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التركيبة السكانية وآثارها في التنمية المستدامة ببلدان مجلس التعاون الخليجي (دراسة حالة دولة الكويت)

مقدمة

الــعــالقــة بــيــن الــســكــان والــتــنــمــيــة هـــي مـــن الــمــوضــوعــات الــهــامــة الــتــي تــمــحــور حــولــهــا كــثــيــر مـــن الــجــدل 
والبحث واهتمام المعنيين بالتنمية ومستوياتها. وزاد هذا االهتمام بزيادة انعكاساته على التنمية المستدامة 
وال سيَّما في القرن العشرين وحتى اآلن. ويمكن اعتبار السكان أحد العوامل المحفزة إلحداث معدالت 
تنمية مرتفعة، إذا ما ُأحسن استخدامهم، من خالل ارتفاع مستوى المعرفة باستخدام الوسائل التكنولوجية 
ن  المكوِّ استخدام  ُيحسن  لم  وإذا  والــخــدمــات.  السلع  إنتاج  على  الطلب  زيــادة  على  يعمل  مما  المختلفة 
الــســكــانــي سيصبح عــامـــــًال ذا تــأثــيــر ســلــبــي فــي الــتــنــمــيــة، يــكــون عــقــبــة أمــــام نــمــو الــدخــل الــقــومــي، ويــــؤدي إلــى 

استنزاف الموارد.

من أهم العوامل المرتبطة بالسكان والتي تواجه التنمية المستدامة، وبخاصة في الدول النامية، هو 
سكاني  نمو  مــعــدالت  إلــى  يــؤدي  مما  منخفضة  وفــيــات  بمعدالت  مصحوبة  المرتفعة  الخصوبة  مــعــدالت 
ارتــبــط  إذا  أمـــا  الــصــعــوبــات.  مــن  كــثــيــرًا  يــواجــه  مــعــهــا  الــتــعــامــل  فـــإن  طبيعية  الــعــوامــل  تــلــك  أن  وبــاعــتــبــار  مــرتــفــع. 
فهنا  العربي،  الخليج  بلدان  في  الحال  كما  الهجرة،  مثل  اإلنسان  صنع  من  أخرى  بعوامل  السكاني  النمو 
بلدان  أغلب  تعاني  حيث  الــعــالج.  وســائــل  وبالتالي  القضية  تــنــاول  منهجية  حيث  مــن  قليـًال  األمــر  يختلف 
النسبي  االنــخــفــاض  بــذلــك  ويــعــنــى  الــســكــانــيــة،  الــتــركــيــبــة  خــلــل  الــبــعــض  يسميه  مــا  الــخــلــيــجــي  الــتــعــاون  مــجــلــس 
الكثير  تناولها  حيث  المزمنة،  المشكالت  من  الخلل  هذا  يعتبر  بالوافدين.  مقارنة  السكان  من  للمواطنين 
دون  لمعالجته  والــحــلــول  الــتــوصــيــات  مــن  الكثير  وضــع  وتــم  عــقــود  ثــالثــة  مــن  أكــثــر  مــنــذ  والتحليل  بــالــدراســة 

جدوى.

ظهر خلل التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي نتيجة 
لها  تسعى  كانت  التي  التنموية  األهــداف  لتحقيق  المجلس  دول  إلى  الهجرة  معدالت  وزيــادة  النفط  ظهور 
تلك الدول لتعويض النقص في األيدي العاملة الوطنية الالزمة لتحقيق تلك األهداف، مما أدى إلى تدفق 
الخبرات الوافدة وتراكمها عبر السنوات، األمر الذي أدى إلى حدوث الخلل في التركيبة السكانية، حيث 
ارتفعت نسبة السكان من الوافدين من ٦٫٣ بالمئة من إجمالي السكان في عام ١٩٦٠ إلى ٤٦ بالمئة في 
السعودية (٣١٫٦  العربية  المملكة  في  أدناها  بلغت  إذ  وآخــر،  بلد  بين  النسبة  تلك  تختلف   .(١) ٢٠١١ عام 
 ٨٥٫٤ وإلــى  الكويت،  دولــة  في  بالمئة   ٦٧٫٩ إلــى  ترتفع  بينما  ُعمان،  سلطنة  في  بالمئة  و٣٩٫١  بالمئة)، 
إلى  البيانات  أحدث  تشير  كما  المتحدة (٢).  العربية  اإلمــارات  دولة  في  بالمئة   ٨٨٫٥ وإلى  قطر،  في  بالمئة 
الــخــلــيــج، حــيــث وصــلــت إلـــى ٣٢٫٧ بــالــمــئــة فـــي الــســعــوديــة عــام  الـــوافـــديـــن زادت فـــي مــعــظــم بـــلـــدان  أن نــســبــة 

(١) األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، تقرير الواقع السكاني ٢٠١١ لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية (الكويت: األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ٢٠١٤).

(٢) بيانات دولة قطر: جامعة الدول العربية، القطاع االقتصادي، إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات، الدول العربية: أرقام 
ومــــؤشــــرات، الــعــدد ٥ (٢٠١٥)، واألمـــانـــة الــعــامــة، الــقــاهــرة. أمـــا بــاقــي الــــدول: األمــانــة الــعــامــة للمجلس األعــلــى للتخطيط والتنمية 

(الكويت، ٢٠١٤)، المصدر نفسه.
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٢٠١٤، وإلى ٤٣,٧ بالمئة في ُعمان عام ٢٠١٣، في حين انخفضت إلى ٦٥٫٥ بالمئة في الكويت عام 
.(٣) ٢٠١٢

ُصنفت تلك المشكلة كإحدى المشكالت االجتماعية نظرًا إلى تأثيراتها السلبية في االنتماء والوالء 
المتمثل  المادي  االستنزاف  إلى  نظرًا  االقتصادية  المشكالت  إحدى  أنها  على  صنفت  كما  الوطن،  للدولة 
بالتحويالت النقدية للعاملين الوافدين إلى دولهم والتي وصلت على سبيل المثال إلى حوالى ١٧ بالمئة 
تلك  وضــع  الــذي  األمــر   ،(٤) ٢٠٠٩ عــام  في  التعاون  مجلس  لبلدان  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي  من 
المشكلة على رأس جدول أعمال لجنة وزراء التخطيط والتنمية لبلدان مجلس التعاون بشكل شبه دائم.

بـــاإلشـــارة إلـــى مـــا ســبــق يــطــرح الــبــحــث تـــســـاؤًال رئــيــســيــًا وهــــو: هـــل هــنــاك تــداعــيــات لــلــخــلــل فـــي التركيبة 
السكانية في بلدان الخليج على التنمية المستدامة؟ وبشكل أكثر تفصيـًال يحاول هذا البحث اإلجابة عن 
االقتصادية،  الديمغرافية،  الجوانب  على  السكانية  التركيبة  في  للخلل  تداعيات  هناك  هل  التالي:  التساؤل 

االجتماعية، والبيئية؟

في  السكانية  التركيبة  فــي  بالخلل  يــرتــبــط  هـــام  مــوضــوع  عــلــى  الــضــوء  الــبــحــث  يسلط  الــبــحــث:  أهـــــداف 
التنمية  فــي  الخلل  هــذا  تأثير  ومـــدى  الــكــويــت  فــي  وبــخــاصــة  الــعــربــيــة،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  بــلــدان 
المستدامة من خالل عرض بعض اآلثار السلبية في الجوانب الديمغرافية وفي البيئة الحضرية وفي بعض 

الجوانب البيئية، كما يهدف البحث إلى دراسة تطور الخلل في التركيبة السكانية والعوامل المؤثرة فيها.

بلدان  فــي  السكانية  القضايا  أهــم  إحـــدى  دراســـة  يتناول  كــونــه  مــن  البحث  أهمية  تنبع  الــبــحــث:  أهمية 
التنمية  على  الخلل  هــذا  تداعيات  عــن  الكشف  جانب  إلــى  السكانية،  التركيبة  خلل  وهــي  العربي  الخليج 

المستدامة والتي تحظى باهتمامات عالمية تركز على العالقة بين السكان والتنمية.

مصادر البيانات: اعتمد البحث على عدد من مصادر البيانات حول التركيبة السكانية لبلدان الخليج 
الــدولــيــة،  الــمــعــلــومــات  شبكة  عــلــى  الــعــربــيــة  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس  الــعــامــة  األمــانــة  مــوقــع  أهــمــهــا  مــن 
كــمــا اعــتــمــد عــلــى عـــدد مــن مــصــادر الــبــيــانــات بــدولــة الــكــويــت مــن أهــمــهــا: إصـــــدارات مختلفة مــن «الــســمــات 
األساسية للسكان والقوى العاملة»؛ األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية؛ إصدارات مختلفة 
من «المجموعة اإلحصائية السنوية»؛ «اللمحة اإلحصائية»؛ اإلدارة المركزية لإلحصاء؛ «تقارير إحصائية»؛ 
المعلومات  شبكة  على  الهيئة  موقع  على  المدنية،  للمعلومات  العامة  الهيئة  المدنية»؛  المعلومات  «دليل 
للمعلومات،  الدولية  الشبكة  على  الدولي  البنك  معلومات  بنك   .<https://www.paci.gov.kw> الدولية 
<http://data.albankaldawli.org/country/kuwait>.

(٣) جامعة الدول العربية، القطاع االقتصادي، إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات، الدول العربية: أرقام ومؤشرات، العدد 
.(٢٠١٥) ٥

اإلقليمي  الــتــقــريــر  والــهــجــرة،  والمغتربين  السكانية  السياسات  إدارة  االجتماعية،  الــشــؤون  قــطــاع  العربية،  الـــدول  (٤) جــامــعــة 
للهجرة الدولية العربية (القاهرة: األمانة العامة، الهجرة الدولية والتنمية، ٢٠١٤).
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مــنــهــج الـــبـــحـــث: يــأتــي الــبــحــث فــي عـــدة أجـــــزاء، بــعــد الــمــقــدمــة ومـــا تبعها مــن أهــــداف وأهــمــيــة ومــصــادر 
هل  السكانية،  التركيبة  خلل  مــن  مــوقــف  لتحديد  مــوجــزة  محاولة  فــي  التالي  الــجــزء  يتناول  البحث،  بيانات 
هو ضرورة أم إشكالية في دول مجلس التعاون؟ ويتناول الجزء الذي يليه دراسة بعض اآلثار االقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة مــثــل االســـتـــنـــزاف االقـــتـــصـــادي، الـــتـــوتـــرات الــداخــلــيــة، وضــــرب الـــهـــويـــة. تــأتــي دراســـــة حــالــة دولـــة 
كما  منها،  المستفادة  الـــدروس  واســتــخــالص  السابقة  الــدراســات  يتناول  حيث  الثامنة،  النقطة  فــي  الكويت 
يــتــنــاول  كــمــا  مـــن (١٩٥٧ - ٢٠١٥)،  الــفــتــرة  خــــالل  الــكــويــت  فـــي  الــســكــانــيــة  الــتــركــيــبــة  تــطــور  بــالــتــحــلــيــل  يــتــنــاول 
هذا  الحضرية.  البيئة  وعلى  الديمغرافية  الجوانب  على  تداعياته  جانب  إلى  ومظاهره،  الخلل  هذا  أسباب 
الديمغرافية،  الــمــؤشــرات  وبــعــض  السكانية  التركيبة  بــيــن  اإلحــصــائــيــة  الــعــالقــات  بــعــض  تحليل  إلـــى  بــاإلضــافــة 

االجتماعية، االقتصادية، والبيئية. والجزء األخير هو ملخص للبحث وعرض ألهم النتائج والتوصيات.

أوًال: خلل التركيبة السكانية: ضرورة أم إشكالية؟

تــؤكــد حقيقة اســتــمــرار وتــفــاقــم مــا يــســمــى الــخــلــل فــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون ألكثر 
مــن ثــالثــة عــقــود مــن الــزمــن رغـــم حــلــول وتــوصــيــات معالجته عــلــى أنــهــا إمـــا مشكلة غــيــر قــابــلــة لــلــحــل، أو أن 
التركيبة  في  الخلل  هذا  أن  أو  العملي،  الواقع  في  للتنفيذ  قابلة  غير  أو  تنفذ،  لم  والتوصيات  الحلول  تلك 
الــســكــانــيــة هـــو ضــــــرورة الســـتـــمـــرار وتـــيـــرة الــتــنــمــيــة بـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة 

االجتماعية واالقتصادية.

مبتعدة  مصادرها  وتتعدد  تتصاعد  إليها  الهجرة  أخــذت  التعاون،  مجلس  بلدان  في  النفط  تدفق  منذ 
كون  إلى  ونظرًا  الــدول.  لتلك  واإلسالمية  العربية  للهوية  تهديدًا  تمثل  بالتالي  وثقافيًا  جغرافيًا  المنطقة  عن 
عام  بالمئة   ٤٥ مــن  الــوافــدة  العمالة  نسبة  ارتفعت  حيث  عاملة  أيــدي  هجرة  األســـاس  فــي  هــي  الهجرة  تلك 
١٩٧٥ إلى ٥٤٫٥ بالمئة في عام ١٩٨١، ثم إلى حوالى ٦٥٫٦ بالمئة في عام ٢٠٠٠، وإلى ٦٦ بالمئة 
 ٧٠ حوالى  إلى  النسبة  تلك  ووصلت   ،(٦) ٢٠٠٨ عام  في  بالمئة   ٦٢٫٥ حوالى  إلى  ثم   ،(٥) ٢٠٠٥ عام  في 

بالمئة في عام ٢٠١١، هذا في حين أن العمالة الوطنية تمثل نسبة ٣٠ بالمئة في المتوسط (٧).

حديث  اقتصاد  لبناء  ضروريًا  أو  طبيعيًا  نتاجًا  كان  السكانية  التركيبة  في  الخلل  إن  القول  يمكن  لذا 
بناء  في  النفطية  الــمــوارد  توظيف  خــالل  من  التنموي  الطموح  تحقيق  في  والنجاح  التعاون  مجلس  لبلدان 
من  الكثير  الــخــلــل  فــلــهــذا  ذلـــك  مــن  النقيض  عــلــى  واالقــتــصــادي.  االجــتــمــاعــي  الــرفــاه  مجتمع  وبــنــاء  االقــتــصــاد 
الـتأثيرات السلبية مثل التغير في الهوية العربية واإلسالمية لمصلحة دول السكان الوافدين، باإلضافة إلى 

وجود ظواهر اجتماعية غير مقبولة، إلى جانب القضايا االقتصادية واألمنية.

(٥) نــــــــورة يــوســف مـــبـــارك الــــكــــواري، الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة فــــي دولــــــة قـــطـــر: الـــــواقـــــع ومـــقـــتـــرحـــات الـــتـــطـــويـــر فــــي ضـــــوء االســتــراتــيــجــيــة 
السكانية (الكويت: جامعة الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، ٢٠١٥)، ص ١٩.

الثاني/نوفمبر  (تشرين  العربية  الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس  العامة  األمــانــة  موقع  على  المتوافرة  البيانات  واقــع  (٦) مـــن 
<http://sites.gcc-sg.org/Statistics/index.php?SID=141>.  ،(٢٠١٥

(٧) البيانات نفسها المتوافرة على الموقع.
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أحمد عبد العزيز أحمد البقلي

ثانيًا: اآلثار االقتصادية واالجتماعية

يــشــيــر اإلطـــــار الـــعـــام لــالســتــراتــيــجــيــة الــســكــانــيــة فـــي بـــلـــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون إلــــى أن الــخــلــل فـــي الــتــركــيــبــة 
السكانية ال يقتصر على جانب واحد بعينه؛ بل يشتمل على جوانب متعددة تتعلق بنمو السكان وتوزيعهم 
تبني  يستدعي  مما  البعيد،  المدى  على  تعثرها  إلى  ويفضي  التنمية  لجهود  تهديدًا  ويشكل  وخصائصهم، 
التنمية  يحقق  وبما  المجلس  بلدان  مواطني  لمصلحة  السكانية  التركيبة  لتعديل  تسعى  سكانية  استراتيجية 

المستدامة، أي توازنًا بين السكان (مواطنين ووافدين) وبين الموارد الطبيعية المتاحة (٨).

مما  الــوافــدة،  للعمالة  المالية  التحويالت  ارتــفــاع  السكانية  التركيبة  فــي  للخلل  االقتصادية  اآلثـــار  مــن 
الوافدة  العمالة  من  الكبير  الحجم  إن  للعمالة.  المستوردة  للدول  المحلي  االقتصاد  استنزاف  على  يعمل 
المثال  سبيل  فعلى  المعيشي؛  مستواها  إلى  نظرًا  القليل  إال  دخلها  من  ال تنفق  منها  الماهرة  غير  وبخاصة 
التنمية  عملية  في  السكانية  بالتركيبة  للخلل  السلبية  اآلثــار  كأحد  القومي  الدخل  استنزاف  اإلمــارات  عانت 
العمالة  لتشغيل  ضــغــوط  أو  قــيــود  ال تــوجــد  حــيــث  و١٩٩٥ (٩)،   ١٩٧٠ عــامــي  بــيــن  مــا  الــفــتــرة  فــي  االقــتــصــاديــة 
إنتاجيتهم  ترفع  محفزات  وجــود  نتيجة  الــوافــدة  العمالة  لمصلحة  يعمل  مما  الــوافــديــن)،  أو  المواطنين  (مــن 
وبالتالي مردود عملهم بما يفوق تكلفتهم المباشرة وغير المباشرة. كما تبين أن العامل الوافد قد يحّول ما 
الحقيقية  التحويالت  جملة  فإن  التقديرات،  لبعض  وطبقًا  دخله،  من  بالمئة   ٦٠ إلى  بالمئة   ٤٠ من  يقرب 
للعمالة الوافدة بالدولة تزيد على ٢٠ مليار درهم سنويًا، أي ما يناهز ضعف ما يتم تحويله عبر القنوات 

الرسمية (١٠).

كما أن وجود ظاهرة العمالة المخالفة ألنظمة اإلقامة والتي تصل إلى ماليين من العمالة، يزيد حدة 
إلى  الكثير  ال يضيفون  أنهم  حين  في  العمالة،  تحويالت  حجم  في  زيــادة  إلى  نظرًا  االقتصادي  االستنزاف 
االقتصاد. وفي الوقت ذاته يؤدي وجودهم إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات والميزان التجاري 
العمل  بأسواق  خلل  إلى  المخالفة  العمالة  وجود  يؤدي  كما  والخدمات.  السلع  واردات  ارتفاع  خالل  من 
لكون  والخدمات  األعمال  نوعية  وتدّني  والبطالة  السائبة  العمالة  ظاهرة  تزايد  ومنها  الــدول  بتلك  المحلية 

أغلبهم عمالة غير ماهرة، وبالتالي تتولد خسائر اقتصادية غير منظورة (١١).

(٨) رشود محمد الخريف، «الوضع السكاني والتغير الديموغرافي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،» ورقة 
قدمت إلى: اللقاء األول للجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «السكان في دول مجلس 

التعاون.. رؤية مستقبلية»، الرياض، ٢٠٠٥
(٩) محمد أحمد بن فهد، «الهجرة إلى دولة اإلمارات والبعد السكاني في عملية التنمية االقتصادية في الفترة ما بين عامي 

١٩٧٠ و١٩٩٥،» موقع إسالم أون الين.نت، مستقاة من ندوة «التركيبة السكانية وانعكاساتها األمنية في أبو ظبي» (٢٠٠١).
ــــلـــــي مـــوســـى، َخــــــــَدم اإلمـــــــــــارات يـــــؤثـــــرون عـــلـــى هـــويـــتـــهـــا واقــــتــــصــــادهــــا (أبـــــو ظـــبـــي: مـــركـــز اإلمــــــــارات لـــلـــدراســـات والــبــحــوث  (١٠) عـ

االستراتيجية، ٢٠٠١).
(١١) مــــحــــمــــد عــبــد الــرحــمــن الـــعـــســـومـــي، «الـــتـــداعـــيـــات االقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــمــالــة غــيــر الــشــرعــيــة فـــي دول مــجــلــس الــــتــــعــــاون،» مــركــز 
<http://ecssr.ac.ae/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/ االســتــراتــيــجــيــة،  والــبــحــوث  لـــلـــدراســـات  اإلمــــــارات 
Mohammed_Al_Assoumi/FeatureTopic_1823.xml>.
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التركيبة السكانية وآثارها في التنمية المستدامة ببلدان مجلس التعاون الخليجي (دراسة حالة دولة الكويت)

كــمــا تــعــتــبــر الــعــمــالــة الــــوافــــدة مـــن أســـبـــاب نــشــر روح االتــكــالــيــة بــيــن الــمــواطــنــيــن وتــشــجــيــعــهــم عــلــى عــدم 
من  ويــزيــد  الـــوافـــدة.  العمالة  اســتــخــدام  على  االعــتــمــاد  مــن  يــزيــد  حيث  الـــيـــدوي (١٢)،  العمل  وقــبــول  الــمــشــاركــة 
حـــدة المشكلة تــوافــر بــدائــل لــلــدخــل أمـــام الــعــمــالــة الــوطــنــيــة كــالــحــق فــي كــفــالــة الــوافــديــن؛ الــقــروض الميسرة؛ 
التي  البطالة  إعانة  جانب  إلى  فيه،  يرغب  الذي  العمل  قطاع  اختيار  في  المواطن  حق  العقاري،  االستثمار 

قد تكون اختيارية في كثير من الحاالت.

هـــنـــاك أيــــضــــًا تـــخـــوف مــــن انـــعـــكـــاس الــــتــــوتــــرات الــســيــاســيــة بــالــمــنــطــقــة عـــلـــى االســــتــــقــــرار الـــداخـــلـــي لــلــدولــة 
ارتفاع  إلى  يؤدي  قد  الدولة  أرض  على  العمالة  من  أغلبها  كبيرة  جالية  وجود  إن  حيث  للعمالة،  المستقبلة 
األصوات التي تطالب بتوفير الحقوق المدنية لها سواء بسبب طول اإلقامة ومساهمتها في تنمية الدولة أو 
بسبب ما يمثله كبر حجمها. كما إن هناك تخوفًا من فكرة أن الجاليات الموجودة في الدولة تدين بالوالء 
وســيــلــة ضــغــط فـــي حــالــة وجــــود تـــوتـــرات ســيــاســيــة بــيــن الـــدولـــة المستضيفة  لــبــلــدانــهــا األم، مـــا قـــد يــتــحــول إلـــى 
ربما  وعرقية  وسياسية  طائفية  صــراعــات  بينها  يكون  قد  وافــدة  جاليات  وجــود  أن  جانب  إلــى  األم،  والــدولــة 
يــؤثــر ســلــبــًا فـــي األمــــن الــداخــلــي لــلــدولــة كــارتــفــاع مــؤشــر الــجــريــمــة عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال (١٣). كــمــا يــــؤدي وجـــود 

العمالة غير الشرعية أو السائبة أو المخالفة ألنظمة اإلقامة إلى زيادة حدة التوترات األمنية الداخلية (١٤).

ومـــن اآلثـــــار الــســلــبــيــة لــلــخــلــل فـــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة ضـــرب الــهــويــة الــوطــنــيــة، حــيــث يـــالَحـــظ أن أغــلــب 
غير  مــن  أغلبها  أن  كما  مختلفة،  وديــانــات  ولــغــات  وانــتــمــاءات  ثقافات  ذات  عمالة  مــن  هــي  الــوافــدة  العمالة 
يعرِّض  ما  وهو  لديهم،  الوعي  درجــة  انخفاض  يعني  ما  متدنية؛  علمية  مستويات  إلى  وينتمون  المؤهلين، 
الــــــدول الــمــســتــضــيــفــة، وبـــخـــاصـــة أنـــهـــا مــجــتــمــعــات صــغــيــرة نــســبــيــًا، إلــــى ضــــرب الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة وتــهــشــيــم الــبــنــيــة 
االجتماعية والثقافية. على سبيل المثال أرجع البعض تهديد الهوية القومية في دولة اإلمارات إلى الخلل 
في التركيبة السكانية إذ أدى إلى االهتمام باللغات األجنبية على حساب اللغة العربية، واالنبهار بالثقافات 
وســائــل  وأداء  التعليمية،  الــمــؤســســات  فــاعــلــيــة  لــعــدم  كـــان  كــمــا  الــوطــنــي.  االنــتــمــاء  ضــعــف  وبــالــتــالــي  األجــنــبــيــة، 

اإلعالم المتدني دور هام في إيجاد قيم اجتماعية دخيلة على الهوية العربية واإلسالمية (١٥).

(١٢) أحـــمـــد الــســركــال، «الــخــلــل فــي التركيبة السكانية وآثـــارهـــا االقــتــصــاديــة،» مــوقــع إســـالم أون اليـــن.نـــت، مستقاة مــن نــدوة 
«التركيبة السكانية وانعكاساتها األمنية في أبو ظبي» (٢٠٠١).

(١٣) مـــحـــمـــد خــلــفــان الـــصـــوافـــي، «الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة والـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة بـــدولـــة اإلمــــــــارات،» مــجــلــة آفــــــاق الــمــســتــقــبــل (مــركــز 
اإلمـــــــارات لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث االســتــراتــيــجــيــة)، الـــعـــدد ٦ (٢٠٠٣)، وفـــتـــوح هــيــكــل، «الــعــمــالــة اآلســـيـــويـــة فـــي الــخــلــيــج: مـــؤشـــرات 
<http://www.ecssr.com/ECSSR/ ،(٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩) خطرة،» مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
appmanager/portal/ecssr;ECSSR_COOKIE=jDxLXg3pFQY1pkv61Qwk16fQLwPvCbQ16rCzGhh21yQ17SKQkf
1p!780296727!1524879353?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=featuredTopicsPage&ftId=%2FFeatureTopic%
2FFattouh_Haikal%2FFeatureTopic_0857.xml&_event=viewFeaturedTopic&categoryId=Migration+%26+Labor
&lang=ar> (accessed November 2015).

(١٤) العسومي، «التداعيات االقتصادية للعمالة غير الشرعية في دول مجلس التعاون» (سبق ذكره).
موقع  اإلمـــارات،  جامعة  السياسية  العلوم  كلية  في  محاضرة  أيـــن؟،»  إلــى  الوطنية..  العلكيم، «الهوية  حمدان  (١٥) حــســن 

إسالم أون الين.نت، مستقاة من ندوة «التركيبة السكانية وانعكاساتها األمنية في أبو ظبي» (٢٠٠١)
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ثالثًا: حالة دولة الكويت
ظهرت مشكلة الخلل في التركيبة السكانية بالكويت منذ سبعينيات القرن الماضي مثل سائر بلدان 
ظل  في  الطموحة  التنمية  أهداف  لتحقيق  إلى العمالة  الكويتي  االقتصاد  حاجة  إن  حيث  التعاون،  مجلس 
األمــر  السكانية،  الخفة  ذات  الــبــلــدان  مجموعة  ضمن  الكويت  دولــة  وضــع  إلــى  أدت  الوطنية  العمالة  نــدرة 
الذي أدى إلى تدفق العمالة الوافدة الضرورية لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مجاالت األنشطة 
واالجــتــمــاعــيــة. حــيــث ال يــمــكــن تــصــور تحقيق الــصــرح الــتــنــمــوي الـــذي حققته الــكــويــت مــن دون  االقــتــصــاديــة 

االعتماد على العمالة الوافدة.

يــمــثــل الــخــلــل فـــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة فـــي الـــكـــويـــت تـــحـــديـــًا خـــطـــيـــرًا لــجــهــود الــتــنــمــيــة ســـــواء عــلــى صعيد 
النسبي  الـــتـــوازن  اخــتــالل  فـــي:  السكانية  االخـــتـــالالت  أهـــــم  وتتمثل  االجــتــمــاعــي.  الصعيد  عــلــى  أو  االقــتــصــاد 
الجنسية؛  حسب  الكويتيين  غير  للسكان  النسبي  التوزيع  اختالل  الكويتيين؛  وغير  الكويتيين  السكان  بين 
إلى  الوطنية  العمل  قوة  نسبة  وانخفاض  الديمغرافية،  الخصائص  حسب  للسكان  النسبي  التوزيع  اختالل 
حدة  من  التخفيف  محاولة  إلــى  عقود  عــدة  منذ  للكويت  العامة  السياسة  اتجهت  لــذا  العمل.  قــوة  إجمالي 
هذه االختالالت واحتواء آثارها السلبية، فكان أن نصت «استراتيجية التنمية بعيدة المدى لدولة الكويت» 
المحافظة  ضـــرورة:  على  الكويتي  اإلنــســان  لبناء  الرئيسة  مبادئها  ضمن  الثاني/نوفمبر١٩٨٩)  تشرين  (فــي 
هجرة  ســيــاســات  واتــبــاع  الــوطــنــيــة؛  الــبــشــريــة  الــقــوى  تنمية  الــكــويــتــيــيــن؛  للسكان  الطبيعي  الــنــمــو  مــعــدالت  عــلــى 

انتقائية للتحكم في حجم ونوعية قوة العمل الوافدة.

رابعًا: دراسات سابقة (دروس مستفادة)
تكمن مظاهر اختالل التركيبة السكانية في المقارنة بين أعداد السكان الوطنيين والوافدين ومعدالت 
نمو كل منهم وفي هيكل الوافدين، حيث بلغت نسبة السكان العرب غير الكويتيين حوالى ٦٣ بالمئة من 
إجمالي السكان الوافدين في عام ١٩٨٥ بينما بلغت نسبة السكان من دول آسيوية ٣٥ بالمئة من إجمالي 
العرب  وغير  الــعــرب  مــن  الــوافــدون  السكان  يحملها  التي  الجنسيات  عــدد  بلغ  أخــرى  جهة  ومــن  الــوافــديــن. 
والتقاليد؛  والــعــادات  القيم  مــن  خليطًا  يواجهون  الكويتيين  السكان  يجعل  الــذي  األمــر  جنسية،   ١٢٧ نحو 
من  النسبة  هــذه  انخفضت  حيث  العمل،  قــوة  إجمالي  إلــى  الوطنية  العمل  قــوة  نسبة  تدني  جانب  إلــى  هــذا 
٢٣٫٢ بالمئة في عام ١٩٥٧ إلى نحو ١٥٫١ بالمئة في عام ١٩٨٠، ثم انخفضت مرة أخرى إلى ١٢٫١ 
عام  فــي  بالمئة   ١٤٫١ إلــى  فــــازدادت  الثمانينيات  مــن  الــثــانــي  النصف  خــالل  وتحسنت   ،١٩٨٥ فــي  بالمئة 
من  بــالــمــئــة   ٦٨٫٦ بــنــحــو  اســـتـــأثـــرت  الـــتـــي  الــخــدمــيــة  الــقــطــاعــات  مــصــالــح  فـــي  اخـــتـــالًال  هـــنـــاك  أن  كــمــا   .١٩٩٠
إجمالي العمالة عام ١٩٨٥، باإلضافة إلى ضعف مساهمة العمالة الوطنية من إجمالي عمالة القطاعات 
السلعية؛ زد على ذلك تركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بوجه عام وفي المهن القانونية واإلدارية 

والمهن اإلشرافية والمكتبية على وجه التحديد (١٦).

(١٦) حسين طه الفقير، االقتصاد الكويتي واألموال العربية قبل الغزو وتحديات ما بعد التحرير: رؤية تخطيطية (الكويت: 
مركز البحوث والدراسات الكويتية، ١٩٩٤).
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التركيبة السكانية وآثارها في التنمية المستدامة ببلدان مجلس التعاون الخليجي (دراسة حالة دولة الكويت)

كما يرجع الخلل في التركيبة السكانية بدولة الكويت إلى تنفيذ برامج تنموية طموحة كثيفة العمالة 
وجــود  فــي  حــتــى  الــمــزيــد  اســتــقــدام  إلـــى  أدى  مــا  نــســبــيــًا،  منخفضة  أجــــور  ذات  وافــــدة  عــمــالــة  اســتــقــدام  تتطلب 
من  مجموعة  في  الوطنية  العمل  قوة  في  الشديد  للنقص  كان  كما  الكويتي (١٧).  العمل  سوق  داخــل  فائض 
لعدم  نتيجة  والهندسية،  والحرفية  اإلنتاجية  والمهن  الطبيعية  العلوم  بمجاالت  المتعلقة  األساسية  المهن 
إجمالي  من  الكويتية  العمالة  نسبة  انخفاض  في  دور  العمل،  سوق  متطلبات  مع  التعليم  مخرجات  توافق 
بأسواق  فعلية  حاجة  دون  ماهرة  غير  عمالة  الستقدام  اإلقامات»  ظاهرة «تجار  إلى  باإلضافة  هذا  العمالة. 
الــعــمــل الــمــحــلــيــة، مـــا أدى إلـــى ظــهــور الــبــطــالــة بــيــن الــعــمــالــة الــوطــنــيــة والــــوافــــدة عــلــى حـــد ســــــــواء (١٨). وتمثلت 
الحصيلة النهائية لتلك العوامل بتعميق الخلل في التركيبة السكانية وقوة العمل في الكويت في الفترة من 

.١٩٧٥ - ١٩٩٠

الخدمات  على  بالضغط  تتمثل  السلبية  اآلثـــار  مــن  عــدد  الــكــويــت  فــي  السكانية  التركيبة  لخلل  وكـــان 
الــعــامــة والـــحـــاجـــة بــصــفــة مــســتــمــرة إلــــى تــطــويــرهــا، مـــا يــــؤدي إلــــى ضــغــط اإلنـــفـــاق االســتــثــمــاري فـــي الــقــطــاعــات 
اإلنتاجية، إضافة إلى التحول في نظام القيم األصيلة للمجتمع بقيم وثقافات دخيلة نتيجة لعدم التجانس 
االجــتــمــاعــي. ومـــن اآلثــــار السلبية أيــضــًا عـــدم االســتــقــرار االجــتــمــاعــي بــعــدمــا أصــبــح الــســكــان األصــلــيــون أقلية 
داخـــــل مــجــتــمــعــهــم، نــاهــيــك بـــارتـــفـــاع الــتــكــلــفــة الــســيــاســيــة لــالســتــيــطــان الــســلــمــي لـــلـــوافـــديـــن، فــضـــــًال عـــن إحــجــام 
األيــدي  وفـــرة  نــظــرًا إلــى  الحديثة  اســتــخــدام التقنيات  الــخــاص - عــن  الــقــطــاع  وبــخــاصــة  اإلنــتــاجــيــة -  الــوحــدات 
الــعــامــلــة الــرخــيــصــة. إلــــى جـــانـــب ارتــــفــــاع مـــعـــدالت الـــجـــرائـــم وظــــاهــــرة الــتــقــاعــد الــمــبــكــر بــيــن الـــقـــوة الــعــامــلــة من 
الوطنيين ومشكالت اجتماعية أخرى مثل الزواج من غير الكويتيين وارتفاع نسب الطالق كانت أيضًا من 
اآلثار السلبية اجتماعياً (١٩). وفي محاولة لتحديد آفاق التوازن السكاني في الكويت كان لتاريخ السياسات 
على  الــعــمــل  ســـوق  احــتــيــاجــات  تــحــديــد  هـــي:  الــســكــانــي  الـــتـــوازن  تحقيق  مــرتــكــزات  تــحــديــد  فــي  دور  السكانية 
على  تقوم  انتقائية  هجرة  سياسة  تبني  والخاص؛  الحكومي  القطاعين  كال  في  والنوعي  الكمي  المستويين 

أساس تشغيل واستقدام العمالة الوافدة؛ وأخيرًا االستخدام األقصى للطاقات البشرية الوطنية (٢٠).

حول  التوجهات  قصور  إلــى  يرجع  قــد  السكانية  التركيبة  تعديل  فــي  السكانية  السياسات  إخــفــاق  إن 
حصر المشكلة السكانية في موضوع التركيبة السكانية، ما أدى إلى إغفال عوامل أخرى كامنة في المشكلة 
قادرة  ومتكاملة  متوازنة  سكانية  سياسة  بناء  أجل  من  والتحليل  الدراسة  من  حظها  تأخذ  لم  ذاتها  السكانية 

على حماية المكتسبات التنموية للمجتمع الكويتي (٢١).

(١٧) األمــانــة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، اإلطــار التنظيمي للسياسات السكانية لدولة الكويت (الكويت: 
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، ٢٠٠٤).

(١٨) الفقير، المصدر نفسه.
(١٩) المصدر نفسه.

(٢٠) مـــحـــمـــد عــلــي الـــرمـــضـــان، «تـــطـــور الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة فـــي الــكــويــت بــيــن عــامــي ١٩٦٥ و١٩٨٥ وآفـــــاق تـــوازنـــهـــا،» مــجــلــة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية (جامعة الكويت)، السنة ١٧، العدد ٦٧ (١٩٩٢).

(٢١) األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، اإلطار التنظيمي للسياسات السكانية لدولة الكويت.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٦٦بحوث اقتصادية عربية 
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١ - تطور التركيبة السكانية في الكويت

زاد عدد سكان الكويت حوالى عشرة أضعاف خالل الفترة من ١٩٥٧ إلى ١٩٩٠ (الجدول الرقم 
(١))، حيث بلغ إجمالي السكان أكثر من ٢ مليون نسمة في عام ١٩٩٠ مقارنة بحوالى ٢٠٠ ألف نسمة 
 ١٩٥٧ - ١٩٨٠ الفترة  خــالل  االرتــفــاع  بالغة  كانت  السكاني  النمو  معدالت  أن  ويالحظ   .١٩٥٧ عــام  في 
النصف  خالل  بالمئة   ٤٫٥ نحو  إلى  انخفضت  الفترة،  تلك  خالل  سنويًا  بالمئة   ٨٫٢ حوالى  بلغت  حيث 
األول من الثمانينيات، ثم انخفضت مرة أخرى خالل الخمس سنوات األخيرة من الثمانينيات، حيث بلغ 

معدل النمو نحو ٤٫١ بالمئة سنويًا.

الجدول الرقم (١)

تطور أعداد السكان حسب الجنسية في الكويت للفترة (١٩٥٧ - ١٩٩٠)

اإلجماليالسكان غير الكويتيينالسكان الكويتيونالسنة

عدد
(باآلالف)

نسبة مئوية 
لإلجمالي

معدل
النمو

عدد
(باآلالف)

نسبة مئوية 
لإلجمالي

معدل
النمو

عدد
(باآلالف)

معدل
النمو

(*)٢٠٦٫٥-٩٢٫٩٤٥٫٠-١٩٥٧١١٣٫٦٥٥٫٠-

١٩٨٠٣٨٦٫٧٢٨٫٥٥٫٣٣٩٧١٫٢٧١٫٥١٠٫٢١٣٥٧٫٩٨٫١٩

١٩٨٥٤١١٫١٢٤٫٢١٫٢٢١٢٨٦٫٢٧٥٫٨٥٫٦٢١٦٩٧٫٣٤٫٤٦

١٩٩٠٥٨١٫٠٢٧٫٧٦٫٩٢١٥١٥٫٢٧٢٫٣٣٫٢٨٢٠٩٦٫٣٤٫٢٢

(*) عبد الهادي العوضي، «بناء اإلنسان الكويتي،» ورقة قدمت إلى: ندوة تطوير التعليم العام في دولة الكويت، جامعة 
الكويت، كلية التربية (١٩٨٩)، ص ١٩.

الـــمـــصـــدر: األمـــانـــة الــعــامــة للمجلس األعـــلـــى للتخطيط والــتــنــمــيــة، (دولـــــة الـــكـــويـــت)، بــيــانــات غــيــر مــنــشــورة لــلــســكــان لــلــفــتــرة من 
١٩٨٠ إلى ١٩٩٠.

ازدادوا  الذين  الوافدين  أعداد  ارتفاع  مرّده  كان   ١٩٨٠ عام  حتى  السكاني (٢٢)  النمو  معدل  ارتفاع  إن 
وبلغ   ،١٩٨٠ عـــام  نسمة  ألـــف   ٩٧٠ حــوالــى  إلـــى   ١٩٥٧ عـــام  نسمة  ألـــف   ٩٣ نــحــو  مــن  الــفــتــرة  هـــذه  خـــالل 
خــالل  ســنــويــًا  بــالــمــئــة  ونــحــو ٥٫٦  قــبــل عـــام ١٩٨٠،  ربـــع قـــرن  خـــالل  بــالــمــئــة  الــســنــوي ١٠٫٢  نــمــوهــم  مــعــدل 
النصف األول من الثمانينيات، ثم تراجع هذا المعدل في النصف الثاني من الثمانينيات ليبلغ ٣٫٢٨ بالمئة 
سنويًا. وفي المقابل بلغ معدل نمو السكان الكويتيين نحو ٥٫٣ بالمئة سنويًا في الفترة ١٩٥٧ - ١٩٨٠، 
بالمئة   ٦٫٩٢ إلــى  ارتــفــع  أن  لبث  مــا  ثــم  الثمانينيات،  مــن  األول  النصف  خــالل  بالمئة   ١٫٢ إلــى  وانخفض 

سنويًا في النصف الثاني من الثمانينيات.

(٢٢) تــــــم اســتــخــدام مــعــادلــة الــتــغــيــر األســــي (Exponential Model) فـــي حــســاب مـــعـــدالت الــنــمــو، حــيــث يــعــطــي مــعــدل تغير 
مستمرًا ومستقرًا خالل الفترة تحت الدراسة.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٦٧بحوث اقتصادية عربية 
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تراجعت  فقد  نموهم  ومعدالت  والوافدين  الكويتيين  السكان  من  كل  أعــداد  في  التطور  لهذا  نتيجة 
 ،١٩٩٠ عــام  بالمئة   ٢٧٫٧ إلــى   ١٩٥٧ عــام  بالمئة   ٥٥ مــن  السكان  إجمالي  إلــى  الكويتيين  السكان  نسبة 
مرورًا بأقل من الربع (٢٤٫٢ بالمئة) عام ١٩٨٥. والواقع أن هذا االختالل بين الكويتيين وغير الكويتيين 
الكويت  بدولة  الجنسيات  عــدد  وصــل  المثال  سبيل  على  الكويتيين.  غير  هيكل  في  آخــر  اخــتــالًال  يتضمن 
نحو ١٢٧ جنسية في عام ١٩٨٥ (٢٣)، األمر الذي جعل المجتمع الكويتي يواجه خليطًا متضاربًا من القيم 
الضغوط  مــن  مــزيــد  إلــى  أدت  الــســكــان  عــدد  فــي  الــزيــادة  تلك  أن  أيــضــًا  بــالــذكــر  الــجــديــر  والتقاليد.  والــعــادات 
 ١٢٫١ مــن  السكانية  الكثافة  فارتفعت  لــلــدولــة،  المكاني  الحيز  على  السكاني  الضغط  ازديـــاد  جـــراء  البيئية 

نسمة/كم٢ عام ١٩٥٧ إلى ١٢٢٫٣ نسمة/كم٢ عام ١٩٩٠ (٢٤).

أما خالل حقبة ما بعد التحرير، وفي إطار تحليل اقتصادي، فقد تأثرت التركيبة السكانية بمتطلبات 
الكويتيين،  غير  الــســكــان  نمو  مــعــدالت  فــي  أثــر  مــا  الــوافــدة  العمالة  مــن  التنمية  إعـــادة  ومــشــروعــات  عمليات 
النقاط  أهم  يلي  وفيما  الفترة،  تلك  خالل  الكويتي  االقتصاد  بها  مر  التي  المالية  األزمــات  تأثير  جانب  إلى 

المرتبطة بخلل التركيبة السكانية خالل الفترة الزمنية ١٩٩٥ - ٢٠١٥: (الجدول الرقم (٢)).

الكويتيين  الــســكــان  عــدد  أن  حين  فــي  عــامــًا،  عشرين  مــن  أقــل  فــي  الــوافــديــن  الــســكــان  عــدد  تضاعف   •
ارتفع بنسبة ٨٦ بالمئة خالل تلك الفترة، ما يشير إلى أن الوافدين يزيدون بمعدالت أعلى من الكويتيين 

(انظر الشكل الرقم (١)).

الشكل الرقم (١)

تطور معدالت نمو السكان خالل السنوات من ١٩٩٦ إلى ٢٠١٥

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول الرقم (٢).

(٢٣) اإلدارة المركزية لإلحصاء (الكويت)، المجموعة اإلحصائية السنوية ١٩٨٨، اإلدارة المركزية لإلحصاء، جدول رقم 
(٤٥)، ١٩٨٩ ص ٥٨.

(٢٤) األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية (الكويت)، اللمحة اإلحصائية، العدد ٢٩ (٢٠٠٦).

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٦٨بحوث اقتصادية عربية 
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الجدول الرقم (٢)

تطور عدد سكان الكويت حسب الجنسية خالل الفترة ١٩٩٥ - ٢٠١٥

نسبة الكويتيين (بالمئة)غير كويتيكويتيالسنوات

١٩٩٥٦٩٥٫٠٧٦١٫١٨٦٫١٧٤٣٦٫٩٥

١٩٩٦٧١٩٫٧٣٩١٫٢٩٦٫٢٩٨٣٥٫٧٠

١٩٩٧٧٤٥٫١٨٩١٫٤٠٧٫٥٨٦٣٤٫٦٢

١٩٩٨٧٧٢٫٢٥٨١٫٤٦٥٫٨٤٤٣٤٫٥١

١٩٩٩٧٩٨٫١٥٦١٫٤٧٥٫٥٦٣٣٥٫١٠

٢٠٠٠٨٢٦٫٠٨٣١٫٤٠٢٫٢٨٠٣٧٫٠٧

٢٠٠١٨٥٥٫٣٣٣١٫٣٨٧٫٧٤٧٣٨٫١٣

٢٠٠٢٨٨٤٫٥٥٠١٫٤٧٨٫٧٧٥٣٧٫٤٣

٢٠٠٣٩١٣٫٥٠٠١٫٥٧٠٫٨٣٤٣٦٫٧٧

٢٠٠٤٩٤٢٫٨٩٢١٫٧٠١٫٨٨٥٣٥٫٦٥

٢٠٠٥٩٧٣٫٢٨٦١٫٨٩٣٫٦٠٢٣٣٫٩٥

٢٠٠٦١٫٠٠٨٫٠٩٠٢٫٠٤٣٫٧٥٥٣٣٫٠٣

٢٠٠٧١٫٠٣٨٫٥٩٨٢٫٢٨٩٫٥٣٨٣١٫٢١

٢٠٠٨١٫٠٧٢٫٠٣٠٢٫٣٣٧٫٣٨٠٣١٫٤٤

٢٠٠٩١٫١٠٢٫٤٨٥٢٫٣٤٠٫٤٦٠٣٢٫٠٢

٢٠١٠١٫١٣٣٫٢١٤٢٫٤٣٣٫٢٢٣٣١٫٧٧

٢٠١١١٫١٦٤٫٤٤٨٢٫٤٦٧٫٥٦١٣٢٫٠٦

٢٠١٢١٫٢١٢٫٤٣٦٢٫٦١١٫٢٩٢٣١٫٧١

٢٠١٣١٫٢٤٢٫٤٩٩٢٫٧٢٢٫٦٤٥٣١٫٣٤

٢٠١٤١٫٢٧٥٫٨٥٧٢٫٨١٦٫١٣٦٣١٫١٥

٢٠١٥١٫٢٩١٫٤٠١٢٫٨٩٢٫٢٥٧٣٠٫٨٧

األســاســيــة  (الــكــويــت)، «الــســمــات  والتنمية  للتخطيط  األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  األمــانــة   :(١٩٩٥ - ٢٠١١) للفترة  الـــمـــصـــدر: 

للسكان والقوى العاملة،» إصدارات مختلفة.

لــلــفــتــرة (٢٠١٢ - ٢٠١٥): الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة (الـــكـــويـــت)، تــقــاريــر إحــصــائــيــة عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة عــلــى شبكة 

المعلومات الدولية <https://www.paci.gov.kw>. (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٦٩بحوث اقتصادية عربية 
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• نــتــيــجــة لــذلــك انــخــفــضــت نــســبــة الــكــويــتــيــيــن مـــن حـــوالـــى ٣٧ بــالــمــئــة عـــام ١٩٩٥ (ســـت نــقــاط مــئــويــة) 

لتصل إلى حوالى ٣١ بالمئة عام ٢٠١٥.

نسبة  ارتفعت  حيث  الموضوع،  هــذا  في  محورية  نقطة  االقتصادية  بتوابعه  العراقي  االجتياح  مثل   •

عــام  بــالــمــئــة   ٣٧ حـــوالـــى  إلـــى  الـــرقـــم (١))  ١٩٩٠ (الـــجـــدول  عـــام  فـــي  بــالــمــئــة   ٢٧٫٧ مـــن  الــكــويــتــيــيــن  الــســكــان 

١٩٩٥، نتيجة عودة الكثير من العمالة الوافدة إلى بلدانهم األصلية.

• بــــدأت نــســبــة الــكــويــتــيــيــن فـــي االنــخــفــاض إلـــى أن وصــلــت إلـــى حـــوالـــى ٣٥ بــالــمــئــة فـــي عـــام ١٩٩٩، 

منها:  الــعــوامــل،  مــن  عـــدد  نتيجة  ذلـــك  يــكــون  قــد   .٢٠٠٠ وعـــام   ١٩٩٩ بــيــن  مــا  بالمئة   ٢ بنسبة  ارتــفــعــت  ثــم 

العمالة  مــحــل  الــوطــنــيــة  الــعــمــالــة  إحـــالل  ســيــاســة  تطبيق  بــدايــة  مـــســـبـــوق (٢٥)؛  غــيــر  بشكل  الــنــفــط  ســعــر  انــخــفــاض 

الوافدة وبخاصة في القطاع الحكومي؛ وضع آليات تنفيذية لتشجيع العمالة الوطنية لالنضمام إلى العمل 

الــوطــنــيــة للعمل  الــعــمــالــة  دعـــم  بــشــأن   ٢٠٠٠ لسنة  الــرقــم (١٩)  الــقــانــون  صـــدور  خـــالل  مــن  الــخــاص  بــالــقــطــاع 

٢٠٠١ (الشكل  عــام  بالمئة   ٣٨ من  أكثر  إلــى  الكويتيين  نسبة  ارتــفــاع  إلــى  أدى  ذلــك  كل  الــخــاص.  بالقطاع 

الرقم (٢)).

الشكل الرقم (٢)

تطور نسبة السكان من الكويتيين خالل السنوات من ١٩٩٥ إلى ٢٠١٥

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول الرقم (٢).

(٢٥) اتصفت أسعار النفط بالتذبذب الشديد أوائل التسعينيات بسبب الغزو العراقي للكويت ثم عاودت األسعار بالهبوط 
حتى وصلت إلى ١٢٫٢٨ دوالر للبرميل عام ١٩٩٨، وتدهورت إلى ٩٫٦٧ دوالر للبرميل في كانون األول/ديسمبر ١٩٩٨.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٧٠بحوث اقتصادية عربية 



أحمد عبد العزيز أحمد البقلي

 ٣١ إلــى  وصــل  حتى   ٢٠٠٣ عــام  بعد  وال سّيما  أخــرى  مــرة  االنخفاض  فــي  الكويتيين  نسبة  بــدأت   •
األمــنــي»  حــالــة «الــهــاجــس  انــتــهــاء  األزمـــة المالية أو إلــى  انــتــهــاء  يــرجــع ذلــك إلــى  فــي عــام ٢٠٠٨، وقــد  بالمئة 
(كما سمي في الكويت) والذي كان أحد معوقات التنمية (٢٦)، ما ساعد على زيادة استقدام العمالة لتنفيذ 

خطط التنمية الطموحة وبالتالي ظهور التأثير السلبي في التركيبة السكانية (الشكل الرقم (٢)).

• مــع نــهــايــة عـــام ٢٠٠٨ ونــتــيــجــة لــألزمــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة وتــأثــيــراتــهــا فــي االقــتــصــاد الــكــويــتــي، انعكس 
ذلك سلبًا على أعداد العمالة الوافدة وبالتالي على عدد ونسبة السكان غير الكويتيين، فكان نتيجة ذلك 
منتصف  في  بالمئة   ٣٢ من  أكثر  إلى  الكويتيين  نسبة  وصلت  حيث  طفيف،  بشكل  الكويتيين  نسبة  ارتفاع 

عام ٢٠٠٩.

• مع بداية تطبيق خطة التنمية متوسطة األجل في الكويت (٢٠١٠/٢٠٠٩ - ٢٠١٤/٢٠١٣) والتي 
عدة  خــالل  مــن  الكويتيين  السكان  لمصلحة  السكانية  التركيبة  تعديل  سياسات  على  منها  جــزء  فــي  ركــزت 
 ،٢٠١١ عــام  بالمئة   ٣٢ مــن  أكــثــر  إلــى  الكويتيين  السكان  نسبة  رفــع  فــي  إيجابي  أثــر  لــذلــك  كــان  آلـــيـــات (٢٧)، 
أقل  إلــى  الطفيف  التدريجي  االنخفاض  في  الكويتيين  نسبة  بــدأت  حيث  كثيرًا  يستمر  لم  التأثير  هــذا  لكن 

من ٣١ بالمئة عام ٢٠١٥، وقد يرجع ذلك إلى بعض نتائج التغيرات السياسية واالقتصادية بالمنطقة.

٢ - أسباب الخلل في التركيبة السكانية

إن  حيث  السكانية،  التركيبة  فــي  الخلل  ظــاهــرة  إلــى  أدت  الــتــي  وحــدهــا  االقــتــصــاديــة  الــعــوامــل  تكن  لــم 
ذات  الــبــلــدان  مجموعة  ضمن  الــكــويــت  وضعتا  الــوافــدة  العمالة  إلــى  والــحــاجــة  الــكــويــت،  فــي  التنمية  قضية 
المشروعات  تنفيذ  أجــل  من  الــوافــدة  العمالة  تدفق  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  سابقًا،  ذكــر  كما  السكانية،  الخفة 
اتساع  إلى  أدت  اقتصادية  غير  أخرى  عوامل  فهناك  الوطنية؛  العاملة  القوة  ندرة  ظل  في  الطموحة  التنموية 

فجوة التركيبة السكانية، وفيما يلي نستعرض أهم تلك العوامل:

أ - ارتفاع معدل اإلعالة بين السكان الكويتيين

بــالــمــئــة   ٧٥٫٨٣ إلــــى  انــخــفــض  ثـــم   ٢٠٠٠ عــــام  فـــي  بــالــمــئــة   ٨٢٫٦١ إلــــى  الـــمـــعـــدل  هــــذا  وصــــل  حــيــث 
هــذا  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى   .(٢٨) ٢٠١٥ عـــام  فـــي  بــالــمــئــة   ٦٧ حـــوالـــى  إلـــى  أخــــرى  مـــرة  وانــخــفــض   ،٢٠٠٥ عـــام  فـــي 
االنــخــفــاض يبقى هـــذا الــمــعــدل مــرتــفــعــًا قــيــاســًا إلـــى مــعــدالت اإلعــالــة فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم. وكــمــا هو 
انخفاض  بالتالي  الكويتيين  السكان  بين  السن  صغار  نسبة  ارتفاع  يعني  اإلعالة  معدل  ارتفاع  فــإن  معروف 

نسبة المشاركة االقتصادية.

(٢٦) األمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لــلــتــخــطــيــط والـــتـــنـــمـــيـــة (الــــكــــويــــت)، الــــخــــطــــة اإلنــــمــــائــــيــــة لــــلــــســــنــــوات (٢٠١١/٢٠١٠ - 
.(٢٠١٠) (٢٠١٤/٢٠١٣
(٢٧) المصدر نفسه.

(٢٨) الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة (الـــكـــويـــت)، تــقــاريــر إحــصــائــيــة عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة عــلــى شــبــكــة الــمــعــلــومــات الــدولــيــة 
<https://www.paci.gov.kw> (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٧١بحوث اقتصادية عربية 



التركيبة السكانية وآثارها في التنمية المستدامة ببلدان مجلس التعاون الخليجي (دراسة حالة دولة الكويت)

ب - انخفاض معدالت المشاركة في قوة العمل

يـــدفـــع انـــخـــفـــاض مـــعـــدالت الـــمـــشـــاركـــة فـــي قــــوة الــعــمــل االعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــمــالــة الـــــوافـــــدة، حــيــث بلغت 
معدالت المشاركة االقتصادية بين السكان الكويتيين ٢٧٫٥٤ بالمئة عام ٢٠٠٠ مرتفعة إلى ٣٢٫١ بالمئة 
عام ٢٠٠٥ (٢٩)، وصوًال إلى ٣٣٫٣ بالمئة في عام ٢٠١٥ (٣٠). حيث تعتبر تلك المعدالت منخفضة مقارنة 

بمعدالت المشاركة في أغلب دول العالم التي تصل إلى أكثر من ٦٠ في كثير منها (٣١).

ج - انخفاض نسبة العمالة الوطنية

إن انــخــفــاض نــســبــة الــعــمــالــة الــوطــنــيــة إلـــى إجــمــالــي الــعــمــالــة بــالــدولــة يــعــتــبــر أحـــد األســـبـــاب الــرئــيــســة في 
من  بالمئة   ١٨٫٦٩ حوالى  العمالة  إجمالي  إلــى  الوطنية  العمالة  نسبة  بلغت  فقد  السكانية.  التركيبة  خلل 
إلى  النمط  هــذا  واستمر  عــــــام٢٠٠٥، (٣٢)  فــي  بالمئة   ١٧٫٤٤ إلــى  انخفضت   ،٢٠٠٠ عــام  العمالة  إجمالي 
أن وصلت تلك النسبة إلى حوالى ١٧ بالمئة عام ٢٠١٥ (٣٣). قد يرجع السبب في ذلك إلى التراجع في 
تفعيل  إعــادة  على  الحالي  الوقت  في  الدولة  وتعمل   ،١٩٩٨ عام  في  بدأت  التي  اإلحــالل  سياسات  تنفيذ 

برامج اإلحالل مرة أخرى من خالل برامج التدريب والتأهيل لقوة العمل الوطنية (٣٤).

د - تدني المستوى التعليمي للعمالة الوافدة

تـــحـــاول الــــدولــــة جـــاهـــدة لــلــحــد مـــن تـــدنـــي الـــمـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي لــلــعــمــالــة الــــوافــــدة نـــظـــرًا إلــــى إســهــامــهــا 
الــمــتــواضــع فـــي االقــتــصــاد مــقــابــل تــكــلــفــتــهــا الــمــرتــفــعــة نــســبــيــًا. فــقــد بــلــغــت نــســبــة الــعــمــالــة الـــوافـــدة بــــدون مــؤهــل 
الــعــمــالــة  الــعــلــيــا مـــن  ٢٠١١، فـــي حــيــن بــلــغــت نــســبــة حــمــلــة الـــشـــهـــادات  ٤٠ بــالــمــئــة فـــي عـــام  تــعــلــيــمــي حـــوالـــى 
الوافدة حوالى ٥٫٥ بالمئة. وكما ذكرنا سابقًا، يؤدي االعتماد على هذا المستوى من العمالة إلى إحجام 
يــؤدي  مــا  وهــو  العمالة،  تكلفة  انــخــفــاض  إلــى  نــظــرًا  الحديثة  التقنيات  اســتــخــدام  عــن  االقــتــصــاديــة  الــوحــدات 
من  مــزيــد  على  االعــتــمــاد  وبالتالي  الــوافــدة  العمالة  محل  الوطنية  العمالة  إحــالل  بــرامــج  تنفيذ  صعوبة  إلــى 

الوافدة. العمالة 

(٢٩) األمــانــة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية (الكويت)، السمات األساسية للسكان والقوى العاملة (سنوات 
مختلفة).

(٣٠) الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة (الـــكـــويـــت)، تــقــاريــر إحــصــائــيــة عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة عــلــى شــبــكــة الــمــعــلــومــات الــدولــيــة 
<https://www.paci.gov.kw> (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

البشرية  التنمية  الحقيقة لــألمــم: مــســارات إلــى  ٢٠١٠: الــثــروة  البشرية  التنمية  تقرير  اإلنمائي،  المتحدة  األمــم  (٣١) بــرنــامــج 
(نيويورك: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ٢٠١٠)، جدول ١، ص ١٤٨.

(٣٢) الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة (الـــكـــويـــت)، تــقــاريــر إحــصــائــيــة عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة عــلــى شــبــكــة الــمــعــلــومــات الــدولــيــة 
<https://www.paci.gov.kw> (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

العدد  العاملة،  والــقــوى  السكان  إحــصــاءات  المدنية:  المعلومات  دليل  المدنية (الكويت)،  للمعلومات  العامة  (٣٣) الهيئة 
.(٢٠١١) ٤٠

(٣٤) األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية (الكويت)، وثيقة الخطة السنوية لدولة الكويت (٢٠١٢/٢٠١١) 
(الكويت: األمانة، ٢٠١١).

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٧٢بحوث اقتصادية عربية 



أحمد عبد العزيز أحمد البقلي

هـ - خلل التركيبة المهنية للعمالة الوافدة

التركيبة المهنية للعمالة الوافدة هي من المظاهر التي ال تتكرر كثيرًا، حيث توجد أعداد ضخمة من 
المثال  سبيل  على  بالدولة.  الماهرة  شبه  أو  الماهرة  غير  والعمالة  المنزلية)  (العمالة  والسائقين  الخدم  فئة 
يمثلون   ،٢٠١٤ عــام  عــامــل  ألــف   ٥٦٤ حــوالــى  إلــى  الــكــويــت  بــدولــة  العائلي  بالقطاع  العاملين  عــدد  وصــل 

حوالى ٢٨٫١٥ بالمئة من إجمالي العمالة الوافدة أغلبهم من الخدم ومن في حكمهم (٣٥).

و - تركز العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي

منافسة  إلــى  نــظــرًا  الحكومي  بالقطاع  وتــركــزهــا  الــخــاص  بالقطاع  العمل  عــن  الكويتية  العمالة  عـــزوف 
انخفضت   ٢٠٠٠ عـــام  بــالــمــئــة   ٩٤٫١٦ الــحــكــومــي  بــالــقــطــاع  الــكــويــتــيــة  الــعــمــالــة  بــلــغــت  فــقــد  الـــوافـــدة.  الــعــمــالــة 
هــذا  مــن  الــرغــم  عــلــى   .(٣٧) ٢٠١٥ عـــام  بــالــمــئــة   ٧٧٫٨ حــوالــى  إلـــى  ثــم    ،(٣٦) ٢٠٠٥ عـــام  بــالــمــئــة   ٩٠٫٣٩ إلـــى 
االنخفاض ما زالت النسبة مرتفعة، وهذا قد يدل على عدم قدرة العمالة الكويتية على المنافسة في سوق 

العمل بالقطاع الخاص والذي تمثل العمالة الوافدة فيه حوالى ٩٥٫٤ بالمئة (٣٨).

ز - انخفاض نسبة العمالة الكويتية في قطاعات اإلنتاج السلعي

يعتبر اإلنتاج السلعي من القطاعات الهامة من الناحية االقتصادية. وقد بلغت العمالة الكويتية إلى 
جملة العمالة بأنشطة اإلنتاج السلعي (٣٩) نسبة ضئيلة على الرغم من ارتفاعها في السنوات األخيرة، حيث 

بلغت أقل قليـًال من ١٠ بالمئة عام ٢٠١٤ (٤٠).

٣ - تداعيات الخلل في التركيبة السكانية

تداعيات  فهناك  مختلفة،  نظر  وجهات  من  السكانية  التركيبة  في  الخلل  تداعيات  إلــى  النظر  يمكن 
ديمغرافية، اقتصادية، اجتماعية، وأخرى بيئية، وحيث إن البحث يركز على عالقة الخلل بالتركيبة السكانية 
بالتنمية المستدامة، فسوف نستعرض أهم تلك التداعيات على الجوانب الديمغرافية وعلى البيئة الحضرية 

بشكل عام.

(٣٥) الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة (الـــكـــويـــت)، تــقــاريــر إحــصــائــيــة عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة عــلــى شــبــكــة الــمــعــلــومــات الــدولــيــة 
<https://www.paci.gov.kw> (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

(٣٦) األمــانــة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية (الكويت)، السمات األساسية للسكان والقوى العاملة (سنوات 
مختلفة).

(٣٧) الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة (الـــكـــويـــت)، تــقــاريــر إحــصــائــيــة عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة عــلــى شــبــكــة الــمــعــلــومــات الــدولــيــة 
<https://www.paci.gov.kw> (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

(٣٨) المصدر نفسه.
التحويلية، الكهرباء والغاز،  الصناعات  والمحاجر،  الزراعة، المناجم  يلي:  السلعي ما  أنشطة اإلنتاج  (٣٩) يــنــدرج تحت 

والتشييد والبناء.
العدد  العاملة،  والــقــوى  السكان  إحــصــاءات  المدنية:  المعلومات  دليل  المدنية (الكويت)،  للمعلومات  العامة  (٤٠) الهيئة 

.(٢٠١٤) ٤٦
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التركيبة السكانية وآثارها في التنمية المستدامة ببلدان مجلس التعاون الخليجي (دراسة حالة دولة الكويت)

أ - تداعيات ديمغرافية

السكانية  التركيبة  فــي  الخلل  مظاهر  ضمن  الــوافــديــن  مجتمع  بين  النوعي  االنــتــخــاب  ظــاهــرة  تعتبر   •
بالكويت حيث يغلب على مجتمع الوافدين نمط الذكورية. بلغت نسبة النوع بين السكان من الكويتيين 
غير  مـــن  الــســكــان  بــيــن  بــالــمــئــة   ١٩٧ حـــوالـــى  الــنــســبــة  تــلــك  بــلــغــت  حــيــن  فـــي   ،٢٠١٥ عــــام  بــالــمــئــة   ٩٦ حـــوالـــى 

الكويتيين، وهو ما يعتبر عدم توازن بين فئتي المجتمع المواطنين والوافدين (٤١).

غالبية  أن  أدركـــنـــا  إذا  خــاصــة  عــــام،  بــشــكــل  الــمــجــتــمــع  عــلــى  ســلــبــيــة  اجــتــمــاعــيــة  آثــــار  الــظــاهــرة  هـــذه  لــمــثــل 
ومعظمهم  والمهني  التعليمي  المستوى  بانخفاض  ويتصفون  العّزاب  فئة  من  هم  الذكور  الوافدين  هؤالء 
وأخالقية  اجتماعية  مشكالت  مــن  النمط  هــذا  مثل  مــن  ينتج  ومــا  الــمــنــازل)،  (خــدم  العائلي  بالقطاع  يعمل 
الثقافات  تعدد  جانب  إلــى  المجتمع،  في  األخــالقــي  غير  السلوك  من  أنماط  وانتشار  الجرائم  انتشار  مثل 
األجيال  في  سلبية  تأثيرات  من  لها  وما  الكويتي  المجتمع  مع  ال تنسجم  التي  الثقافات  خاصة  بالمجتمع 

القادمة.

قوة  بين  الحاالت  بعض  في  واالختيارية  المقنعة  البطالة  ظاهرة  السكانية  التركيبة  في  الخلل  أفــرز   •
مكتسبًا  حقًا  العامة  الوظيفة  واعتبار  باإلنتاجية  االكتراث  وعدم  االتكالية  قيم  سيادة  بسبب  الكويتية  العمل 
من خالل سياسة التوظيف الحكومي ذي الصبغة االجتماعية دون النظر إلى الحاجة الفعلية للعمل. على 
الرغم من إمكانية تقبل نسبة البطالة بين قوة العمل الكويتية في حدود ٥ بالمئة، وهي النسبة المقبولة من 
سنويًا  يولد  مجتمع  في  بطالة  نسبة  أي  قبول  ال يمكن  أخــرى،  ناحية  من  أنه  إال  نظريًا.  االقتصادية  الناحية 
عدد  أن  االعتبار  في  آخذين  الجديدة (٤٢)،  العمل  بتصاريح  متمثـًال  جديدة  عمل  فرصة  ألف   ١٠٠ من  أكثر 

المتعطلين يتراوح ما بين ١٠ إلى ٢٠ ألفًا.

ب - تداعيات على البيئة الحضرية

يترتب على الزيادة المطردة في تعداد السكان والتطور المتسارع في المجاالت العمرانيـة والصناعية 
المخلفات  مشكلة  تتعاظم  أن  المتوقع  مــن  أنــه  كما  السكانية،  الــكــثــافــات  فــي  ملموسـة  زيـــادة  واالجــتــمــاعــيــة 
الــصــلــبــة والــســائــلــة الــنــاتــجــة مـــن األنــشــطـــــة الــبــشــريــة. إلـــى جــانــب ارتـــفـــاع مـــعـــدالت الــتــلــوث بــســبــب زيـــــادة أعـــداد 
عالمات  أهــم  وتحليل  اســتــعــراض  يلي  وفيما  الصناعيـة.  والــمــرافــق  المنشآت  إقامـة  فــي  والــتــوســع  المركبات 

اإلجهاد على البيئة الحضرية في الكويت:

(٤١) الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة (الـــكـــويـــت)، تــقــاريــر إحــصــائــيــة عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة عــلــى شــبــكــة الــمــعــلــومــات الــدولــيــة 
<https://www.paci.gov.kw> (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

(٤٢) انــــظــــر: اإلدارة الــمــركــزيــة لــإلحــصــاء، الــمــجــمــوعــة اإلحـــصـــائـــيـــة الـــســـنـــويـــة ٢٠٠٩ (الـــكـــويـــت: اإلدارة الــمــركــزيــة لــإلحــصــاء، 
٢٠١٠)، جدول رقم (٣٥)، ص ٦٧. بلغت أعداد تصاريح اإلقامة الممنوحة للوافدين ألول مرة حوالى ٣٠٢ ألف تصريح في 
عــام ٢٠٠٨، وحــوالــى ٢٧٦ ألــف عــام ٢٠٠٩، باإلضافة إلــى تصاريح اإلقــامــة المجددة التي بلغت أكثر من مليون تصريح عام 

٢٠٠٨ إلى حوالى ٩٣٦ ألف تصريح في عام ٢٠٠٩.
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أحمد عبد العزيز أحمد البقلي

المساحة  تمثل  حين  في  كم٢،   ١٧,٨١٨ الكويت  مساحة  إجمالي  تبلغ  السكانية:  الكثافة  زيــادة   (١)
الـــمـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان حــــوالــــى ٨ بـــالـــمـــئـــة، مــــا يــــــؤدي إلـــــى ارتــــفــــاع الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة الـــتـــي تــشــكــل ضـــغـــطـــًا عــلــى 
نسمة/  ٢٣٠ حــوالــى  إلـــى   ١٩٥٧ عـــام  نــســمــة/كــم٢   ١٢٫١ مــن  الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  ارتــفــعــت  األرض.  مــســاحــة 

عــامــًا  عــشــريــن  مـــن  أقــــل  فـــي  الــضــعــف  مـــن  ألكـــثـــر  زادت  الــكــثــافــة  تــلــك  أن  الـــمـــالحـــظ  ومــــن   ،٢٠١٥ عــــام  كــــم٢ 
(١٩٩٦ - ٢٠١٥)، حيث بلغت ١٠٥٫٦ فرد/كم٢ عام ١٩٩٥.

(٢) الـــتـــوســـع فــــي االســــتــــهــــالك (تـــــراكـــــم الــــنــــفــــايــــات): تــشــيــر بــيــانــات الــشــكــل الـــرقـــم (٣) إلــــى زيـــــادة حجم 
اإلنشائية  المخلفات  خاصة   ،(٢٠٠٩ - ٢٠١٣) من  الفترة  خــالل  أنواعها  بمختلف  والمخلفات  النفايات 
بل  الكويتي  وغير  الكويتي  بشقيه  السكان  أعداد  زيادة  إلى  فقط  ليس  ذلك  يعود  وقد  السكانية.  والنفايات 

قد يرتبط بانخفاض نسبة السكان الكويتيين على وجه الخصوص.

الشكل الرقم (٣)

تطور حجم النفايات والمخلفات خالل الفترة (٢٠٠٩ - ٢٠١٣) بدولة الكويت

المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء (الكويت)، اللمحة اإلحصائية، للسنوات ٢٠١٣، ٢٠١٤، و٢٠١٥، األعداد ٣٦، ٣٧، 
و٣٨، على التوالي اإلدارة المركزية لإلحصاء، دولة الكويت.

(٣) تراكم الطلب على السكن الخاص: على الرغم من الوفرة المالية، تعاني الكويت لتوفير مساكن 
أو قسائم سكنية لمواطنيها لعدد من األسباب منها عدم توافر األراضي الكافية لالستغالل السكني. بلغت 
الفترة  خالل  سنويًا  المقدمة  الطلبات  إجمالي  من  المتوسط  في  بالمئة   ٣٧ حوالى  المنفذة  الطلبات  نسبة 
ألف   ١٠٨ مــن  أكــثــر  إلــى  المتراكمة  الطلبات  عــدد  وصــل  لــذلــك  ونتيجة   ،٢٠١٣ عــام  إلــى   ٢٠٠٩ عــام  مــن 
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طــلــب فــي عـــام ٢٠١٣ (٤٣)، األمــــر الــــذي يــشــكــك فــي إمــكــان تــوفــيــر مــســاكــن لــألجــيــال الــقــادمــة نــظــرًا إلـــى نــدرة 
األراضي القابلة للتنمية بغرض السكن.

(٤) ارتـــفـــاع مـــعـــدل مــلــكــيــة الـــســـيـــارات واالزدحــــــــام الــــمــــروري: تحتل الــكــويــت الــمــركــز الـــرابـــع عــالــمــيــًا من 
في  الــكــويــت  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات  أبـــرز  مــن  الــمــروري  االزدحــــام  مشكلة  تعتبر  كما  الــمــرور،  زحــمــة  حيث 
الوقت الراهن لما تسببه من: هدر الوقت؛ زيادة معدالت استهالك الوقود؛ والتلوث البيئي من تلوث هواء 
وتلوث سمعي (٤٤). یبلغ متوسط عدد السیارات التي تدخل الخدمة أكثر من ١١٥ ألف سيارة بالرغم من 

محدودية خدمات النقل والطاقة االستيعابية لشبكات الطرق.

عن  بــالــمــئــة   ٧٦ بــحــوالــى   ٢٠٠٨ عـــام   ١٫٣٥٣٫٣٩٠ إلـــى  الــمــســجــلــة  الــمــركــبــات  إجــمــالــي  ارتـــفـــع  وقـــد 
العدد المسجل في عام ٢٠٠٠، كما بلغ إجمالي رخص القيادة السارية ١٫١١٨٫٥٨٢ حتى عام ٢٠٠٨ 
إجمالي  وبلغ  للكويتيين.  ممنوحة  ألــفــًا   ٤٢٢ حــوالــى  منها   (٤٥) ،٢٠٠٠ عــام  عــن  بالمئة   ٢٠٩ قــدرهــا  بــزيــادة 
للطرق  االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  أن  حــيــن  فـــي   ،٢٠١٤ عـــام  فـــي  ســـيـــارة  مــلــيــون   ١٫٦ حـــوالـــى  الــمــســجــلــة  الـــســـيـــارات 
تخرج  أن  يــجــب  وقــديــمــة  مستهلكة  ســيــارة  ألـــف   ٤٠٠ هــنــاك  أن  كــمــا  فــقــط،  ســيــارة  ألـــف   ٩٠٠ بــحــوالــى  تــقــدر 
تكلفة  تصل  بينما  سنويًا،  دوالر  مليارات  أربعة  من  أكثر  الــمــروري  االزدحـــام  تكلفة  وتبلغ  الــخــدمــة (٤٦).  من 
دوالر  مــلــيــارات  ثــالثــة  حــوالــى  إلـــى  والــضــوضــاء  البيئي  والــتــلــوث  بــالــحــوادث  المتمثلة  الــمــروريــة  الــمــشــكــالت 

أخرى سنوياً (٤٧).

عالميًا  األخيرة  المراتب  في  حّلت  فقد  البيئة،  حماية  في  األسوأ  هي  الكويت  البيئي:  التلوث   (٥)
مــصــّنــفــة  دولـــــة   ١٧٨ أصــــل  مـــن   ١٦٧ الـــمـــرتـــبـــة  فـــي  جـــــاءت  إذ   ،٢٠١٤ عــــام  الــــهــــواء  تـــلـــوث  نــســبــة  حـــيـــث  مـــن 
ازداد  حــيــث  الــكــويــت،  فــي  الــبــيــئــيــة  الــمــشــاكــل  أهـــم  الـــهـــواء مــن  تــلــوث  ويــعــتــبــر  الــبــيــئــي (٤٨).  األداء  مــؤشــر  عــلــى 
والــغــازات  الــعــالــقـــــة  والــجــســيــمــات  المتساقطة  األتــربــة  مــثــل  الــقــيــاســيــة،  الــمــعــايــيــر  عــلــى  الــمــلــوثــات  بــعــض  تــركــيــز 
تنتشر  كــمــا  الـــرصـــاص.  وأتـــربـــة  األمـــونـــيـــا  وغــــاز  الــمــتــطــايــرة  الــعــضــويـــــة  والــمــركــبــات  الــهــيــدروكــربــونــيـــــة  واألبـــخـــرة 
تركيز  أدنــى  على  تزيد  الهيدروجين  كبريتيد  لغاز  متفاوتة  تركيز  مستويات  وجــود  بسبب  الكريهة  الروائح 
تـــجـــاوز بعض  كــمــا  الــبــلــيــون).  مـــن  جـــزء  الـــغـــاز (٠٫٥  هـــذا  يــســبــبــه  الــــذي  الــكــريــهــة  بــالــرائــحــة  اإلحـــســـاس  يــتــيــح 
توليد  محطات  مــن  الكبريت  أوكسيد  ثــانــي  مثل  قصيرة،  زمنيـة  لفترات  القياسيـة  المعايير  الــهــواء  ملوثات 

 ،٣٧  ،٣٦ األعــداد  و٢٠١٥،   ،٢٠١٤  ،٢٠١٣ للسنوات  اإلحصائية،  اللمحة  لإلحصاء (الكويت)،  المركزية  (٤٣) اإلدارة 
و٣٨، على التوالي اإلدارة المركزية لإلحصاء، دولة الكويت.

(٤٤) األمـــــانـــــة الــعــامــة لــمــجــلــس الــــــوزراء (الـــكـــويـــت)، «ظـــاهـــرة االزدحــــــام الـــمـــروري بـــدولـــة الــكــويــت وســبــل مــعــالــجــتــهــا: دراســـة 
تحليلية،» <https://www.cmgs.gov.kw> (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

(٤٥) وزارة الــداخــلــيــة (الــكــويــت)، االســتــراتــیــجــیــة الــوطــنــیــة الــشــامــلــة لــلــمــرور وقـــطـــاع الــنــقــل لــلــفــتــرة (٢٠١٠ - ٢٠٢٠) والــخــطــة 
التنفیذیة في دولة الكويت (الكويت: وزارة الداخلية، ٢٠١٠).

<http://www. ،(٢٠١٤) (٤٦) عـــبـــد الــلــه أحــمــد، «االزدحـــــام الـــمـــروري... داء يستعصي عــلــى الــحــلــول»، جــريــدة الــجــريــدة
<aljarida.com (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥).

<http://afaq.kuniv.edu>. (٤٧) «الزحمة المرورية،» جريدة آفاق، العدد ١٠٥٣ (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥)، 
 Enviromental Performance Index, <http://epi.yale.edu/epi/> (accessed November 2015).  (٤٨)
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أحمد عبد العزيز أحمد البقلي

المرور  حركـة  من  الكربون  أوكسيد  وأول  النيتروجيـن  أوكسيد  وثاني  النفطيـة،  والصناعات  والمياه  الطاقة 
الكثيفـة (٤٩).

للسباحة،  آمنة  غير  أصبحت  الكويتية  فالشواطئ  مسبوق،  غير  تدميرًا  الكويت  في  البيئة  دمــرت  كما 
نــتــيــجــة لــمــا يــلــقــى فــيــهــا مـــن نــفــايــات ومـــيـــاه الـــمـــجـــاري. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــعــانــي جـــون الــكــويــت مـــن انــتــشــار 
الــعــديــد مــن الــمــلــوثــات نتيجـة تــصــريــف بــعــض مــيــاه الــصــرف الــصــحــي، جــــراء الـــزيـــادة فــي األنــشــطــة الــعــمــرانــيــة 
وإنشاء محطات توليد الطاقة والموانئ والمنشآت الصناعية، كما يتم التخلص من كميات هائلـة من المياه 
المعادة إلى الخليج والمحملة بكميات كبيرة من الكلور واألمالح والعناصر النزرة. كما أن المياه الساخنة 
الــنــاتــجــة مـــن عــمــلــيــات تــبــريــد الــتــوربــيــنــات تــزيــد درجـــــات حـــــرارة الــمــيــاه فــتــؤثــر ســلــبــًا فـــي الــعــمــلــيــات الكيميائيـة 
دفن  أعمال  من  متنوعة،  لتعديات  الساحلي  الشريط  تعرض  عن  فضـًال  هذا  الحية.  للكائنات  والبيولوجية 
الشواطئ وبناء الحواجز الخرسانية ونقل الرمال الشاطئية، كما تستنزف الثروة السمكيـة بالصيد الجائــر (٥٠).

٤ - عالقات إحصائية

مــــن خـــــالل اســـتـــخـــدام ســلــســلــة زمـــنـــيـــة مــــن الـــبـــيـــانـــات الـــمـــتـــاحـــة عـــلـــى مـــوقـــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي عـــلـــى شــبــكــة 
نسبة  بمؤشر  متمثلة  الكويت  في  السكانية  التركيبة  بين  االرتباط  معامل  حساب  أمكن  الدولية  المعلومات 
في  البيانات  مــن  المتوافر  وفــق   ،(١٩٩٥ - ٢٠١٥) الفترة  خــالل  السكان  إجمالي  إلــى  الكويتيين  السكان 
السلسلة الــزمــنــيــة، وبــيــن عـــدد مــن الــمــؤشــرات الــمــتــوافــرة لــهــا بــيــانــات خـــالل تــلــك الــفــتــرة. تــم اخــتــيــار عـــدد من 
الــمــرتــبــطــة بــمــوضــوع الــبــحــث وقــســمــت الــمــؤشــرات (الـــجـــدول الــرقــم (٥)) إلـــى أربـــع مجموعات  الــمــؤشــرات 

تمثل أربع مجاالت هي: ديمغرافية، اجتماعية، اقتصادية، وبيئية.

أ - المؤشرات الديمغرافية

بالطبع يؤثر عدد السكان الوافدين في الكثافة السكانية بشكل ملحوظ، حيث توجد عالقة عكسية 
أرقــام  مــن  أيــضــًا   .(٠٫٨١−) بينهما  االرتــبــاط  معامل  ويبلغ  السكانية  والكثافة  الكويتيين  السكان  نسبة  بين 
إلجمالي  العمري  الهيكل  فــي  قــوي  بشكل  يؤثر  الــوافــديــن  للسكان  العمري  الهيكل  أن  لنا  يتضح  الــجــدول 
الشريحة  في  السكان  ونسبة  الكويتيين  السكان  نسبة  بين  قوية  طردية  عالقة  هناك  أن  يتبين  حيث  السكان، 
نسبة  في  طفيفًا  طرديًا  تأثيرًا  هناك  أن  كما   ،(٠٫٨٠ ارتباط  السكان (معامل  إجمالي  من  العمرية (٠ - ١٤) 
السكان في سن ٦٥ عامًا وما فوق من اإلجمالي (معامل ارتباط ٠٫٣٢)، في حين أن هناك عالقة عكسية 
قوية مع نسبة السكان في الشريحة العمرية (١٥ - ٦٤) من إجمالي السكان (معمل ارتباط −٠٫٨١). كما 
معدل  في  قوي  بشكل  العمل  سن  في  للسكان  العمرية  الفئة  في  تركز  الــذي  الوافدين  السكان  هيكل  يؤثر 

اإلعالة العمرية اإلجمالية بين الشباب (معامل ارتباط ٠٫٨١ و٠٫٨٠ على التوالي).

(٤٩) نادر العوضي وضاري العجمي، «أبحاث بيئية في الكويت،» البيئة والتنمية، العددان ١١٢ - ١١٣ (٢٠٠٧).
(٥٠) المصدر نفسه.
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التركيبة السكانية وآثارها في التنمية المستدامة ببلدان مجلس التعاون الخليجي (دراسة حالة دولة الكويت)

ب - المؤشرات االجتماعية

تشير أرقام الجدول الرقم (٥) إلى تأثير سلبي للخلل بالتركيبة السكانية في الخدمات االجتماعية، 
زيــادة  المثال،  سبيل  على  االجتماعية.  الخدمات  على  ضغطًا  تمثل  الوافدين  السكان  أعــداد  زيــادة  حيث 
عالقة  توجد  حيث  ملحوظ،  بشكل  الصحية  الرعاية  على  اإلنفاق  من  الفرد  نصيب  تزيد  الوافدين  أعــداد 
عكسية بين نسبة السكان الكويتيين ونصيب الفرد من إجمالي اإلنفاق، وبخاصة اإلنفاق الحكومي على 
اإلنــفــاق  وإجــمــالــي  الكويتيين  الــســكــان  نسبة  بين  قــوي  عكسي  ارتــبــاط  يــوجــد  إذ  الصحية،  الــرعــايــة  خــدمــات 
نسبة  مــع  الــتــأثــيــر  مــتــواضــع  عــكــســيــًا  ارتــبــاطــًا  هــنــاك  كــمــا أن   ،(٠٫٨٣− الــصــحــيــة (مــعــامــل ارتــبــاط  الــرعــايــة  عــلــى 
(معامل  الصحية  الرعاية  على  اإلنفاق  إجمالي  من  مئوية  كنسبة  الصحية  الرعاية  على  الحكومي  اإلنفاق 
لتكلفتها  الــحــكــومــيــة  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  يــســتــخــدمــون  الــوافــديــن  غــالــبــيــة  أن  عــلــى  يـــدل  مــا   ،(٠٫٣٢− ارتــبــاط 

المنخفضة.

الــســكــان  نــســبــة  بــيــن  نــســبــيــًا (−٠٫٦٨)  قـــويـــة  عــكــســيــة  عـــالقـــة  هـــنـــاك  إلــــى أن  االرتــــبــــاط  مــعــامــل  يــشــيــر  كــمــا 
الكويتيين وعدد األطباء لكل ١٠٠٠ من إجمالي السكان، ما يدل على أن التوسع في تعيين األطباء يأتي 

في المقام األول لمقابلة الزيادة في عدد السكان من الوافدين.

ج - المؤشرات االقتصادية

إن العالقة الطردية بين نسبة السكان الكويتيين وبين نسبة المشاركة اإلجمالية في قوة العمل (كنسبة 
مئوية من السكان في الفئة العمرية ١٥ - ٦٤) (الجدول الرقم (٥)) تدل على أن التركيبة العمرية للسكان 
الـــوافـــديـــن وبــخــاصــة الــعــمــالــة الـــتـــي تــتــركــز فـــي ســـن الــعــمــل، ذات تــأثــيــر مــتــوســط فـــي الــخــصــائــص االقــتــصــاديــة 
إجمالي  من  مئوية  البطالة (كنسبة  إجمالي  مع  العكسية  العالقة  تدل  كما   .(٠٫٣٣ ارتباط  للسكان (معامل 
من  مئوية  (كنسبة  العالي  التعليم  على  الحاصلين  العاطلين  ومع   (٠٫٦٧− ارتباط  (معامل  العاملة)  القوى 
مجموع العاطلين) (معامل ارتباط −٠٫٢٠) إلى أن هناك نسبة غير قليلة من العمالة الوافدة، وبخاصة من 

المتعلمين هي في حقيقة األمر عمالة زائدة على حاجة سوق العمل بالكويت.

اإلجمالي،  المحلي  الناتج  زيـــادة  فــي  مساهمتها  الــوافــدة  العمالة  إيجابيات  مــن  أنــه  البعض  يظن  قــد 
حيث يشير معامل االرتباط القوي بين نسبة السكان الكويتيين ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
(باألسعار الجارية للدوالر األمريكي) (معامل ارتباط −٠٫٨٧) إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي 
نصيب  مــع  االرتــبــاط  معامل  أن  حين  فــي  السكان،  إجمالي  مــن  الكويتيين  نسبة  انخفضت  كلما  اإلجمالي 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي (باألسعار الثابتة) (−٠٫٣٢) يشير إلى أن العمالة الوافدة ليست العامل 
الوحيد المؤثر في الناتج المحلي اإلجمالي، حيث إن هناك عوامل أخرى مثل التضخم ذات تأثير معنوي 

أكبر من العمالة الوافدة.

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى مـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــخــلــل الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة مــتــمــثــلــة بــالــعــمــالــة الــــوافــــدة ارتـــفـــاع 
وبين  الكويتيين  السكان  نسبة  بين  قــوي  عكسي  ارتــبــاط  يوجد  حيث  العاملين،  ورواتـــب  العمال  تحويالت 

قيمة تحويالت العمالة ورواتبهم (معامل ارتباط −٠٫٨٤).
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الجدول الرقم (٥)

معامالت االرتباط بين نسبة السكان الكويتيين وبعض المؤشرات بدولة الكويت

معامل 

االرتباط

المؤشر

٠٫٨١− كثافة السكان (عدد األشخاص في المتر المربع من مساحة األراضي)

٠٫٨٠ تعداد السكان في الشريحة العمرية من ٠ - ١٤ (نسبة مئوية من اإلجمالي)

٠٫٨١− تعداد السكان في الشريحة العمرية من ١٥ - ٦٤ (نسبة مئوية من اإلجمالي)

٠٫٣٢ تعداد السكان في سن ٦٥ عامًا وما فوقها (نسبة مئوية من اإلجمالي)

٠٫٨١ نسبة اإلعالة العمرية (نسبة مئوية من السكان في سن العمل)

٠٫٥٩ نسبة اإلعالة العمرية، مسنون (نسبة مئوية من السكان في سن العمل)

٠٫٨٠ نسبة اإلعالة العمرية، شباب (نسبة مئوية من السكان في سن العمل)

٠٫٦٨− أطباء (لكل ١٠٠٠ شخص)

٠٫٨٣− نصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية (باألسعار الجارية للدوالر األمريكي)

٠٫٣٢− اإلنفاق على الرعاية الصحية، القطاع العام (نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية)

٠٫٣٣ نسبة المشاركة في قوة العمل، اإلجمالي (كنسبة مئوية من السكان في الفئة العمرية ١٥ - ٦٤)

٠٫٦٧− بطالة، إجمالي (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

٠٫٢٠− العاطلون الحاصلون على التعليم العالي ( بالمئة من مجموع العاطلين)

٠٫٨٧− نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (باألسعار الجارية للدوالر األمريكي)

٠٫٨٧− GDP per capita (current LCU)

٠٫٣٢− نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (باألسعار الثابتة للعملة المحلية)

٠٫٣٨ النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية سنويًا)

٠٫٨٤− تحويالت العمال ورواتب العاملين، مدفوعة (باألسعار الجارية للدوالر األمريكي)

٠٫٤٣− استهالك الطاقة الكهربائية (متوسط نصيب الفرد من االستهالك بالكيلو وات ساعة)

٠٫٨٢− انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (كيلو طن)

٠٫٢٧ انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من المباني السكنية والخدمات التجارية والعامة (نسبة مئوية من إجمالي حرق الوقود)

٠٫٤٤− انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بفعل إنتاج الكهرباء والحرارة، إجماًال نسبة مئوية من إجمالي حرق الوقود)

٠٫٦٣ انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الصناعات التحويلية والتشييد (نسبة مئوية من إجمالي حرق الوقود)

٠٫٤٦− انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من وسائل النقل ( بالمئة من إجمالي حرق الوقود)

<http://data.albank  ،للمعلومات الدولية  الشبكة  على  الــدولــي  البنك  معلومات  بنك  بيانات  واقــع  من  محسوبة  المصدر: 
aldawli.org/country/kuwait>.
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التركيبة السكانية وآثارها في التنمية المستدامة ببلدان مجلس التعاون الخليجي (دراسة حالة دولة الكويت)

د - المؤشرات البيئية

تــشــيــر بــيــانــات الـــجـــدول الـــرقـــم (٥) إلــــى وجــــود تــأثــيــر ســلــبــي قــــوي لــلــخــلــل فـــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة بــدولــة 
الكويت على أغلب المؤشرات البيئية. قد تكون تلك العالقة وليدة المصادفة مع بعض المؤشرات لكنها 
في أغلب المؤشرات عالقات سببية مباشرة. على سبيل المثال، هناك عالقة عكسية متوسطة القوة بين نسبة 
ساعة)  وات  بالكيلو  االستهالك  من  الفرد  نصيب  (متوسط  الكهربائية  الطاقة  واستهالك  الكويتيين  السكان 
(معامل ارتــبــاط −٠٫٤٣)، أي أنه كلما ارتفعت نسبة الكويتيين انخفض متوسط نصيب الفرد من استهالك 
أكسيد  ثــانــي  غـــاز  وانــبــعــاثــات  الكويتيين  الــســكــان  نسبة  بــيــن  االرتـــبـــاط (−٠٫٨٢)  مــعــامــل  يـــدل  كــمــا  الــكــهــربــاء. 
لتلك  السلبي  التأثير  ذات  الهامة  الــعــوامــل  مــن  الــوافــديــن  السكان  ونسبة  عــدد  أن  على  طــن)  (كيلو  الــكــربــون 
االنبعاثات، خاصة إذا ما علمنا أن هناك أيضًا عالقة عكسية بين نسبة الكويتيين وانبعاثات غاز ثاني أكسيد 
ارتــبــاط −٠٫٤٤)،  الوقود) (معامل  حرق  إجمالي  من  مئوية  والــحــرارة (كنسبة  الكهرباء  إنتاج  بفعل  الكربون 
كــمــا أنـــه بــارتــفــاع نسبة الــســكــان مــن الــوافــديــن تــتــزايــد انــبــعــاثــات غـــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون الــنــاتــجــة مــن وســائــل 

النقل، حيث إن هناك عالقة عكسية بين نسبة الكويتيين وتلك االنبعاثات (معامل ارتباط −٠٫٤٦).

خاتمة

بذلك  وُيعنى  السكانية»،  التركيبة  «خلل  يسمى  مما  الخليجي  التعاون  مجلس  بــلــدان  أغلب  تعاني 
المزمنة،  المشكالت  مــن  الخلل  هــذا  يعتبر  بــالــوافــديــن.  مقارنة  السكان  مــن  للمواطنين  النسبي  االنــخــفــاض 
للدولة  والـــوالء  االنتماء  في  السلبية  لتأثيراتها  االجتماعية  المشكالت  كإحدى  المشكلة  تلك  صنفت  كما 

الوطن، كما تمثل أحد أوجه االستنزاف المادي لتلك الدول.

تــؤكــد حقيقة اســتــمــرار وتــفــاقــم الــخــلــل فــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون ألكــثــر مــن ثالثة 
عقود من الزمن رغم حلول وتوصيات معالجته على أنها إما مشكلة غير قابلة للحل، أو أن تلك الحلول 
هو  السكانية  التركيبة  في  الخلل  هــذا  أن  أو  العملي،  الواقع  في  للتنفيذ  قابلة  غير  أو  تنفذ،  لم  والتوصيات 
االجتماعية  السلبية  التأثيرات  من  الرغم  على  ذلــك  التعاون،  مجلس  بــدول  التنمية  وتيرة  الستمرار  ضــرورة 

واالقتصادية لها.

االقتصاد  اســتــنــزاف  على  يعمل  مــا  الــوافــدة  للعمالة  المالية  الــتــحــويــالت  ارتــفــاع  االقــتــصــاديــة  اآلثـــار  مــن 
المحلي للدول المستوردة للعمالة. كما أن وجود ظاهرة العمالة المخالفة ألنظمة اإلقامة والتي تصل إلى 
ماليين من العمالة، يزيد حدة االستنزاف االقتصادي، مع زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات والميزان 
والبطالة  السائبة  العمالة  ظــاهــرة  تــزايــد  جــانــب  إلــى  والــخــدمــات.  السلع  واردات  ارتــفــاع  خــالل  مــن  الــتــجــاري 
وتدني نوعية األعمال والخدمات، تتولد خسائر اقتصادية غير منظورة. هذا فضـًال عن نشر روح االتكالية 

بين المواطنين مما يزيد من االعتماد على استخدام العمالة الوافدة.

ويأتي التخوف من انعكاس التوترات السياسية بالمنطقة على االستقرار الداخلي للدولة المستقبلة 
للعمالة عــلــى رأس تــداعــيــات الــخــلــل فــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة األمـــر الـــذي قــد يــؤثــر ســلــبــًا فــي األمـــن الــداخــلــي 
حدة  زيـــادة  إلــى  اإلقــامــة  ألنظمة  المخالفة  أو  الشرعية  غير  العمالة  ووجـــود  الجريمة  مــؤشــر  بــارتــفــاع  متمثـًال 
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التوترات األمنية الداخلية. ومن اآلثار السلبية أيضًا ضرب الهوية الوطنية بسبب انتشار ثقافات وانتماءات 
وأداء  المؤسسات  فاعلية  لعدم  كان  كما  الوعي.  درجة  بانخفاض  يتسمون  ألفراد  مختلفة  وديانات  ولغات 

وسائل اإلعالم غير الفعال دور هام في إيجاد قيم اجتماعية دخيلة على الهوية العربية واإلسالمية.

تعتبر حالة الكويت مثاًال لتأثير الخلل في التركيبة السكانية في التنمية المستدامة، حيث يمثل هيكل 
وتتمثل  االجــتــمــاعــي.  الصعيد  عــلــى  أو  االقــتــصــاد  صعيد  عــلــى  ســـواء  التنمية،  لــجــهــود  خــطــيــرًا  تــحــديــًا  الــعــمــالــة 
االقتصادية  الخصائص  وفــق  الكويتيين  غير  للسكان  النسبي  الــتــوزيــع  باختالل  السكانية  االخــتــالالت  أهـــــم 

واالجتماعية.

أظهرت نتائج البحث أن عدد سكان الكويت تضاعف حوالى عشرة مرات خالل الفترة من ١٩٥٧ 
إلى ١٩٩٠، مما أدى إلى تراجع نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان من ٥٥ بالمئة عام ١٩٥٧ 
عام  في  جنسية   ١٢٧ نحو  إلى  الكويت  بدولة  الجنسيات  عدد  وصل  كما   ،١٩٩٠ عام  بالمئة   ٢٧٫٧ إلى 
١٩٨٥، كــمــا تشير الــبــيــانــات إلـــى اســتــمــرار الــخــلــل فــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة وزيـــــادة حــدتــهــا خـــالل فــتــرة مــا بعد 

التحرير، حيث انخفضت نسبة الكويتيين من ٣٧ بالمئة عام ١٩٩٥ إلى ٣١ بالمئة عام ٢٠١٥.

تمثلت أسباب ومظاهر الخلل في التركيبة السكانية في الكويت بعدة أسباب، أهمها: ارتفاع معدل 
اإلعالة بين السكان الكويتيين؛ انخفاض معدالت المشاركة في قوة العمل، بالتالي انخفاض نسبة العمالة 
المهنية  التركيبة  اختالل  الــوافــدة؛  للعمالة  التعليمي  المستوى  تدني  بالدولة؛  العمالة  إجمالي  إلــى  الوطنية 
أدى  مما  الخاص،  بالقطاع  العمل  عن  وعزوفها  الحكومي  بالقطاع  الكويتية  العمالة  تركز  الوافدة؛  للعمالة 

إلى انخفاض نسبة العمالة الكويتية في قطاعات اإلنتاج السلعي.

اجتماعية،  اقــتــصــاديــة،  ديــمــغــرافــيــة،  تــداعــيــات  فــهــنــاك  الــســكــانــيــة،  التركيبة  فــي  الــخــلــل  تــداعــيــات  تــعــددت 
يغلب  حيث  الوافدين  مجتمع  بين  النوعي  االنتخاب  بظاهرة  الديمغرافية  التداعيات  تمثلت  بيئية.  وأخــرى 
عــلــى مــجــتــمــع الـــوافـــديـــن نــمــط الـــذكـــوريـــة ومــــا لـــه مـــن آثــــار اجــتــمــاعــيــة وأخـــالقـــيـــة مــثــل انــتــشــار الـــجـــرائـــم وأنــمــاط 
مــن الــســلــوك غــيــر األخـــالقـــي فــي الــمــجــتــمــع. كــمــا أفـــرز الــخــلــل فــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة ظــاهــرة الــبــطــالــة المقّنعة 
واالخـــتـــيـــاريـــة فـــي بــعــض الــــحــــاالت بــيــن قــــوة الــعــمــل الــكــويــتــيــة بــســبــب ســـيـــادة قــيــم االتـــكـــالـــيـــة وعـــــدم االكـــتـــراث 

باإلنتاجية.

أمــــا تـــداعـــيـــات الــخــلــل فـــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة عــلــى الــبــيــئــة الــحــضــريــة فــتــتــمــثــل بـــالـــزيـــادة الــمــلــمــوســـــة في 
زيادة  النفايات)،  (تراكم  االستهالك  في  التوسع  نسبيًا،  المحدود  العمراني  الحيز  على  السكانية  الكثافات 
الضغط على الموارد المتاحة كالكهرباء والماء، وتصريف المخلفات الضارة في شبكة الصرف الصحي، 
فضـًال عن التلوث بمختلف أنواعه، تراكم الطلب على السكن الخاص بالرغم من الوفرة المالية، االزدحام 

المروري وما يسببه من هدر اقتصادي.

أمـــا مـــن الــنــاحــيــة الــبــيــئــيــة، يــعــتــبــر تــلــوث الـــهـــواء مـــن أهـــم الــمــشــاكــل الــبــيــئــيــة فـــي الــكــويــت الــتــي حــّلــت في 
أصل  مــن   ١٦٧ المرتبة  فــي  جـــاءت  إذ   ،٢٠١٤ عــام  الــهــواء  تــلــوث  نسبة  حيث  مــن  عالميًا  األخــيــرة  الــمــراتــب 
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التركيبة السكانية وآثارها في التنمية المستدامة ببلدان مجلس التعاون الخليجي (دراسة حالة دولة الكويت)

أن  كما  للسباحة،  آمنة  غير  الكويتية  الشواطئ  أصبحت  كما  البيئي.  األداء  مؤشر  على  مصّنفة  دولــة   ١٧٨
بعض األنشطة أثرت سلبًا في العمليات الكيميائيـة والبيولوجية للكائنات الحية المائية.

السكانية  التركيبة  بين  قويًا  إحصائيًا  ارتباطًا  هناك  أن  البحث  أوضــح  بيانات  من  توافر  ما  على  وبناًء 
للكويت وبين عدد من المؤشرات الديمغرافية، االجتماعية، االقتصادية، والبيئية. من أهم تلك النتائج أن 
بعض  في  التوسع  أن  كما  بالدولة،  االجتماعية  الخدمات  على  ضغطًا  تمثل  الوافدين  السكان  أعداد  زيادة 

الخدمات االجتماعية يأتي في المقام األول لمقابلة الزيادة في عدد السكان من الوافدين.

أمــــا عــلــى الــجــانــب االقـــتـــصـــادي، فــهــنــاك تــأثــيــر ســلــبــي لــلــخــصــائــص االقـــتـــصـــاديـــة لــلــســكــان الـــوافـــديـــن في 
المتعلمين  وخاصة  المتعطلين  أعــداد  ارتفاع  أهمها  من  بالدولة،  السكان  إلجمالي  االقتصادية  الخصائص 
منهم مما يعني أن هناك نسبة غير قليلة من العمالة الوافدة هي في حقيقة األمر عمالة زائدة. على الرغم 
أنــهــا (العمالة  إال  الــجــاريــة،  بــاألســعــار  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  فــي  الـــوافـــدة  للعمالة  اإليــجــابــي  الــتــأثــيــر  مــن 
الــــوافــــدة) لــيــســت الــعــامــل الــوحــيــد، حــيــث تــبــيــن أن لــلــتــضــخــم تــأثــيــرًا أقــــوى مـــن الــعــمــالــة الــــوافــــدة. وبــالــطــبــع من 

التأثيرات السلبية لخلل التركيبة السكانية ارتفاع تحويالت العمال ورواتب العاملين.

تشير النتائج أيضًا إلى أن هناك تأثيرًا سلبيًا قويًا للخلل في التركيبة السكانية على المؤشرات البيئية، 
وهي في األغلب عالقات سببية مباشرة. فتأثير التركيبة في استهالك الطاقة الكهربائية أمر واضح ومباشر، 
والــحــرارة  الكهرباء  إنــتــاج  بسبب  الكربون  أكسيد  ثاني  غــاز  انبعاثات  فــي  واضــحــًا  سلبيًا  تأثيرًا  هناك  أن  كما 

الناتجة من وسائل النقل.

توصيات

بناء على ما تقدم، يمكن تقسيم التوصيات إلى قسمين: األول يختص بالتوصيات لمعالجة الخلل 
بالتركيبة السكانية، واآلخر يرتبط بالتنمية والعمل على استدامتها.

١ - توصيات لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية

الــتــركــيــبــة السكانية  والــتــوصــيــات تــهــدف إلـــى مــعــالــجــة الــخــلــل فــي  الــمــقــتــرحــات  فيما يــلــي مــجــمــوعــة مــن 
والمساهمة في تحقيق استدامة التنمية بدولة الكويت، والتي من الممكن أن تطبق في سائر بلدان الخليج 

حيث تتشابه األوضاع إلى حد كبير، وهي:

على  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  محورها  يكون  للسكان  شاملة  وطنية  سياسة  وتنفيذ  إعداد    -
جميع المستويات.

دراسة سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص وتحديد متطلباته الحقيقية من القوى العاملة.   -

جميع  في  المشاركة  على  وحفزها  الكويتية،  العمل  لقوة  األمثل  و/أو  الكامل  االستخدام  تحقيق    -
مـــجـــاالت الــعــمــل الــمــنــتــج والـــمـــجـــزي بــمــخــتــلــف األنـــشـــطـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة، وفــــي جــمــيــع مـــواقـــع الــعــمــل 

بالقطاعات االقتصادية المختلفة.
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أحمد عبد العزيز أحمد البقلي

إحالل العمالة الكويتية والخليجية محل العمالة الوافدة وإيجاد الفرص الوظيفية الالئقة لأليدي    -
العاملة الخليجية.

تلك  مــن  رشـــادة.  أكــثــر  سياسات  واتــبــاع  الــوافــدة  العمالة  الســتــقــدام  المنضبط  غير  الــتــزايــد  مــن  الــحــد    -
اإلجراءات استقدام العمالة الوافدة وفق معايير محددة مثل الكفاءة واإلنتاجية من خالل مراعاة المستوى 

التعليمي المتسق مع متطلبات العمل.

حظر تشغيل العمالة الوافدة في بعض المهن التي تستطيع العمالة الوطنية االشتغال بها.   -

رفع  شأنها  من  التي  واآللــيــات  اإلجـــراءات  بعض  تنفيذ  خــالل  من  المنزلية  العمالة  استقدام  ترشيد    -
تكلفة استقدام تلك النوعية من العمالة.

في  التدخل  شأنها  مــن  التي  والتنظيمية  اإلداريـــة  واإلجــــراءات  االقتصادية  السياسات  بعض  وضــع    -
ن غــيــر الــكــويــتــي مـــن الــعــمــالــة، مــنــهــا: تــغــيــيــر تــكــنــولــوجــيــا اإلنـــتـــاج والــتــشــغــيــل  تــغــيــيــر هــيــكــل الــطــلــب عــلــى الــمــكــوِّ
وتغيير  للعمالة،  الكثيف  االستخدام  من  الحد  بهدف  الخاص  بالقطاع  خاصة  المؤسسات  في  المستخدمة 

السلوك المجتمعي المرتبط باالعتماد على العمالة الوافدة في رعاية األبناء والقيام باألعمال المنزلية.

٢ - توصيات لمعالجة اآلثار السلبية على التنمية المستدامة

في ما يتعلق بالتنمية وبهدف العمل على استدامتها ومن منطلق ما تم التوصل إليه من نتائج، تقترح 
الورقة البحثية ما يلي:

وضع خطة تهدف إلى تطبيق مفهوم االقتصاد األخضر في مختلف المجاالت.   -

العمل على ترشيد استهالك الكهرباء واستعمال تقنيات أقل ضررًا للبيئة.   -

وضع خطة لتطوير شبكات الصرف الصحي تشمل محطات المعالجة لرفع كفاءتها.   -

معالجة اآلثار السلبية في الشواطئ الناتجة من ضعف أداء شبكات الصرف الصحي.   -

الحد من كافة التعديات المضرة بالبيئة البحرية ومعالجة آثارها السلبية.   -
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