�ظر اجلدول رقم . (للفرتة املسقطة% 2.36وستهبط إىل 
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 ))))33((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 معــــدالت تغـــري اإل�تاجيـــــةمعــــدالت تغـــري اإل�تاجيـــــةمعــــدالت تغـــري اإل�تاجيـــــةمعــــدالت تغـــري اإل�تاجيـــــة
 

 متوقع بنيمتوقع بنيمتوقع بنيمتوقع بني

    99----2006 

 فعلي بنيفعلي بنيفعلي بنيفعلي بني

    93----99 
 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

9.52- 7.79- 1 

5.28- 2.40- 2 
2.36 3.49 3 
  4 
4.33- 2.70- 5 

4.51- 4.32- 6 

1.21- 1.69 7 

1.48- 0.82- 8 

4.72- 3.93- 9 

 مجلة -2.81 -4.26

 حساباتنا من جداول سابقةحساباتنا من جداول سابقةحساباتنا من جداول سابقةحساباتنا من جداول سابقة: : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 
 ::::مستويات املهارة يف سوق العملمستويات املهارة يف سوق العملمستويات املهارة يف سوق العملمستويات املهارة يف سوق العمل 6----3 
ولكــن ميكــن . إن مـن الصــعب قــياس مهــارة العــاملني يف ســوق العمــل، وال تــتوفر بــيا�ات كلــية تســمح بــتقرير ذلــك  

ن حسـب مـا يـتوقع مـن مهارات مرتبطة أساساً بالشهادات العلمية اليت تسمح         اسـتعمال الـتوزيع املهـين بتجمـيع عناصـر املهـ           
) 34(وهبـذه الطـريقة أوجد�ـا اجلـدول املرفق رقم     ..). كالطـب والعلـوم واهلندسـة والـتدريس      (باالخنـراط يف تلـك املهـن        

 .1999 و1996حسب اجلنسية بني عامي )  سنة فما فوق15(الذي يبني تطور مستويات املهارة القوى  العاملة 
 

ويتبني من اجلدول أن التواجد الكوييت مرتفع بالقياس إىل غري الكويتيني يف املهن ذات املهارة العالية واملتوسطة على  
وهذا ما يؤكد احلقيقة املتوقعة . اخلصـوص الـيت تشـكل النسـبة األكرب من العمالة الكويتية، بينما العكس لدى غري الكويتيني     

ومستويات التعليم أيضاً (الكويتـية مـن حيث متركز الوفرة من العاملني الوافدين يف املهن املتد�ية املهارة   يف حتلـيل سـوق العمـل        
، وبعضها هامشي فعال، على الرغم من وجود �سب ال بأس هبا من تلك العمالة الوافدة يف املهن )كما يتبني من جدول آخر

. 1996 يعملون يف املهن ذات املستوى املتوسط من املهارة عام من الكويتيني% 52و�الحـظ مـن اجلـدول أن حنـو       . العلـيا 
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 وزادت 1996من الوافدين هم يف فئة العمال العاديني عام % 63.05 بينما 1999عام   % 48.4وهبطـت النسـبة إىل      
 .1999لعام % 65.35النسبة إىل 

 
 ))))34((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 %%%%99----96حسب اجلنسية حسب اجلنسية حسب اجلنسية حسب اجلنسية ) ) ) ) رررر سنة فأكث سنة فأكث سنة فأكث سنة فأكث15((((   القوى العاملة    القوى العاملة    القوى العاملة    القوى العاملة ))))1((((تطور مستويات مهارة  تطور مستويات مهارة  تطور مستويات مهارة  تطور مستويات مهارة  
 

1999 1996 
  كككك غغغغ مجمجمجمج كككك غغغغ مجمجمجمج

 أطر  مهنية عليا 5.35 3.80 4.05 5.48 3.33 3.72

6.49 3.55 19.85 5.54 3.52 15.99  مديرين ومشرفني

4.09 2.03 13.45 4.05 2.26 13.32  مدرسني

18.77 12.24 48.40 18.62 12.27 51.46  أطر متوسطة

11.97 13.51 5.01 13.49 15.10  عمال �صف مهرة 5.21

54.96 65.35 7.80 54.24 63.05  عمال عاديني 8.67

 مج 100 100 100 100 100 100

 92 ص ص ص ص1999 ولعام  ولعام  ولعام  ولعام 92 ص ص ص ص1997حساباتنا بداللة اموعة االحصائية السنوية للكويت لعام حساباتنا بداللة اموعة االحصائية السنوية للكويت لعام حساباتنا بداللة اموعة االحصائية السنوية للكويت لعام حساباتنا بداللة اموعة االحصائية السنوية للكويت لعام : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

 ضع اإلطار املرفقضع اإلطار املرفقضع اإلطار املرفقضع اإلطار املرفق)  )  )  )  1((((
 

 ::::العمالة الوافدةالعمالة الوافدةالعمالة الوافدةالعمالة الوافدة 7----3 
فعلى الرغم من قوا�ني العمل فإن    . واتية للتحكم حبجم القوى العاملة الوافدة وتشغيلها      تعمـل الكويـت يف ظـروف م        

عـدم وجـود �قابـات عمـال أو اتفاقـيات صـلبة ال�ـتقال العمالـة يسمح للكويت بالتحكم يف تركيبتها السكا�ية ومن ثم تركيبة                    
كويت خبروج الوافدين الكثيف فأعادت    ويـبدو أن الكويـت قـد فرطـت بالفرصـة الـيت أتيحـت بعـد حترير ال                  . سـوق العمـل   

ورمبا كا�ت �وعية الرصيد اجلديد أقل ارتفاعاً . تشـكيل خمـزون العمالـة الوافـدة عـلى الـرغم مـن الدعوات املعارضة لذلك         
 .وارتباطاً باحلاجات احلقيقية القتصاد يسعى لتنويع مصادر الدخل والدخول يف املنافسة العاملية
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ة العاملــة يف القطــاع اخلــاص يف معظمــه مــن بلــدان آســيوية يلــيها بلــدان عربــية ثــم بلــدان   إن تركيــب العمالــة الوافــد
ــام   . أخــرى ــبلغ �ســبة اآلســيوية لع ــام    % (39.0والعــرب % 59.7 ، 1996وت ــية لع اموعــة اإلحصــائية الســنوية الكويت

والعربــية % 67.1يوية  بــني اآلســ1999بيــنما تــتوزع  النســبة إلمجــايل قــوة العمــل غــري الكويتــية عــام   ) 115 ص1999
 ).37 ص2000معهد الدراسات املصرفية % (31.8

 
مــبلغ ) 31/12 (1993ومــن املهــم اإلشــارة أن العــاملني يف املــنازل يشــكلون �ســبة هامــة إذ بلــغ عددهــم عــام   

 عــامل 269085 إىل 31/12/1999ولكــن الــرقم قــد ارتفــع خــالل عــدة ســنوات ليصــل يف .  شخصــاً 138492
وهـو معـدل يفوق معدل تزايد السكان وتزايد الدخل وتزايد   %. 11.71 منـو سـنوي متوسـط يصـل إىل      وعاملـة أي مبعـدل    

 %.6.34التعليم وتزايد اخنراط املرأة بالنشاط االقتصادي ومعدل منو إمجايل القوة العاملة الذي بلغ للفرتة ذاهتا 
 

عتقاد بأن معظم األمية لدى العمالة الوافدة وإذا كـان ال يوجـد معلومات عن سويتهم العلمية فإن هناك ما يدفع لال          
فمـا مل حيصل تغيري جذري يف سلوك الكويتيني جتاه هذه الفئة من      : وهـنا يـربز أحـد مـآزق االحـالل         . تـتمركز يف هـذه الفـئة      

ال إخراجاً العمالة وجتاه األعمال املنوطة هبا أصال وإمكان قيام أفراد األسرة جبزء هام منها فإن موضوع االحالل لن يكون إ    
 .لزمر منهية ماهرة متعلمة من البالد

 
 ::::حتويالت العاملنيحتويالت العاملنيحتويالت العاملنيحتويالت العاملني 8----3 

 417 مليون دينار وتزايدت إىل   395 ،   1994بلغـت حتويـالت العـاملني يف الكويـت يف مـيزان املدفوعات عام               
ى إال أن تقديرات أخر  ). 87 ص 2000معهد الدراسات املصرفية     (1998 مليون عام    412 وإىل   1997مليون عام   

 مليون 584تشري إىل أرقام أكرب  إذ تُشكل حتويالت املهاجرين مبلغاً معترباً سواء أخذ�اها باملبالغ املطلقة اليت تطورت من            
% 2.3فقد تطورت من  (GDP ، أم أخذ�اها كنسبة إىل 1994 مليون دوالر عام 445 إىل مليون و1981دوالر عام  

ــن  % 6إىل  ــامني املذكوري ــني الع ــن الصــادرات  ، أو كنســبة )ب ــام % 13.0 و81عــام % 3.6(م ــن  ) 1994ع أم كنســبة م
حممـد ابراهـيم السـقا، جملة     (بـني العـامني املذكوريـن       % 41.3إىل  % 14.4احتياطـيات الـبالد الدولـية حيـث تطـورت مـن             

 ).161 ص 88دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، العدد 
 

فإن هناك آثاراً ) مـن خـالل التحويالت مثال     (ة النفطـية    إذا كا�ـت الـدول املرسـلة للعمالـة قـد اسـتفادت مـن الفـور                
            توسع النزعة : عديـدة عـلى اقتصـاداهتا وجمـتمعاهتا جنمت عن تلك اهلجرة، وتذكر األدبيات والدراسات العديد منها مثال

تبقـية يف البالد  وأثـر ذلـك عـلى أداء الكفـاءات األخـرى امل     ) املتعـلمة أو اخلـبرية    (االسـتهالكية، اسـتنزاف الكفـاءات املهنـية         
، تشـوه اهلـياكل اإل�تاجـية لتشـوه هياكل القوى العاملة املتبقية، إضافة إىل العديد من املشكالت              )مفـوم تكـامل فـرق العمـل       (

 .اخل..االجتماعية النامجة عن اهلجرة كرتك عبء تربية األطفال على األم غري املرافقة أو تغري منظومات القيم التقليدية
 
 ::::اإلحاللاإلحاللاإلحاللاإلحالل 9----3 
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يستمد موضوع اإلحالل واستهدافه شرعيته من منطقية االعتماد على الذات وأحقية  املواطنني يف احلصول على    
. فرصتهم لإلسهام يف تنمية بالدهم والتمتع بفرص العمل وخصوصاً مع تزايد البطالة املقنعة والسافرة أيضاً يف األو�ة األخرية

اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية، املرتافقة مع وجود �سبة مرتفعة     : عديدةكمـا يسـتند اإلحـالل إىل  الوعـي باملخاطـر ال            
 .من السكان األجا�ب يف البالد

 
إال أن هـذا املوضوع غالباً ما يتم حصره يف اإلحالل العددي للمواطنني حمل إعداد من العمالة الوافدة دون التعمق        

أ�واع عديدة غري اجلا�ب (ما هو اإلحالل؟ : مام بإجابات عن أسئلة مثلورمبـا من املناسب االهت  . كـثرياً جبوا�ـبه املتشـعبة     
..) ، بشر أم تقا�ة،.. كفاءات أم عمالة هامشية، عرب أم خليجون أم       (، ومن الذي جيري إحالله،      )العـددي املشـار إليه    

خلــاص، يف املــنظم أو غــري ، وأيــن يــتم اإلحــالل؟ يف القطــاع العــام أم ا)الســرعة أم الــتدرج(ومــتى؟  أي اجلــدول الــزمين له     
وكـيف يـتم؟  أ�ظمـة احلوافـز ولـيس القوا�ـني الـيت تـتعارض مـع رشاد أرباب العمل االقتصادي ومصاحلهم املباشرة                   . املـنظم 

ورمبـا مـع مصـاحل العـاملني الوطنـيني أيضـاً بسـحب عـدد كبري من مساعديهم الذي كا�وا يقومون بالعمل الفعلي كله، وكذلك                  
ن عـدم التعرض هلزات داخلية وخارجية وحترتم املواثيق الدولية وإ�سا�ية اال�سان الوافد وحقوقه يف             اإلجـراءات الـيت تضـم     

 .عصر أصبحت الشفافية إحدى معامله الواقعة أو املتوقعة
 

 �الحظ أن 1999-1993مبـتابعة تطور توزيع القوة العاملة وفقاً موعات املهن اخلاصة باخلطة اإلمنائية ألعوام              
بينما ارتفعت ) 84.73رقم قياسي (لـيت احنسـرت أمهيـتها �سـبياً لـدى العمالـة الوافـدة هـي فـئة األطباء والعلميني            الفـئة ا  

ا�ظر ) 172.01رقم قياسي (وعمال اخلدمات والزراعة ) 172.85رقم قياسي (أمهية بعض الزمر مثل رجال األعمال 
وهذا يشكل هدراً لطاقة خارجية . لعلميني واألطر العلياومن هذه األرقام جند أن اإلحالل قد مت على حساب ا  . امللحق

مـتاحة بيـنما فئة رجال األعمال والزراعيني ترتفع بأكثر من أمهيتها الفعلية القتصاد الكويت حيث األرض الزراعية حمدودة       
لة وخصوصاً من غري فمـاذا تضـيف هـذه الكثافة النسبية باليد العام    . وإمكا�ـات التكنولوجـيا املوفـرة للـيد العاملـة مـتوفرة           

 .الكويتيني وذوي درجات من التعليم ضئيلة كما رأينا؟
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 ::::مهن تصاريح العملمهن تصاريح العملمهن تصاريح العملمهن تصاريح العمل 1----9----3  
 1999فبالنظر إىل تصاريح الدخول املمنوحة عام       . ال يـبدو أن ظاهـرة اسـتقدام العمالة قليلة التأهيل ستتوقف            

% 12.9تعود إىل عمال اإل�تاج و   %) 60.6(نها  �الحظ أن النسبة األكرب م    ) 35اجلـدول املـرفق رقـم       (حسـب زمـر املهـن       
ختــتلف هــذه النســب حســب اجلنســية فتصــل �ســبة عمــال اإل�ــتاج واخلدمــات لــدى العمالــة الوافــدة    (إىل عمــال اخلدمــات 

ويالحظ أن . على التوايل % 9.3و% 54.2بينما هي للعمالة العربية     . للزمرتني على التوايل   % 14.8و% 65.3اآلسيوية  
واجلزء األكرب من التصاريح   .  والعلمـيني تـرتفع لـدى التصـاريح العربـية مـنها لـدى التصـاريح للوافديـن اآلسيويني                   �سـبة الفنـيني   

غـري العربـية واآلسـيوية وغالـباً هي أوروبية أو     (املمـنوحة ملهـن الفنـيني والعلمـيني واملديـرين ممـنوحة حلملـة جنسـيات أخـرى           
 ).أمريكية

 
 ))))35((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 1999////12////31    –    1999////1////1حسب جمموعات الدول واملهن حسب جمموعات الدول واملهن حسب جمموعات الدول واملهن حسب جمموعات الدول واملهن تصاريح  الدخول تصاريح  الدخول تصاريح  الدخول تصاريح  الدخول 
 

 املهناملهناملهناملهن عربيةعربيةعربيةعربية آسيوية آسيوية آسيوية آسيوية  أخرىأخرىأخرىأخرى مجمجمجمج %%%%عربية عربية عربية عربية  %%%%آسيوية آسيوية آسيوية آسيوية  %%%%أخرى أخرى أخرى أخرى  %%%%مج مج مج مج 

 فنيون وعلميون 2628 3601 1149 7378 14.1 8.0 54.4 11.2

 مديرون 459 429 371 1259 2.5 1.0 17.6 1.9

 كتابيون 1728 1292 66 3086 9.3 2.9 3.1 4.7

 مهن البيع 1357 1739 80 3176 7.8 3.9 3.8 4.8

 مهن اخلدمات 1728 6689 110 8527 9.3 14.8 5.2 12.9

 مهن الزراعة والصيد 645 1925 3 2573 3.6 4.7 0.1 3.9

 عمال اال�تاج 10115 29474 334 39923 54.2 65.3 15.8 60.6

 إمجايل 18660 45149 2113 65922 100 100 100 100

 ....بدون النسببدون النسببدون النسببدون النسب) ) ) ) خمتصرخمتصرخمتصرخمتصر((((    99مند�ي مند�ي مند�ي مند�ي : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

متنح بنفس الوترية السابقة تقريباً وكذلك جتديد ) الدخول للعمل أو االستخدام ألول مرة (مـا زالـت تصاريح العمل       
وال تشـكل االلغـاءات النهائـية للتصـاريح بسـبب املغادرة �سباً        ). 2ا�ظـر اجلـدول املـلحق رقـم         (تصـريح العمـل أو الـتحويل        

 بتذبذب حسب  1998عام  % 24.94 و 1994من تصاريح الدخول للعمل عام      % 45.13فهـي تشـكل فقـط       . كـبرية 
 .السنوات
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فقد حسبنا الوسط . ال تعطـي تصـاريح العمـل اجلديـدة صورة أفضل من حيث الرصيد التعليمي لدى املمنوحني            

ــغ عددهــا   (12 حســب النشــاط 1999احلســابي للســنوات التعليمــية لتصــاريح الدخــول املمــنوحة عــام      65922وقــد بل
 سنة يف 8.03وخيـتلف هذا املتوسط حسب القطاع، فهو      .  سـنة تعليمـية لـلمجموع      9.33فـلم يـتجاوز الـرقم       ) تصـرحياً 

 8.64 يف الكهرباء واملاء والغاز و12.15 يف الصناعة التحويلية و    9.60 سنة يف املناجم واحملاجر و     12.56الـزراعة و  
 ســنة يف املالــية والــتأمني 11.11 ســنة يف الــنقل والــتخزين و10.60و.  يف الــتجارة والفــنادق9.27ســنة يف التشــييد و

 . سنة يف اخلدمات االجتماعية9.68وأخرياً 
 

 ::::جهود اإلحالل يف القطاع احلكوميجهود اإلحالل يف القطاع احلكوميجهود اإلحالل يف القطاع احلكوميجهود اإلحالل يف القطاع احلكومي 2----9----3  
ووصلت إىل % 28.3 1997ال حيـتفظ القطـاع احلكومي بنسبة كبرية من العمالة الوافدة فهي قد بلغت يف عام                   

ز معظـم الوافديـن يف عـدة وزارات أساسـية كثـيفة العمالة أصال كالرتبية والصحة على               ويـتمرك . 1999يف عـام    % 24.9
إال أن معدل اإلحالل قد ). سنتني فقط من البيا�ات(وتبدو جهود اإلحالل مثمرة على الرغم من بطء حركتها          . اخلصوص

لكن اجلهد األكرب �سبياً ، على الرغم و%. 13.5ويف املاء والكهرباء % 13.6ويف الداخلية % 17.4بلغ يف وزارة الرتبية     
 636 من أصل 1999 شخصاً عام 14من قلة األعداد املطلقة، هو يف وزارة املواصالت حيث مل يبق من األجا�ب إال   

 عامال بني السنتني املذكورتني 4607أمـا مجلـة مـن مت إحالهلـم فقـد بلغت          %.  96.7 ومبعـدل إحـالل يـبلغ        1977عـام   
كـن مالحظـة بطء التوسع احلكومي يف التشغيل إذ بلغ معدل منو العاملني يف اجلهاز احلكومي السنوي بني           ومي) ا�ظـر اجلـدول   (

 ).36اجلدول رقم (وهي أقل من معدل منو قوة العمل عموماً يف البالد % 2.1السنتني املعنيتني �سبة 

                                                           
 1999 من بيا�ات مند�ي 12



 
45

 
 ))))36((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 ))))1((((    1999    –    ))))1((((    9719تطور توزيع العاملني يف اجلهاز احلكومي حسب اجلنسية تطور توزيع العاملني يف اجلهاز احلكومي حسب اجلنسية تطور توزيع العاملني يف اجلهاز احلكومي حسب اجلنسية تطور توزيع العاملني يف اجلهاز احلكومي حسب اجلنسية 
 

1999 1997 

من  الوافدين من  الوافدين من  الوافدين من  الوافدين % % % % 
1997 

جهود اإلحالل جهود اإلحالل جهود اإلحالل جهود اإلحالل 
2((((أو اإل�سحاب أو اإل�سحاب أو اإل�سحاب أو اإل�سحاب 

(((( 

 % % % %
 تكويتتكويتتكويتتكويت

 كوييتكوييتكوييتكوييت غ كوييتغ كوييتغ كوييتغ كوييت مجلةمجلةمجلةمجلة تكويتتكويتتكويتتكويت% % % %  كوييتكوييتكوييتكوييت غ كوييتغ كوييتغ كوييتغ كوييت مجلةمجلةمجلةمجلة
 الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة

17.4 2144 75.6 47290  الرتبية 30301 12306 42607 71.1 35767 11523

2.1 307 48.6 27315  الصحة 13253 14635 27888 47.5 13282 14033

13.6 225 85.5 10034  الداخلية 8288 1659 9947 83.3 8583 1451

 الشئون االجتماعية 8620 885 9505 90.7 8797 774 9571 91.9 116 13.1

 املواصالت 7195 636 7831 91.9 7748 14 7762 99.8 615 96.7

 كهرباءاملاء وال 3535 2684 6219 56.8 4215 2569 6784 62.1 362 13.5

15.1 838 82.2 27660  أخرى 21175 5569 26744 79.2 22745 4915

12 4607 74.1 13641
6 35279 10113

7 70.7 13074
 مج الوزارات 92367 38374 1

13.5 501 82.2 18585 3316 15269 79.5 18021 3701 14320 
مـج اجلهـات امللحقة     

 واملستقلة

9.8 4108 75.1 15500
1 38595 11640

6 71.7 14876
2 42075 10668

7 
 اموع العام

   100 24.90 75.10  100 28.28 71.72 % 

 111 ص  ص  ص  ص 1999 و و و و111 ص  ص  ص  ص 1997خمتصر عن بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام خمتصر عن بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام خمتصر عن بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام خمتصر عن بيا�ات اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

  يوليو من العام يوليو من العام يوليو من العام يوليو من العام30 ))))1((((

 ،  ،  ،  ، 97بني السنتني وتطبيقه على رصيد الكويتيني بني السنتني وتطبيقه على رصيد الكويتيني بني السنتني وتطبيقه على رصيد الكويتيني بني السنتني وتطبيقه على رصيد الكويتيني  �ظري باستعمال �فس معدل منو الوزارة  �ظري باستعمال �فس معدل منو الوزارة  �ظري باستعمال �فس معدل منو الوزارة  �ظري باستعمال �فس معدل منو الوزارة 99كوييت كوييت كوييت كوييت : : : : حسـب عـلى الشـكل الـتايل     حسـب عـلى الشـكل الـتايل     حسـب عـلى الشـكل الـتايل     حسـب عـلى الشـكل الـتايل      ))))2((((
 .... الفعلي الفعلي الفعلي الفعلي99مت الطرح من رصيد الكوييت مت الطرح من رصيد الكوييت مت الطرح من رصيد الكوييت مت الطرح من رصيد الكوييت 

 
وقد يكون هذا �تيجة طبيعة الزدياد عدد اخلرجيني  . وقـد بـدأت الكويـت محلة اإلحالل من أعلى السلم املهاري       

إال أن مثل هذا التوجه . ميدان التدريسالكويتيني املؤهلني لشغل املناصب العليا واملتوسطة يف الوزارات وعلى األخص يف 
قـد يـبقى يف الـبالد مجوعـاً كـبرية من العمالة ضعيفة املهارة والتعليم وحيرمها، باملقابل، من التفاعل املثمر بني اخلربات احمللية             

 .واخلربات األجنبية الالزمة من أجل �قل التقا�ة يف خمتلف الفروع يف أعلى السلم املهاري
 

فـإن �ســبة  . أطري اجلامعـات ومـدى اإلحـالل فـيها بشــكل منوذجـاً عـن هـذا التوسـع يف أعـلى اهلـرم          ولعـل تطـور تـ    
 1998/1999لعام % 52.6 إىل 96/1997لعام % 50تكويـت األطر قد ا�تقلت جلملة املراتب العلمية لألساتذة من   
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لـدى املدرسـني من   % 70.6ين وأن النسـب األعـلى يف التكويـت جندهـا يف مطلـع املسـار املهـ                ). 37ا�ظـر اجلـدول رقـم       (
والنسبة أعلى لدى اإل�اث فهي . لزمرة أستاذ% 22.8لزمرة أستاذ مساعد و % 48.4 مقابل   98/1999اجلنسـني عـام     

 %.79.5مبتوسط عام لكل املراتب % 75و% 72.2و% 83.0على التوايل  للمراتب الثالث 
 

 ))))37((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 تناد إىل املراتب اجلامعيةتناد إىل املراتب اجلامعيةتناد إىل املراتب اجلامعيةتناد إىل املراتب اجلامعيةاجلامعة بالقياس واالساجلامعة بالقياس واالساجلامعة بالقياس واالساجلامعة بالقياس واالس) ) ) ) إحاللإحاللإحاللإحالل((((حتسن تأطري حتسن تأطري حتسن تأطري حتسن تأطري 
 

1996 / / / /1997 
 أستاذأستاذأستاذأستاذ أستاذ مساعدأستاذ مساعدأستاذ مساعدأستاذ مساعد مدرسمدرسمدرسمدرس مجلةمجلةمجلةمجلة

 ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج
 

 كوييت 31 8 39 106 25 131 216 70 286 353 103 456

 غ كوييت 172 3 175 132 13 145 124 13 137 428 29 457

 مج 203 11 214 238 38 276 340 83 423 781 132 913

 التكويت%  15.3 72.7 18.2 44.5 65.8 47.5 63.5 84.3 67.6 45.2 78.0 50.0

1998////1999 

 أستاذأستاذأستاذأستاذ أستاذ مساعدأستاذ مساعدأستاذ مساعدأستاذ مساعد مدرسمدرسمدرسمدرس مجلةمجلةمجلةمجلة

 ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج ذذذذ إإإإ مجمجمجمج
 

 كوييت 39 12 51 111 26 137 229 78 307 379 116 495

 غ كوييت 169 4 173 136 10 146 112 16 128 417 30 447

 مج 208 16 224 247 36 283 341 94 435 796 146 942

 التكويت%  18.75 75.0 22.8 44.9 72.2 48.4 67.2 83.0 70.6 47.6 79.5 52.6

 349----348 ص  ص  ص  ص 97 و و و و347----346  ص   ص   ص   ص 99خمتصر عن مج كويتية خمتصر عن مج كويتية خمتصر عن مج كويتية خمتصر عن مج كويتية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

 ::::أمهية بند املرتبات يف اال�فاق احلكوميأمهية بند املرتبات يف اال�فاق احلكوميأمهية بند املرتبات يف اال�فاق احلكوميأمهية بند املرتبات يف اال�فاق احلكومي 3----9----3  
يشعر ليس فقط مبدى أمهية  ) 38جدول رقم   (الكويت  إن مـتابعة تطـور حصـة املرتـبات من ميزا�ية احلكومة يف               

فإذا استمرت النزعة احلالية فإن حصة البند ستلتهم ما     . هـذا البـند مـن الـنفقات بـل استمرار تزايده وسرعة ذلك التزايد              
على  (كمـا أن �سبة هذه املرتبات إىل إيرادات النفط وإسقاطاهتا     . يقـرب مـن �صـف امليزا�ـية أو أكـثر خـالل العقـد احلـايل                

الـرغم مـن صـعوبة الـركون إىل هـذه االسـقاطات املسـتندة إىل أسعار املاضي أكثر من كوهنا متثل املستقبل، بقدر كاف من             
 .لسنوات االسقاط يف العقد احلايل% 50من االيرادات ستقرتب من الـ % 60اليت اقرتبت من ) الثقة
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 ))))38((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 لدولة الكويت وإسقاطاهتالدولة الكويت وإسقاطاهتالدولة الكويت وإسقاطاهتالدولة الكويت وإسقاطاهتاتطور حصة املرتبات يف ميزا�ية احلكومة تطور حصة املرتبات يف ميزا�ية احلكومة تطور حصة املرتبات يف ميزا�ية احلكومة تطور حصة املرتبات يف ميزا�ية احلكومة 
 

إيراد إيراد إيراد إيراد / / / / الرواتبالرواتبالرواتبالرواتب
 %%%%النفط النفط النفط النفط 

 إيراد النفطإيراد النفطإيراد النفطإيراد النفط
معدل الزيادة معدل الزيادة معدل الزيادة معدل الزيادة 

 %%%%السنوية السنوية السنوية السنوية 

مقدار الزيادة مقدار الزيادة مقدار الزيادة مقدار الزيادة 
))))مليونمليونمليونمليون((((السنوية السنوية السنوية السنوية 

احلصة من احلصة من احلصة من احلصة من 
 %%%%املواز�ة املواز�ة املواز�ة املواز�ة 

 املبالغ املبالغ املبالغ املبالغ 

 ))))مليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينار((((

 العامالعامالعامالعام

46.4 2085.3 - - 24.6 968.0 92/93 

43.2 2324.3 3.67 35.5 23.7 1003.5 93/94 

38.3 2784.8 6.18 62.0 25.4 1065.5 94/95 

34.8 3113.5 1.78 19.0 26.0 1084.5 95/96 

30.0 3935.9 8.82 95.6 30.4 1180.1 96/97 

39.1 3208.4 6.37 75.2 31.6 1255.3 97/98 

57.7 2254.4 3.54 44.4 32.2 1299.7 98/99 

42.1 3425.0 - - 36.4 1442.2 2000 

43.7 4262.2 - - 48.1 1863.0 2005 

45.4 5304.0 - - 63.5 2406.7 2010 

 .... احلساب اخلتامي احلساب اخلتامي احلساب اخلتامي احلساب اخلتامي99////98    –    93////92، أرقام ، أرقام ، أرقام ، أرقام 230 ص ص ص ص1999 و و و و236  ص  ص  ص  ص1997اموعة اإلحصائية السنوية للكويت اموعة اإلحصائية السنوية للكويت اموعة اإلحصائية السنوية للكويت اموعة اإلحصائية السنوية للكويت : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

 االسقاطات حساباتنا بداللة معدل النمو يف السلسلة الفعليةاالسقاطات حساباتنا بداللة معدل النمو يف السلسلة الفعليةاالسقاطات حساباتنا بداللة معدل النمو يف السلسلة الفعليةاالسقاطات حساباتنا بداللة معدل النمو يف السلسلة الفعلية
 

ا إذا كا�ـت الرواتـب واألجـور تشكل عبئاً متصاعداً على مواز�ة الدولة فإن إضافات ينبغي اعتبارها لتقدير هذ        
(فإذا �ظر�ا إىل  اجلدول التايل رقم . العـبء، وتتمـثل يف املـزايا العينـية ومسامهة احلكومة يف صندوق التقاعد والتأمينات        

ــنا تطــور هــذا العــبء بــني    ) 39 مــن (فــإذا كا�ــت املــزايا العينــية تتــناقص   . 1997/1998 و1991/1992يتــبني ل
فـإن إسـهام احلكومـة يف صندوق التقاعد    ) كورتـني عـلى الـتوايل    ملـيون بـني السـتني املذ   24.57 ملـيون ديـنار إىل     35.97

 مليون دينار كوييت إىل 444والتأميـنات قـد تضـاعف يف الفـرتة املذكـورة، ممـا جعـل مجلة أعباء احلكومة تتزايد من مليارو                    
 %.2.14 مليون يف العامني املذكورين مبعدل منو سنوي متوسط يبلغ 639مليار و
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 ))))39((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 و�ات تعويضات املوظفني  و�ات تعويضات املوظفني  و�ات تعويضات املوظفني  و�ات تعويضات املوظفني  مكمكمكمك
 

 مجلةمجلةمجلةمجلة
مسامهة احلكومة يف مسامهة احلكومة يف مسامهة احلكومة يف مسامهة احلكومة يف 

صندوق التقاعد والتأميناتصندوق التقاعد والتأميناتصندوق التقاعد والتأميناتصندوق التقاعد والتأمينات  الرواتب واألجورالرواتب واألجورالرواتب واألجورالرواتب واألجور املزايا العينيةاملزايا العينيةاملزايا العينيةاملزايا العينية
 

1444.22 57.20 35.97 1351.05 1991/1992

1421.53 62.97 35.27 1323.29 1992/1993

1367.28 65.93 32.04 1269.31 1993/1994

1454.98 70.48 29.94 1354.56 1994/1995

1451.63 73.90 31.62 1346.11 1995/1996

1554.97 89.51 26.79 1438.67 1996/1997

1639.52 104.27 24.57 1510.68 1997/1998

 123 ص ص ص ص2000معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية :  :  :  :  املصدراملصدراملصدراملصدر
 ::::تقديرات الطلب على العمالةتقديرات الطلب على العمالةتقديرات الطلب على العمالةتقديرات الطلب على العمالة ))))4(((( 
 ::::املنهجيةاملنهجيةاملنهجيةاملنهجية 1----4 

  :13بواسطة تطور اإل�تاجية على اخلطوات التالية) يفالتوظ(تستند طريقة تقدير الطلب على العمالة 

حسـاب إ�تاجـية العـامل يف سلسلة زمنية تشكل أساساً لإلسقاط باستعمال القيمة املضافة القطاعية مقسومة               )1(
 .على العاملني يف كل من القطاعات املعتربة

 .تقدير القيمة املضافة لسنوات التقدير املعتربة بأي وسيلة مناسبة )2(

 .ديرات القيمة املضافة القطاعية على اإل�تاجية املسقطة قطاعياً أيضاًتقسيم تق )3(

                                                           
 )�1995فيعي  (UNطريقة األمم املتحدة :  ر مثال  ا�ظ13
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 ::::التقديراتالتقديراتالتقديراتالتقديرات 2----4 
 ::::تقديرات القوى العاملة ومعدل منو االستخدامتقديرات القوى العاملة ومعدل منو االستخدامتقديرات القوى العاملة ومعدل منو االستخدامتقديرات القوى العاملة ومعدل منو االستخدام 1----2----4  

وتوصلنا إىل تقدير العمالة املتوقع   ) 4  و3ا�ظر املالحق رقم (وباستعمال هذه الطريقة، قمنا بإجراء احلسابات  
وملا كا�ت السلسلة الزمنية الفعلية املتوفرة ال تذهب بعيداً بشكل كافٍ فإن         . د الكويت يف سنوات اخلطة    أن يطلـبها اقتصا   

 ).40اجلدول رقم . (2006-2000اإلسقاطات أيضاً اقتصرت على عدد حمدود من السنوات 
 
ى اجتاه تلك اال�تاجية لقد أ�تجت احلسابات اليت أجريتها وفق طريقة إ�تاجية العمل، ودون أن �فرتض أي تغري عل           

وهذا الطلب املتوقع ). اجلـدول املـرفق   (2006-2000للفـرتة املسـقطة، تقديـرات التوظـيف حسـب القطاعـات للفـرتة            
 .يقابل مع العرض املنتظر احملسوب سابقاً ليعطينا توقعات العجز أو الفائض يف القوى العاملة 

 
ري للتشغيل يف الكويت، هو تراجع اإل�تاجية، كما ذكر�ا،   وامللفـت للـنظر يف هـذا اجلـدول، وهـو ما يشكل حتد كب              

وتراجع اإل�تاجية يعين الطلب على مزيد  ). عدا الصناعة التحويلية والنقل والتخزين واملواصالت     (يف كـل القطاعـات تقريباً       
ض العمالة الكويتية مـن العـاملني للوصـول إىل �ـاتج حمـدد مـن القطـاع األمـر الـذي يعـين تضـخماً يف هـذا العـدد مبـا يفـوق عر                              

األمـر الـذي يعـين أيضـاً أمـا التخـلي عـن حتقيق القيمة املضافة        . وإسـقاطاهتا بـل وحـتى إسـقاطات العمالـة الوافـدة احلالـية         
املسـقطة لسـبب عـدم كفايـة العمالـة املعروضـة أو تـزويد الـبالد  مبـزيد مـن العمالـة الوافـدة لتحقـيق ذلـك القـدر مـن القيمة                  

ومـن هنا يتبني أن مأزق  .  مـا يـتعارض مـع توجـه الدولـة إىل اإلحـالل وتقلـيص تلـك العمالـة الوافـدة            املضـافة املـرغوب وهـو     
أو بشكل ما زيادة مؤهالت العاملني ومهاراهتم وهو (التشـغيل وخصوصـاً العمالة الوافدة يتطلب التوجه حنو زيادة اإل�تاجية      

 ). كما رأيناعكس ما تتجه إليه النزعة لدى العمالة الوافدة على اخلصوص،
 

يف الــتمويل % 14.05يف الــزراعة و% 15.26ويــتفاوت معــدل الــنمو الســنوي لالســتخدام حســب القطــاع فهــو    
 .يف قطاع املناجم واحملاجر% 3.46يف قطاع التشييد و% 2.82بينما، من جا�ب آخر، ال يتجاوز 
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 ))))40((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 2006----2000قطاع للسنوات قطاع للسنوات قطاع للسنوات قطاع للسنوات إسقاطات  الطلب  على القوى العاملة يف الكويت حسب الإسقاطات  الطلب  على القوى العاملة يف الكويت حسب الإسقاطات  الطلب  على القوى العاملة يف الكويت حسب الإسقاطات  الطلب  على القوى العاملة يف الكويت حسب ال
 

 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع/ / / / السنةالسنةالسنةالسنة 1 2 3 ))))1((((    4 5 6 7 8 9 إمجايلإمجايلإمجايلإمجايل
1417999 763089 76442 50320 233505 146678 8648 95347 9082 34887 2000 

1514511 822281 87181 52532 243145 150812 8961 99990 9397 40212 2001 

1618796 886065 99429 54841 253183 155062 9286 104859 9722 46349 2002 

1731582 954796 113398 57251 263636 159431 9622 109965 10058 53423 2003 

1853673 1028859 129329 59768 274520 163924 9970 115320 10406 61577 2004 

1985965 1108667 147497 62395 285854 168543 10331 120935 10766 70976 2005 

2129447 1194666 168219 65137 297655 173293 10705 126824 11139 81809 2006 

150 157 220 129 127 118 124 133 123 235 

رقم قياسي 
 حيث 2006
2000=100 

6,99 7,76 14,05 4,4 4,13 2,82 3,62 4,87 3,46 15,26 
معدل النمو السنوي 

% 

وفـق طـريقة تقديــر الطلـب بواسـطة اال�تاجــية     وفـق طـريقة تقديــر الطلـب بواسـطة اال�تاجــية     وفـق طـريقة تقديــر الطلـب بواسـطة اال�تاجــية     وفـق طـريقة تقديــر الطلـب بواسـطة اال�تاجــية     . . . . حسـاباتنا بداللـة بــيا�ات مـن اموعـة االحصــائية السـنوية الكويتـية عـدة ســنوات       حسـاباتنا بداللـة بــيا�ات مـن اموعـة االحصــائية السـنوية الكويتـية عـدة ســنوات       حسـاباتنا بداللـة بــيا�ات مـن اموعـة االحصــائية السـنوية الكويتـية عـدة ســنوات       حسـاباتنا بداللـة بــيا�ات مـن اموعـة االحصــائية السـنوية الكويتـية عـدة ســنوات       :  :  :  :  املصـدر املصـدر املصـدر املصـدر 
 ....وإسقاطاهتاوإسقاطاهتاوإسقاطاهتاوإسقاطاهتا

 ....الة يف هذا القطاع مباشرة بدون طريقة اإل�تاجية باعتبارها سالبةالة يف هذا القطاع مباشرة بدون طريقة اإل�تاجية باعتبارها سالبةالة يف هذا القطاع مباشرة بدون طريقة اإل�تاجية باعتبارها سالبةالة يف هذا القطاع مباشرة بدون طريقة اإل�تاجية باعتبارها سالبةمت احتساب منو العممت احتساب منو العممت احتساب منو العممت احتساب منو العم) ) ) ) 1((((
 
عن طريق ) كـامل القطاعـات معـاً   (وجتـدر اإلشـارة إىل أ�ـنا أجريـنا حسـاباً آخـر إلسـقاط القـوى العاملـة إمجالـياً                    

 ).41 ا�ظر اجلدول رقم(االجتاه العام مبعدل منو هندسي وأعطت قيماً مقاربة للتقديرات اإلمجالية أعاله 
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 ))))41((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 والداخلون اجلددوالداخلون اجلددوالداخلون اجلددوالداخلون اجلدد) ) ) ) الطلبالطلبالطلبالطلب((((تطور مجلة القوى العاملة  وإسقاطاهتا  تطور مجلة القوى العاملة  وإسقاطاهتا  تطور مجلة القوى العاملة  وإسقاطاهتا  تطور مجلة القوى العاملة  وإسقاطاهتا  
 

 العامالعامالعامالعام إمجايلإمجايلإمجايلإمجايل الداخلون اجلددالداخلون اجلددالداخلون اجلددالداخلون اجلدد

- 855522 1993 
134996 990518 1994 

61008 1051526 1995 

16174 1067700 1996 

148849 1216549 1997 

35447 1251996 1998 

25862- 1226134 1999 
156679 1382813 2000 

86245 1469058 2001 

91623 1560681 2002 

97339 1658020 2003 

103409 1761429 2004 

109858 1871287 2005 

116710 1987997 2006 

 ....63 ص ص ص ص2000إسقاطاتنا بداللة بيا�ات مجلة القوى العاملة، معهد الدراسات املصرفية إسقاطاتنا بداللة بيا�ات مجلة القوى العاملة، معهد الدراسات املصرفية إسقاطاتنا بداللة بيا�ات مجلة القوى العاملة، معهد الدراسات املصرفية إسقاطاتنا بداللة بيا�ات مجلة القوى العاملة، معهد الدراسات املصرفية : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

 ::::اجلنسيةاجلنسيةاجلنسيةاجلنسيةتقديرات قوة العمل حسب تقديرات قوة العمل حسب تقديرات قوة العمل حسب تقديرات قوة العمل حسب  2----2----4  
42( تظهر يف اجلدول التايل رقم  2010،  2005،  2000إن تقديـرات قـوة العمـل حسـب اجلنسية للسنوات             

ويتـبني مـن اجلـدول أ�ه على الرغم من تناقص �سبة القوى العاملة األجنبية يف مجلة القوى العاملة خالل العقد احلايل من         ). 
 ، فـإن عـدد هـذه العمالة األجنبية املطلق           2010عـام   % 75.8 وإىل   2005عـام   % 78.7 إىل   2000عـام   % 81.6

 وإىل مليون و2005 ألف عام 143.4 إىل مليون و2000 ألف عامل وعاملة عام 48.5سيستمر بالزيادة من مليون و
 .2010 ألف عام 246.9
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ــية ستتضـــاعف خـــالل الفـــرتة مـــن      ــة الكويتـ ــام 237باملقـــابل فـــإن العمالـ  ألـــف 434.1 إىل 2000 ألـــف عـ
ــام  ــريعة   2010عـ ــباب السـ ــات الشـ ــرايف( وذلـــك بفضـــل تدفقـ ــامل الدميوغـ ــوة   ) العـ ــاء يف قـ ــهام النسـ ــزايد إسـ وبســـبب تـ
 ). التعليمي–العامل االجتماعي (العمل 

 
 ))))42((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 تطور قوة العمل وتقديرات قوة العمل املسقطةتطور قوة العمل وتقديرات قوة العمل املسقطةتطور قوة العمل وتقديرات قوة العمل املسقطةتطور قوة العمل وتقديرات قوة العمل املسقطة
 

األجا�ب إىل األجا�ب إىل األجا�ب إىل األجا�ب إىل % % % % 
 اإلمجايلاإلمجايلاإلمجايلاإلمجايل

 فرق األجنيب سنوياًفرق األجنيب سنوياًفرق األجنيب سنوياًفرق األجنيب سنوياً

 ))))صايف اهلجرةصايف اهلجرةصايف اهلجرةصايف اهلجرة((((
 السنةالسنةالسنةالسنة إمجايلإمجايلإمجايلإمجايل     كوييتكوييتكوييتكوييت غري كوييتغري كوييتغري كوييتغري كوييت

78.6  586445 159963 746408 1995 
83.8 369016 955461 184624 1140085 1996 
83.6 61930 1017391 199158 1216549 1997 
83.1 23046 1040437 211559 1251996 1998 
81.9 35690- 1004747 221387 1226134 1999 
81.6 1285462 1048475 236987 1284904 2000 
78.7 1464100 1143372 320728 1453813 2005 
75.8 1680918 1246859 434060 1644926 2010 

 ....حساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنوات:  :  :  :  املصدراملصدراملصدراملصدر
 

 ::::العمالة املسقطة حسب القطاعاتالعمالة املسقطة حسب القطاعاتالعمالة املسقطة حسب القطاعاتالعمالة املسقطة حسب القطاعات 3----2----4  
). 43(معة كما هو مبني يف اجلدول املرفق رقم حسـب القطاعـات الـثالثة ا      ) الطلـب (تـتوزع العمالـة املسـقطة       

وقطـاع اخلدمــات  % 16.71بيـنما تشـكل الصــناعة   % 3.11ويتـبني مـنه أن قطــاع الـزراعة ال يشـكل باملتوســط أكـثر مــن      
إال أن الـتطور يظهـر أن قطـاع الـزراعة، عـلى تواضـع حصـته، فـإن هـذه احلصـة تزداد مع الزمن من              %. 80.18حيـتفظ بــ     

% 81.04إىل % 79.22كما يتزايد �صيب قطاع اخلدمات أيضاً من        . 2006عام  % 3.84 إىل   2000عام  % 2.46
الـذي سترتاجع حصته من   ) القطـاع األفضـل إ�تاجـية     (ويـأتي ذلـك عـلى حسـاب قطـاع الصـناعة             . بـني العـاملني املذكوريـن     

 .على التوايل بني العامني املعتربين% 15.12إىل % 18.32



 
53

 
 ))))43((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

 %%%%يكل االستخدام القطاعي لسنوات اإلسقاط يكل االستخدام القطاعي لسنوات اإلسقاط يكل االستخدام القطاعي لسنوات اإلسقاط يكل االستخدام القطاعي لسنوات اإلسقاط تطور هتطور هتطور هتطور ه
 

 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع/ / / / السنواتالسنواتالسنواتالسنوات زراعةزراعةزراعةزراعة صناعةصناعةصناعةصناعة خدماتخدماتخدماتخدمات اموعاموعاموعاموع
100 79.22 18.32 2.46 2000 

100 79.57 17.77 2.66 2001 

100 79.91 16.69 2.86 2002 

100 80.22 16.69 3.09 2003 

100 80.51 16.16 3.32 2004 

100 80.79 15.64 3.57 2005 

100 81.04 15.12 3.84 2006 

 متوسط الفرتة 3,11 16,70 80,18 100

 ....حساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنوات: : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
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 ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة

ففــي التعلــيم جنــد ضــرورة إعــادة الــنظر يف . لقــد بينــت الدراســة مــآزق قطــاع التعلــيم وســوق العمــل يف الكويــت 
هـم أفضـل لـدور التعلـيم كخدمـة اجتماعية أم مصنع للقوى العاملة، ويف املوارد املخصصة أو املطلوبة                  أهـداف املـنظومة، بف    

تأصيله أم : وقبل ذلك حل اإلشكالية املتعلقة بفلسفة التعليم. للتعليم وكفاءة املنظومة الداخلية واخلارجية و�وعية اخلرجيني
 .ن النجاحتغريبه وهل مثة حل بني االثنني وما معايريه وحظه م

 
فاالزدواجية ليست بني قطاع . ومـن حيـث سـوق العمـل تـربز مـآزق عديـدة يف حجم السوق وهيكلها وجتزؤها                 

وهنا يربز منظور التعامل مع . غـري مـنظم فقـط وال حـتى بـني عـام وخـاص ولكـن قـد تكـون بـني كوييت وغري كوييت                   / مـنظم 
 .ر على األقل يف تكاليفه وطرق تنفيذهالعمالة الوافدة ومفهوم اإلحالل وضرورة توسيعه أو النظ

 
ــنفط       إن تــراجع اإل�تاجــية القطــاعي املشــاهد خــالل العقــد املاضــي ال ميكــن إعــزاؤه كلــية إىل تغــريات أســعار ال

وخصوصاً ) مقاساً مبستويات التعليم على األقل(فرأس املال البشري املتزايد   . بل تعرب عن مؤشر أزمة    ) وبالـتايل مداخيله  (
 .ني ال يتناسب مع تراجع اإل�تاجية هذا إن كان حتليلنا وفقاً ملفهوم رأس املال البشريلدى الكويتي

 
جتاه هذه املآزق تربز ضرورة االصالح، وأول ما تدعو إليه الورقة هو اعتماد تقنية إدارة املوارد البشرية بوظائفها           
فمن حيث التعبئة يتوجب االرتقاء مبنظومة      .  معهـا  وبالـتعامل االسـرتاتيجي والـنظمي     ) التعبـئة والتنمـية والتشـغيل     (الـثالث   

العرض والطلب : معلومـات سـوق العمـل وتـبادل املعلومـات بني التعليم والسوق من جا�ب وأيضاً بني خمتلف أطراف السوق          
كما . يةومـن حيـث التنمـية �عـود إىل الرتكـيز عـلى جعـل التعلـيم للتنمـية البشرية وليس رد تنمية املوارد البشر              . واإلدارة

). سوق العمل واتمع األوسع  (وباستخدام املعرفة   ) البحث والتطوير (مبصادر املعرفة   ) �قـل املعـرفة   (يفـرتض ربـط التعلـيم       
ولعل البدء هنا يكون   . أما عن تشغيل املوارد البشرية، فندعو إىل الرتكيز على زيادة اإل�تاجية واإلحالل الرشيد             

آلة، ومؤهالت متد�ية   / إحالل رجل : و�فهـم اإلحـالل على أشكال خمتلفة      . ملؤهلـة عالـياً   بالعمالـة اهلامشـية ولـيس باألطـر ا        
كمـا ال بد من تقريب املؤسسات وطرق عملها واحتساب رحبيتها من السوق،  . مبؤهـالت أعـلى، وافـد خبلـيجي أو عـربي          

 .افدةإضافة إىل احتساب أسعار الظل مل عوامل اال�تاج املدعومة مبا فيها العمالة الو
 

فأجر العمالة الوافدة االمسي ليس هو التكلفة احلقيقية اتمعية هلا وبالتايل فاالستخدام املستسهل هلا من جا�ب           
وهذا الدعم هو حتويل موارد جتريه الدولة . أربـاب العمـل يعـين اسـتفادة مـن سـلعة مدعومـة ينـبغي حساب سعر الظل هلا               

وال �نتظر منهم أن يتخلوا عن هذه املزية .  �ـة العامـة إىل أرباب العمل هؤالء    بشـكل غـري مباشـر أو غـري مقصـود مـن املواز             
كمـا أن ختلـيهم عـنها واحتسـاب أسـعار الظـل للعمالـة الوافـدة مثل بقية عوامل اإل�تاج األخرى املدعومة كالوقود                     . ببسـاطة 

وإمنا السوق ) إن وجد(اخلارجي فقط اخل، قد خيرج الصناعات أو السلع احمللية من سوق التنافس ليس          …والطاقـة واملـياه   
 .WTOاحمللية أيضاً يف عامل مفتوح للتجارة كما ترغب 
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قـد ال يكـون مـن العبـث الـتذكري بضـرورة االهتمام باجلا�ب األمين يف تكويت الوظائف حبيث يتم تشغيل أية حالة                     

إال أن هذا ال جيب أن يتم على . قرار فيهاطوارىء بأيد كويتية لكامل فرق العمل على خمتلف مستويات مهاراهتا واختاذ ال          
حساب االكفاء من البلدان األخرى، والشقيقة على اخلصوص، الذين تربطهم بالكويت روابط هامة تفوق جمرد االعتبارات          

 .االقتصادية الضيقة
 

 :رمبا من املناسب التساؤل 

هـا إىل اـتمع القـوى العاملة املؤهلة اليت    هـل مـا زال صـاحلاً جعـل مـنظومة التعلـيم تقـاد كلـياً بفكـرة وجـوب تقدمي            
يف وقت يشهد مراجعة عامة ألهداف التعليم وتطوراً سريعاً يف البنية االقتصادية       ) …بالكم والنوع واحملتوى والزمن   (يطلبها  

معاجلتها؟ إن وحاجاهتا منه وقصوراً يف أدوات التنبؤ والاليقني يف �تائجه على الرغم من تقدم منظومات املعلومات ووسائل    
 :اإلجابة على مثل هذا التساؤل تقود إىل مجلة من التوجهات مثل

فهي ليس اقتصادية بالكلية، وحتى لو كا�ت اقتصادية ليست بالضرورة متر من خالل : مراجعة أهداف التعليم )1(
 .القوى العاملة

وفق مظاهر العوملة ( بسرعة الذي يتغري) …مبـا فيه هياكل املهن وحمتوياهتا  (مـتابعة حتلـيل اهلـيكل االقتصـادي          )2(
 ).والدعوة إىل املرو�ة

 .التعامل مع الاليقني املعروف سواء حول احلاجات أم إمكان اإلحالل )3(
 

وباملقــابل فــإن   . إن الــتعامل مــع ســوق العمــل عــلى �طــاق  الكويــت فقــط يضــيق الــبدائل أمــام مــتخذ القــرار            
ــن        ــات مـ ــتح إمكا�ـ ــل يفـ ــواق العمـ ــيجي يف أسـ ــتعاون اخللـ ــة الـ ــبادل     دراسـ ــرص تـ ــر فـ ــيمي ويوفـ ــنائي أو اإلقلـ ــتكامل الثـ الـ

العمالـــة بعـــد حـــل عـــدد مـــن اإلشـــكاالت املـــتعلقة بالتوصـــيف املهـــين وتوصـــيف املهـــارات وتعـــادل الشـــهادات وتـــبادل     
 وإ�ـــتقال حقـــوق الـــتقاعد واالمتـــيازات مـــع العـــامل اخللـــيجي أيـــنما ا�ـــتقل يف   On Lineمعلومـــات ســـوق العمـــل فوريـــاً  

كمــــا ينــــبغي تصــــور مــــراحل ا�تقالــــية حتــــدد أزمنــــتها وتــــتابعها والرتتيــــبات القا�و�ــــية عــــلى    . نبلــــدان جملــــس الــــتعاو
بلـــدان اإلرســـال، بلـــدان االســـتقبال، جملـــس الـــتعاون وتوجـــيه مـــنظومات التعلـــيم والـــتكوين والتدريـــب  (مســـتويات عـــدة 
 ).منظومة معلومات سوق العمل للخليج(ويف جماالت عدة 
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 :أن توجزها هذه الدراسة مبا يليإن مجلة من التوصيات ميكن 

مواصفاهتا، صالحياهتا، ووسائلها، وال تعين اإلدارة حتكماً بالبشر بقدر : الـتوجه إىل بـناء إدارة مـوارد بشرية      )1(
ويف االستجابة إىل الطلب ويف متابعة ) الكم، النوع، الزمان(ما هو تذليل العقبات أمامهم يف خيار عرض العمل 

 .ما يف بناء املسار املهين بعد املسار التعليميالتحوالت يف السوق، ك

وعدم االكتفاء بالتقويم  الداخلي للمدرسة أو على أبعد         : خمتـرب البحث  / املصـنع / تأكـيد الصـلة بـني املدرسـة        )2(
حـد با�فـتاحها اخلجـول عـلى اـتمع مـن حيـث مـتابعة العملية التعليمية غالباً وليس من حيث حتديد الطلب             

 إن الربط بني خمرجات التعليم وحاجات سوق العمل شعار مجيل ولكنه يبدو طوباوياً إن       .ومواصـفاته وزما�ه  
 . االقتصادي-مل يدرس بعمقه العلمي 

 :إعادة النظر يف مفهوم اإلحالل ليشمل )3(

 .حمل األمية التقا�ية، ورفع رأس املال البشري) معرباً عنها بشكل سىء بالتعليم(إحالل الكفاءة  

 حمل الوافد) بشكل اقتصادي وواقعي وليس فرضي(خلليجي إحالل الوطين أو ا 

) حمــلي ووافــد(حمــل العمــل البشــري مــنخفض القــيمة املضــافة ) باملعــنى التكــنولوجي(إحــالل اآللــة  
 .وبالتايل اخنفاض اإل�تاجية الذي بينته الدراسة. بسبب اخنفاض املهارة

 .إحالل القطاع اخلاص حمل التوظيف العمومي 

 :وق العمل وإتاحتها ملختلف األطرافتوسيع معلومات س )4(

 إدارة موارد بشرية ماكروية 

 أرباب العمل 

 عارضي العمل احملليني 

  املهين-طلبة الثا�وي فما فوق للتوجيه الرتبوي  

 حترير منظومات األجور وجعلها اقتصادية )5(

سـوق ذات القيمة  أي التنافسـية الـيت ختلـق فرصـاً للعمـل وخـيار قسـمة ال              ) غـري الـنفطي   (الـتوجه إىل التصـدير       )6(
 .املضافة املرتفعة وذات رأس املال البشري املرتفع والتقا�ة كذلك
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 :قد ال تشكو الكويت من االهتمام باملوضوع وباخلطط حوله وبالتشريعات املتتالية فيه ولكن قد تشكو من

ن خيار املواءمة   القوا�ـني االقتصـادية االجتماعـية لعلـوم االقتصـاد واالجـتماع وحسـ             : الصـالبة الـنظرية لـلجهد      )1(
 .والتكييف

 )سياسة(الصالبة يف إدارة التغيري  )2(

 .مع املرو�ة يف االستجابة للتغذية الراجعة والتطورات يف البيئة) إدارة التنفيذ(االستمرارية يف تتبع التغيري  )3(

 :تعليم، خدمة مد�ية، اقتصاد يف إدارة موارد بشرية: توحيد اجلهة املشرفة مع الربط بكامل املنخرطني )4(

 )…اقتصاد، اجتماع،(�ظمية  

 )تعبئة، تنمية، تشغيل(وظيفية  

 النزعات الكربى واحللول الكربى، ليس اآل�ية وال ردود األفعال: اسرتاتيجية 

 .وإذا كان العرض أسهل يف تتبعه من الطلب فحتى العرض ال يبدو أ�ه خاضع مثال إلدارة مثل اليت �دعو إليها

والتحول إىل اسرتاتيجية وسياسات ) ختطيط قوى عاملة تقليدي(زن الكمي ضـرورة االبتعاد عن مفهوم التوا   )5(
 .التشغيل
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 احملتويـــــــاتاحملتويـــــــاتاحملتويـــــــاتاحملتويـــــــات

 املقدمة )1( 
 السكان والتعليم وسوق العمل )2(

 هيكل السكان 2-1 
 التعليم وسوق العمل 2-2 
 صناعة التعليم 2-3 
 األمية 2-4 
 الرصيد التعليمي 2-5 
 ي املتوسط لقوة العمل حسب اجلنسية والقطاعرصيد رأس املال البشر 2-6 
 معدالت التمدرس 2-7 
 التعليم العايل 2-8 
 التعليم التطبيقي 2-9 
 اإل�فاق على التعليم 2-10 
 اهلدر التعليمي 2-11 

 خصائص سوق العمل يف الكويت )3(
 جتزؤ السوق: بعض املالمح األساسية 3-1 
 اإلسهام يف سوق العمل 3-2 
 ى النشاطمستو 3-2-1  
 معدل اإلسهام حسب اجلنس واجلنسية 3-2-2  
 الكويتيني حسب العمر: قوة العمل 3-2-3  
 البطالة 3-2-4  
 التوزيع القطاعي للقوة العاملة 3-3 
 توزيع قوة العمل حسب اجلنسية والقطاع 3-4 
 تدهور اإل�تاجية 3-5 
 مستويات املهارة يف سوق العمل 3-6 
 العمالة الوافدة 3-7 
 حتويالت العاملني 3-8 
 اإلحالل 3-9 
 مهن تصاريح العمل 3-9-1  
 جهود اإلحالل يف القطاع احلكومي 3-9-2  
 أمهية بند املرتبات يف اال�فاق احلكومي 3-9-3  

 تقديرات الطلب على العمالة )4(
 املنهجية 4-1 
 التقديرات 4-2 
 تقديرات القوى العاملة ومعدل منو االستخدام 4-2-1  
 تقديرات قوة العمل حسب اجلنسية 4-2-2  
 العمالة املسقطة حسب القطاعات 4-2-3  

 اخلالصة )5(
 املالحق )6(
 املراجع )7(
 
 
 
 
 
 
 



 
59

 
 ))))1((((امللحق رقم  امللحق رقم  امللحق رقم  امللحق رقم  

 حسب املرحلة واجلنسحسب املرحلة واجلنسحسب املرحلة واجلنسحسب املرحلة واجلنس) ) ) ) أجور ومكافآتأجور ومكافآتأجور ومكافآتأجور ومكافآت ( ( ( (1998////1997متوسط تكلفة التلميذ يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة التلميذ يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة التلميذ يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة التلميذ يف الكويت للعام الدراسي 
 

حصة املدرسني من حصة املدرسني من حصة املدرسني من حصة املدرسني من 
 التكلفةالتكلفةالتكلفةالتكلفة

 التلميذ من  التلميذ من  التلميذ من  التلميذ من منها تكلفةمنها تكلفةمنها تكلفةمنها تكلفة
 رواتب املدرسنيرواتب املدرسنيرواتب املدرسنيرواتب املدرسني

 املراحلاملراحلاملراحلاملراحل ذذذذ إإإإ مجمجمجمج

 رياض األطفال - - 976 600 61.5

 ابتدائي 831 1099 965 788 81.7

 متوسط 815 1006 990 814 82.2

 ثا�وي 958 1204 1086 871 80.2

 تربية خاصة 3207 3476 3322 2417 72.76

 معاهد دينية 1561 1192 1410 1186 84.11

 جمموع املراحل - - 1020 810 79.41

 14 ، اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب، ص ، اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب، ص ، اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب، ص ، اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب، ص1998وزارة الرتبية، الكويت وزارة الرتبية، الكويت وزارة الرتبية، الكويت وزارة الرتبية، الكويت : : : : املصدراملصدراملصدراملصدر
 

 ))))2((((امللحق رقم  امللحق رقم  امللحق رقم  امللحق رقم  

 1996    ----    1994حركة تصاريح  العمل بني حركة تصاريح  العمل بني حركة تصاريح  العمل بني حركة تصاريح  العمل بني 
 

1998 1997 1996 1995 1994  
 تصاريح  الدخول للعمل 78773 52604 76706 70162 91062

 تخدام ألول مرةاس 84376 57089 61018 56183 71420

 جتديد تصريح العمل 182729 230922 241291 340505 190862

 التمويل 83593 59837 59324 71279 35418

 حتويل خاص 7652 7998 13213 9493 14047

 إلغاء هنائي 35548 48077 26636 44254 22712

 %الدخول للعمل / �سبةا اإللغاء النهائي 45.13 91.39 34.72 63.07 24.94

.117 ص1999 و117 ص1997اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية لعام : املصدر
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 ))))3((((امللحق رقم امللحق رقم امللحق رقم امللحق رقم 

 تطور النتائج احمللي اإلمجايل وإسقاطاته حسب القطاع لدولة الكويتتطور النتائج احمللي اإلمجايل وإسقاطاته حسب القطاع لدولة الكويتتطور النتائج احمللي اإلمجايل وإسقاطاته حسب القطاع لدولة الكويتتطور النتائج احمللي اإلمجايل وإسقاطاته حسب القطاع لدولة الكويت
 

 )93مليون دينار كوييت باألسعار الثابتة (

 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع/ / / / السنةالسنةالسنةالسنة 1 2 3 ))))1((((    4 5 6 7 8 9 إمجايلإمجايلإمجايلإمجايل

7302.6 1748.6 838.8 322.8 615.6 217.5 58.1- 634.4 2961.8 21.2 1993 

7471.696 1800.521 872.858 364.693 587.917 238.153 44.485- 784.992 2836 31.059 1994 

7927.661 1846.23 890.305 358.039 611.523 240.636 31.327- 878.15 3100.504 33.6 1995 

8855.183 1827.366 901.795 365.285 589.136 226.295 6.484- 1034.865 3881.966 34.959 1996 
8878.892 1974.579 1038.18 386.461 601.352 224.222 0.571 1159.764 3459.202 34.562 1997 
7757.96 2117.681 1149.52 447.111 621.31 229.749 22.743- 886.577 2294.59 34.162 1998 

8820.788 2140.588 2117.681 475.425 607.65 215.581 40.222- 1033.925 3152.711 33.55 1999 
9044.86 2210.701 1740.309 487.6284 609.5567 221.8532 0.571 1196.401 3008.092 39.54053 2000 

9292.118 2290.958 1970.805 517.1426 610.7492 220.5175 0.571 1284.381 2994.499 41.85949 2001 
9546.135 2374.129 2231.83 548.4431 611.944 219.1898 0.571 1378.831 2980.968 44.31446 2002 
9807.096 2460.319 2527.426 581.6382 613.1411 217.8702 0.571 1480.227 2967.498 46.9134 2003 
10075.19 2549.639 2862.172 616.8424 614.3405 216.5585 0.571 1589.079 2954.088 49.66477 2004 
10350.61 2642.201 3241.255 654.1774 615.5423 215.2546 0.571 1705.935 2940.74 52.57749 2005 
10633.57 2738.124 3670.545 693.7721 616.7465 213.9587 0.571 1831.385 2927.451 55.66104 2006 

 ....ية عدة سنواتية عدة سنواتية عدة سنواتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويت:  :  :  :  املصدراملصدراملصدراملصدر
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 ))))4((((امللحق رقم امللحق رقم امللحق رقم امللحق رقم 

  وإسقاطاهتا وإسقاطاهتا وإسقاطاهتا وإسقاطاهتا1999 و  و  و  و 1993تطور إ�تاجية املشتغل حسب القطاع بني تطور إ�تاجية املشتغل حسب القطاع بني تطور إ�تاجية املشتغل حسب القطاع بني تطور إ�تاجية املشتغل حسب القطاع بني 
 

 )93بالدينار الكوييت أسعار ثابتة (

 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع/ / / / السنةالسنةالسنةالسنة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إمجايلإمجايلإمجايلإمجايل

8536.04 4089.53 25454.33 9549.35 3730.92 1984.16 8538.29- 9980.25 444405.6 2229.11 1993 

7543.39 3682.8 23725.44 9051.04 3064.63 1776.01 6128.12- 10672.02 388407.8 1866.48 1994 

7539.41 3420.81 23182.5 8253.03 3198.14 1908.18 4097.41- 11422.1 384701.2 1671.92 1995 

7822.03 3109.25 21568.46 8464.03 2893.07 1683.34 795.89- 12621.06 461165.9 1535.68 1996 
7298.3 3078.81 22475.52 8438.62 2840.48 1571.2 65.74 13500.72 391519.2 1361.05 1997 

6196.31 3222.35 23505.59 9594.18 2822.1 1559.65 2577.56- 10001.04 279249.5 1304.92 1998 

7194.24 3216.01 24224.78 10561.56 2862.82 1683.43 4699.18- 12264.25 384175.6 1370.2 1999 

6486.392 2897.043 22766.35 9690.457 2610.466 1512.515 65.74 )1( 12547.83 331197.9 1133.388 2000 
6272.476 2786.101 22605.83 9844.303 2511.87 1462.204 65.74 12845.07 318674.9 1040.976 2001 
6065.615 2679.408 22446.44 10000.59 2416.998 1413.566 65.74 13149.36 306625.4 956.0985 2002 
5865.576 2576.8 22288.18 10159.36 2325.71 1366.546 65.74 13460.86 295031.6 878.1419 2003 
5672.134 2478.122 22131.03 10320.65 2237.869 1321.091 65.74 13779.74 283876.1 806.5415 2004 
5485.072 2383.223 21974.99 10484.5 2153.347 1277.147 65.74 14106.17 273142.4 740.7792 2005 
5304.179 2291.958 21820.05 10650.95 2072.016 1234.665 65.74 14440.33 262814.6 680.3789 2006 

0.0281- 0.03926- 0.00822- 0.016933 0.04318- 0.02702- - 0.034943 0.02398- 0.07791- 93/99 

0.04261- 0.04724- 0.01482- 0.001205 0.04513- 0.04332- - 0.023608 0.05279- 0.09517- 99/2006 

 ....حساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنواتحساباتنا بداللة بيا�ات من اموعة اإلحصائية السنوية الكويتية عدة سنوات: : : : املصدراملصدراملصدراملصدر

 ....ثبتنا اإل�تاجية عند أحسن رقم وصلته يف السلسلة الفعليةثبتنا اإل�تاجية عند أحسن رقم وصلته يف السلسلة الفعليةثبتنا اإل�تاجية عند أحسن رقم وصلته يف السلسلة الفعليةثبتنا اإل�تاجية عند أحسن رقم وصلته يف السلسلة الفعلية)  )  )  )  1((((
 
 

 املراجــــــــعاملراجــــــــعاملراجــــــــعاملراجــــــــع
 

 ::::املراجع العربيةاملراجع العربيةاملراجع العربيةاملراجع العربية
سة، جملة دراسات اخلليج ، حتويالت العمال من الدول العربية النفطية وخيارات السيا1998السقا، حممد ابراهيم  )1(

 .1998، شتاء 88واجلزر العربية، العدد 

، دراسـة قياسـية للطلب على العمالة يف �شاط اخلدمات االجتماعية يف دولة الكويت،              )1998(رمضـان والـتو�ي      )2(
 .964-949حمرر، ص ) 1998(يف وديع 

، معهد الدراسات املصرفية، الكويت،   معهـد الدراسـات املصـرفية، قـاعدة املعلومات االقتصادية واملالية للمصرفيني            )3(
 .عدة سنوات
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اموعــة االحصــائية للعمالــة الوافــدة يف القطــاع األهــلي، وزارة الشــئون االجتماعــية والعمــل،         ) 1999(مــند�ي  )4(
 .الكويت

حنــو منهجــية علمــية لتخطــيط التنمــية الشــاملة عــلى املســتوى الوطــين واإلقلــيمي، عــامل الكتــب،   ) 1995(�فــيعي  )5(
 .القاهرة

(، خمـرجات التعلـيم وعالقتها  بالقوى العاملة والسمات التعليمية للسكان بدولة الكويت، يف وديع             )1998(�وفـل    )6(
 .726-693، حمرر ، ص )1998

 .حمرر، مسح التطورات يف مؤشرات التنمية و�ظرياهتا، دار طالس، دمشق) 1996(وديع  )7(

ة اليد العاملة يف البلدان العربية، حبوث ومناقشات        ، حمـرر، تنظيم ومنذجة أسواق العمل وديناميكي       )1998(وديـع    )8(
 .1997 مايو 28-�26دوة عقدت يف القاهرة 

 .وزارة التخطيط، اموعة اإلحصائية السنوية، الكويت، عدة سنوات )9(

 .، وزارة الرتبية ، الكويت97/1998اال�فاق التعليمي وتكلفة الطالب ) 1998(وزارة الرتبية،  )10(

 .98/1999 الكتاب السنوي لإلحصاءات الرتبوية للعام الدراسي ،)1999(وزارة الرتبية  )11(
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