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 1   دولة الكويت

 مقدمة. 0

من ندرة العنصر ا اإلقليم القاسي جغرافيا ومناخيا في هذتعاني الكويت كبقية دول مجلس دول التعاون الخليجي  

فلم يكن . البشري مما دعاها إلى االعتماد على القوى البشرية األجنبية في تحقيق برامجها التنموية الطموحة عبر السنوات

كاني واألمن االهتمام منصباً على تبعات استمرار االعتماد على األجانب في تلبية احتياجات سوق العمل على الوضع الس

من  تبعات استمرار تدفق العمالة الوافدةلتاات لالوطني، إنما انصب االهتمام على إرساء دعائم الدولة الحديثة من دون اال

الهجرة  آثار تعالت األصوات بشأن عند إذ ومع مرور الوقت، غدا المواطنون أقلية في بلدانهم، و .منظور استراتيجي

حول أهمية توفير العمالة وعدم الرغبة االطروحات  واجرين، وبرزت تناقضات باآلراء الدولية، وتنامي أعداد المه

الوضع السكاني لدولة الكويت وأهم االختالالت والتحديات التي يارضها واقعها وشخصت كثير من الدراسات . باألجانب

 تحتمل التغاضي عنها لما لها من السكاني التي خلصت إلى حقيقة أن الوضع السكاني في الكويت يعاني من اختالالت ال

 من أهمها اختالل التركيبة السكانية، معدالت هجرة عالية، غياب سياسة واضحة المعالم آثار سلبية على المجتمع بشكل عام

، و  2991الرمضان  ،Russell and Al-Ramadhan  2991 ،2991، و الرمضان 2991المعهد العربي للتخطيط، )

 ( 1222الرمضان وحمادة 

إدراك للديموغرافية ودورها قصور في يبدو بأن هناك سوء فهم ووفي خضم التعاطي مع الوضع السكاني 

باالقتصاد، واالجتماع، والتربية  ث تلعب الديموغرافية دورا محورياوتااعلها مع بقية المعطيات السائدة بالمجتمع، حي

لمتغيرات الديموغرافية وطبيعة لطبيعة افهم قصور في إلى  باإلضافة. واألمن والتخطيط االستراتيجي ألي مجتمع إنساني

تتناقض كما  ،وعليه، تختلط السياسات والتطلعات التي تسعى الخطط لتحقيقها. االجتماعية-تأثيرها على األبعاد االقتصادية

الجوانب األخرى لمتغيرات الديموغرافية وأثرها با بقصور تقدير  أبعاداألهداف مما يؤكد بما ال يدع مجاالت للشك 

فهم لحجم المشكلة التي تواجه الكويت كما الحكومة بشأن الوضع السكاني عن  األدبياتوعلى الرغم من ذلك، تنم  .للمجتمع

ولكن  ،تزداد النبرة تارة وتخف تراه أخرى ، حيثولكن بأشكال وبحماس مختلف ،من تكرار تناول المشكلةواضح هو 

لم تتمكن الكويت من الخروج منها أو على مع األسف هناك إدراك لحجم المشكلة ولكن بأن  يمكننا القولبالمحصلة النهائية 

 .  سجل لصالحهااألقل تحقيق نجاحات ت  

تحليل السياسة السكانية لدولة رصد وتقوم ب و ،االختالالت الديموغرافية همالكشف عن أإلى تهدف هذه الورقة 

كما  .ها لمجلس األمةب قدمتتبرامج عمل الحكومة وخططها التنموية التي في  كما جاءالكويت من واقع جهود الحكومة 

لوسيلة بهدف التوصل ل ةالتي تتعاطى مع أبرز االختالالت الديموغرافيتهدف إلى اقتراح خارطة طريق للسياسات السكانية 

حاول ت، وبالتالي سكاني الحاليوضع الستركيبة سكانية متوازنة في دولة الكويت بما يارضه واقع مالمح التحقيق المثلى ل

على التحكم في النمو السكاني بواسطة العمل على كبح جماح مصادر النمو السكاني وهي  رتكز اقتراح سياسات سكانية ت

 .الخصوبة والهجرة الدولية بما يؤدي إلى تعديل التركيبة السكانية لمصلحة الكويتيين

 

 وأبعادهديموغرافي الخلل ال. 3

للسكان التي انطلقت منذ  ةالتعدادات العامنتائج مستمدة من كويت حصيلة بيانات سكانية غنية للغاية تتوفر لدي ال

سيتم استخدام بيانات السجل كما . 1222و  1221و  2991سنوات لستخدم بيانات التعدادات العامة لست  حيث  ،2911عام 

السكان وتحديث بياناتهم بشكل دوري؛ وتقوم الهيئة حيث يقوم بحصر وتسجل  ،2991المدني للسكان الذي أنشاء في عام 

العامة للمعلومات المدنية وهي الحافظة للسجل المدني بنشر سجلين للمعلومات المدنية في السنة، يصدر األول مع نهاية 

 .شهر يونيو في حين يصدر الثاني في نهاية شهر ديسمبر، ويركزان على أهم المتغيرات السكانية والعمالية

ليصل لحوالي  2961ألف نسمة وفق تعداد عام  169ر البيانات إلى ارتاع عدد سكان الكويت من حوالي وتشي

وأربعين عاما؛ وذلك حسب آخر بيانات صدرت عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في عام  بعةماليين نسمة بعد س 3،92

حيث ، وهي فترة زمنية قصيرة بعمر الشعوب سنة 26أن تعداد سكان الكويت يتضاعف تقريبا كل بقول ويمكننا ال. 1221

وعطاا على  (.2الجدول رقم )سرعة نمط النمو السكاني القائم والذي يسترعي االنتباه نتيجة لتعتبر فترة التضاعف قصيرة 

، 1221إلى  2961خالل الاترة من % 1.1ذلك، شكل ازدياد عدد السكان في الكويت معدل نمو سنوي متوسط يعادل 

يتضح جليا من تتبع النمط التاريخي لتطور معدل النمو السكاني، أن كما . يعتبر معدل نمو عال وفق المعايير الدولية حيث

بيد أنه أخذ اتجاها منخاضا، من مستوى تقريبا . معدل النمو سجل مستويات متذبذبة خالل الاترة الزمنية موضع الدراسة

وبعد ذلك، أخذ معدل النمو اتجاهه  ،2991عام في % 2ستوى له لى أن وصل ألدنى مإ 2911في عام % 9أقل من 

 .1221عام في % 1ليصل إلى أكثر بقليل من  التصاعدي

وللتدليل على تذبذب مستوى معدل النمو عبر السنوات، تؤكد البيانات على أن متوسط معدل النمو السكاني خالل 

خالل السنوات العشر التالية % 2ة بمتوسط لم يتجاوز مقارن% 1،6قد بلغ ( 2911و  2961)السنوات العشر األولى 

ويمكن تاسير ارتااع مستوى معدل النمو خالل الاترة األولى إلى ارتااع اإليرادات الناطية في (. 2991و  2991)

والذي أدى إلى تسارع المشاريع التنموية والتوسع  ،(1221الشراح، )المنتصف األول من السبعينات من القرن الماضي 

في حين يمكن إرجاع . العمراني الذي تطلب توافر قوى عاملة لم تكن متاحة محليا مما رفع معدالت الهجرة إلى الكويت

أسباب انخااض معدل النمو السكاني خالل الاترة الثانية إلى تباطؤ وتيرة المشاريع التنموية، وإلى الهجرة المعاكسة التي 

   .إعادة البناء واإلعمارسببها االحتالل العراقي الكويت وتبعات 
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 2   دولة الكويت

 السكان في سنوات التعداد حسب الجنسية. 0جدول رقم 

 اإلجمالي غير كويتي كويتي السنوات 

1965 168,793 298,546 467,339 

1975 307,755 687,082 994,837 

1985 470,473 1,226,828 1,697,301 

1995 695,076 1,186,174 1,881,250 

2005 973,286 1,893,602 2,866,888 

2012 1,195,806 2,610,837 3,806,643 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية، السكان والقوى ، 1221وزارة التخطيط، المجموعة اإلحصائية السنوية، :  المصادر

 .2012، 1221، 2991العاملة للسنوات 

ة للسكان، بينما بيانات السنوات األخرى فهي من واقع التعدادات العام 2991إلى  2961البيانات من العام : مالحظة   

 .من واقع بيانات السجل المدني الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، السكان والقوى العاملة

 نمو سكاني مرتفع. 2

يختلف وبال شك عن النمو السكاني،  المسئولينتعتبر الهجرة والزيادة الطبيعية بين السكان بمثابة المصدرين 

صدر النمو بين الكويتيين وغير الكويتيين، ال سيما وأن الكويتيين يتأثرون بالزيادة الطبيعية بشكل أساسي، بينما تعتبر م

هو ويعتبر معدل النمو السكاني عال نسبيا كما (. 1222الرمضان وحمادة، )الهجرة الصافية السبب الرئيس لنمو الوافدين 

بمعدل النمو للسكان الكويتيين وغير الكويتيين خالل جلي أن هناك اختالف  ي شير  إلىالذي  (2)في شكل رقم مبين 

معدل على الرغم من استقرار و%. 3.3حيث بلغ متوسط معدل النمو السكاني للكويتيين  ،1221و  2996من السنوات 

نمو السكان جاع ارتااع معدل ويمكن إر. يعتبر معدال مرتاعا وفق المعايير الدوليةإال أنه النمو نسبيا خالل تلك الاترة، و

. لجهود التي توليها الدولة بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة غير محددي الجنسيةكنتيجة ل التجنيسإلى  ، ولو نسبيا،الكويتيين

بلغ بينما . (1229الرمضان، )تجنيس عدد كبير من غير محددي الجنسية لفقد قامت الحكومة مؤخرا بخطوات جريئة 

معدل نموهم بشكل ملحوظ حيث تااوت ما قد تذبذب ، و%1.9السنوي لغير الكويتيين لناس الاترة نحو متوسط معدل النمو 

وفي  .(Shah, 2010)توصلت دراسات مماثلة لناس النتيجة قد و 1222 عامفي  % 1 -  و 1221عام في % 21بين 

ادة السنوية للسكان خالل الاترة مابين معدل الزي من حيث احتلت الكويت المركز الثالث بين دول اإلسكواناس السياق، 

  (.1229اإلسكوا، )، بينما احتلت قطر المركز األول واإلمارات العربية المتحدة المركز الثاني 1221إلى  1222

، حيث ينمو الكويتيون بوتيرة سريعة بسبب ن في الكويت ينمون بمعدالت عاليةأن السكاونستمد مما سبق حقيقة 

وبة، بينما ينمو الوافدون بمستويات مرتاعة ومتذبذبة في الوقت ذاته؛ بسبب تااوت معدالت صافي ارتااع معدالت الخص

لذا فإنه من األهمية بمكان التعامل مع مصادر النمو السكاني بشقيه حتى تتمكن الكويت . الهجرة الخاضعة لعوامل متعددة

واردها الطبيعية والبيئية وقدرتها االستيعابية، وبما ال يؤثر من كبح جماح المستويات العالية للنمو السكاني بما يتوافق و م

لذا، يجب النظر إلى أهمية تقليص وتيرة النمو السكاني من منظور تحقيق الرفاهية بين أفراد . على الطموحات التنموية

الارد من الموارد  المجتمع واستدامتها، وحماية الائات غير القادرة على مواجهة مخاطر الاقر والعوز عند تقلص نصيب

مجلس السكان، )المخصصة للرعاية االجتماعية والصحية كنتيجة للزيادة السكانية في ظل محدودية الموارد المتاحة 

2991.) 
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 3   دولة الكويت

 تطور معدل النمو السكاني في الكويت. 0شكل رقم 

 
 

 لقوى العاملة لعدة سنواتالهيئة العامة للمعلومات المدنية، دليل المعلومات المدنية، السكان وا: المصدر

  الديموغرافيالخلل أهم مالمح . 4

شك يكون  تتسم المجتمعات السكانية في العادة بخصائص ومالمح قد تميزها عن بقية المجتمعات السكانية، وبال

صادي وال يمكن إغاال أهمية البعد االقت. للموقع الجغرافي والموروث التاريخي والثقافي أثر في تكوين تلك المالمح

وتتعدد المالمح الديموغرافية للمجتمعات، . والطموحات التنموية وما لها من تأثير في المكون السكاني ومالمحه األساسية

: ركز التحليل على بعض المالمح األساسية وهييلذا، س. وقد يكون من الصعوبة بمكان تغطية كافة السمات والخصائص

الهيكل  -، ثالثا(ذكور مقابل إناث)التركيب النوعي  -، ثانيا(تي مقابل غير كويتيكوي)التوزيع النسبي وفق الجنسية  -أوال

العمري من خالل تبيان شكل الهرم السكاني، مع محاولة الكشف عن مدى تغير تلك المالمح خالل الاترة الزمنية الممتدة 

 .1221إلى  2991من 

 .التوزيع النسبي وفق الجنسية. 0.4

التوزيع النسبي للسكان وفق الجنسية ال يعتبر من بين السمات األساسية التي تتناولها تجدر اإلشارة إلى أن  

بينما يعتبر التوزيع النسبي للسكان وفق الجنسية من . األدبيات الديموغرافية لعدم أهميتها بالنسبة لبقية الدول والمجتمعات

وذلك بسبب اختالل التركيبة السكانية لصالح الوافدين  ؛ودول مجلس التعاون الخليجي أهم السمات الديموغرافية في الكويت

، شكل الكويتيون أقلية في مجتمعهم، واتضحت مالمح سيطرة مكون السكان 2961فمنذ تعداد عام . مقارنة بالمواطنين

، مناور، United Nations Economic Commission for Western Asia, 1980)الوافدين على مجمل السكان 

لهذا، سعى الساسة والمخططون إلى محاولة تالفي األبعاد األمنية واالجتماعية (. 2991هد العربي للتخطيط، ، المع1223

وعليه، تبنت أول خطة . واالقتصادية السلبية على المجتمع الكويتي عن طريق رفع نسبة تمثيل الكويتيين من جملة السكان

؛ مبدأ السعي لجعل الكويتيين يمثلون نصف السكان 2996عام تنموية خمسيه صادرة بمرسوم قانون من مجلس األمة في 

ولكن لم تثمر تلك الجهود التنموية عن إحداث تغيرات إيجابية ملموسة على نسبة الكويتيين . (2992) مع نهاية فترة الخطة

لك الحين، ماهوم وأخذ يتبلور منذ ذ .، ليبقى المواطنون أقلية في المجتمع(1222الرمضان و حمادة، )من جملة السكان 

. تعديل التركيبة السكانية لصالح المواطنين من خالل أدبيات الخطط التنموية الخمسية المتتالية وبرامج عمل الحكومة

ويعتبر موضوع التركيبة السكانية ذو بعد إقليمي حيث أن دول مجلس التعاون الخليجي مهتمة للغاية لهذا الموضوع نظرا 

حيث شكل مواطنو دول المجلس أقلية في كل مجتمع ما عدى المملكة العربية السعودية و سلطنة لتأثر تركيبتها السكانية 

 (. 1229األمانة العامة، )عمان 

كما هو ( مواطنين ووافدين)وبالنظر إلى البيانات التاريخية للتوزيع النسبي للسكان وفق المجموعتين السكانيتين 

أقلية في مجتمعهم  نشكلومازالوا يم من النمو المستمر للمواطنين إال أنهم ، يتضح أنه على الرغ(1)شكل رقم مبين في 

وفي حقيقة األمر إن نسبتهم من جملة السكان آخذة بالتناقص بشكل ال يدع مجاال للشك، . 2961صورة مستمرة منذ عام وب

 . 2991عام في % 19إلى أقل من  2961عام في % 36إذ أن نسبتهم قد تقلصت من 
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 التوزيع النسبي للسكان في الكويت وفق الجنسية.  3 شكل رقم

 
 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية، دليل المعلومات المدنية، و . 1221وزارة التخطيط، المجموعة اإلحصائية السنوية،  :المصادر

 .1222، 1221، 2991السكان والقوى العاملة للسنوات 

وما أفرزه من هجرة معاكسة، تحسنت نسبة المواطنين من جملة وعلى أثر االحتالل العراقي لدولة الكويت 

، ارتاعت نسبة المواطنين من جملة بالتاليو ،السكان بشكل ملحوظ كنتيجة مباشرة لألحداث السياسية التي عصات بالمنطقة

الكويت  ولكن لألسف، لم تستطع. وهي تعتبر أفضل نسبه تمثيل على اإلطالق 2991في عام % 11السكان إلى حوالي 

تقلصت نسبة المواطنين من جملة عليه ، و%(12)الحااظ على هذه النسبة أو العمل على رفعها إلى المستوى المأمول 

وهي ناس نسبة تمثيل الكويتيين وفق بيانات  1221في عام % 32بشكل مطرد لتصل لحوالي  2991السكان منذ عام 

جي في نسبة الكويتيين من السكان من دون اتخاذ إجراءات توقف هذا المسار على انخااض تدرييدلل  .2911تعداد عام 

 .هذا االنخااض

 2961ال يعكس نمط تطور المكون السكاني من منظور نسبة تمثيل كل من الكويتيين والوافدين خالل الاترة من 

ا لم يتأثر المكون كم. عن تطبيق نهج واضح لسياسة سكانية تتعامل بشكل رئيسي مع الهجرة الدولية للكويت 2012إلى 

ولكن كان . وأواخر األلاية الجديدة السكاني في الكويت باألزمات االقتصادية التي عصات بالكويت خالل فترة الثمانينات

لألحداث السياسية التي شهدتها الكويت تأثير مباشر في الهجرة المعاكسة وتحسن ملموس للتركيبة السكانية التي لم تتمكن 

خدم ة عليها بشكل ايجابي عندما توفرت الظروف الموضوعية إلحكام قبض سياسة الهجرة بما يالكويت من المحافظ

 . المصالح التنموية الوطنية وفق منظور اقتصادي متوازن

من جملة السكان، ( المواطنون، والوافدون)وباإلضافة إلى أهمية التركيبة السكانية من منظور حجم المكونين 

حيث أكدت دراسات سابقة حقيقة اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي  ،عة مكون المجتمع الوافدتبرز أهمية الكشف عن طبي

إلى الجنسيات اآلسيوية بدال من الجنسيات العربية في تلبية احتياجاتها من العمالة؛ وذلك لعدة أسباب من أهمها انخااض 

ن األغلبية النسبية أوفي هذا السياق، يمكننا القول (. Shah, 2007و Kapiszewski, 2006)التكلاة المالية ويسر إدارتها 

من جملة سكان الدولة في % 62إذ يشكل العرب بما فيهم الكويتيون حوالي (. 1جدول )للسكان في الكويت هم من العرب 

بين  (%12حوالي )من السكان الوافدين ليشكلوا النسبة األقل  ربولكن عند استبعاد الكويتيين تنخاض نسبة الع. 2012عام 

ولم تتجاوز نسبة . من جملة الوافدين%( 16)وعليه، تمثل الجنسيات اآلسيوية مجتمعة النسبة األكبر . الوافدين في الكويت

  .2012من جملة السكان الوافدين في عام % 4الجنسيات األوروبية واألمريكية وغيرها 
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 21/6/2012التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيين  في . 3جدول رقم 

 الجنسية
حجم المجتمع 

 السكاني
 الوزن النسبي

 %100 2,610,837 غير الكويتيين

 %40 1,050,160 عرب

 %56 1,453,176 جنسيات آسيوية

 %4 107,501 جنسيات أخرى

 .2012يونيو  ،الهيئة العامة للمعلومات المدنية، دليل المعلومات المدنية، السكان والقوى العاملة :المصدر

 .التركيب النوعي. 3. 4 

دراسة المجتمعات السكانية لما له من أبعاد تخطيطية مهمة تتعلق في أهمية ( الجنس)يكسب التركيب النوعي 

كما تنبع أهميته لما له من عالقة ، بالعملية التعليمية للجنسين، وبرامج الرعاية الصحية واالجتماعية، بل وحتى العسكرية

ومن أهم . الكشف عن التركيب النوعي للسكانمن األهمية بمكان فلذا،  ،لمجتمعضوع التزاوج والخصوبة في ابمو

أنثى في  222معدل النوع الذي يقيس عدد الذكور لكل في هذا الصدد هو شائعة االستخدام  الديموغرافيةالمؤشرات 

 2991سكان خالل الاترة من وبالنظر إلى النسب المطلقة للذكور مقابل اإلناث من ال. Siegel, 2004))المجتمع السكاني 

% 39، مقارنة بمتوسط نسبة %62، يتضح أن متوسط نسبة الذكور من إجمالي السكان لتلك الاترة قد بلغت 2012إلى 

تبلغ تقريبا الثلثين  ، إذوبناًء عليه يمكننا القول إن إجمالي سكان الكويت يغلب عليه الطابع الذكوري وبنسبة ملحوظة. لإلناث

وعلى الرغم من ذلك، تؤكد البيانات أن نسبة الذكور مقابل اإلناث من السكان تتااوت بشكل . تمع السكانيمن جملة المج

 .ملات للنظر عند مقارنة تلك النسب بين الكويتيين والوافدين

حيث يتضح أن معدل النوع  ،وال تختلف الصورة بشكل ملموس عند حساب معدل النوع بائتيه المواطنة والوافدة

، كما أنه %212و  212ما بين  2012إلى  2991راوح معدل النوع للسكان خالل السنوات من يتويت عال نسبيا إذ في الك

ويمكن تاسير ارتااع معدل النوع كما أسلانا إلى ارتااع المعدل أساسا بين الوافدين، إذ أنه قد . 1221عام أخذ باالرتااع منذ 

أما بالنسبة للسكان الكويتيين، نجد أن معدل النوع منخاض نسبيا، . زمنيةخالل ناس الاترة ال% 131و % 299تأرجح بين 

 .أنثى 222معلنا وجود أعداد أقل للذكور مقابل كل % 99و % 96بيد أنه قد تااوت بين 

مما سبق أن المجتمع السكاني في الكويت يعاني من خلل آخر يتعلق بالتركيب النوعي على أثر ارتااع عدد نستمد 

حيث يرجع هذا الخلل كنتيجة مباشرة للهجرة العالمية إلى دولة الكويت التي يغلب . ارنة بعدد اإلناث بصورة جليةالذكور مق

وال يمكن غض النظر عن تأثير الضوابط واإلجراءات المتعلقة بجلب أسر العاملين . عليها الرجال مقارنة بالنساء

خذت قرارات تحد من االلتحاق بعائل بهدف عدم استقرار ث ات  حي. واستقرارهم في الكويت على التركيب النوعي للسكان

لحااظ على التركيبة السعي لتبرز أهمية العمل، بقدر اإلمكان، على توافق , وعليه. الوافدين والتقليل من عددهم بالبالد

ماعية واألمنية الحد من اآلثار السلبية لوجود أعداد كبيرة من الرجال دون أسرهم على الجوانب االجتمع السكانية 

 . واالقتصادية للمجتمع بشكل عام

 

 .الهيكل العمري. 2. 4

يتأثر الهيكل العمري للمجتمعات السكانية بطبيعة التغير التاريخي لمستويات محددات النمو السكاني السائدة،  

م الهيكل العمري باليااعة وبالتالي يتحدد شكله بالدرجة األولى تبعا لتغير مستويات الخصوبة، من جهة؛ فإن ارتاعت، اتس

ومن جانب آخر؛ يؤثر كل من انخااض مستويات الوفاة وارتااع مستويات الهجرة بشكل ملحوظ على . والعكس صحيح

ن لمستويات الخصوبة والهجرة الدولية ومدى تغيرها التأثير أوعلى أي حال يمكننا القول . طبيعة الهيكل العمري للسكان

فإن سادت مستويات مرتاعة . ااض مستويات الوفاة على الهيكل العمري السائد بين السكاناألعظم مقارنة بتأثير انخ

سنة، وفي المقابل إن ارتاعت مستويات الهجرة ازداد عدد  21للخصوبة لسنوات عدة، ارتاعت أعداد السكان ما دون 
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ثر الهيكل العمري بكلتا الظاهرتين، وللتدليل على تأ(. سنة 62و  21 خاصة بالائة العمرية بين)السكان في سن العمل؛ 

 .سنقوم بتحليل منارد للهيكل العمري لكل من الكويتيين والوافدين

 .الكويتيون. 0. 2. 4

تشير البيانات الديموغرافية حول تطور التوزيع النسبي للسكان الكويتيين وفق المجموعات الرئيسية للائات  

حيث يؤكد الشكل حقيقة أن نسبة . ن السكان الكويتيين يتسمون بيااعة السن، إلى أ(3)واردة في شكل رقم كما هي العمرية 

باالنخااض النسبي  آخذةأن نسبتهم و ،2991عام من جملة الكويتيين في % 11سنة قد بلغت  21صغار السن ما دون سن 

ى الرغم من انخااض ونستنبط مما سبق أنه عل. 1221في عام %( 39)إذ أن نسبتهم قد بلغت أدنى مستوى لها ، البسيط

نسبة صغار السن بين الكويتيين إلى أنها مازالت مرتاعة، ولكنها من المنتظر أن تنخاض بقدر أكبر في السنوات القادمة 

 . كنتيجة الستمرار انخااض مستويات الخصوبة بين الكويتيين الذي سيلقي بظالله على هيكلهم العمري

 تيين وفق الفئات العمريةالتوزيع النسبي للسكان الكوي. 2شكل رقم 

 
 .الهيئة العامة للمعلومات المدنية، دليل المعلومات المدنية، السكان والقوى العاملة لعدة سنوات: لمصدرا

سنة، والتي تعتبر المحرك للنشاط االقتصادي في المجتمع،  61سنة و  21شكل الائة العمرية ما بين وفي المقابل ت  

في عام % 11إلى  2991في عام % 13حيث أن نسبة تمثيلهم قد ارتاعت من  ،الكويتيينمن جملة السكان % 12من أكثر 

وفي المقابل لم تتجاوز نسبة كبار . 1221في عام % 19و  1221في عام % 11، وواصلت االرتااع لتصل إلى 1222

ن اعتبار نسبة ويمك. 1221في عام % 3وارتاعت بعض الشيء لتبلغ حوالي  2991في عام % 1السن من الكويتيين 

وعلى الرغم من ذلك، فمن المنتظر أن يرتاع تمثيل كبار السن من . تمثيل كبار السن من السكان الكويتيين متواضعة للغاية

السكان الكويتيين بشكل ملحوظ مع استمرار انخااض مستويات الخصوبة وارتااع مستوى توقع الحياة نتيجة النخااض 

 . لسنمعدالت الوفاة خاصة بين كبار ا

 

 . الوافدون. 3. 2. 4

يختلف الهيكل العمري للسكان الوافدين بصورة جذرية مقارنة بالكويتيين؛ وذلك بسبب اختالف مصادر النمو 

وكبار ( سنة 21من هم أقل من )تواضع وانخااض نسبتي صغار السن  (1)وللتدليل على ذلك، يوضح شكل رقم . بينهما

في حين تتمركز . 2012و  2991ملة السكان الوافدين خالل الاترة الزمنية بين من ج( سنة 61من هم أكبر من )السن 

خالل % 96و % 91حيث تااوتت نسبهم بين ( سنة 61و  21بين )النسبة العظمى من الوافدين في الائة السنية العاملة 

فرص لبحث عن دولية لهجرة الالويعتبر هذا الوضع منطقيا عند األخذ بعين االعتبار . 2012و  2991الاترة الزمنية من 

 .ارد البشرية الوطنيةتلبية احتياجاتها التنموية وسد نقص المولعمل كريمة في الكويت 
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 العمريةئات التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيين وفق الف. 4شكل رقم 

 
 .العاملة لعدة سنواتالهيئة العامة للمعلومات المدنية، دليل المعلومات المدنية، السكان والقوى : المصدر

وهو أحد الطرق للتعبير عن شكل  ويمكن التعبير عن طبيعة الهيكل العمري للسكان باستخدام الهرم السكاني

يااعة وصغر هيكله العمري؛ وذلك ( 1شكل رقم ) 1221الهرم السكاني للكويتيين لعام حيث يتبين من ؛ التوزيع العمري

قاعدته وانسيابية شكله حتى الوصول إلى قمته، ويمكن إرجاع سبب عرض قاعدة بعرض تسم نظرا للشكل العام للهرم الم

توصلت  وفي هذا السياق، . هرم السكان الكويتيين إلى ارتااع أعداد صغار السن كنتيجة الرتااع معدالت الخصوبة

 (. Shah, 2010و  1221بلدية الكويت، )دراسات أخرى لناس النتيجة 

 (1)لهرم السكاني للوافدين بصورة كبيرة مقارنة بالكويتيين، حيث يتضح من شكل وعلى النقيض، يختلف شكل ا

حيث يمكن االستنتاج أن الهرم السكاني للوافدين متأثر بشكل ملحوظ بارتااع معدالت . طبيعة التوزيع العمري للوافدين

وصغر حجم الائات العمرية ما دون  سنة 12و  12الهجرة بدليل ارتااع نسب الائات العمرية الواقعة ضمن سن العمل بين 

سنة بشكل جلي ليعبر عن انخااض مستوى الخصوبة ويعكس طبيعة النظم واإلجراءات الحادة المانعة من استقدام أسر  21

 .جزء كبير من العمالة الوافدة واستقرارها في الكويت

حيث  (6)ن كما هو مبين في شكل ويبرز تأثير الهجرة الدولية عند النظر لشكل الهرم السكاني إلجمالي السكا

يوضح التوزيع غير المتسق للائات العمرية للسكان وتمركز نسب كبيرة منهم في الائات العمرية الوسطى، مقارنة بنسب 

وال يوجد اختالف ملموس يمكن التعويل عليه . متدنية للغاية في الائات العمرية العليا وتمثيل أقل للائات العمرية الصغرى

ولكن بشكل عام يمكننا القول إن الهرم السكاني يختلف . 1221و  2991نة الهرمين السكانيين للكويت للعامين عند مقار

شكل الهرمين، كما أسلانا، إلى  اسر ذلك االختالفوي. بشكل كبير وملات للنظر عند مقارنة السكان الكويتيين بالوافدين

ان الكويتيون بشكل طبيعي مما يؤثر على عرض قاعدة هرمهم اختالف وتااوت مصادر النمو السكاني، حيث ينمو السك

والتي تؤثر بشكل أساسي على الائات العمرية في ( الهجرة)السكاني، بينما يتأثر نمو السكان الوافدين بالزيادة غير الطبيعية 

 . سن العمل؛ وهذا ما بدا جليا عند النظر لهرمهم السكاني
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  3103للعامة الكويت لدولالهرم السكاني . 5شكل 

 

 .1221الهيئة العامة للمعلومات المدنية، دليل المعلومات المدنية، السكان والقوى العاملة لسنة : المصدر

  3103الهرم السكاني إلجمالي السكان للعام. 6شكل 

 

 .1221لسنة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، دليل المعلومات المدنية، السكان والقوى العاملة : المصدر
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 .أصول المهاجرين. 4. 4

تستقطب الكويت المهاجرين من جميع أنحاء العالم، وبذلك تتنوع الخلايات العرقية والثقافية واللغوية لمجتمع 

وال يمكن إغاال حقيقة أن الجزء األكبر من . المهاجرين مما يكون له تأثير على النسيج االجتماعي والثقافي والديني للمجتمع

آسيا وخاصة من  ييأتي من مجموعة دول جنوب شرقالخليجي المهاجرين سواء في الكويت أو دول مجلس التعاون مجتمع 

وفي هذا السياق تؤكد تقديرات (. Shah 1221 ،United Nations 2006، 1226الشامسي )أقاليم شبة الجزيرة الهندية 

 312بلغ عدد المهاجرين من الهند حيث  1223ام الكويت في عب جنسيات مجتمع المهاجرينمكون اسات حول بعض الدر

ألاا،  92ألف، إيران  222ألف، سورية  222ألاا، باكستان  212ألاا، سيريالنكا  212ألاا، البنغالدش  162ألاا، مصر 

وبناء على تلك التقديرات تتضح سيطرة المهاجرين من (.  Kapiszewski, 2006) آالف  9ألاا، إندونيسيا  12الالبين 

ول شرق آسيا مقارنة بالمهاجرين العرب، وأن تلك السيطرة قد بدأت خالل فترة الثمانينات من القرن السابق بدواعي د

 .اقتصادية نظرا لقلة تكلاة العمالة اآلسيوية وارتااع مستواها المهني وسهولة تدويرها والسيطرة عليها

كانت غنية من ناحية  2911ت المناذة قبل عام بيانات التعدادات العامة لسكان الكويتجدر اإلشارة إلى أن 

اصل بيانات التعداد العام فعلى سبيل المثال، ت  . المجتمع الوافد وفق جنسياتها المتعددةتكشف تااصيل التاصيل حيث أنها 

: من جملة الوافدين، وجاءت تااصيل جنسيات الوافدين وفق التالي% 92والي حالعرب حيث شكل  2912 سنةللسكان ل

، السعودية 21،191مان ، ع  11،121، سورية 32،112، مصر 39،266، العراق 211،696ردن وفلسطين األ

، 131، المغرب العربي 113، السودان 1363، اليمن الشمالي 1،122، إمارات الخليج 9،621، اليمن الجنوبي 22،991

 (.2992األخرس ) 1،261، بلدان غير عربية أخرى 21،336، الهند 21،121، باكستان 39،219إيران 

تؤكد أحدث البياناتمن جانب آخر، و
2
حول مزيج جنسيات الوافدين في دولة الكويت وتوزيعهم النسبي بأن  

من جملة الوافدين % 11.3مواطني جمهورية الهند يمثلون أكبر جالية مهاجرة في دولة الكويت، حيث بلغت نسبتهم حوالي 

صر العربية في المرتبة الثانية من حيث الكثافة العددية إذ إنهم يمثلون ما وقد جاء مواطنو جمهورية م. 1222في عام 

من جملة الوافدين، وتساوت نسبة كل % 1.9ومن جانب آخر، شكل مواطنو جمهورية بنغالدش حوالي %. 21.9نسبته 

وبلغت نسبة تمثيل  .لكل منهما% 1.3طني الالبين والجمهورية العربية السورية حيث بلغت نسبة تمثيله حوالي امن مو

، %1.1، ومواطنو أثيوبيا حوالي %1.3، وشكل مواطنو سريالنكا حوالي %1.9مواطنو جمهورية باكستان ما نسبته 

%. 2.9، وبلغت نسبة مواطني جمهورية إيران اإلسالمية حوالي %1.2ومثل مواطنو المملكة األردنية الهاشمية حوالي 

لمرتبة الثانية عشرة من حيث الكثافة السكانية من جملة الوافدين في الكويت حيث وجاء موطنو الجمهورية اللبنانية في ا

 %.2.1بلغت نسبتهم 

ويمكن استنباط سيطرة األسيويين على السكان الوافدين في الدولة الكويت كونهم يشكلون النسبة العظمى، 

ن حقيقة أن المصريين يشكلون ثاني أكبر جالية وبالمقابل تقل نسبة تمثيل العرب بشتى جنسياتهم من الوافدين على الرغم م

وقد تداعى كثير من الماكرين إلى أهمية الحااظ على الطابع العربي للمكون السكاني وحقيقة أثر . وافدة في دولة الكويت

الوضع  لهذا فإن. األسيويين على الثقافة والتربية الكويتية كون أن المربيات األجانب يقمن بدور كبير في تربية النشء

 . السكاني خاصة بين الوافدين يهدد تماسك مجتمع السكاني نظرا للتنوع الثقافي والعرقي للوافدين ما له آثار سلبية عامة

 الرؤية الحكومية للوضع السكاني . 5

، وينطلق تحليل تلك الحكومية للقضية السكانية وكياية التعاطي معهانظرة تحليل تختزل الرؤية الحكومة من واقع 

برامج عمل الحكومة المقدمة لمجلس األمة، ومن واقع مشاريع الخطط الخمسية التي تتناول الرؤية من قراءة متأنية ل

سياسات بمثابة توجهات الحكومة المعلنة عتبر وبالتالي ت   ،مختلف قضايا التنمية البشرية واالقتصادية ذات البعد التنموي

رصد تلك البرامج الحكومية وخططها وبالتالي فترة ما بعد التحرير  تناولم سيتو .عامة وأهداف معلنة للقضية السكانية

ل سيرتكز التحليل على الكشف عن مدى االعتراف بوجود الخلكما  .التنموية في ما يتعلق بالقضية والوضع السكاني

 .الخلل سبيل مواجهةفي تعاطتها البرامج الحكومية  ى السياسات التيالتركيز علو، الديموغرافي وحجمه

 

  .برامج عمل الحكومة. 0. 5
الليهما على أهمية التعاطي مع الوضع السكاني ظألغى الوضعان السياسي واالقتصادي لاترة ما بعد التحرير ب

لذلك لم تعد القضية السكانية خالل تلك المرحلة تستحوذ على االهتمام من منظور التاوق العددي للوافدين . لدولة الكويت

نظور سمات وخصائص المكون السكاني لمجتمع الوافدين لما له من ارتباط وانعكاس على الجوانب السياسية فقط، بل من م

لذا، تم التركيز على إعادة تنظيم وبناء التركيبة السكانية في البالد وفقا . واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها

وتحقيقا لمتطلبات  ،(26-21: 2991مجلس الوزراء، )معطياته وأبعاده  لرؤية شمولية ومن منظور الواقع الجديد بكل

 – 0993/0992الفصل التشريعي السابع للسنوات من المرحلة الجديدة ركز برنامج عمل الحكومة خالل 

 :على ما يلي 0995/0996

إلى تحقيق المعادلة السعي للوصول بنسبة الكويتيين على ما ياوق عدد الوافدين مع نهاية التسعينات بما يؤدي  .2

 .السكانية المنشودة وفقا لالحتياجات الوطنية الشاملة

                                                           
 

1
 .2111سبتمبر  21الصادرة في  6صفحة  13762جريدة القبس الكويتية عدد   
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 .تنمية الموارد البشرية الوطنية وزيادة فعاليتها ومشاركتها في العمل واإلنتاج .1

سياسة انتقائية في استقدام العمالة الوافدة، وتنظيم وضبط معايير واشتراطات استخدامها في القطاعات  إتباع .3

 .قا الحتياجاتها الاعلية على أن يأتي المعيار األمني على رأس المعايير المطلوبةالمختلاة وف

 .المحافظة على معدل النمو الطبيعي للسكان الكويتيين، الحد من زيادة معدالت اإلعالة لدى الوافدين .1

 .ترشيد استخدام العنصر البشري مع تبني سياسة اإلحالل .1

 (.الخدم)ضبط ظاهرة العمالة المنزلية  .6

 .انتهاج سياسة واضحة للتجنيس على أساس انتقائي مدروس .1

 .معالجة ظاهرة غير محددي الجنسية وفق إجراءات موضوعية تضع المعيار األمني األساس األول .9

 :تطوير قانون العمل بالقطاع األهلي بما يساهم في استقطاب الكويتيين ، وحماية االقتصاد الوطني يحقق اآلتي .9

 لة الوافدة وفقا الحتياجات البالدتنظيم استخدام العما. 

 ترشيد التنظيمات النقابية. 

 االلتزام بنصوص قانون العمل فيما يخص أولوية استخدام المواطنين. 

 .المتابعة الدورية لمؤشرات التغير في التركيبة السكانية على المستويين الكمي والنوعي. 22

 

أغلبية في ليشكلوا بنسبة الكويتيين المتعلق ق الهدف األول لم توضع آليات محددة لتحقيوتجدر اإلشارة إلى أنه 

ويعتبر هذا الهدف من األهداف اإلستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقه منذ زمن من دون تحقيق أي . المجتمع السكاني

لحكومية تكليف واضح للجهات اعدم وجود آليات محددة لكياية تحقيق هذا الهدف، ووضع ذكر بسبب عدم انجازات ت  

لم يكن الهدف الرابع المعني بالمحافظة على النمو كما . بالتنايذ والعمل على المتابعة المعنية بالوضع السكاني والعمالة

 .الطبيعي بين الكويتيين هدفا موفقا؛ لما له من آثار سلبية مستقبلية على النمو السكاني الذي يعاني من ارتااع مستواه

متابعة بوفي السياق ذاته، لم تتمكن الجهات المعنية . نيس كوسيلة لرفع نسبة الكويتيين من السكانباإلضافة إلى اعتماد التج

الوضع السكاني عن كثب بهدف ضبطه من الناحية الكمية والكياية كما جاء في الهدف العاشر من البرنامج المتعلق بالقضية 

 . ومن تحقيق األهداف المعلنة السكانية

على  3111/ 0999 – 0996/0997الفصل التشريعي الثامن حكومة الذي قدمته خالل وأكد برنامج عمل ال

تعزيز تماسك المجتمع والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الخليجية والعربية : مرتكزات ومسلمات أساسية منها

(. 2999مجلس الوزراء، )ني واالستقرار االقتصادي واالجتماعي واألم توازن التركيبة السكانيةواإلسالمية من خالل 

مشكلة المقيمين وفي سياق البرنامج، تناول الاصل األول من البرنامج والمخصص لقضايا السياسة الخارجية واألمن، 

بإنشاء اللجنة التنايذية  2996لسنة  19، والخطوات التي قامت بها الحكومة بشأن المرسوم رقم بطريقة غير قانونية

التي أخذت  مشكلة استخدام قانون اإلقاماتومن جانب آخر، تم التأكيد على . بصورة غير قانونية لمعالجة أوضاع المقيمين

، وترك العمالة تجوب شوارع محاولة البعض تعظيم كسبها الماديأبعاداً أخالقية تتعلق باالستخدام الجائر للعمالة من خالل 

 .ًء كبيرة متعددة على كاهل الدولةعلى الناحية األمنية، وتضع أعباهذا وبال شك يؤثر . الكويت

معالجة موضوع ضمن الذي ت "قضايا التنمية اإلدارية"تحت مسمى  من البرنامج في حين تناول الاصل الثاني 

وقد طرح كياية . ضمن تصور شامل لتعديل تركيبة القوى العاملة، ولتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين مشكلة البطالة

حيث أكد الهدف األول المتعلق بإعادة تركيبة القوى " مجال التوظف والعمالة"عن طريق أوال  التعاطي مع هذه المشكلة

تاعيل آليات السوق من : السياسات واآلليات التالية إتباعالعاملة واالستخدام األمثل للموارد البشرية الوطنية من خالل 

توظيف تعرف بارص العمل للباحثين والجهات إنشاء مراكز ، توفير معلومات أمام األطراف كافة، العرض والطلب

ومن جانب  .إحكام آلية التنسيق والترابط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل للقطاعين العام والخاص، والراغبة

، و زيادة نسبة %22آخر، أكدت على أهمية توفير فرص عمل مالئمة لكل مواطن عن طريق اإلحالل التدريجي بنسبة 

 .الوطنية في الشركات المملوكة للدولة والشركات المساهمة والمشتركةالعمالة 

تداخل بين القضايا اإلدارية من يعاني من ويمكننا القول بأن الجزئية المتعلقة بالقضايا اإلدارية من البرنامج 

لهذا فكان . بية والمخرجاتمنظور العمالة، وتشغيل العمالة الوطنية وقضايا التنمية البشرية التي ركزت على التعليم والتر

 .من األجدر فصل موضوع التعاطي مع العمالة وتشغيلها من جانب و كياية تنمية القوى البشرية من جانب آخر

ولم يغال البرنامج عن اقتراح دراسة وضع نظام يحد من تشغيل العمالة الوافدة في القطاع الخاص وتشجيعه على 

زيادة رسوم الدخول ، تحمل القطاع الخاص لتكاليف الرعاية الصحية للعاملين: يلي ما بإتباعاستقطاب العمالة الكويتية 

ربط التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص ، تكلاة تشغيلهمرفع واإلقامة مما يسمح برفع الحد األدنى ألجور الوافدين وبالتالي 

الة الوافدة من حيث المستوى التعليمي ومجاالت التشدد في الشروط الواجب توافرها الستقدام العم، بمدى تشغيل الكويتيين

 .تقليص منح تصاريح العمل للوظائف التي يمكن شغلها بواسطة الكويتيين، الخبرة

رفع نسبة تشغيل بشأن لم تأت تلك األهداف بأي نتائج ايجابية على مستوى االعتماد على العمالة الوافدة ، وال   

والتي في  -جب التأكيد على حقيقة أن ليس هناك عالقة بين فرض رسوم الدخول ي، وبالتالي الكويتيين بالقطاع الخاص

ن األجدر كان مف ،رفع التكلاةهو فإن كان الهدف . ورفع األجور أو رفع تكلاة التشغيل -العادة تؤخذ لمرة واحدة فقط 
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خدمات األساسية أو إلزام أرباب التعاطي مع هذا الموضوع من خالل رفع الدعم الحكومي عن الوافدين نظير استخدامهم لل

 . العمل بتحمل جزء من تكلاتها السنوية

لمجلس األمة، حيث  3113/3112 – 0999/3111للفصل التشريعي التاسع وقدمت الحكومة برنامج عملها 

تركيبة تعديل التركز مسعى الحكومة في هذا السياق على  حيث قضايا السكان والتنمية البشريةتناول الاصل الثاني منه 

، وأكدت على حقيقة أن من ضمن أولوياتها قضايا السكان والتنمية البشرية السكانية كماً ونوعاً لصالح السكان الكويتيين

وبشكل أدق فيما يتعلق بمجال التركيبة السكانية، أكد البرنامج على (. 21األمانة العامة، ص ) المستدامة بمختلف مجاالتها 

وتؤكد . تعديل التركيبة السكانية مدركة لما لها من آثار ايجابية أمنية اجتماعية واقتصاديةمواصلة الحكومة لجهودها ل

إلى  2991في عام % 31،36الوثيقة على أن جهود الحكومة قد أسارت عن تحسن طايف لصالح نسبة الكويتيين من 

 .2999في عام % 31،2ثم إلى  2999في عام % 31،62

السبب الرئيسي لهجرة الوافدين لدولة الكويت، اكتسب تعديل تركيب قوة العمل ولما كان الطلب على العمل هو 

لصالح قوة العمل الوطنية إلى إجمالي قوة العمل في االقتصاد الكويتي أهمية خاصة كونه المدخل الرئيسي لتعديل التركيبة 

  :وتبنت الحكومة العمل على تحقيق ما يلي . السكانية لصالح السكان الكويتيين

سنويا مع % 22االلتزام بتطبيق قرار إحالل قوة العمل الوطنية محل الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة  .2

 ، األخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة لبعض الجهات

في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في  2999لسنة  61الحرص على تنايذ المرسوم بقانون رقم  .1

 ، وميةالقطاعات غير الحك

 ، وضع ضوابط على منح تصاريح العمل واستخدام التراخيص التجارية .3

  .ترشيد استقدام واستخدام العاملين في المهن الهامشية عن طريق وضع ضوابط للمستويات المهارية .1

أحد عوامل تعديل التركيبة ، باعتباره حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونيةاإلسراع باالنتهاء من  .1

 .على النحو المرغوب السكانية

، حيث اقتصر األمر على ذكر أهمية الوضع السكاني لدى الحكومةويمكننا القول بأن هذه الاترة قد تميزت بتدني 

لتعديل الوضع السكاني لصالح المواطنين بشكل جزئي وثانوي، كمدخل بعض القوانين واإلجراءات الخاصة بقوة العمل 

واستخدام التراخيص التجارية، وترشيد استقدام العاملين واستخدامهم في مهن  كوضع ضوابط على منح تصاريح العمل،

هامشية عن طريق وضع ضوابط للمستويات المهارية، وااللتزام بتطبيق قرار إحالل العمالة الوطنية محل الوافدة في 

قانونية واإلسراع في سنويا، كذلك وبشكل هامشي تم ذكر مشكلة المقيمين بصورة غير % 22القطاع الحكومي بنسبة 

 . إيجاد حل لهذه المشكلة

، وتشجيعها على العمل 1222لسنة  29رقم  قانون دعم العمالة الوطنيةأما أهم مميزات هذه الاترة هو صدور 

تحديد نسب حول  1221لسنة  921بالجهات غير الحكومية من خالل برنامج إعادة الهيكلة، و قرار مجلس الوزراء رقم 

مج والقرار صعوبات ، ولكن لقي كل من البرناولكل نشاط اقتصادي لكل مهنة لدى الجهات غير الحكومية نيةالعمالة الوط

، وبالتالي تدني الخاص، كاستمرار التااوت في المزايا بين العاملين في القطاعين الحكومي وفي التنايذ ومعوقات عديدة

على أجور القطاع الحكومي مما أوجد هجرة المواطنين من  في ظل الزيادات الرواتب في هذه المهن لدى القطاع الخاص

 .، وعدم توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العملالقطاع الخاص إلى الحكومة

 – 3112/3114الفصل التشريعي العاشر للفترة الزمنية خالل لمجلس األمة تقدمت الحكومة ببرنامج عملها  

السياسة الذي احتوى على جزء يتعلق  لقضايا التنمية البشريةوقد خصص الاصل الثاني من البرنامج . 3116/3117

المعالجة المتكاملة لمشكلة التركيبة السكانية، والعناية بنوعية الحياة : تم تحديد أهداف عامة منها طار،وفي هذا اال. السكانية

من جانب، والتنمية المستدامة من جانب آخر بهدف الحااظ على ثمار التنمية وترقيتها، وأخيرا، الربط بين السياسة السكانية 

 .التي حققتها دولة الكويت

وتناول الجزء المتعلق بالسياسات واإلجراءات حقيقة انخااض نسبة السكان الكويتيين من جمل السكان من  

أكد البرنامج على رغبة  وقد. 1223في عام % 36.9وإلى  1221في عام % 31.1إلى  1222في عام % 39.2

 :الحكومة في إحداث التوازن السكاني المرغوب بواسطة العمل على اآلتي

سياسة أكثر ترشيداً الستقدام العمالة وخاصة في  وإتباعالحد من التزايد غير المنضبط الستقدام العمالة الوافدة،  .2

 .القطاع العائلي

در اإلمكان ورفع الحد األدنى لنسبة مشاركة العمالة الكويتية قصر التوظيف في القطاع الحكومي على الكويتيين بق .1

 .في القطاع الخاص

 .تنمية الموارد البشرية من خالل االرتقاء بكااءة نظام التعليم والتدريب بما ياي باحتياجات سوق العمل .3

 .االستمرار في حل مشكلة غير محددي الجنسية في ظل التطبيق العادل والصارم للقانون .1

كما . هاالجهات الحكومية المسئولة عن تنايذتسمية وها ب تلك السياسات هو عدم تعرضها إلى كياية تحقيقما يشو

لهجرة، ورفع مشاركة العمالة الوطنية في القطاع لكونه سبب الحد من استقدام العمالة الوافدة سياسة بين  تنم عن خلط

لسبب  الضرورة زيادة مشاركة المواطنين بالعمل في القطاع الخاص، ألنه الحد من استقدام العمالة الوافدة ال يعني بالخاص

بسيط يتمثل في أن هناك تااوت في مستوى األجور بين القطاع الخاص والعام، وأن كثير من المهن التي يشغلها الوافدون ال 

قليل العمالة الوافدة والتخلي يقبل عليها الكويتيون، وأن اآلمان الوظياي للكويتيين منعدم نسبيا وبالتالي، أي خطوة نحو ت
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ومن جانب آخر، حل . عنها ال يعني بالضرورة شغلها تلقائيا بالمواطنين من دون العمل على إصالح اختالالت سوق العمل

أن ال ينظر إليه كوسيلة لزيادة نسبة السكان الكويتيين، وإنما ياترض النظر إليها الذي ياترض مشكلة غير محددي الجنسية 

 .نسانية تتطلب المعالجة بأسرع وقت ممكنكمشكلة إ

الموائمة بين حجم المكّون السكاني من جهة ومكون وتعرض البرنامج إلى قضية في غاية األهمية تتعلق بتحقيق 

حيث أكدت على ضرورة الحااظ على التوازن بين أعداد  ،في دولة الكويت من جهة أخرى الموارد الطبيعية والبيئية

لبيئة في ظل ضعف قاعدة الموارد الطبيعية وحساسية عناصر البيئة الطبيعية للتغير في حالة زيادة موارد االالسكان و

تجدر اإلشارة بأنه هي المرة األولى التي يتم التعاطي مع ماهوم الحجم السكاني األمثل في ظل . الضغط السكاني على البيئة

هو األصح عند وضع سياسية سكانية وتحديد حجم أمثل للسكان ما هو متاح من مواد طبيعية وبيئية، حيث أن هذا الماهوم 

 . يكون هدفا للسياسة السكانية

إنشاء لجنة وطنية إلدارة وتوجيه السياسات السكانية في دولة "طالب برنامج عمل الحكومة بضرورة كما  

كن مع األسف لم يتحقق هذا ول . ، تضم في عضويتها الوزارات المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني"الكويت

وتم تكرار بعض السياسات السابقة إلحداث . الطموح منذ ذلك الوقت مما أثّر سلباً على الوضع السكاني في دولة الكويت

التوازن في التركيبة السكانية مع استمرارية تراجع نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان، بسبب عدم وجود آلية تنايذ 

م تسار نتائج قرارات وبرامج عمل الحكومة في األلاية الجديدة عن أي تحسن ملموس لتعديل التركيبة السكانية واضحة، ول

 .لصالح الكويتيين، ومن هنا نجد تراجع اهتمام الحكومة في حل مشكلة الوضع السكاني

 

  .الخطط التنموية. 3. 5
على برامج عملها ة الكويت ع السكاني في دولولم تقتصر محاوالت الحكومة على تقديم رؤى حول معالجة الوض

المقدمة خالل انعقاد مجلس األمة، وإنما امتدت إلى تناولها من خالل خططها اإلنمائية الخمسية التي سعت إلعدادها 

 3110/3113مشروع خطة التنمية لدولة الكويت وفي هذا اإلطار، أعدت الحكومة . لمواصلة الجهود التنموية في الدولة

ومع هذا، سوف نناقش مشروع . ولكن لم يتم إقرارها من قبل مجلس األمة وبقيت مجرد مشروع خطة 3115/3116 –

 . الخطة في ما يتعلق برؤيتها المستقبلية والتوجهات العامة واألهداف الكمية المتعلقة بالوضع السكاني

كريس ماهوم التنمية البشرية بواسطة أكد مشروع الخطة على التوجهات العامة والرؤية المستقبلية على حقيقة ت 

، وإعادة توجيه نظام التعليم والتدريب لتلبية متطلبات عملية التنمية وتحقيق تنمية تصحيح االختالالت في سوق العمل

وفي سياق مستلزمات تعزيز التنمية البشرية، أكد المشروع على أهمية إصالح سوق العمل عن طريق (. 39ص )مجتمعية 

المواطنين إلى إجمالي قوة العمل، وتحايز العمالة الوطنية للعمل بأنشطة القطاع الخاص وتشجيع القطاع زيادة نسبة 

الخاص على توظياها، ومع التنويع المهني ورفع المستوى المهاري بما يؤدي إلى سيطرة المواطنين على مقدرات التنمية 

 . ومعالجة االختالالت في التركيبة السكانية

الخطة التنموية، يكمن مشروع القول بأن المدخل الرئيسي لمعالجة القضية السكانية، من وجهة نظر  هذا، يمكنناب

ولكن لم وهو مدخل منطقي وجيد،  بمعالجة اختالالت سوق العمل والتعاطي مع قضاياه بما يخدم المصلحة العليا للدولة

ال يمكن التغاضي  سلبيو جانب لتركيبة السكانية وهالخطة التنموية أي أهداف كمية تترجم تطلعات تعديل امشروع حدد ي

 .هعن

 69ص )الجزء الرابع منها إلى سياسات التنمية البشرية  تعرض" لسياسات العامةا"تناول مشروع الخطة عليه و 

  :ما يليحيث أكد على سياسات السكان وسوق العمل تضمن والذي ( 69 -

 تذليل العقبات اإلدارية أمام تنايذ التجنيس .2

  وضع ضوابط تنظيمية ومعايير مهنية الستقدام العمالة الوافدة واستخدامها .1

 االستغناء عن قوة العمل الوافدة في الوظائف التي يمكن إلغاءها في الجهاز الحكومي .3

  تشجيع الجهات غير الحكومية على توظيف قوة العمل الوطنية بمنحها الحوافز المختلاة .1

عمل بالجهات غير الحكومية بتضييق الاجوة األجرية بينها وبين الجهات تشجيع قوة العمل الوطنية على ال .1

  الحكومية

 دعم التحسين التقني للقطاع الخاص .6

يتلخص فحوى ما سبق في الدفع بتشغيل المواطنين في القطاع الخاص عن طريق تشجيع المشتغلين وأرباب 

ليص االعتماد على العمالة الوافدة وتحسين مستوى العمل بواسطة توفير حوافز ورفع األجور في القطاع الخاص مع تق

منطقية للغاية إال أنها لم تحقق نجاحات تذكر في السابق، وبدت كأنها أهداف ال تعدو منطلقات تقنيات اإلنتاج، وهي بال شك 

 .عن كونها نظرية بحتة

لمعالجة اختالالت حيث خصصت برنامج  برامج تنفيذيةوفي سبيل تحقيق سياسات الخطة التنموية، تم وضع 

إيجاد فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الكويتيين في وظائف منتجة : سوق العمل وذلك عن طريق

ومن جهة . تخاض البطالة بينهم، وتصحيح اختالالت سوق العمل مهنيا وقطاعيا وعلى مستوى كل من النوع والجنسية

االستغناء عن العمالة الوافدة في الوظائف التي يمكن إلغاؤها في الحكومة وذلك أخرى، اقترحت برنامجاً فرعياً يتعلق ب

. بواسطة زيادة نسبة قوة العمل الكويتية في إجمالي قوة العمل وخاض قيمة مخصصات الباب األول في الميزانية العامة

كما تجدر . تحقيق أهداف البرامج لم يكن لهذين البرنامجين أهداف كمية ذات بعد زمني يمّكن من رصد مدىمع األسف، و
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اإلشارة إلى حقيقة أن االستغناء عن العمالة الوافدة في القطاع الحكومي وإحاللها بعمالة وطنية يتعارض مع هدف خاض 

بعد التخلص من وأن إمكانية التقليص تقل عاما بعد عام خاصة  ،تكلاة الباب األول المتعلق بالعمالة في القطاع الحكومي

 .لسهلة وتبقي المهن صعبة اإلحاللالمهن ا

في  9/1222بمرسوم قانون رقم  3102/3104 – 3119/3101الخطة اإلنمائية المتوسطة للفترة وصدرت 

وقد تمحورت الخطة حول . وهي ثاني خطة إنمائية تصدر بقانون في تاريخ الخطط اإلنمائية في الكويت 1222فبراير 

، بحيث يقود 1231حويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي مع حلول عام رؤية صاحب السمو أمير دولة الكويت بت

الحااظ على الهوية والقطاع الخاص النشاط االقتصادي هذا المسعى معتمدا على سيادة روح المنافسة، وكااءة إنتاج عالية، 

وسيتم التركيز في . ة عمل مشجعةاالجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة في إطار تشريعات متطورة وبيئ

تناول تحليل هذه الخطة على األهداف اإلستراتيجية ذات الصلة بالسياسة السكانية وأهدافها، حيث خصص الهدف الرابع 

 :تضمن اآلتيعلى تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية والتي الذي ينص من األهداف اإلستراتيجية ( 26ص )

  بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين( بشقيه الكويتي وغير الكويتي)تنظيم النمو السكاني. 

 إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي لتحسين قوة العمل بالقطاعين. 

 تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية. 

 تحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة من خالل تطبيق آليات وتشريعات. 

والزيادة  ،كنتيجة للنمو الطبيعي ينبالكويتيالمتعلق تنظيم النمو السكاني مرة أكدت الخطة على أهمية وألول 

وبذلك . كمحصلة للهجرة والزيادة الطبيعية ينغير الكويتيالمتعلق بمن جانب آخر ، الجزء غير الطبيعية المتعلقة بالتجنيس و

نسبة رفع لم يعد طرح موضوع وبناًء عليه، على الزيادة السكانية بشقيه،  يكون تنظيم النمو السكاني مدخالً أساسياً للسيطرة

لتعديل التركيبة السكانية لما لها من آثار سلبية على زيادة المكون كمدخل  بواسطة الزيادة الطبيعية السكان الكويتيين 

، يمكننا القول بأن هناك غياباً رمن جانب آخو. السكاني والضغط على الموارد المتاحة من دون تحقيق التوازن المنشود

 (.19ص )لم يتم تناوله بشكل جدي واضحاً في معايير استقدام العمالة الوافدة 

اسات التنمية البشرية خاصة تحت ثانيا وهي الموجهة لسي "سياسات خطة التنمية الخمسية"وجاء تحت بند 

 : والتي عددت السياسات اآلتية( 11ص ) لسكانيةسياسات التركيبة اللتم تخصيص جزء في هذا اإلطار ، ووالمجتمعية

 في نهاية الخطة، % 31إلى % 32رفع نسبة السكان الكويتيين الحالية من  .2

 ثبات حجم السكان الوافدين خالل فترة الخطة،  .1

 سنويا، % 22الحد من العمالة الوافدة الهامشية من خالل تخايضها بنسبة  .3

 . معالجة المقيمين بصورة غير قانونية .1

وعليه يتضح بأن السبيل الوحيد لرفع تمثيل الكويتيين من السكان سوف يأتي كنتيجة لتثبيت حجم السكان الوافدين 

أحد وسائل تحقيق هذا  من العمالة الهامشية% 22التخلي عن وقد يكون . مما يعني نمواً صارياً لهم خالل فترة الخطة

ا المسعى صعب المناول، ولكن يمكن تحقيقه إذا ما تضافرت الجهود ويعتبر هذ. ، واستعاضتها بعمالة ماهرة نسبياالهدف

 .على تحقيق هذه السياسة

كمدخل مهم في معالجة الوضع السكاني  سياسات سوق العمل والتشغيلولم يغال المخطط الكويتي عن أهمية 

اسة بشأن سوق العمل وعليه أفردت الخطة نحو أربعة عشر سي. بشكل عام ومعالجة اختالالت سوق العمل بشكل خاص

 : ونوجز تلك السياسات باآلتي. والتشغيل

 .انتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة بهدف تحديد االحتياجات الاعلية المستقبلية من العمالة في القطاعين .2

قطاع من خالل قانون العمل في ال) الستبدال نظام الكفيلالسعي . تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص .1

بما يحسن المنافسة الحرة في سوق العمل لصالح العمالة الوطنية والتركيز على رفع المستوى التقني للقطاع ( األهلي

 .الخاص لترشيد استخدام العمالة

من خالل إصدار قانون العمل األهلي بما ) تعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيدا من الارص لقوة العمل الوطنية  .3

مالة وإعادة النظر في قانون التأمينات االجتماعية بما يحد من ظاهرة التقاعد المبكر وخاصة بين يضمن حقوق الع

 .النساء العامالت

مع نهاية % 12إلى  1229في % 21،1لة في السوق العمل لرفعها من ازيادة نسب العمالة الوطنية من إجمالي العم .1

من خالل  مع نهاية الخطة% 9إلى  1229في عام % 1،9من  زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص. الخطة

توسيع القاعدة اإلنتاجية، فرص االستثمار للقطاع الخاص، معالجة اختالالت سوق العمل عبر تطوير نظم الحوافز 

 .المالية لقوة العمل الوطنية الراغبة للعمل بالقطاع الخاص والحد من استقدام العمالة

من إجمالي الداخلين الجدد لسوق % 61عمل الوطنية في القطاع الخاص الستيعاب حوالي زيادة فرص العمل لقوة ال .1

رفع نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من إجمالي ، فرص عمل في المتوسط سنويا 21222العمل بما يعادل 

 مع نهاية الخطة% 32إلى  1229في عام % 21العمالة الوطنية من 

اع الحكومي من إجمالي السكان باتباع سياسة تثبيت حجم العمالة بالقطاع الحكومي من تخايض نسبة العمالة بالقط .6

وظياة بدال من توظيف  9222وهو ما يساوى ( التقاعد، االستقالة، الوفاة)خالل توظيف ما يوازي نسبة اإلحالل 

 .خالل السنوات السابقة 21222



  3102فبراير  8 – 7 "سياسات وآليات مواجهة الخلل السكاني المتفاقم في دول مجلس التعاون" :اللقاء السنوي الرابع والثالثون تحت عنوان: ى التنميةمنتد

 14   دولة الكويت

خاض معدالت نمو فرص . خالل سنوات الخطة% 9إلى % 3رفع معدالت نمو فرص العمل بالقطاع الخاص من  .1

 (.وهو النمو الصاري لقوة العمل الحكومية 6هذا متناقض مع هدف رقم % )2إلى % 1العمل بالقطاع الحكومي من 

 .بين اإلناث% 13بين الذكور و % 19النسب الحالية )زيادة نسب مساهمة الكويتيين في النشاط االقتصادي  .9

متدرب سنويا في  3222عمل الوطنية للعمل بالقطاع الخاص من خالل تدريب ما ال يقل عن ر ورفع كااءة قوة اليتطو .9

 .تجاري مثل اإلدارة، المال، اإلعالم/مجالت وتخصصات تالئم احتياجات سوق العمل في مرحلة التحول لمركز مالي

س المال من خالل الحد من منح الحد من األنشطة االقتصادية كثياة العمالة، وتشجيع األنشطة االقتصادية كثياة رأ .22

 .التراخيص

من خالل تطبيق منظومة المؤهالت المهنية ... رفع إنتاجية العمالة في الدولة من خالل تشغيل قوة عمل عالية الكااءة  .22

 .تجاري/الكويتية، وربطها بمنح تراخيص العمل مع التركيز على المهن التي تحتاج إليها الدول للتحول لمركز مالي

 (.مشروع 212في حدود )مشروعات واألعمال الصغيرة والمتوسطة دعم ال .21

% 22وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إال في التخصصات النادرة مع إبقاء سياسة اإلحالل بنسبة  .23

 .سنويا

 .تطوير آليات استقدام وتنظيم إقامة العمالة الوافدة .21

 .ن مع الحد من ظاهرة التسللالتصدي لظاهرة اإلقامة غير المشروعة للوافدي .21

تاعيل آليات المتابعة، وضبط المخالاين لقوانين اإلقامة مع التشديد  وضع الضوابط الستقدام وتشغيل خدم المنازل، و .26

 .على تاعيل قوانين استبعاد العمالة المخالاة

ختالالت أخرى مثل وال نختلف هنا من حيث المضمون في عرض تحديات التركيبة السكانية إال إننا قد نضيف ا

حيث أن هناك . الهجرة والخصوبة، حيث لم يسبق للحكومة أن تعرضت لهما بشكل دقيق في أي من خططها السابقة

اختالفاً في مصادر النمو السكاني بين الكويتيين والوافدين، فزيادة نمو السكان المواطنين يأتي كنتيجة لمعدالت النمو 

الية، في حين زيادة معدالت السكان الوافدين تأتي نتيجة الرتااع معدالت النمو غير الطبيعية الناتجة عن الخصوبة الع

مواضع الخلل حتى يتسنى لها وضع سياسات تالئم كل فئة على إدراك وتاهم يستحسن لذا . الطبيعية الناتجة عن الهجرة

 .في السكان ومن جانب آخر، لم تتعرض الخطة التنموية إلى خلل التركيب العمري والنوعي. حده

الخطة اإلنمائية متوسطة ) ستراتيجيات وسياسات تحسين التركيبة السكانية لصالح المواطنينالوتضمنت الخطة   

، وركزت على عدة قضايا منها تطوير قوة العمل الكويتية وتدريبها، إلى جانب (1223/1221 – 1222/1222األجل 

وتناولت الخطة ثالثة . ظة على سمعة دولة الكويت في المحافل الدوليةتحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة، والمحاف

  :أهداف عامة لمعالجة التركيبة السكانية وهي

ليبلغ في نهاية سنوات الخطة، % 31إلى  1229في % 32رفع نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان من  .2

 ، مليون نسمة مع نهاية فترة الخطة 3،6سكان الكويت إلى  عدد

 في السنة، % 22ثبات معدل السكان الوافدين خالل فترة الخطة وتخايضها  .1

 . في إطار قانوني وإنساني" المقيمين في البالد بصورة غير قانونية"معالجة مشكلة  .3

 

، كما لم توضح الوسائل التي من %31إلى % 32الكويتيين من  ترفع نسبةولم تتطرق الخطة لآلليات التي من شأنها أن 

مشكلة غير محددي " معالجة  فيإتباعها نسبة الوافدين من جملة السكان أو حتى الكياية الواجب تثبيت مكن ها ي  خالل

 ". الجنسية

أما بخصوص سوق العمل في الكويت والذي هو من أهم األسباب الرئيسية الختالل التركيبة السكانية، فنجد أن 

مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة، تحديد االحتياجات  إتباعكالتالي،  الخطة اإلنمائية تطرقت لعدد من االقتراحات جاءت

في القطاع الخاص، وإصدار قانون العمل في القطاع  استبدال نظام الكفيلالاعلية لكل من القطاعين الحكومي والخاص، 

كذلك زيادة نسبة العمالة  ،%9إلى % 1.9الخاص، ورفع نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في القطاع الخاص من 

تثبيت حجم سياسة  وإتباع، 1221-1223مع نهاية خطة التنمية % 12إلى % 21.1الوطنية من إجمالي قوة العمل من 

العمالة الوطنية للعمل في القطاع أهيل ، وت(التقاعد واالستقالة والوفاة)، أي بما يعادل نسبة إحالل العمالة بالقطاع الحكومي

ي التخصصات التي تالئم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وتشجيع المشاريع كثياة رأس المال، الخاص وخاصة ف

، ورفع إنتاجية العمالة من خالل تطبيق منظومة المؤهالت المهنية الكويتية يع ذات الكثافة العمالية العاليةوالحد من المشار

لمتوسطة، ووقف تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي وربطها بمنح تراخيص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة وا

سنويا، وتنظيم قوانين استقدام % 22إال في التخصصات النادرة مع تطبيق سياسة اإلحالل من العمالة الوافدة بما يعادل 

شروعة، وتحسين العمالة الوافدة، وضع ضوابط الستقدام الخدم في المنازل وتشغيلهم، الحد من ظاهرة اإلقامات غير الم

 – 1222/1222الخطة اإلنمائية متوسطة األجل )صورة الكويت أمام المنظمات الدولية كراعية لحقوق اإلنسان 

1223/1221.) 

ولم تتطرق الخطة اإلنمائية لآلليات والوسائل التي من خاللها يمكن تطبيق األهداف السابقة، بل كل ما تم ذكره   

، وتخايض متوسط العدد السنوي للمعينين (132،222إلى  112،222من )في العمالة علق بتخايض إجمالي الزيادة يت

لم كما وهو هدف لم تستطع تحقيقه في السنوات السابقة، ( 9،222إلى  21،222من )الكويتيين في القطاع الحكومي 

وطنية في ظل ضعف دور القطاع التي ستحقق فيها تخايض العدد، وكياية التعامل مع المتبقين من العمالة الكياية تتعرض لل
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الخاص، وسيطرة الوافدين عليه؛ نتيجة الاجوة الشاسعة بين أجور القطاعين العام والخاص وبسبب استمرار الحكومة في 

بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على  1222لسنة  29زيادة األجور والكوادر الحكومية، وفي ظل ضعف نتائج قانون 

الحكومية، وإهمال إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كل ذلك أدى إلى عدم وجود بوادر مشجعة  العمل بالجهات غير

 (. 1229الرمضان، )الرتااع العمالة الوطنية في القطاع الخاص 

لم شخصت الوضع بشكل جيد ولكنها  1223/1221-1222/1222لذا نجد بأن الخطة اإلنمائية متوسطة األجل 

تعالج االختالالت الرئيسية بما يكال واضحة بأهداف كمية محسوبة التكاليف إصالحية لسوق العمل  في تبني سياساتتوفق 

تي يمكن من توافر فرص عمل للمواطنين في ظل وجود قطاع خاص متين، كذلك لم تتعرض الخطة  لآلليات والوسائل ال

 . خاللها تحقيق أهدافها

الحكومية والخطط التنموية في الكويت على وجود خلل أساسي ويمكننا التأكيد على اتااق جميع برامج العمل 

معدل النمو ارتااع في استمرار تكمن المشكلة السكانية ولكن لم تتعاطى مع حقيقة أن بالتركيبة السكانية وسوق العمل، 

نمو السكان عدل ماوق ستوى يمعدل نمو السكان الوافدين بمكنتيجة الرتااع السكاني بوتيرة سريعة وبمعدالت عالية جدا 

العمالة الوافدة وتدني المستوى المهاري أعداد يتعلق بتاوق إنه ف ،الخلل األساسي في سوق العملبخصوص أما . المواطنين

والتعليمي لهم وتمركزهم في المهن الهامشية وبالتالي تدني دخولهم، واستمرار تمركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي 

الاجوة في األجور بين القطاعين العام والخاص، وغياب قانون العمل في القطاع الخاص، بما يكال  نتيجة استمرار اتساع

وتدني المستوى المهني للعمالة الوطنية بسبب غياب موضوع تكاليف تدريب وتأهيل  ،حقوق العاملين وأرباب العمل

 .ق العملوغياب ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سو العاملين في القطاع الخاص
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ي سياسة سكانية للكويت أن تأخذ بعين االعتبار معطيات الوضع الديموغرافي القائم في الكويت والذي أليجب 

معدل نمو عال وفق المستويات العالمية، ارتااع معدالت الهجرة مما أدي إلى خالل التركيبة : يمكن تلخيصه باآلتي

لسكانية، وأضحى الكويتيون أقلية بوطنهم، خلل واضح بالتركيب العمري بين المواطنين كنتيجة مباشرة الرتااع معدالت ا

وفي كل األحوال، ياضل رسم السياسة السكانية في سياق حجم الموارد الطبيعية المتاحة، فال يمكن أن يضاهي . الخصوبة

كما أنه من الضروري إنشاء كيان . اء كانت بنى تحتية أو خدمات سائدةالحجم السكاني ونموه حجم الموارد المتاحة سو

يضع السياسات وال يقوم  بالبيانات، وآخر ىعنمنها ي  مؤسسي يعنى بالسكان حيث تتناثر الجهود حالية بين جهات مختلاة 

جهات أخرى معنية بالهجرة يعتمد على الجهات الحكومية المختلاة مثل وزارات الشئون والداخلية والصحة، و بل بتنايذها

تحليل بيانات السجل االكتااء فمع إنشاء جهاز معني بالسكان و الهجرة يقوم بجمع أو  .مثل وزارتي الداخلية والشئون

يعمل الجهاز على رسم وضبط سياسة  ، ومن جانب آخر،تعرف على مسارات النمو السكانيللالمدني أو التعدادات السكانية 

والرؤى اإلستراتيجية، ويتحكم باإلعداد ونوعية وجنسية المهاجرين يساعد على تحقيق أهداف التنمية الهجرة للكويت بما 

، والمستوى يالمستوى التعليم: للكويت، ويمكنه فرض نسبة المهاجرين وفق متغيرات متعددة منها على سبيل المثال

 .  المهني والجنسيات المهاجرة للكويت

على كااءة التعاطي مع الوضع السكاني وفق الرؤى التنموية  اأن السكاني يؤثر سلبإن تعدد الجهات المعنية بالش

عالقة المتغيرات الديموغرافية من خالل معدل النمو السكاني وطبيعة مخرجاتها ذات الصلة  1ويوضح شكل . للكويت

 .يهوهذا ما سوف نتعرض إل بالتركيبة السكانية والتوزيع العمري والسمات األساسية للسكان

تتلخص خارطة طريق السياسة السكانية لدولة الكويت بمبادئ أساسية تنطلق من المتغيرات الديموغرافية التي 

فإذا ما تم . الخصوبة والهجرة الدولية وما لهما من آثر بالغ على الهيكل العمري للسكان: تؤثر بالعادة بالنمو السكاني وهي

ماح الخصوبة بين المواطنين والسيطرة على الهجرة الدولية كونها موضوع استكمال التحول الديموغرافي بواسطة كبح ج

سيادي ال يمكن التنازع حوله، ستتمكن الكويت من تحقق أهداف إستراتيجية بشأن وضعها السكاني كاالرتااع بنسبة تمثيل 

من إحداث تغيرات جوهرية  ومن جهة أخرى، سنتمكن. المواطنين من جملة السكان وبالتالي حل موضوع التركيبة السكانية

على التركيب العمري للمواطنين بما يؤدي إلى زيادة نسبة من هم في سن العمل مقارنة ببقية الائات العمري، وسيؤدي ذلك 

وأخيرا، التحكم بتدفق المهاجرين وفق متطلبات التنموية الوطنية والنمو االقتصادي . إلى تقليل الطلب على العمالة الوافدة

كما سنتمكن من إحداث . سيعمل على الحد من معدل النمو من جهة، وتعديل التركيبة السكانية من جهة أخرى ،المستهدف

 . اقتصادية -تغيرات ايجابية على السمات األساسية للسكان خاصة بين الوافدين سواء كانت ديموغرافية أو سوسيو

 

 . نموالمعدل السيطرة على . 0. 6

لذا، . و السكان مطلب ضروري لتخايض الضغط على الموارد المتاحة في المجتمعالحد من ارتااع معدل نم إن

الطبيعي للسكان وهو حاصل فرق أعداد ( الزيادة)فعلينا أن نبحث في مصادر النمو السكاني والذي يمكن إيجازها بالنمو 

وفي هذا السياق، . معدل الزيادة الطبيعيةالمواليد وأعداد الوفيات، فكلما ارتاع عدد المواليد وانخاضت أعداد الوفيات ازداد 

كون كل منهما له سماته الديموغرافية بشكل منارد ( المواطنون والوافدون)يجب التعامل مع المكونين الرئيسيين للسكان 

ن ترتكز وعليه يجب أ. فعلى سبيل المثال، يرتاع معدل الزيادة الطبيعية بين المواطنين مقارنة بالوافدين ،التي تؤثر في نموه

بقدر اإلمكان بين بشكل عام ومع العمل على تخايضها بقدر اإلمكان السياسة السكانية على المحافظة على الزيادة الطبيعة 

 .الوافدين



  3102فبراير  8 – 7 "سياسات وآليات مواجهة الخلل السكاني المتفاقم في دول مجلس التعاون" :اللقاء السنوي الرابع والثالثون تحت عنوان: ى التنميةمنتد

 16   دولة الكويت

 خارطة طريق السياسة السكانية لدولة الكويت. 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى تخايض الزيادة الطبيعية بين الكويتيين بشكل ومن جانب آخر، فإنه من الضروري أن تؤدي السياسة السكانية 

فعلى أي حال، من المنتظر أن تنخاض مستويات الوفيات في المستقبل المنظور . تدريجي لاترة زمنية طويلة إلى متوسطة

صوبة مما سيساعد على الحااظ على مستوى الزيادة الطبيعة إذا ما أخذنا باالعتبار أهمية العمل على تخايض مستويات الخ

بيد أن الخصوبة تعتبر مرتاعة بين المواطنين، واستمرارها يؤثر سلبا على التركيب العمري للسكان، . السائدة بين الكويتيين

تتوافر شواهد على بدء الخصوبة باالنخااض خالل و. ومن جهة أخرى يضغط على الموارد المتاحة ونصيب الارد منها

ر التعليم خاص بين اإلناث، واتجاه المرأة لالنخراط بسوق العمل، وانتشار الوعي السنوات الماضية كنتيجة طبيعية النتشا

لذا، نعتقد بأن على الجهات المعنية بالسياسة السكانية عدم اتخاذ أي إجراءات سواء . بشأن استخدامات وسائل تنظيم األسرة

عل أخذ نصيب الارد من الموارد والخدمات التي وبالا ،صوبة والتكاثر بين المواطنينشجع على الخكانت عملية أم معنوية ت  

إن مسار . بسبب حجم األعداد الطالبة لمثل تلك الخدمات ومن أهمها التوظيف والسكنوذلك تقدمها الدولة باالنخااض؛ 

 الخصوبة التاريخي أخذ باالنخااض، وسيستمر باالنخااض كنتيجة لمستوى المعيشة والرفاهية السائدتين بالمجتمع، ويمكن

 .  القيام بحمالت توعية في اتجاه تخايض مستويات الخصوبة وتوضيح آثارها السلبية على المجتمع السكاني بشكل عام

 

 . الهجرة الدولية. 3. 6

إذ أن الهجرة هي  ،رات على الوضع السكاني في الكويتإلحداث تغياألخرى األساس  تعتبر الهجرة الركيزة

فهناك جدل قائم ينطلق من حقيقة أن الكويت . ية المتمثلة بكون الكويتيين أقلية بمجتمعهمالمسبب في اختالل التركيبة السكان

واقتصادها بحاجة للموارد البشرية والعمالة بسبب ضآلة حجم السكان المواطنين، وفي الوقت ذاته عدم الرغبة بمزيد من 

ويت لوقتنا الحالي من حل هذه المعادلة الصعبة فلم تستطع الك .وهما رغبتان متناقضتان لحد بعيد ،الوافدين والمقيمين

 . والتوفيق بين احتياجات االقتصاد المحلي والحااظ على نسبة تمثيل مقبولة للسكان الكويتيين من جملة السكان

ويجب التأكيد في هذا السياق على حقيقة أن ال يوجد كيان مؤسسي معني بالهجرة يقوم بوضع ضوابط وسياسات 

للمهاجرين وجنسياتهم المسموح به كما ال توجد سياسة معلنة حول الهجرة تحدد العدد السنوي  ،لكويتلهجرة لواضحة ل

لذا يمكننا القول بان الكويت تتبنى سياسة . من يدخل الكويت كما هو معمول به في معظم دول العالمبشأن وتضع ضوابط 

وكنتيجة لذلك،  ، إلعادة التقييم خالل فترات زمنية معينةاألبواب الماتوحة أمام المهاجرين من دون ضوابط معلنة خاضعة ل

 ،يتااوت أعداد المهاجرين من سنة ألخرى بغض النظر عن الظروف االقتصادية المحلية كونه المحرك للطلب على العمالة

عمالة، وربط فإنه من األهمية بمكان ربط سياسات الهجرة بالعامل االقتصادي خاصة فيما يتعلق بالطلب على الوبالتالي 

فال يمكن فتح المجال بمصراعيه أمام القطاعات الخدمية . حجم الطلب بمستوى اإلنتاجية للقطاعات االقتصادية المختلاة

ذات القيمة المضافة المتدنية في االقتصاد المحلي لجلب أعداد كبيرة من العمالة على حساب األنشطة االقتصادية ذات القيمة 

جب األخذ بعين االعتبار طبيعة المهن التي يمكن أن يقبل عليها المواطنون عند رسم سياسة هجرة كما ي. المضافة العالية

 
  ار ة  ري  السياسة السكانية لدولة الكويت

                                                                    

                     

 

 

 

 التركيبة
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ومن جهة أخرى، يجب األخذ بعين االعتبار أهمية . العمالة الوافدة بحيث يتم التضييق عليها بما يؤدي إلى تشغيل الكويتيين

حيث يتضح ، بعات سلبية تمس األمن الوطني في المستقبلكبح سيطرة جنسيات معينة على أنشطة اقتصادية قد يكون لها ت

في الوقت الحالي انقسام واضح لسوق العمل في القطاع الخاص بواسطة سيطرة جنسيات بعينها على أنشطة اقتصادية 

 .معينة واألمثلة كثيرة وواضحة للعيان

أساسية في سوق العمل وعلى  يصعب إيجاد حلول مقبولة على المستوى الوطني للهجرة في ظل سيادة اختالالت

فال يمكن فصل موضوع الهجرة الدولية عن الطلب على العاملة الوافدة . رأسها تااوت األجور بين القطاعين العام والخاص

من جهة، وسيادة اختالالت في سوق العمل متمثلة بتااوت كبير بشأن مستوى األجور السائدة في القطاعين من جهة، وبين 

فمع استمرار زيادة األجور في القطاع العام وثبات مستوى . افدين من جهة أخرى نظرا الرتباطها الوثيقالمواطنين والو

األجور في القطاع الخاص، تزداد فجوة مستوى األجور بين القطاعين، وبالتالي تبعث رسالة سلبية تدفع المواطنين نحو 

، ويؤدي من جانب آخر إلى عزوفهم عن العمل في القطاع العمل بالقطاع العام بما يضغط على الموارد المالية للدولة

 .الخاص وبالتالي كنتيجة طبيعية ارتااع الطلب على العمالة الوافدة

 

 . الهيكل العمري. 2. 6

اكتسب التوزيع العمري أهمية بالغة مؤخرا كأهم المتغيرات الديموغرافية ذات الصلة الوثيقة بالنمو االقتصادي 

لدراسات الحديثة حول عالقة الديموغرافية بالنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية بشكل عام على وجود وأداءه، حيث تؤكد ا

حيث يمكن إحداث (. Bloom, 2007)تأثير ايجابي للتغيرات في التوزيع العمري على مستقبل مسار األداء االقتصادي 

، كما يتأثر بارتااع معدالت مستوى الهجرة تغيير على التركيب العمري للسكان بواسطة انخااض مستوى الخصوبة

فيمكن إحداث تغير ايجابي على التركيب العمري لصالح من هم في سن العمل من السكان بواسطة انخااض . الدولية

ومن جانب آخر، يمكن إحداث تغيرات بالتوزيع العمري بواسطة ، الخصوبة وهو أحد عوامل استكمال التحول الديموغرافي

 (. هجرة العمالة)لية الهجرة الدو

وسيتم التركيز في هذا السياق على متغير الخصوبة كونه المدخل إلحداث تغيرات إيجابية على التوزيع العمري 

فمن دون . بين السكان الكويتيين لما له من آثار ايجابية على تخايض الهجرة الدولية نسبيا على المديين المتوسط والطويل

بين المواطنين لن نستطيع إحداث تغيرات ايجابية على التوزيع العمري للسكان لصالح من العمل على تخايض الخصوبة 

يجب على الحكومة تبني سياسات كما  .هم في سن العمل كونهم يعتبرون القوى البشرية الداعمة للنمو االقتصادي المنشود

ومع ارتااع تلك الائة  ،حساب المعالين جين من السكان علىتعنى بالخصوبة وارتااع مستوياتها بهدف رفع نسبة المنت

. سيتولد ضغط على سوق العمل مما يستوجب العمل على خلق فرص عمل منتجة تستوعب األعداد المقبلة على سوق العمل

العمل على خلق مناخ استثماري مشجع يؤدي بالنهاية إلى خلق فرص عمل جديدة ومنتجة، كما  ،ومن أهم محازات ذلك

 .مارات األجنبية إلى الكويت بشرط تعيين نسبة محددة من العمالة الوطنيةيسهل دخول االستث

فمع استكمال التحول الديموغرافي في الكويت ستزداد سنوات األجل وبالتالي سترتاع نسبة كبار بين الكويتيين ، 

ذه الائة السكانية على لذا، على الكويت أن تستعد لتلبية احتياجات ه. وسيغدو المجتمع السكاني الكويتي أكثر شيخوخة

كما قد يتطلب األمر إعادة النظر بنظام التأمينات االجتماعية . المستويين االجتماعي والصحي بما يكال حقوقها وفق النظم

ومن ضمن أهم البرامج التي تحتاج إلعادة نظر هي برامج الرعاية الصحية . تلبية احتياجات هذه الائة السكانية العريضةل

برامج الرعاية ب، يجب إعادة النظر وعليه. هذه الائة مع تخصيص موارد مالية أكبر لرعاية األمراض المزمنة التي تتطلبها

وسيكون من . الصحية من كونها موجه لألطاال ورعاية األمهات بشكل كبير إلى برامج موجه لرعاية كرامة كبار السن

الائة، وكذلك توفير مراكز رعاية المسنين مع تقلص دور األهمية بمكان توفير مراكز الرعاية السريرية لرعاية تلك 

 . األسرة االجتماعي في رعاية كبار السن من ذويهم
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