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 املقدمة املقدمة املقدمة املقدمة : : : : أوالأوالأوالأوال
 

ختـتلف طبـيعة مشـكلة العمالـة يف االقتصـاد الكويـيت عـن غريهـا يف بقـية دول العـامل الـنامي، فاملشكلة                     
اع معــدالت العمالـية يف معظــم دول العــامل الــنامي تتمــثل يف الــزيادات الســكا�ية اهلائلــة ومــا يرتتــب علــيها مــن ارتفــ 

أمــا يف االقتصــاد الكويــيت، فــإن مشــكلة العمالــة ال تــتعلق  .  الــبطالة واخنفــاض مســتويات املعيشــة وتفشــي الفقــر
بالناحـية الكمـية وإمنا بالناحية الرتكيبية والتوزيعية فاملشكلة العمالة تتمثل يف اختالل الرتكيبة السكا�ية والعمالية                 

وعلى الرغم من   .  ة العمـل بـني القطاعـات واأل�شـطة االقتصادية املختلفة          والـتوزيع السـيئ لقـو     .  لصـاحل الوافديـن   
غـياب سياسـة سـكا�ية وعمالـية رمسـية واضـحة املعـامل يف دولـة الكويـت إال أن احلكومـة تـدرك بوضـوح حجم                         
وأبعــاد املشــكلة الســكا�ية والعمالــية وتداعــياهتا عــلى مســرية االقتصــاد الكويــيت، والدلــيل عــلى ذلــك هــو تــبين    

كومة هدف معاجلة االختالل السكا�ي والعمايل وتنمية املوارد البشرية يف خططها اخلمسية املتعاقبة ويف إطار احل
 . براجمها التنموية

 
د أسـفرت السياسـات االقتصـادية الـيت ا�تهجـتها احلكومـة الكويتـية خالل العقود املاضية عن ظهور          لقـ ف

مـع مـرور الـزمن ومتثلـت تلـك االخـتالالت يف ضعف القدرة           والـيت ازدادت حدهتـا       يكلـية   بعـض االخـتالالت اهل    
اإل�تاجـية للقطاعـات غـري النفطـية واالسـتمرار يف االعـتماد عـلى القطاع النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي                 
وشيوع أمناط استهالكية اتسمت يف الكثري من األحيان مبظاهر الرتف واتساع دور الدولة يف النشاط االقتصادي 

هــذا باإلضــافة إىل . احملــرك األساســي ملخــتلفة األ�شــطة االقتصــادية يف الدولــة  عــام هــو اإل�فــاق الحــتى اصــبح 
 . اختالل الرتكيبة السكا�ية وهيكل قوة العمل يف البالد حتى اصبح الكويتيني أقلية يف وطنهم

 
لك للتعرف إىل اسـتعراض أهـم الـتطورات الـيت مـر هبا االقتصاد الكوييت ، وذ       لـذا، هتـدف هـذه الورقـة        

إىل اختالل الرتكيبة السكا�ية وهيكل قوة العمل وما متثله       عـلى مظاهـر االخـتالل يف ذلك االقتصاد وعلى رأسها          
تلـك االخـتالالت مـن هتديـد خطـري جلهـود التنمـية يف االقتصـاد الكويـيت والسـيما جهود التنمية البشرية والوقوف               

 .ومن ثم األخذ بأساليب العالجعلى األسباب اليت أدت إىل ظهور تلك االختالالت 
 

 التايل من هذه الورقة استعراض ألهم إفرازات املاضي خالل حقبة السبعينات والثما�ينات             زءم اجل ديقـ  
ويقدم اجلزء الثالث مناقشة ألهم االختالالت  .  ذلـك من خالل مراجعة ملسرية االقتصاد الكوييت        التسـعينات و   و

م اجلـزء الـرابع أهـم خصـائص وتطـورات سوق العمل الكوييت مبا يف ذلك أهم            اهليكلـية يف االقتصـاد الكويـيت ويقـد        
.  مسـات سياسـات العمـل بيـنما يـتعرض اجلزء اخلامس إىل خصائص التنمية البشرية وعالقة التعليم بسوق العمل            

 .  وأخرياً، يقدم اجلزء السادس اخلالصة
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 القتصاد الكوييت  القتصاد الكوييت  القتصاد الكوييت  القتصاد الكوييت  تطورات اتطورات اتطورات اتطورات ا: : : : ثا�ياثا�ياثا�ياثا�يا
 

ــزايد دور ا   ــة يف النشــاط االقتصــادي يف  لقــد أدى ت ــ حلكوم ــ ثثالال ــاع اإل�فــاق  املاضــية د وعق إىل ارتف
احلكومـي مبعـدالت كـبريه ، وقـد سـامهت الـزيادة يف اإليـرادات  النفطـية يف عقـد السـبعينات إىل فك قيود هذا                       

رادات النفطية  إىل تزايد اإلي1973فلقد أدى االرتفاع الكبري يف أسعار النفط يف أعقاب حرب أكتوبر . اإل�فاق 
واالرتفاع ) البنية التحتية ( لدولـة الكويـت ، ممـا حـدا باحلكومـة إىل تبنى برامج طموحة لبناء املرافق األساسية       

فلقد ارتفعت إيرادات . مبسـتوى معيشـة الفـرد واـتمع ممـا تطلـب زيـادة مسـتمرة يف حجـم اإل�فاق العام للدولة                  
 مليون دينار للسنة املالية 2056.5 إىل  69/1970لسـنة املالـية      ملـيون ديـنار ل     280.4الـنفط الكويتـية مـن       

 ). 1جدول  (79/1980 مليون دينار يف عام 5940.5 ، ثم استمرت يف التزايد حتى بلغت 74/1975
 

ولقـد تواكبـت الـزيادة يف اإليـرادات النفطـية ومن ثم اإليرادات العامة للدولة ، مع تزايد معدالت اإل�فاق                
 احلاجــات األساســية مــن خدمــات التعلــيم والصــحة واإلســكان والكهــرباء واملــاء وغريهــا مــن   مــن خــالل توفــري

كمــا . لــك مبســتوى فــاق العديــد مــن الــدول النامــية ، واقــرتب مــن الــدول املــتقدمة   ذاخلدمــات االجتماعــية ، و
 إىل 1970 دينار عام    1373تضـاعف �صـيب الفـرد مـن الـناتج احملـلي اإلمجـايل باألسـعار اجلاريـة من حوايل                     

 إىل حوايل 70/1971 ملـيون ديـنار للسـنة املالـية     324.2 ، وارتفـع اإل�فـاق العـام مـن     1979 عـام   5320
 ).1996التو�ي ، (سنوياً  % 23 ، أي مبعدل منو بلغ 80/1981 مليون دينار لسنه 2630

 
اإل�فاق العام ميثل احملرك و�ظرا  لتملك الدولة للثروة النفطية وعائداهتا املالية احمللية واخلارجية ، أصبح 

الرئيسـي للنشـاط االقتصـادي ، وكـان للـتزايد يف معـدالت منـو ذلـك اإل�فـاق اآلثـار الواضحة يف هيكل االقتصاد                          
ــلمواطن الكويــيت مســتويات عالــية وضــعته يف مصــاف الــدول     . الكويــيت واــتمع  فلقــد حقــق متوســط الدخــل ل

واخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية لألفراد يف الكويت دون املـتقدمة ، كمـا وفـرت الدولـة املـنافع العامـة            
حتمـلهم أليــة تكالــيف سـواء رأمسالــية أو تشــغيله هلـذه املــنافع واخلدمــات ، وإمنـا هــناك رســوم رمـزية للقلــيل مــن      

ولقد ا�عكس ذلك جليا على معدالت وفيات األطفال وتوقعات احلياة ومستويات التغذية ومعدالت         . اخلدمـات   
 . ستهالك الطاقة وغريها من املؤشرات األخرى اليت أصبحت تضاهي مستوى الدولة املتقدمة ا
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 تطور املالية العامةتطور املالية العامةتطور املالية العامةتطور املالية العامة) ) ) ) 1((((جدول جدول جدول جدول 
 

98/1999 
 ختامي

97/1998 
 ختامي

96/1997 
 ختامي

95/1996 
 ختامي

94/1995 
 ختامي

93/1994 
 ختامي

92/1993 
 ختامي

91/1992 
 ختامي

89/1990 
 ختامي

80/1981 
 ختامي

 يانالب

 اإليرادات العامة          
 النفطية 4434.2 2935.7 495.9 2085.3 2324.3 2784.7 2490 2558 3208 2254
 غري النفطية 241.7 298.9 151.4 278.4 450.8 316 420 442 400 544

 مجلة اإليرادات العامة 4675.9 3234.6 647.3 2363.7 2775.1 3100.7 2910 3000 3608 2798
 اإل�فاق العام          

 املرتبات 638.8 882.9 828.9 968 1003.5 1065.5 1164 1245 1255 1299
 املستلزمات السلعية واخلدمات 508.7 232.8 231.2 250.7 248.8 293.7 261 257 266 309

  التحويليةاملصروفات املختلفة واملدفوعات 335.9 1396.7 2425.1 2237.9 2553.4 2409.7 2425 2265 2014 2056
 اإل�فاق اجلاري 1483.4 2512.4 3485.2 3456.6 3805.7 3768.9 3850 3767 3535 3664

 وسائل النقل واملعدات  14.1 61.5 65.7 347 28 200 19.3 27.7 20
 املشاريع اإل�شائية والصيا�ة 492.3 298.2 186.3 345.8 340 383.5 360.0 412.7 414 356
 اإل�فاق الرأمسايل 492.3 312.3 247.8 411.5 374.7 411.5 380.0 432.0 441.7 376
 االستمالكات العامة 391.8 200 111.7 3868.1 60 12.6 6 11.5 0.5 0.5

 مجلة اإل�فاق الداخلي 2367.5 3024.7 3844.7 3868.1 4212.2 4086.8 4230 4210 397.8 4040
 االحتياطيات واملخصصات 985 323.5 64.7 236.4 271.4 263.7 249 255.8 255.5 225.4

 إمجايل اإل�فاق واملخصصات 3614.6 3419.3 6176.2 4172.7 4512.2 4456.8 4479 4465.8 4233.3 4265.4
 رصيد امليزا�ية 1061.2 )184.7( )5528.9( )1809( )1737.1( )1356.1( )1569( )1465.8( )1128.3( )1467.4(

 .2000 وزارة التخطيط، – اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر
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 ، اسـتطاع االقتصاد الكوييت أن حيقق معدالت منو مرتفعة ،        جوخـالل تلـك احلقـبة مـن اال�ـتعاش والـروا            
 إىل 1970 مليون دينار لعام 1026حيـث تضـاعفت قـيمة الـناتج احملـلي اإلمجايل باألسعار اجلارية من حوايل       

سـنويا ، ومـن �احـية أخـرى ، تسـارع معـدل منو       % 61.7 ، وذلـك مبعـدل منـو بلـغ       1980 ملـيون لعـام      7755
، و�تج ) 2جدول ( مليون دينار لنفس الفرتة 5086 مليون دينار إىل 618الناتج احمللي للقطاعات النفطية من      

عـن ذلـك تـبين بر�امج شامل لبناء البنية التحتية مما تسبب يف ا�تعاش السوق احمللية وكان لقطاع التشييد والبناء             
 ).3جدول (ت االجتماعية األخرى دوراً رياديا فيه واخلدما

 
 الناتج احمللي باألسعار اجلاريةالناتج احمللي باألسعار اجلاريةالناتج احمللي باألسعار اجلاريةالناتج احمللي باألسعار اجلارية) ) ) ) 2((((جدول جدول جدول جدول 

 
 السنة %القطاعات النفطية  %القطاعات غري النفطية  الناتج احمللي

 1970 618.2 %60.26 407.677 %39.74 اإلمجايل

1025.9 29.50% 1028.06 70.50% 2456.56 1975 

3484.6 34.42% 2669.054 65.58% 5086.305 1980 

6449.9 50.7% 3264.8 49.3% 3185.1 1985 

7196.7 614% 4316.1 38.6% 2780.8 1989 

7230.5 53.5% 3872.6 46.5% 3357.9 1993 

7925.3 60% 4788 40% 3137.4 1995 

9106.6 60% 5474.1 40% 3632.5 1997 

7717.1 69.3 5347.1 30.7 2370.6 1998 

9032 64% 5678.4 36 3354.4 1999 

 . 2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر
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 هيكل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلاريةهيكل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلاريةهيكل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلاريةهيكل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية) ) ) ) 3((((جدول جدول جدول جدول 
 

 القطاعات 1980 1989 1995 1996 1997 1998 1999
 قطاع النفط 5086.3 2780.8 3136.8 4131.1 3653.7 2370.6 3354.4

 لزراعة والصيدا 14.1 46.8 34.1 37.2 363 35.3 35.7
 املناجم واحملاجر 3 1.7 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4

 الصناعات التحويلية 427.2 998 887.6 1101.2 1218.1 916.1 1100.4
 الكهرباء والغاز 73.9- 27.1- 31.7- 6.9- 20.6- 23.5- 42.8-

 التشييد والبناء 278 134.2 243.5 240.8 235.5 237.4 229.4
 التجارة والفنادق 595.3 651.9 618.8 626.9 631.6 642 646.6
 النقل واملواصالت والتخزين 181.3 296.1 362.3 388.7 405.9 462 505.9

 التمويل والعقار وخدمات األعمال 522.9 885.2 900.8 959 1090.4 1187.8 1278.6
 تماعية والشخصيةخدمات اتمع واخلدمات االج 659.9 1429.2 1869.3 1944.2 2073.9 2188.2 1177.8
 القطاعات غري النفطية 2607.8 4416 4242.2 5291 5671.8 5645.7 6031.8
 الناتج احمللي بسعر املنتج 7694.1 7196.8 8022.1 9422.8 9325.5 8016.3 9386.2

 رسوم االسترياد 61.3 63.6 68.2 77.3 83.2 84.2 84.9
 ات املصرفية احملتسبةاخلدم 0 117.7- 165- 197.5- 302.1- 382.4 438.3

 الناتج احمللي بقيمة املشرتي 77855.4 7142.7 7925.3 9302.6 9106.6 7718.1 9032.8
 . 2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر
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ا نات ، تضافرت جمموعة من التطورات العاملية واإلقليمية واحمللية لتضع قيودا هلذيومع بداية عقد الثما�
فقد استقرت عامليا أسعار " . حقبة اال�كماش والركود"لـذا تعتـرب هذه الفرتة   . التوسـع واال�ـتعاش االقتصـادي       

وواجـه العــامل  .  دوالر للـربميل يف منتصـف السـبعينات    36 دوالر للـربميل بعـد أن وصـلت    20الـنفط إىل حنـو   
 النفط اصبح إ�تاج النفط من حبر الشمال وخصوصـا الدول الصناعية ركودا اقتصاديا ، وكنتيجة الرتفاع أسعار         

واملكسـيك وكـندا ذو جـدوى اقتصـادية ممـا أدى إىل �قـص يف الطلـب عـلى إ�ـتاج دول مـنظمة األقطار املصدرة              
وواجهـت الكويـت وبعـض دول اخللـيج العـربي صـعوبة يف تسـويق �فطهـا ، واخنفضـت أسعار                      ) OPEC(للـنفط   

 2035تراجعـت اإليـرادات النفطـية مبـا يفـوق النصف لتصل إىل       وبالـتايل    1986الـنفط بصـورة حـادة يف عـام          
 ). 1جدول  (80/1981 مليون دينار عام 4434 بعد أن بلغت 88/1989مليون دينار عام 

 
وجـاءت احلـرب العراقـية اإليرا�ية لتضيف قيد آخر حلركة التوسع واال�تعاش يف البالد وخلق أجواء من         

ار السياسي فيها وزعزعة اعتماد الدول الصناعية على واردات النفط منها  عدم الثقة يف املنطقة وعدم االستقر     
 . ، مما حدا بتلك الدول إىل البحث عن مصادر بديلة ومتجددة للطاقة

 
أما من الناحية احمللية فقد أدى توافر الثروة لدى املواطنني باالجتاه إىل املضاربة يف سوق األوراق املالية        

 ، ومــا ترتــب علــيها مــن مشــاكل 1981/1982ات حدثــت أزمــة املــناخ يف عــام ومــع اشــتداد حــدة املضــارب
املديو�ـيات الصعبة لتضع قيداًً آخر على مسرية االقتصاد الكوييت مازالت آثارها تلقي بظالهلا حتى اليوم ، وكان         

 . أخطرها عدم الثقة يف سوق األوراق املالية  بل ويف االقتصاد الوطين برمته 
 

لتطورات ، فقد تراجعت اإليرادات العامة للدولة ، و�ظرا الخنفاض الطلب على النفط    وكنتـيجة لتلك ا   
الكويـيت ، كـان عـلى احلكومـة أن تعـيد الـنظر يف حـركة اإل�فـاق العام وتوجهاته ، ورفعت احلكومة شعار ترشيد           

) 1ا�ظر جدول ( ، اإل�فـاق كهـدف رئيسي لرب�امج سياستها االقتصادية وسجلت امليزا�ية ألول مرة عجزا ماليا            
، لكنه كان عجزا ظاهريا أو دفرتيا حيث مل يتضمن احتياطي األجيال القادمة وعائدات االستثمارات اخلارجية 

واستمر . الـيت فاقـت قيمـتها قـيمة العجـز يف ذلـك الوقـت وهلـذا مل يكـن العجـز مصدر إزعاج أو قلق للحكومة                   
مـن مجلة اإل�فاق العام  % 81ى حـتى أصـبح يشـكل مـا �سـبته      اإل�فـاق العـام اجلـاري يف الـتزايد سـنة بعـد األخـر            

 ، وتــزايدت معــدالت الصــرف عــلى 80/1991فقــط للســنة املالــية % 57 مقــابل 89/1990للســنة املالــية 
 حنو 89/1990املدفوعـات التحويلـية فنـتج عـن ذلـك اسـتمرار االجتـاه التصـاعدي لإل�فاق العام حتى بلغ عام               

 ). 1996، التو�ي (80/1981عن عام % 18تفاع �سبته  بليون دينار كوييت بار3.1

ــة الجــاءتو ــة الكويــت يف العــراقيغــزو  كارث ــار اقتصــادية   1990 أغســطس  لدول ــيت تركــت آث  ، وال
واجتماعـية مـا زالـت ا�عكاسـاهتا قائمة ليومنا هذا ، وكان  أخطرها على اإلطالق تفاقم العجز املايل يف البالد               
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وليس ظاهري كما ) لفـرق بـني مجلـة اإليرادات ومجلة النفقات العامة للدولة      أي ا (حبيـث أضـحى العجـز حقـيقي         
89 مليون دينار يف السنة املالية   185حدث يف املاضي ولقد تزايدت قيمة العجز يف امليزا�ية العامة للدولة من             

حـــتى  أن يصــل العجـــز إىل حـــوايل  . 94/1995 ملـــيون ديــنار يف الســـنة املالــية   1356 إىل حنــو  1990/
ــية    1467 ــنار للســنة املال ــيون دي ــية امل  98/1999  مل ــيا�ات احلكوم ــة  حســب الب ــد األخــذ   عدل ــك بع ، وذل

بإجـراءات اإلصـالح االقتصـادي مـن ختفـيض اإل�فـاق العـام وتعزيز اإليرادات ، ولكن جيب أن �ذكر هنا أن هذه                     
 األمنية ومل تتضمن أيضاً خدمة األرقـام مل تتضـمن أيـة اعـتمادات لألغـراض العسـكري ملقابلـة التزامات االتفاقيات         

 ). 1جدول (الدين 
 

وباختصـار ، ميكـن إرجـاع ظهور العجز احلقيقي يف امليزا�ية العامة بعد التحرير إىل جمموعة من العوامل             
ــنفقات     ــرادات والــبعض اآلخــر إىل جا�ــب ال ــرادات ، اخنفضــت  . يعــود بعضــها إىل جا�ــب اإلي ففــي جا�ــب اإلي

 اخلـارج الـذي كـان يشكل احتياطي األجيال القادمة اجلزء األكرب منها والذي استعمل      العـائدات االسـتثمارية مـن     
جـزء مـنه خـالل فـرتة الغزو وبعد التحرير يف متويل العمليات العسكرية يف حرب حترير الكويت يف جمهودات إعادة         

دة يف بند املرتبات وبند أمـا يف جا�ـب الـنفقات ، فمـا زال اإل�فـاق العـام يف تـزايد مطـرد خصوصـا الزيا         . البـناء   
 . من مجلة اإل�فاق العام% 85 حوايل 99/2000املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية اليت مثلت عام 

 
ومـن جهـة أخـرى جيـب أن �شـري يف هـذا اـال إىل أن دولة الكويت قد جنحت بعد التحرير يف إعادة         

 7.9 بلغـت قـيمة الناتج احمللي باألسعار اجلارية حنو   النشـاط االقتصـادي يف كافـة القطاعـات االقتصـادية حيـث        
 عـلى الـتوايل ،وهـو األمـر الـذي يسـتحق اإلشارة إليه       1999 و 1995 بلـيون ديـنار لعـام      9.1بلـيون ديـنار و      

إال أن قطاع النفط ما زال يشكل املصدر الرئيسي لتكوين . ةي العاملياتخاصة يف ظل الظروف الصعبة لالقتصاد
 إىل ما 1989عام % 39 اإلمجـايل ، بـل أن مسـامهته يف تكويـن الـناتج احمللي قد ارتفع من حوايل               الـناتج احملـلي   

، ومـا تـزال القطاعـات غري النفطية تعتمد بصورة مباشرة على اإل�فاق العام كما كان               1999عـام   % 40يقـارب   
 ). 3ول جد(الوضع قبل الغزو دون تغريات تذكر يف هيكل النشاط االقتصادي لتلك القطاعات 

 
أمـا الـنمط االسـتهالكي للمواطـنني فقـد استمر هو أيضا كما كان قبل الغزو حيث أن �سبة ما خيصص                 

واخلاص ما زال يشكل �سبة كبرية رغم ا�ه ) العام(من الناتج احمللي اإلمجايل لألفراد االستهالكي النهائي احلكومي 
، وكـان االسـترياد مـن اخلـارج هو     1999 يف عـام % 65 إىل حـوايل  1989عـام  % 77اخنفـض مـن مـا يقـارب       

 . املصدر الرئيسي لتلبية هذا االستهالك
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 االختالالت اهليكلية يف االقتصاد الكوييت وأسباهبا االختالالت اهليكلية يف االقتصاد الكوييت وأسباهبا االختالالت اهليكلية يف االقتصاد الكوييت وأسباهبا االختالالت اهليكلية يف االقتصاد الكوييت وأسباهبا : : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
 

لألحــداث إىل ا�ــه إذا كا�ــت عــائدات الــنفط قــد أتاحــت قــدرة مالــية   ابقة لقــد أظفــرت املــراجعة الســ  
حة للتنمية تسارعت يف ظلها معدالت منو اإل�فاق العام ن فان اسـتطاعت احلكومـة مـن خالهلـا تبـنى برامج طمو        

الـتطورات يف حقـبة الثما�يـنات والتسـعينات قـد أكـدت عـلى حقيقة واضحة وجلية وهي صعوبة االستمرار يف             
بأ�واعها وغريها من  وعـلى الـرغم من جناح دولة الكويت يف توفري كل مقومات احلياة       .مـثل هـذا الـنمط اإل�فـاقي       

البنـية األساسـية ، إال أن هـذه األمنـاط قـد أفـرزت العديـد مـن االختالالت اليت حدت من قدرة                 و لعامـة  ا مـرافق 
ومتثلت تلك االختالالت سواق العاملية ألو املتغريات يف ا مع األوضاع  و الـتعامل االقتصـاد الكويـيت عـلى التكـيف     

 : يف اآلتي
 
  اختالل هيكل االقتصاد–أ 
 

يعــتمد بصــورة شــبه مطلقــة عــلى قطــاع الــنفط يف متويــل األ�شــطة االقتصــادية   مــا زال االقتصــاد احملــلي  
وجند ا�ه .األخـرى والـيت ما كان ملعظمها أن يتطور لوال الدعم احلكومي الذي مت متويله باستخدام إيرادات النفط           

الستثمارات يف عـلى الـرغم مـن أن حـزمة احلوافـز االقتصـادية الـيت قدمـتها الدولـة خـالل بناء البنية األساسية وا            
الــتكوين الــرأمسايل ودعــم اإل�ــتاج احملــلي ، إضــافة إىل تشــجيع القطــاع اخلــاص عــلى زيــادة مشــاركة يف العملــيات   

إال أن تلــك القطاعــات قــد ركــزت بشــكل . اإل�تاجــية ومــا ترتــب عــلى ذلــك مــن ارتفــاع األعــباء املالــية للدولــة 
لى اإل�فاق العام واأليدي العاملة الوافدة يف تطورها مـلحوظ عـلى االسـتثمارات ذات العـائد السـريع واعـتمدت ع        

دون االلـتزام بتحقـيق التخصـيص األمثل للموارد املتاحة من خالل توظيفها فيما يعود بأعلى عائد اقتصادي ومن      
 . خالل االستفادة من امليزة النسبية لبعض قطاعات الصناعة

 
تج احمللي للقطاعات غري النفطية مقوما باألسعار       وقـد صـاحب التوسع يف اإل�فاق العام ارتفاع قيمة النا          

 3.87 ثم اخنفض إىل 1989 بلـيون دينار عام  4.32 إىل 1980 بلـيون ديـنار يف عـام         2.7اجلاريـة مـن حنـو       
 ، وان النمو االقتصادي للقطاعات 1999 بليون دينار عام 9.1 ثـم ارتفع إىل حوايل       1993بلـيون ديـنار عـام       

به تغريا جوهريا يف هيكل النشاط االقتصادي حيث بقى قطاع النفط يشكل املصدر     خـالل تلـك الفـرتة مل يصاح       
األول لتكوين الناتج احمللي اإلمجايل أما قطاعات اخلدمات واأل�شطة املرتبطة به ما زالت حتتل املراكز املتقدمة يف 

 ). 3جدول (تكوين الناتج احمللي غري النفطي 
 
  اختالل النمط االستهالكي-ب
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أدت الـتطورات يف الفـرتة املاضـية إىل شـيوع أمنـاط استهالكية اعتمدت على االسترياد من اخلارج               لقـد   
مـن جهـة ، ووفـرة األيـدي العاملـة الوافـدة مـن جهـة أخـرى ، وقـد أدى ذلـك إىل تد�ـي قمة العمل املنتج وبالتايل                

ى العامل الوافد حتى يف إجناز ارتفعـت قـيمة االستهالك والسعي للكسب السريع ، من خالل االعتماد الكبري عل       
ولقد أدت الزيادة يف معدالت توزيع الدخل على املواطنني من خالل املدفوعات التحويلية املالية .  أبسط األعمال

والعينــية كــتوفري خدمــات اإلســكان واخلدمــات الصــحية والتعليمــية واالجتماعــية والرتفيهــية إضــافة إىل توفــري       
واعـه وبأسـعار تقـل كثريا عن تكلفة إ�تاجها ، كل ذلك أدي إىل ارتفاع تكلفة الفرصة    الكهـرباء واملـاء والوقـود بأ�     

الـبديلة للعمالـة الوطنـية املنـتجة وتقلـيل احلافـز لـدى املواطـنني عـلى العمل وعلى االستمرار فيه حتى هناية العمر               
لعمالة الوطنية عن االخنراط يف اإل�ـتاجي للفـرد ومـع وفـرة األيـدي العاملـة الوافدة الرخيصة وغري املؤهلة عزفت ا         

 %. 90املهن واأل�شطة اإل�تاجية لذلك فان معظم العمالة الكويتية قد تركزت يف القطاع احلكومي حيث تعدت 
 

، فلقد ارتفع مستوى املعيشة ) من خالل سياسة التثمني والدعم(ومـع تـراكم حتويل الثروة إىل املواطنني      
ومع مرور الزمن تفاقم الوضع بفعل اثر احملاكاة مما أدى . ر مـن مظاهـر الرتف     و�ـوع الـنمط االسـتهالكي إىل اإلكـثا        

وأدى تـزايد حجـم الطلـب احلكومـي على املتطلبات السلعية      . إىل ارتفـاع مسـتويات االسـتهالك الـنهائي اخلـاص            
ي ، إىل أن اصبح واخلدمات ملقابلة احتياجات التوسع يف أ�شطة القطاع العام وارتفاع اإل�فاق االستهالكي احلكوم

االســتهالك الــنهائي الكــلي يســتخدم كــل عــام مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع الــناتج احملــلي اإلمجــايل ، ومــع حمدوديــة     
القطاعـات غري النفطية ، فلم يتمكن االقتصاد الكوييت من مقابلة التوسع يف الطلب الكلي واعتمد على الواردات   

 ). 4جدول  (1993عام % 102الكوييت حوايل بشكل كبري حتى بلغت درجة ا�كشاف االقتصاد 
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 هيكل اإل�فاق على الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلاريةهيكل اإل�فاق على الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلاريةهيكل اإل�فاق على الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلاريةهيكل اإل�فاق على الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية) ) ) ) 4((((جدول جدول جدول جدول 
 

 �وع اإل�فاق 1980 1989 1994 1995 1996 1997

  االستهالك النهائي-أ 3189.7 54762 5532.4 5884.8 6842.4 6890.3

  احلكومي-1 568 1814.1 2503.5 2612.4 2570.5 2546.3

  اخلاص-2 2324.8 3662.1 3028.9 3272.4 4271.9 4344

  إمجايل التكوين الرأمسايل-ب 1077.6 878.5 982 1100.2 1239.7 1239.7

  صادرات السلع واخلدمات-ج 6065 3743 3753 4248 4920.0 4845

 الواردات السلعية واخلدمية) - (-د 2577 2955 3098 3405 3695 3763

 اإل�فاق مجلة -ر 7755.4 7142.7 7380 7925.3 9307.1 9212

 . 2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر

 
  اختالل دور القطاع العام والقطاع اخلاص–ج 
 

�تـيجة لـتملك احلكومـة مصـادر الثروة وإدارهتا ملختلف األ�شطة خصوصا القطاع النفطي والصناعات       
ــية املتصــلة بــ  ــياه ، اخلدمــات التعليمــية     التحويل ــرباء ، امل ه إضــافة إىل إدارة املــرافق األساســية واخلدمــات كالكه

أدى ذلك إىل اتساع دور الدولة يف النشاط االقتصادي احمللي مبا      .  والصـحية واإلسكا�ية واالجتماعية وغريها    
يدة ومسؤوليات خمتلفة ، �شـأ عـن ذلـك مـن توسـع مـلحوظ يف األجهـزة بـإدارة احلكومـية الـيت حتملـت أعباء متزا             

بـدءا من توفري الفرص الوظيفية ألعداد متزايدة من املواطنني ومرورا بتقديم معظم اخلدمات االجتماعية والعديد             
فكان أن اصبح اجلهاز احلكومي . من السلع االقتصادية وا�تهاء بتسيري أمور اتمع وتنظيم شؤون حياته اليومية 

ة العمـل الكويتـية ومـا ترتـب على ذلك من مشكلة التضخم الوظيفي والذي يطلق        يسـتوعب اجلـزء األكـرب مـن قـو         
كمـا أن هيمـنة الدولـة على النشاط يف االقتصاد احمللي تتضح من خالل    " الـبطالة املقـنعة  " علـيه بعـض األحـيان       

 بعد 1999 عام يف% �75سـبة مشاركة القطاع العام يف الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية واليت بلغت حنو    
ولقد ترتب على اتساع در الدولة يف      .  عـلى الـتوايل      1989و  1985يف األعـوام    % 70.5و  % 69أن كا�ـت    

النشـاط االقتصـادي للـبالد ظهـور أمنـاط للمعيشـة واإل�ـتاج اعتمدت بشكل مباشر على زيادة معدالت استهالك          
الالت اهليكلـية الـيت يعـا�ي منها االقتصاد الكوييت    الـثروة بـدال مـن تطويـرها وتنميـتها ممـا زاد مـن املشـاكل واالخـت                 

 ). 1996التو�ي، (
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  اختالل يف الرتكيبة السكا�ية وهيكل قوة العمل–د 
 

لقـد تسـارعت معـدالت اسـتقدام وتشـغيل قـوة العمل الوافدة ويف املقابل تد�ي �سبة املواطنني الكويتيني         
يف اإل�فـاق عـلى املشـاريع اإل�شـائية للبنية األساسية خالل     إىل جممـوع السـكان وقـوة العمـل ، فمـع حـركة التوسـع         

 . عقدي السبعينات والثما�ينات، تسارع معدل الطلب على قوة العمل الوافدة يف خمتلف التخصصات واملهارات
 

من % 82من إمجايل السكان وما يزيد عن    % 73 يشكلون   1990فكـان أن اصـبح الوافدون يف عام          
ولقد ترتب عن ذلك اختالل ) . 5جدول  (  يف القطاع اخلاص مـن إمجـايل قوة العمل    %99 و   إمجـايل قـوة العمـل     

ــتفوق العــددي      واضــح يف هــيكل الرتكيــبة الســكا�ية وقــوة العمــل ، كمــا أن ذلــك االخــتالل مل ينحصــر يف جمــرد ال
أكثر من (هلم العرقية والنسـيب للوافديـن ،بـل تعـداه يف تركيـبه و�وعـية الوافديـن الذين اتسموا بالتنوع اهلائل يف أصو                  

 . وتد�ي املستوى التعليمي لدى قطاعات عريضة منهم )  جنسية140
 

 تطور أعداد السكان حسب اجلنسيةتطور أعداد السكان حسب اجلنسيةتطور أعداد السكان حسب اجلنسيةتطور أعداد السكان حسب اجلنسية) ) ) ) 5((((جدول جدول جدول جدول 
 

 السنة كوييت % وافد % اإلمجايل
738.662 5.30 391.266 47.0 347.396 1970 
994.837 69.1 687.682 30.9 307.755 1975 

1,357,952 71.5 971.257 28.5 386.695 1980 
1,697,301 72.3 1,226,828 27.7 470.473 1985 
2,135.676 73.2 1,563,300 26.8 572.376 1990 
1,484,431 56.7 841.835 43.3 642.596 1993 
1,752,622 61.8 1,082,992 28.2 669.630 1994 
1,801,797 61.5 1,107,189 38.5 694.608 1995 
1,894,362 62 1,173,711 38 720.651 1996 
1,979,689 62.3 1,237,596 37.7 747.093 1997 
2,027,103 61.7 1,232,596 38.3 776.383 1998 
2,107,195 61.9 1,303,250 38.1 803.945 1999 
2189.668 62 1,357,987 38 831.681 2000 

 . 2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر
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لألعوام % 72و % 68حيـث بلغـت �سـبة العمالـة الوافـدة غـري املؤهلة أو ذات املؤهالت الد�يا حوايل              
 عـلى الـتوايل وا�عكس ذلك على سوق العمل مبختلف مهنه وقطاعاته والذي اصبح خاضعا           1999 و 1989

وقـت الـذي تد�ـت فـيه مهـارات �سـبة كـبرية مـنهم وتركـزت شـرحية عريضـة منهم يف املهن                       لسـيطرة الوافديـن يف ال     
 ).6جدول (واأل�شطة اخلدمية ذات معدالت إ�تاجية منخفضة 

 
وعـلى الـرغم مـن السـيطرة العدديـة الواضـحة للوافديـن عـلى خمـتلف القطاعـات ، فـان قطاع خدمات                    

من جمموع قوة العمل الوافدة ، ومع % 45على ما يزيد عن  اـتمع واخلدمـات االجتماعـية والشخصـية اسـتحوذ           
ختـل احلكومـة يف توظيف الكويتيني يف قطاع خدمات اتمع واخلدمات الشخصية فكان أن اصبح هذا النشاط                  

مــن مجلــة قــوة العمــل يف الــبالد ومــا لذلــك مــن ا�عكاســات ســلبية عــلى مســتوى % 65يسـتوعب مــا ال يقــل عــن  
  .اإل�تاجية يف االقتصاد

 
 توزيع قوة العمل حسب املستوى التعليمي واجلنسيةتوزيع قوة العمل حسب املستوى التعليمي واجلنسيةتوزيع قوة العمل حسب املستوى التعليمي واجلنسيةتوزيع قوة العمل حسب املستوى التعليمي واجلنسية) ) ) ) 6((((جدول جدول جدول جدول 

  
1999  1989  

 املستوى التعليمي  كوييت وافد اإلمجايل كوييت وافد اإلمجايل

 عمالة غري مؤهلة 9.386 286.630 296.016 10.421 193.602 204.023

 عمالة شبه مؤهلة 64.763 340.320 405.083 81.638 203.641 285.279

 عمالة مؤهلة 44.561 117.051 161.612 50.779 71.437 122.217

 اإلمجايل العام 118.710 744.001 862.711 142.838 468.680 611.518

 . 1989 السمات األساسية للسكان وقوة العمل، وزارة التخطيط، - : املصدر

 . 2000 وزارة التخطيط، - اموعة اإلحصائية السنوية-

 
 بعض املالمح الرئيسيةبعض املالمح الرئيسيةبعض املالمح الرئيسيةبعض املالمح الرئيسية: : : : اسة العمل وخصائص سوق العمل الكوييتاسة العمل وخصائص سوق العمل الكوييتاسة العمل وخصائص سوق العمل الكوييتاسة العمل وخصائص سوق العمل الكوييتسيسيسيسي: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً

 
  سياسة التوظيف واألجور يف القطاع احلكومي–أ 
 

ــة املــتوفرة بــني االســتخدامات املخــتلفة لتحقــيق        ــع العمال إن اهلــدف مــن أي سياســة توظــيف هــو توزي
 . االستغالل األمثل للموارد، وبالتايل تعظيم الناتج احمللي اإلمجايل

 
والسـؤال الـذي يطـرح �فسـه هـنا، هـل سياسـة التوظيف واألجور للحكومة الكويتية هتدف إىل حتقيق                       

هـذه الغايـة اإلجابـة طـبعاً بالـنفي، ألن سياسة التوظيف اليت ا�تهجتها احلكومة ليس الغرض منها توزيع قوة العمل         
واالجتماعي الذي صاحب النمو يف الثروة الكويتية بني االستخدامات املختلفة لتوفري متطلبات التغري االقتصادي    

وإمنـا هتدف يف املقام األول إىل توزيع عائدات الثروة النفطية بني املواطنني بغض النظر عن مدى كفاءة           .  النفطـية 
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أي أن احلكومة استخدمت سياسة التوظيف كوسيلة من بني وسائل أخرى لتوزيع .  استخدام قوة العمل الوطنية
ومـن أجـل حتقيق هدف توزيع الثروة اتبعت احلكومة سياسة الضمان الوظيفي للمواطن أي أن           .  الـثروة النفطـية   

 .  لكل مواطن احلق يف الوظيفة احلكومية بغض النظر عن مؤهالته وقدراته العلمية والعملية
 

وملـا كـان هـدف سياسـة التوظيف يف القطاع احلكومي هو توزيع الثروة، فإن مستوى الرواتب واألجور              
وكان من أخطر ما .   هذا القطاع تأثر بدرجة كبرية بعوامل اجتماعية وسياسية إىل جا�ب العامل االقتصادييف

واخنفاض قيمة العمل  ) اإل�تاجية(واجلهد  ) اجلور واملرتبات (ترتـب عـن هذه السياسة هو تشوه العالقة بني العائد            
كن القول إن األجور واملرتبات يف القطاع احلكومي بل أ�ه مي. املنـتج لـدى فـئات عريضـة مـن قـوة العمالـة الكويتـية              

تفـوق إ�تاجـية العـامل يف هـذا القطـاع والـيت ميكـن التدلـيل علـيها من خالل مقار�ة مستويات األجور والرواتب يف             
القطاع احلكومي مع القطاع اخلاص حسب املستوى التعليمي واملهين، حيث تعكس مستويات اجلور والرواتب يف            

 إىل حـد مـا إ�تاجـية العـامل بسـبب الـدور الكبري للعوامل االقتصادية يف حتديد مستويات األجور                    القطـاع اخلـاص   
 ). 1993القيسي، (
 

احلكومـية هـو تركيز   ) األجـر أكـرب مـن اإل�تاجـية    (وكا�ـت النتـيجة احلتمـية لسياسـة التوظـيف واألجـور            
ات الطــابع اخلدمــي غــري املنــتج بســبب  الكويتــيني، وخاصــة مــن ذوي املؤهــالت املنخفضــة يف املهــن احلكومــية ذ 

ممـا أدى إىل متركز الوافدين يف مهن اإل�تاج، وبالتايل سيطرة العمالة          .  اخنفـاض قدرهتـم التنافسـية يف سـوق العمـل          
الوافـدة عـلى القطـاع اخلـاص والقطاعـات اإل�تاجـية وأضـحى أداء االقتصـاد الكويـيت ومنـوه مـرهون بأداء العمالة                        

 . الوافدة
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 ؤ السوق جتز–ب 
 

لقـد أشـارت العديـد مـن الدراسـات إىل وجـود ظاهـرة جتـزؤ السـوق يف سـوق العمل الكوييت سواء بني                
ويربز التجزؤ يف فروقات األجور بني الكويتيني والوافدين أو بني الكويتيني     .  قطـاع عـام وخـاص، كويتـيني ووافدين        

 .  أ�فسهم بني القطاعني العام واخلاص
  

 وافـدة ختـتلف الـرؤية إلـيها بـني رغـبة ما زالت �ظرية يف تقليص حجمها وذلك            فمـن �احـية جنـد عمالـة       
العتـبارات اقتصـادية واجتماعـية وثقافـية وواقـع عمـلي يظهر تزايدها أو على األقل تزايد بعض فئاهتا خصوصاً         

 . األقل تعليماً ومهارة
 

وإن كا�ـت هذه  . مـل ومـن �احـية أخـرى جنـد عـدم الـتوافق بـني خمـرجات التعلـيم وحاجـات سـوق الع              
املشـكلة مشـرتكة مـع العديـد مـن األقطـار العربـية واخلليجـية عـلى وجـه اخلصـوص، فإهنا يف الكويت متثل أمهية              
خاصـة �ظـراً لتوسـع الـنظام التعلـيمي يف أعلى مراحله ولزيادة �صيب اإل�اث فيه مع اخنفاض معدل مسامهتهم يف                

 . لدراسات اإل�سا�ية واالجتماعية والرتبوية على اخلصوصسوق العمل وهليكل اجلامعة الذي مييل باجتاه ا
 

) 7جدول (فـال جـدال أن سـوق العمل يف الكويت جمزأة جتاه الكويتيني والوافدين فالتوزيع املهين النسيب      
% 47حوايل ( يشـري إىل أن النسـبة األكـرب مـن قـوة العمـل الكويتـيني تـتمركز يف فئة املوظفني والكتبة               1999لعـام   

47للمجموع وترتفع النسبة إىل % 29(وفئة املهن العلمية والفنية ) لدى الذكور% 49ع وتصل إىل حوايل للمجمو

للذكـور ولـدى فـئة اخلدمات للنساء    % 53(بيـنما يـتمركز الوافديـن يف فـئة عمـال اإل�ـتاج والتشـغيل              ). للنسـاء % 
 ).2000ملصرفية معهد الدراسات ا (1988وقد كان الوضع شبه ذلك أيضاً عام %). 76حوايل 

 
وتـنمو سـوق العمـل يف الكويـت بشـكل قـد ال يتماشـى مع مفهوم اال�تقال من رأمسال بشري متواضع إىل           

) 8(ويعطي اجلدول ). على األقل بناء على واقع الشهادات التعليمية أو السنوات(خمـزون يتمـتع مبهـارات عالـية        
 .2000منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت تكويت الوظائف حتى عام 
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 ) %) %) %) %1999((((حسب املهنة واجلنسية والنوع حسب املهنة واجلنسية والنوع حسب املهنة واجلنسية والنوع حسب املهنة واجلنسية والنوع ) ) ) )  سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق15((((التوزيع النسيب لقوة العمل التوزيع النسيب لقوة العمل التوزيع النسيب لقوة العمل التوزيع النسيب لقوة العمل ) ) ) ) 7((((جدول جدول جدول جدول 
 

 كوييت وافد
 ذكور إ�اث مجلة ذكور إ�اث مجلة

 املهن

 مهن فنية وعلمية 19.5 47.3 29.0 8.3 10.4 8.7
 مديرون إداريون ورجال أعمال 3.6 0.8 2.6 2.4 0.4 2.0
 موظفون وكتبة 49.3 43.8 47.4 6.7 7.1 6.8
 بيع 2.0 0.3 1.4 8.3 2.7 7.1

 خدمات 14.3 4.3 10.9 18.1 76.3 30.3
 زراعة وصيد 0.1 - 0.1 1.9 )1 (- 1.5

 إ�تاج وتشغيل  8.6 1.8 6.3 53.3 2.2 42.6
 غري مصنف 2.6 1.7 2.3 1.0 1.0 1.0
 اموع 100 100 100 100 100 100

 األعداد املطلقة 145141 76246 221387 793210 211537 1004747
 ). 2001(وديع : املصدر

 
 2000منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت تكويت الوظائف منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت تكويت الوظائف منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت تكويت الوظائف منو املهن حسب اجلنسية ومعدالت تكويت الوظائف ) ) ) ) 8((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 
 املهن كوييت وافد %�سبة التكويت 

 األطباء والعلميون 1825 4935 27
 املهندسون 4197 12513 24
 االقتصاديون والقا�و�يون 6380 15421 29
 املدرسون 30068 19442 59
 املديرون واملشرفون 45247 35062 55
 األدباء والفنا�ون واالجتماعيون 8636 5669 58
 رجال األعمال والقائمون بأعمال البيع 3063 16929 9
 الفنيون يف اهلندسة 8374 9615 36
 الفنيون يف الطب والعلوم 4354 12576 26
 الشرطةالكتبة ورجال  84863 71607 59
 العمال احلرفيون يف اإل�تاج 10908 91460 9
 العمال �صف املهرة يف اإل�تاج 2022 44626 4
 عمال اخلدمات والزراعة 1603 89065 2
 العمال العاديون 10758 541003 2
 غري مبني 5232 9739 34
 مجلة 227530 979662 18

 . 2000،  وزارة التخطيط-اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر

 حوايل 1993ومـن املهـم هنا اإلشارة إىل أن خدم يف املنازل يشكلون �سبة هامة إذ بلغ عددهم عام           
 ألف 240 إىل حوايل 2000ولكن الرقم قد ارتفع خالل عدة سنوات ليصل يف هناية عام .   ألـف فرداً   170
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ايد السكان وتزايد الدخل ومعدل وهو معدل يفوق معدل تز  .  سنوياً% 12عـامل أي مبعدل منو يصل إىل حوايل         
تـزايد التعلـيم احملـلي وتـزايد مشـاركة املـرأة بالنشـاط االقتصـادي ومعـدل منـو إمجـايل القوة العاملة الذي بلغ للفرتة                      

وإذا مـا أضـيف العمـال غري املهرة يف القطاعات االقتصادية األخرى فإن �سبة العمالة غري          %.   6ذاهتـا حـوايل     
 .  وهي �سبة هلا مدلوالهتا االقتصادية2000من مجلة قوة العمل الوافدة يف عام % 57 املهرة تصل إىل حوايل

 
ومــن جهــة أخــرى تظهــر البــيا�ات أن متوســط ســاعات العمــل األســبوعية لــدى العــاملني الكويتــيني أقــل   

عمل  أعطت متوسط ساعات ال   1988فـإن �ـتائج حبـث القـوة العاملـة بالعيـنة يف مـارس                . بالقـياس إىل الوافديـن    
وختــتلف هــذه املتوســطات حســب املهــنة .  ســاعة للوافديــن52 ســاعة مقــابل 39األســبوعية لــدى الكويتــيني 

من ساعات % 63فالكوييت يعمل عدد ساعات ال تتجاوز . ولكـنها يف كـل املهـن هلـا �فـس االجتـاه         ) 9جـدول   (
وتصل النسبة إىل . ال اخلدماتيف أعم% 75عمـل الوافـد يف فـئة املشـتغلني بالـزراعة وتربية احليوا�ات والصيد و           

وإذا . لدى املشتغلني يف املهن العلمية والفنية %  88لـدى املوظفـني التنفـيذيني والكتابـيني وحوايل          % 88حـوايل     
 دينار 511قار�ا مستويات األجر حسب املهنة واجلنسية فإن الفوارق أيضاً كبرية فإن متوسط أجر الكوييت كان 

ختـتلف الفـوارق النسـبية حسـب املهـنة فتصـل إىل أقصـى الفرق للعاملني بالزراعة                  و.  ديـنار للوافـد    218مقـابل   
 . وتربية احليوا�ات وأقل الفوارق لفئة املشتغلني باملهن العلمية والفنية

 
وقـد يـربر هـذه الفـوارق اخـتالف يف مسـتويات التأهـيل حسـب املهـنة بني الكويتيني والوافدين ولكن ال                    

إن الــتفاوت العــام يف مســتوى ) 1998(مــتويل . لــك ولكــن أوضــحت دراســة د يوجــد بــيا�ات تفصــيلية عــن ذ 
األجور بني الكويتيني والوافدين ميكن إرجاعه ولو جزئياً إىل تفاوت درجة التأهيل بني العمال من اموعتني حيث 

كما بينت الدراسة . أن �سـبة العمالـة الكويتـية ذات املؤهـالت املتوسطة والعليا تفوق بكثري �سبة العمالة الوافدة       
أن تفاوت األجور يف القطاعات اإل�تاجية املختلفة ميكن إرجاعه جزئياً إىل أن العمالة الكويتية ترتكز يف قطاعات            

أما بالنسبة لتفاوت األجور . إ�تاجـية تتمـتع بدرجـة كـثافة رأمسالـية عالـية وحتـتاج إىل درجـات عالية من املهارة         
�ظــام العــالوات االجتماعــية الــيت تتــبعه الكويــت لتشــجيع الــزيادة الطبيعــية يف عـلى مســتوى املهــنة فإ�ــه يــرجع إىل  

 . سكاهنا حتى يتسنى هلا التغلب على اخللل يف اهليكل السكا�ي الذي تعا�ي منه منذ سنوات بعيدة
 

حتليال مناسباً للطلب على العمالة ) 1998(ومـن �احـية أخـرى فقد قدمت دراسة الرمضان والتو�ي      
خلدمـات االجتماعـية يف دولـة الكويـت معـتمدة عـلى منـوذج قياسـي ألهـم وأكـرب األ�شطة االقتصادية                       يف �شـاط ا   

وقـد اعـتمد بـناء الـنموذج على بيا�ات مسح مقطعية سنوية تتعلق بالعمالة وحجم            . املوظفـة للعمالـة يف الكويـت      
لكل من الكويتيني والوافدين وقد عاجل النموذج الطلب على العمالة بشكل منفصل . النشاط االقتصادي واألجور

وقـد أظهـرت �ـتائج الـنموذج أمهـية األجر احلقيقي كأحد      . للوقـوف عـلى ديناميكـية الطلـب لكـل مـن اموعـتني         
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العوامـل املهمــة واحملــددة للطلـب عــلى العمالــة الوافــدة ومجلـة  الطلــب عــلى العمالــة يف حـني مل يكــن مــتغري األجــر     
كما أظهر النموذج تأثري الطلب على العمالة   . د الطلب على العمالة الكويتية    احلقيقي ذو معنوية إحصائية يف حتدي     

: بشـقيها بشـكل مباشـر بالـتغريات الطارئـة عـلى مسـتوى النشاط االقتصادي باستخدام أي من املتغريات التالية                   
 .العامالناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية أو الناتج اإلمجايل للقطاع غري النفطي أو اإل�فاق 

 
 ))))1988مارس مارس مارس مارس ((((متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجر الشهري حسب أقسام املهن متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجر الشهري حسب أقسام املهن متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجر الشهري حسب أقسام املهن متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجر الشهري حسب أقسام املهن ) ) ) ) 9((((جدول جدول جدول جدول 

 
�سبة  متوسط ساعات العمل األسبوعية KDمتوسط األجر الشهري بالدينار 

 كوييت وافد �سبة كوييت  وافد متوسط عام ك.غ/ك
 أقسام املهن

  باملهن العلمية والفنيةاملشتغلون 35 40 87.5 560 430 468 130.2

 املديرون واالداريون ومديرو األعمال 38 48 79.2 1194 771 944 154.9

 املوظفون التنفيذيون والكتابيون 38 43 88.4 434 282 345 153.9

 املشتغلون بأعمال البيع 43 51 84.3 478 270 292 177.0

 اتاملشتغلون بأعمال اخلدم 45 60 75.0 451 130 169 346.9

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

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

 املتوسط العام 39 52 75.0 511 218 268 234.4

 ). 2001(وديع : املصدر

 
  املشاركة يف سوق العمل–ج 

 
فإن �سبة السكان خارج القوة البشرية . البشرية يف الكويت جدير باالهتمامإن وضع املشاركة يف القوة     

اموعـة اإلحصائية السنوية لعام  (، %)19وللوافديـن  % 74وهـي للكويتـيني      (2000عـام   % 35بلغـت حـوايل     
2000 .( 

 
.  أمـا مـن هـم يف القـوة البشـرية فيـتوزعون أيضـاً حسـب املشـاركة يف قـوة العمل أو من هم يف خارجها                

).   للوافديــن83للكويتــيني و % 48 (2000لعــام % 73وتــبلغ �ســبة املشــاركة يف قــوة العمــل مــن القــوة البشــرية 
ــوة العمــل إىل إمجــايل الســكان فقــط       ــبلغ �ســبة املشــاركة يف ق ــام % 54وت ــيني و % 27 (2000لع % 70للكويت

يف حني سجل معدل .  سنوات السابقةوهو ما يشري إىل حتسن طفيف يف مشاركة الكويتيني باملقار�ة بال) لغريهم
 ). للوافدين% 0.7للكويتيني و % 1حوايل (للمجموع % 0.79 فقط 2000البطالة لعام 
 

عام % 36من ) كوييت ووافد (وقـد تطـورت املشـاركة يف النشـاط االقتصـادي حسـب الـنوع واجلنسية                 
تراجع طفيف إىل ، ولكنه سجل 1998عام % 55 و1993عام % 52 وإىل 1985عام % 40 إىل 1980

وتشري البيا�ات أيضاً إىل حتسن ضئيل يف معدالت املشاركة للكويتيني مع تراجع ضئيل يف     .  2000عـام   % 54
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% 25 كــان 1996إن معــدل املشــاركة للكويتــيني عــام  ).  10جــدول (معــدل النشــاط للوافديــن مــن الــنوعني  
للكويتيني مقابل % 27 لتصبح 2000يال عام وارتفعـت النسـبة قل    .  للوافديـن % 70للـنوعني معـاً مقـابل حـوايل         

% 19مقابل % 16وختتلف هذه النسب حسب النوع فهي مل تتجاوز لإل�اث الكويتيات .  للوافدين% 69حوايل 
 .   على التوايل2000للمجموعتني عام % 45وحوايل % 18 وأصبحت النسبة 1996للوافدات عام 

 
 املشاركة يف النشاط االقتصادياملشاركة يف النشاط االقتصادياملشاركة يف النشاط االقتصادياملشاركة يف النشاط االقتصادي) ) ) ) 10((((جدول  جدول  جدول  جدول  

  حسب النوع واجلنسية حسب النوع واجلنسية حسب النوع واجلنسية حسب النوع واجلنسية2000----1996
 

  العام كوييت وافد مجلة
68.0 81.7 33.5 1996 
 ذكور 2000 35.8 81.2 67.6
32.3 45.4 16.3 1996 
32.4 45 19 2000 

 إ�اث
  

54.1 69.8 24.9 1996 
 مجلة  2000 27 69 54

 . 2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر
 

سـبب هـذه النسـب الضـئيلة ملسـامهة الكويتـيني العتبارات عديدة أمهها كرب حجم فئات العمر           ويعـود   
إال أن .  الصـغرية والشـابة يف اهلـرم السـكا�ي ودخول الشباب يف التعليم وضعف مشاركة اإل�اث يف سوق العمل         

 تشـري إىل زيادة �صيبهم يف      ارتفـاع مسـتوى التعلـيم املـتزايد لـدى اإل�ـاث والـتحوالت اجلاريـة عـلى اـتمع الكويـيت                     
وإذا حسبنا �سبة   .  املشاركة وخصوصاً مع التأ�يث املالحظ ملهن معينة كالتدريس ووظائف احلكومة الكتابية          

، فإ�نا �الحظ تراجع هذه النسبة )11جدول (مـن هـم خـارج قـوة العمـل إىل قـوة العمل حسب النوع واجلنسية                 
وبالطبع فإن هذه النسب . دياد طفيف لدى الوافدين وهو أمر ملفت للنظرمقابل از) للنوعني معاً(لدى الكويتيني 

 . تكرب لدى اإل�اث عنها لدى الذكور
 

 �سبة خارج قوة العمل إىل قوة العمل�سبة خارج قوة العمل إىل قوة العمل�سبة خارج قوة العمل إىل قوة العمل�سبة خارج قوة العمل إىل قوة العمل) ) ) ) 11((((جدول  جدول  جدول  جدول  
  حسب النوع واجلنسية حسب النوع واجلنسية حسب النوع واجلنسية حسب النوع واجلنسية2000----1996للفرتة بني للفرتة بني للفرتة بني للفرتة بني 

 
  العام كوييت وافد مجلة

13.2 5.7 58.5 1996 
 ذكور 2000 47.4 5.8 12.5
106.7 65.2 245.8 1996 
107 69.4 208.4 2000 

 إ�اث
  

34.9 18.4 120.1 1996 
 مجلة  2000 106 20 35

 .2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر
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أما من �احية معدالت املشاركة يف سوق العمل حسب مستوى التعليم واجلنسية، فمن �احية الكويتيني      
ويصل إىل ) ومعظمهم �ساء(لدى األميني % 7.5دل يـتزايد مـع ارتفـاع مستوى التعليم فهو يرتاوح بني          جنـد أن املعـ    

وهو أمر يتناسب مع  .  لـدى محلـة املؤهالت اجلامعية وما فوق       % 92لـدى محلـة الـثا�وي وحـوايل         % 40حـوايل   
أما من .  يـاد املسـتوى التعلـيمي   مفهـوم االسـتثمار يف رأس املـال البشـري، ويشـري إىل إسـهام اإل�ـاث املـتزايد بازد            

�احـية الوافديـن فإن املعدل مرتفع لكل الفئات عدا محلة االبتدائية واملتوسطة وغالباً ما يكون سبب ذلك متابعة        
 ). 12جدول (عائالت الوافدين للدراسة يف سن هاتني املرحلتني 

 
ا�ي للكويت فإن قوة العمل من وعـلى الـرغم مـن كرب حجم الفئات الصغرية السن والشابة يف اهلرم السك     

ولكن هذه النسبة .  1993من قوة العمل الكويتية عام  % 23 سـنة بلغت �سبة حوايل       29فـئة عمـر أقـل مـن         
فقد بلغت �سبة من هم من    .  بيـنما ارتفعـت �سبة الكبار     % 20 لتصـل إىل حـوايل       2000قـد اخنفضـت عـام       

 . 1993عام % 8 حوايل  مقابل2000عام % 11 سنة فما فوق حوايل 50ذوي العمل 
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  (%) (%) (%) (%)2000معدالت املشاركة يف سوق العمل ومستوى التعليم عام معدالت املشاركة يف سوق العمل ومستوى التعليم عام معدالت املشاركة يف سوق العمل ومستوى التعليم عام معدالت املشاركة يف سوق العمل ومستوى التعليم عام ) ) ) ) 12((((جدول  جدول  جدول  جدول  
 

  كوييت وافد

 أمي 8 65
 يقرأ ويكتب 12 80
 ابتدائية 10 30
 متوسطة 31 43
 ثا�وي 40 69
 فوق الثا�وية وحتت اجلامعة 89 86
 جامعة وما فوق 92 89
 إمجايل 30 60

 . 2000 وزارة التخطيط، -ساهبا من اموعة اإلحصائية السنويةمت ح: املصدر
 

(لإلمجايل % 0.8 مل تتجاوز 2000وال تشكل البطالة الصرحية مشكلة كبرية يف الكويت فهي يف عام           
لإلمجايل % 1وهـي أكـثر ارتفاعـاً لـدى الكويتـيني إذ تـبلغ حوايل               ).  لـدى الذكـور   % 0.8لـدى اإل�ـاث و      % 0.7

ــة اإل( ــاض لــدى      ).  2000 وزارة التخطــيط، -حصــائية الســنوية اموع ــبطالة حنــو االخنف وإذا كــان اجتــاه ال
1996عام % 0.6بعد أن كان حوايل % 0.7 حوايل 2000الكويتـيني فإ�ه يرتفع لدى الوافدين حيث بلغ عام        

 . 
 
  اختالل التوزيع القطاعي للقوة العاملة–د 

 
ساسـي للدخل جعل التوزيع القطاعي يتمركز يف قطاع  إن اعـتماد دولـة الكويـت عـلى الـنفط كمصـدر أ        

يف الكويت من قوة العمل النسائية يشتغلن % 98وينطبق هذا التمركز بشدة أكثر لدى اإل�اث حيث     .  اخلدمـات 
 . يف هذا القطاع

 
مل يزد عن تركيز هذه الصورة يف الكويت    ) سنوات التعداد  (1995 و   1980وإن الـتطور بـني عـامي        

 1995من العاملني الذكور عام    % 65معظـم العمالـة يف قطـاع اخلدمـات إذ يشكل القطاع حوايل              حيـث يـتمركز     
) 1980لعــام % 67مقــابل  (1995عــام % 98ولإل�ــاث النســبة األكــرب إذ تــبلغ  ) 1980عــام % 62مقــابل (

ثة أن ولقـد أظهرت بيا�ات حدي .   تعـداد السـكان   -حسـب البـيا�ات املـتاحة مـن اموعـة اإلحصـائية السـنوية             
% 3لقطاع الصناعة وحوايل  % 17لقطاع اخلدمات وحوايل    % 80 هـو حـوايل      2000توزيـع القـوى العاملـة عـام         

 ). 2000اموعة اإلحصائية السنوية (لقطاع الزراعة 

  اختالل توزيع قوة العمل حسب القطاع، اجلنسية والنوع–هـ 
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.  من الوافدين% 82للكويتيني و % 18 بني 2000تـتوزع قـوة العمـل يف الكويـت حسـب اجلنسية عام              
ففي الوقت الذي يتمركز الكويتيون يف احلكومة .  ولكـن النسـب تـتغري حسـب قطـاع العمـل احلكومـي أو اخلاص               

فقط يف القطاع اخلاص جند أن الوافدين يتمركزون يف القطاع اخلاص أساساً    % 6مقابل  % 94بنسبة بلغت حوايل    
 . كومييف القطاع احل% 9مقابل % 91حوايل 

 
وتلعـب خاصـية جتـزئة السـوق مـن حيـث فوارق األجر والتعويضات ودرجة أمان العمل دوراً كبرياً يف                 

كما تتوزع قوة العمل حسب    .  تفسـري هـذا الـتمركز إضـافة بالطـبع لفـوارق التعلـيم والعوامل االجتماعية األخرى                
مقابل % 35للذكور واإل�اث   % 65ايل  حيـث أن الـتوزيع لـدى الكويتيني حو        .  الـنوع واجلنسـية إىل صـورة أخـرى        

 . لإل�اث لدى الوافدين% 21للذكور و % 79
 

ويعــود ذلـك أساســاً، إىل  . إن فجـوة املشـاركة حســب الـنوع تقــل لـدى الكويتــيني عـنها لــدى األجا�ـب      
اخـتالف الرتكيـب حسـب الـنوع لـدى كل من اتمعني حيث أن الوافدين يتميزون مبجتمع �سبة اإل�اث فيه قليلة              

ومن �احية أخرى فإن . وهـو جمـتمع يغلـب علـيه العزوبية لدى شرائح عديدة من العاملني ذوي الدخل املنخفض     
تــزايد إســهام اإل�ــاث يف النشــاط االقتصــادي يعــود إىل التعلــيم أساســاً وإىل سياســة اإلحــالل إضــافة إىل عوامــل   

 .اجتماعية أخرى مثل تأخر سن الزواج، والتغري يف التقاليد
 

 األعمـال املـتعلقة بالـتدريس واألعمال    2000الكويتـيون يف عـدد حمـدود مـن املهـن أوهلـا عـام                ويرتكـز   
يليها املهن اإلدارية % 58يليها األدباء والفنا�ون واالجتماعيون     %  59املكتبـية ورجـال الشـرطة والدفـاع حـوايل           

 ). 8جدول % (36ثم الفنيون يف اهلندسة % 55واإلشرافية 
 
 العمل تدهور إ�تاجية –و 

 
مـن املالحـظ أن القـيمة املضـافة للعـامل الواحـد ترتاجـع يف قطـاعي اسـتخراج الـنفط والغـاز والتشييد              

باملتوسط يف القطاعات املأخوذة عدا استخراج النفط والغاز ) 13جدول (والبناء وكذلك يرتاجع أجر املشتغل 
 . 1995 و 1985بني 

 1995----1985ني يف بعض القطاعات يف االقتصاد الكوييت ني يف بعض القطاعات يف االقتصاد الكوييت ني يف بعض القطاعات يف االقتصاد الكوييت ني يف بعض القطاعات يف االقتصاد الكوييت تطور القيمة املضافة وتعويض العاملتطور القيمة املضافة وتعويض العاملتطور القيمة املضافة وتعويض العاملتطور القيمة املضافة وتعويض العامل) ) ) ) 13((((جدول  جدول  جدول  جدول  
 

1995 1985 
متوسط األجر 

السنوي للمشتغل 
 الواحد

القيمة املضافة 
للمشتغل 
 الواحد

عدد 
 املشتغلني

متوسط األجر 
السنوي للمشتغل 

 الواحد

القيمة املضافة 
 للمشتغل الواحد

عدد 
 املشتغلني

 القطاع
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 استخراج النفط والغاز 5173 615697 11947 6306 579363 14505

 الصناعات التحويلية 49013 7818 3638 63189 20690 3189

 التشييد والبناء 58703 4416 2696 64133 3798 2679

 ). 2001( و وديع 2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر
 

 عــام 2679 وأصــبح حــوايل 1985 ديــنار بالعــام للفــرتة 2696فمتوســط األجــر يف التشــييد كــان  
وكذلــك تضــاعفت القــيمة املضــافة للمشــتغل يف .  للعــامل الواحــد3798 بيــنما بلغــت القــيمة املضــافة 1995

وعموماً، .  1995 لعام 20690 ديـنار إىل     7818 الـبالغ    1985الصـناعات التحويلـية مـن متوسـط الفـرتة           
مـن تدهـور يف معظم قطاعات النشاط   ) يل للعـامل الواحـد  الـناتج احملـلي اإلمجـا   (ميكـن القـول أن اإل�تاجـية تعـا�ي        

 . االقتصادي يف الكويت وبالتايل يف جممل االقتصاد الوطين
 

 التنمية البشرية وعالقة التعليم بسوق العملالتنمية البشرية وعالقة التعليم بسوق العملالتنمية البشرية وعالقة التعليم بسوق العملالتنمية البشرية وعالقة التعليم بسوق العمل: : : : خامساًخامساًخامساًخامساً
 

ــائي إىل أن الكويـــت       ــتحدة اإلمنـ ــر�امج األمـــم املـ ــرية الـــذي يعـــد مـــن قـــبل بـ ــية البشـ ــيل التنمـ ــر دلـ أظهـ
.  دول املـــتقدمة يف جمـــال التنمـــية البشـــرية بـــل أهنـــا اســـتحوذت عـــلى املرتـــبة األوىل عربـــياً  تقـــع يف مصـــاف الـــ

ــة           ــر دولـ ــلى تأخـ ــدل عـ ــثالث يـ ــية الـ ــلمراحل التعليمـ ــلمي لـ ــيل العـ ــيل التحصـ ــإن دلـ ــك فـ ــن ذلـ ــرغم مـ ــلى الـ وعـ
تطـــور مكو�ـــات التنمـــية البشـــرية ) 14(ويظهـــر جـــدول .  الكويـــت عـــن العديـــد مـــن الـــدول العربـــية األخـــرى

 . 2001-1995الكويت خالل الفرتة من يف 
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 تطور مكو�ات التنمية البشرية يف الكويتتطور مكو�ات التنمية البشرية يف الكويتتطور مكو�ات التنمية البشرية يف الكويتتطور مكو�ات التنمية البشرية يف الكويت) ) ) ) 14((((جدول  جدول  جدول  جدول  
 

دليل التنمية البشرية 
(HDI) 

الناتج احمللي للفرد املصحح 
 بالقوة الشرائية املعادلة

دليل التحصيل العلمي 
 للمراحل الثالث

 سنة التقرير توقع احلياة الالأمية

0.821 8326 47 76.9 74.9 1995 
0.836 21630 53 77.4 75.0 1996 
0.844 21875 57 77.8 75.2 1997 
0.848 23848 58 78.6 75.4 1998 
0.883 25314 57 80.4 75.9 1999 
0.836 25314 58 80.9 76.1 2000 
0.818 17289 59 81.9 76.0 2001 

 . UNDP ،2001تقارير التنمية البشرية، : املصدر
 

ت تطبيقـية عديـدة إىل أن التعليم يساعد على اكتساب فرص العمل كما يساعد          فلقـد أشـارت دراسـا     
عـلى رفـع اإل�تاجـية فـيه واحلصـول عـلى عائد مرتفع، وميكّن الفرد من اكتساب املزيد من رأس املال البشري من            

ىل سوق والدخـول إىل سـوق العمـل املناسـب حملـياً، وعـلى اهلجرة إ        ) اخلـربة، واكتسـاب املهـارات     (خـالل العمـل     
ولكن دلت التجربة العملية يف حالة بلدان �امية عديدة، والكويت منها، أن التعليم يوجه اخلرجيني      . العمل الدولية 

إىل سوق العمل يف املؤسسات احلكومية ذات املزايا النسبية والقدرة على االستيعاب طاملا مسحت موارد الدولة 
 .بذلك

 
م وسـوق العمـل ليسـت عالقـة كمية فقط وال �وعية هتتم باجلودة          ويظهـر ممـا سـبق أن العالقـة بـني التعلـي            

فقـط وإمنـا عالقـة ديناميكية ألن التوازن املستقبلي يف سوق العمل البد أن يكون سريع التأقلم للتغريات يف جا�ب     
 . الطلب

 
 ولقــد زاد يف اآلو�ــة األخــرية االهــتمام والدراســات عــلى ضــرورة إصــالح الــنظام التعلــيمي يف الكويــت   

).  2001 و 1998وديع، (وجعلـه أكـثر تناسـباً واتسـاقاً مـع حاجـات سـوق العمـل بـالكم والكـيف والتوزيع               
وفـيما يـلي �سـتعرض أهـم خصـائص �شـاط التعلـيم يف دولة الكويت وأهم مؤشراته الدالة على أداء هذا القطاع           

 . احليوي
 

  �شاط التعليم يف الكويت-أ
 

زء هاماً من املوارد البشرية على شكل مدرسني وإداريني إضافة  يسـتحوذ �شـاط التعليم يف الكويت ج        
 كان أعداد املوارد البشرية ذات 2000-1999ففـي هنايـة العـام الدراسـي      ).  طلـبة وطالـبات   (إىل متعـلمني    

 : هي كاآلتي) 2000اموعة اإلحصائية السنوية، (العالقة بنشاط التعليم حسب إحصاءات وزارة التخطيط 
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  2000ام هناية ع

 طالبات/طلبة 433556

 مدرسات/ مدرسون 35442

 عدد املدارس 949

 عدد الفصول 3039
 

التشييد والبناء، البنية التحتية واملواد (إضـافة إىل اخلدمـات املسا�دة هلذا النشاط بأشكاهلا املختلفة        
%) 6.5(لي اإلمجايل يقارب    كمـا حيصـل هـذا النشاط على جزء من الناتج احمل           ).  التعليمـية واملـناهج املتـنوعة     
 ). 2000اموعة اإلحصائية السنوية،  (1999عام % 15ومن اإل�فاق العام بلغ حوايل 

 
  معدالت األمية-ب
 

مازالــت األمــية مــتواجدة عــلى الــرغم مــن اجلهــود الــيت تــبذهلا الدولــة يف جمــال التعلــيم فــإن األمــية قــد      
ويعود استمرار األمية ليس فقط ألهنا  .  1999عام  % 8 إىل حـوايل     1980عـام   % 27تراجعـت مـن حـوايل       

عـادة ما تكون لدى الفئات العمرية الكبرية اليت مل حتظى بالتعليم يف املاضي، ولكن أيضاً لعدم عالج منابع األمية،          
 ). 15جدول (أي قصور يف تعميم التعليم االبتدائي 
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  (%) (%) (%) (%)1999    توزيع سكان الكويت وفقاً للحالة التعليميةتوزيع سكان الكويت وفقاً للحالة التعليميةتوزيع سكان الكويت وفقاً للحالة التعليميةتوزيع سكان الكويت وفقاً للحالة التعليمية) ) ) ) 15((((جدول  جدول  جدول  جدول  
 

  كوييت وافد

 أمي 8.0 11.6
 يقرأ ويكتب 7.4 33.1
 ابتدائية 24.2 13.2
 متوسطة 28.8 19.9
 ثا�وي 15.1 12.4
 فوق الثا�وية وحتت اجلامعة 6.9 3.4
 جامعة وما فوق 9.6 6.5
 إمجايل 100 100

 .  2001وديع، : املصدر
 

دين ينتمون إىل فئات التعليم االبتدائي وأقل من من سكان الكويت الواف % 58ومـن العجيـب أن حوايل        
ولـو أضـفنا هلـم �سـبة السكان الوافدين ذوي     .  فقـط للكويتـيني  % 40االبـتدائي بيـنما هـذه النسـبة هـي حـوايل         
أي بعبارة أخرى، أن أكثر من ثلثي السكان الوافدين هم من %.  78التعليم املتوسط لبلغت هذه النسبة حوايل 

 . وهذا األمر أيضاً له مدلوالته االقتصادية.   املتوسط وأقلذوي فئات التعليم
 

.   سنة مازال كبريا24ً-15وتكمـن املشكلة يف أن حجم األمية لدى الشباب الكويتيني من فئة العمر               
 ألــف عــام 27إىل )  إ�ــاث24 ألــف مــن الذكــور و 23 (1980 ألــف عــام 47فقــد تــراجع هــذا احلجــم مــن 

عام % 19.4أمـا معـدل األمـية لـدى هذه الفئة فقد هبط من       ).  ألـف إ�ـاث    12 ألـف ذكـور و       15 (2000
ــاث % 22.5 (1980 ــدى اإل� ــاث و  6.5 (2000فقــط عــام  % 7.1إىل ) ل ــدى اإل� ــور % 7.7 ل ــدى الذك ) ل

 ). 16جدول (
 

  سنة يف الكويت سنة يف الكويت سنة يف الكويت سنة يف الكويت24----15معدالت األمية للسكان يف الفئة العمرية معدالت األمية للسكان يف الفئة العمرية معدالت األمية للسكان يف الفئة العمرية معدالت األمية للسكان يف الفئة العمرية ) ) ) ) 16((((جدول  جدول  جدول  جدول  
 

 معدل األمية )ألوف(أعداد 
 مجلة ذكور إ�اث مجلة ذكور إ�اث

 واماألع

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

 . 2001وديع، : املصدر

فإن يف ) الفعلني أو احملتملني(إىل سـوق العمل  و�ظـراً ألن هـذه الفـئة العمـرية تضـم فـيها الداخلـني اجلـدد               
بقــاء هــذه األعــداد إشــارة واضــحة إىل قصــور �ظــام التعلــيم عــن االســتيعاب الكــامل للســكان يف ســن التعلــيم      
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ومن جهة أخرى فلقد ارتفعت �سبة محلة .  االبـتدائي وإىل خلـل يف توزيـع املـوارد بني املراحل التعليمية املختلفة          
 ).17جدول  (1999عام % 16.4 إىل 1980عام % 5.8ا�وية من الشهادات فوق الث

 
 (%)(%)(%)(%)حسب أعلى مؤهل دراسي حسب أعلى مؤهل دراسي حسب أعلى مؤهل دراسي حسب أعلى مؤهل دراسي ) ) ) )  سنوات فأكثر سنوات فأكثر سنوات فأكثر سنوات فأكثر10((((التوزيع النسيب للسكان الكويتيني التوزيع النسيب للسكان الكويتيني التوزيع النسيب للسكان الكويتيني التوزيع النسيب للسكان الكويتيني ) ) ) ) 17((((جدول  جدول  جدول  جدول  
 

1999 1994 1988 1985 1980   
 أمي 27.1 17.8 15.2 10.7 8.0
 يقرأ ويكتب 14.3 11.0 8.7 7.7 7.4
 بتدائيةا 24.1 24.8 21.0 24.5 24.2
 متوسطة  19.6 24.3 29.8 29.8 28.8
 ثا�وي 9.2 11.8 13.1 13.9 15.1
 دبلوم 2.5 4.7 5.7 5.9 6.9
 درجة جامعية أو أعلى 3.3 5.7 6.5 7.5 9.5
 ماجستري أو أعلى - - - - -

 إمجايل 100 100 100 100 100

 . 2001وديع، : املصدر
 

يعين أن الطالب مل يقضي يف النظام التعليمي الزمن الالزم إن قضـاء عـدة سـنوات فقـط يف املدرسـة قـد         
فكم تعلم وما هي اخلربة اليت اكتسبها من املدرسة يعتمدان كثرياً على .  لتكوين االستثمار البشري املرغوب فيه

ة وحتاول النظم التعليمية احلديث.  جهـد الطالـب الدراسي كما يعتمدان على عدد السنوات املقضاة يف املدرسة      
تشـجيع الطلـبة عـلى االستمرار يف الدراسة وبذل اجلهد يف االستيعاب والفهم العميق من خالل اجتذاب أساتذة         
أكفأ وذوي دراية بكيفية حتفيز الطالب على الدراسة واشرتاط الدخول إىل التعليم العايل فقط من خالل اإلجناز 

تحا�ات أو درجـة التحصـيل يف تلك االمتحا�ات   املدرسـي السـابق مقومـاً بشـكل مـا سـواء باالختـبارات أو االمـ           
 ). 2001وديع، (
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  املخزون التعليمي-ج
 

يعـرف املخـزون التعلـيمي بأ�ـه املتوسـط احلســابي لسـنوات التعلـيم املـتواجدة يف السـكان أو قـوة العمــل            
كان حبساب متوسط املخزون التعليمي لدى س) 2001(ولقد قام وديع .  حسـب املخـزون الـذي يراد قياسه    

و�الحظ التزايد املستمر هلذا املخزون لدى ).  18(كمـا هـو موضح يف جدول       )  سـنوات فأكـثر    10(الكويـت   
 . الكويتيني مقابل تراجع مستمر فيه يف حالة الوافدين

 
 حسب  حسب  حسب  حسب 1999----1988) ) ) )  سنوات فأكثر سنوات فأكثر سنوات فأكثر سنوات فأكثر10((((تطور املخزون التعليمي لدى سكان الكويت تطور املخزون التعليمي لدى سكان الكويت تطور املخزون التعليمي لدى سكان الكويت تطور املخزون التعليمي لدى سكان الكويت ) ) ) ) 18((((جدول  جدول  جدول  جدول  

 اجلنسبةاجلنسبةاجلنسبةاجلنسبة
 

1999 1994 1988  
 يتكوي 6.88 7.28 7.79

 وافد 6.86 6.75 6.56

 . 2001وديع، : املصدر

 
كمـا يتضـح أن مقـابل ارتفـاع ذلـك املخـزون لـدى الكويتـيني قـد حصـل تـراجع يف مسـتوى تعليم العمالة                           

 . وقد يعود ذلك إىل عملية اإلحالل بني املهارات للمجموعتني.  الوافدة
 

ن التعليمي حسب النوع يالحظ تزايد املخزون لدى اإل�اث       ومـن �احـية أخـرى، فإ�ـه من متابعة املخزو           
 سـنة للذكـور ممـا أثر أيضاً على    7.65 سـنة يف مقـابل   7.82 حـوايل  1999مـن الكويتـيني حبيـث أصـبح عـام        

ولكـن هـذا املخـزون لدى السكان اإل�اث ال يرتجم بالضرورة إىل خمزون يف قوة       ).  19جـدول   (املخـزون العـام     
 . ليت ذكر�اها حول ضعف مشاركة اإل�اث يف السوق العملالعمل لالعتبارات ا

 
 1999----1997تطور الرصيد التعليمي لدى السكان يف الكويت حسب اجلنسية تطور الرصيد التعليمي لدى السكان يف الكويت حسب اجلنسية تطور الرصيد التعليمي لدى السكان يف الكويت حسب اجلنسية تطور الرصيد التعليمي لدى السكان يف الكويت حسب اجلنسية ) ) ) ) 19((((جدول  جدول  جدول  جدول  

   كوييت وافد مجلة 
 ذكور 7.74 6.72 7.14
 إ�اث 7.16 6.40 7.00
 مجلة 7.45 6.62 7.09

1997 

 ذكور 7.76 6.66 7.18
 إ�اث 7.82 6.42 7.24
 مجلة 8.00 6.58 7.20

1999 

 .2001وديع، : املصدر

  خمزون رأس املال البشري لقوة العمل يف الكويت-د
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فقد كان هذا املتوسط عام .  خيتلف خمزون رأس املال البشري لقوة العمل يف الكويت حسب اجلنسية 
). 20جدول (افدين  سنة لدى الو   6.91 سـنة تعليمـية لـدى الكويتـيني ولكـن فقـط              10.49 حـوايل    1993

واألمر امللف للنظر أ�ه يف الوقت الذي .  وهـو مـا يشـري مـرة أخرى إىل �وعية قوة العمل الوافدة ومقدار مهاراهتم             
 سـنة  6.51 فقـد هـبط خمـزون الوافديـن إىل     1999 سـنة عـام   10.78ارتفـع فـيه خمـزون الكويـيت �سـبياً إىل      

سواء لدى ) خاص أو عام(لف أيضاً حسب ملكية القطاع      كمـا جتدر اإلشارة إىل أن هذا املخزون خيت        .  فقـط 
 ســنة لــدى الكويتــيني و  10.75 يف القطــاع احلكومــي 1999فقــد بلــغ املخــزون عــام  .  الكويتــيني أم الوافديــن

أما القطاع اخلاص فيشهد .   لـدى الوافديـن �ظـراً العـتماد احلكومـة عـلى محلـة املؤهـالت مـن الوافدين              10.69
 6.11مقابل ) أعلى من القطاع العام( سـنة   11.27خـزون التعلـيمي، فهـو بالنسـبة للكويتـيني           تبايـناً هامـاً يف امل     

 . سنة يف القطاع اخلاص لدى الوافدين
 

لذا يظهر جلياً أن القطاع اخلاص يف الكويت ال حيتاج يف الوقت احلاضر إىل عمالة مهرة بل على العكس       
الـب يف حـني يسـتقطب خمـزو�اً تعليمياً مرتفعاً من الكويتيني وهم          فهـو يسـتقطب عمالـة وافـدة قلـيلة املهـارة يف الغ             

وهذا يقود�ا مرة أخرى إىل موضوع جتزؤ سوق .  عـادة رجال أعمال ومديرين وفنيني مهندسني وما يف مستواهم       
 .   العمل سواء أخذ�اه وفق اجلنسية أو وفق ملكية القطاع

 
 )))) سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق سنة فما فوق15((((ليمي لدى قوة العمل بالكويت ليمي لدى قوة العمل بالكويت ليمي لدى قوة العمل بالكويت ليمي لدى قوة العمل بالكويت تطور املتوسط احلسابي للمخزون التعتطور املتوسط احلسابي للمخزون التعتطور املتوسط احلسابي للمخزون التعتطور املتوسط احلسابي للمخزون التع) ) ) ) 20((((جدول  جدول  جدول  جدول  

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

1999 1993   
 حكومي 10.46 10.75

 خاص 10.92 11.27

 جمموع 10.49 10.78

 كوييت

 حكومي 10.62 10.69

 خاص 6.39 6.11

 جمموع 6.91 6.51

 وافد

 .2001عد�ان وديع، . د: املصدر
 
 اق بالتعليم معدالت االلتح-هـ
 

 إىل تواضع معدل 2000يشري تقرير بر�امج األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية يف الكويت لسنة   
تطــور معــدالت  ) 21(ويــبني اجلــدول  ).  1998عــام % 58(االلــتحاق بالتعلــيم لــلمراحل التعليمــية الــثالث     
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 1980نه جند أن التعليم االبتدائي قد شهد بني عامي       وم.  االلـتحاق بالتعلـيم يف الكويت باملقار�ة بأقاليم العامل        
 عـلى الـتوايل، يف الوقـت الـذي ارتفـع املعـدل يف كـل أقاليم العامل        77 إىل 102 تـراجعاً يف معدـله مـن     1997و  

 سنوات فقط يظهر لنا ضآلة اجلهد 4فـإذا علمـنا أن التعليم االبتدائي يف الكويت هو          .  األخـرى بـدون اسـتثناء     
أما يف التعليم الثا�وي والعايل فإن معدالت االلتحاق يف الكويت تبدو أفضل من متوسط            .   هذا اال  املبذول يف 

ولكن من املالحظ اخنفاض معدل االلتحاق .  الـبلدان النامـية أو الـدول العربـية وعـلى األخـص يف تعلـيم اإل�ـاث          
للذكور أكرب من اإل�اث األمر الذي  وكا�ت 1997عام % 65 إىل 1980عام % 80باملرحلة الثا�وية من حوايل 

 . يتطلب لفت النظر هلذه الظاهرة
 

 تطور معدالت االلتحاق بالتعليم يف الكويت حسب املراحل التعليمية وباملقار�ة بأقاليم العاملتطور معدالت االلتحاق بالتعليم يف الكويت حسب املراحل التعليمية وباملقار�ة بأقاليم العاملتطور معدالت االلتحاق بالتعليم يف الكويت حسب املراحل التعليمية وباملقار�ة بأقاليم العاملتطور معدالت االلتحاق بالتعليم يف الكويت حسب املراحل التعليمية وباملقار�ة بأقاليم العامل) ) ) ) 21((((جدول جدول جدول جدول 
 

 ابتدائي ثا�وي عايل جممل املراحل
 مجلة ذكور إ�اث مجلة ذكور إ�اث مجلة ذكور إ�اث مجلة

 

70 69 70 11 15 9 80 76 84 102 1980 

58 58 57 19 24 15 65 66 64 77 1997 
 الكويت

47.8 39.2 56.0 9.6 6.1 12.9 38.5 29.6 47.1 79 1980 
 العربية 1997 84.7 61.2 52.3 56.9 17.3 12.4 14.9 63.0 52.6 57.9
50.2 43.8 56.3 5.2 3.7 6.7 35.3 28.3 41.9 94.9 1980 
58.9 54.3 63.4 10.3 8.6 12.0 51.7 46.4 56.6 101.

 النامية 1997 6

76.3 76.3 76.3 36.2 36.1 36.2 89.4 89.7 89.1 100.
9 1980 

86.3 88.0 84.7 51.6 55.7 47.7 100.1 101.
4 98.9 102.

7 1997 
 املتقدمة

55.3 50.2 60.2 12.3 11.1 13.4 46.5 41.1 51.6 95.9 1980 

63.3 59.6 66.7 17.4 16.7 18.1 60.1 56.0 64.0 101.
8 1997 

 العامل

 ). 2001(وديع : املصدر
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  التعليم العايل-و
 

/96 طالب مسجل يف الفصل األول من عام     14658لقـد تـزايد حجـم طـالب جامعـة الكويـت من              
 مبعــدل منــو ســنوي متوســط بلــغ  98/1999 طالــب مســجل يف الفصــل األول مــن عــام  17954 إىل 1997
 ). 22جدول ) (لإل�اث% 12ابل حوايل مق% (11حوايل 

 
 ))))1999////1998    ----1997////1996((((الطلبة املسجلون جبامعة الكويت حسب النوع واجلنسية الطلبة املسجلون جبامعة الكويت حسب النوع واجلنسية الطلبة املسجلون جبامعة الكويت حسب النوع واجلنسية الطلبة املسجلون جبامعة الكويت حسب النوع واجلنسية ) ) ) ) 22((((جدول جدول جدول جدول 

 
  كوييت  خليجي وافد مجلة كوييت خليجي وافد مجلة

 ذكور 4320 316 270 4906 5140 286 364 5790
1216

 إ�اث 8941 499 312 9752 11182 543 439 4

1795
 مجلة 13261 815 582 14658 16322 829 803 4

 الفصل األول

 ذكور 3489 276 168 3933 4842 259 353 5454
1135

 إ�اث 6868 400 200 7468 10441 486 427 4

1680
 مجلة 10357 676 368 11401 15283 745 780 8

 الفصل الثا�ي

 . 2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر

 
وبذلك %) 10حنو (وال يشـكل الطلـبة الوافديـن أو اخلليجـيني �سـباً كـبرية من طلبة اجلامعة يف الكويت         

فإن هذا اهليكل هو عملياً ما سيتوجه إىل سوق العمل يف الكويت ليواجه البحث عن الوظيفة املالئمة يف القطاع        
رجيني األسبق وصعوبة فتح جماالت جديدة احلكومـي وهـو أمـر أصـبح صـعباً وذلـك لتشـبع القطـاع احلكومي باخل           

للعمــل يف هــذا القطــاع وصــعوبة عمــلهم يف القطــاع اخلــاص �ظــراً الخنفــاض األجــر واحلوافــز األخــرى الــيت ميــنحها    
 . القطاع

 
لقـد شهد التعليم العايل يف الكويت توسعاً سريعاً وخصوصاً بالنسبة لإل�اث لكن هيكله مازال متمركزاً       

% 70أن حصة هذه االخنفاضات تتجاوز الـــ ) 23(ويبني اجلدول  .  ية واالجتماعـية والرتبويـة    يف العلـوم اإل�سـا�    
.  ويـنعكس هـذا الـتوزيع عـلى توزيع اخلرجيني الداخلني يف سوق العمل    .  يف الطلـبة املسـجلني يف جامعـة الكويـت         

من القوى العاملة املتعلمة وينـبغي أخـذ هـذه النسـبة ومـا يضـاهيها مـن اخلـرجيني يف احلسـبان عـند تقدير العرض                
 .وكذلك عند حتليل هيكل اخلرجيني والقدرة على الوفاء حباجات سوق العمل

 مقار�ة اهليكل األفقي لطلبة اجلامعةمقار�ة اهليكل األفقي لطلبة اجلامعةمقار�ة اهليكل األفقي لطلبة اجلامعةمقار�ة اهليكل األفقي لطلبة اجلامعة) ) ) ) 23((((جدول جدول جدول جدول 
 

  العام تربية إ�سا�يات علوم اجتماعية علوم طبيعية طب أخرى

 الكويت 95/96 30.5 7.7 34.1 23.2 4.4 -
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 عمان 97/98 39.1 18.7 6.1 30.5 4.9 0.8
 السعودية 94/95 35.9 19.4 22.7 17.6 3.4 1.1

 اإلمارات 96/97 30.7 27.2 13.6 26.9 1.7 -
 األردن 96/97 11.7 17.8 31.5 27.2 10.6 1.3
 اليابان 94/95 7.9 18.1 37.9 22.9 8.1 5.0
 كوريا 96/97 5.9 16.5 25.2 34.1 5.1 13.2

 . 2001وديع، : املصدر
 
 1995/1996 عن اهليكل العمودي حسب املستويات فإن التعليم العايل بالكويت قد يتوزع عام  أما

اموعة (للدراسـات العلـيا   % 1.7لـلمرحلة اجلامعـية و   % 70.8للتعلـيم دون املـرحلة اجلامعـية و       % 27.5إىل  
فقد استقطبت  .  ةوال تشـكل الدراسات العليا يف جامعة الكويت �سبة كبري         ).  2000اإلحصـائية السـنوية،     

 طالــباً يف 480و %) 19.7 وافــد بنســبة 135مــنهم ( طالــباً يف الفصــل األول 685، 1998/1999عــام 
 ). 2000اموعة اإلحصائية السنوية، %) (23.8 وافد بنسبة 114منهم (الفصل الثا�ي 
 

�سا�ية  طالـب وطالـبة متـثل حصـة خـرجيي العلـوم اإل      2500ويـتخرج مـن جامعـة الكويـت سـنوياً حنـو        
/92أن حصة تلك التخصصات بلغت خالل الفرتة        ) 24(ويبني اجلدول   .  واالجتماعـية والرتبويـة القدر األكرب     

ــة   % 42 حــوايل 93-98/1999 ــوم اإلداري ــيها العل ــوم واهلندســة   % 11واحلقــوق والشــريعة  % 22تل ــا العل أم
 %. 25والطب والصيدلة والطب املساعد فهي معاً تشكل حوايل 
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 1999////98----93////92تطور خرجيي جامعة الكويت حسب االختصاصات تطور خرجيي جامعة الكويت حسب االختصاصات تطور خرجيي جامعة الكويت حسب االختصاصات تطور خرجيي جامعة الكويت حسب االختصاصات ) ) ) ) 24((((جدول جدول جدول جدول 
 

هندسة وبرتول طلب وصيدلة طب مساعد مجلة   علوم آداب حقوق وشريعة علوم إدارية

1735 ---- 89 144 323 194 725 260 92/93 

1683 45 84 161 353 155 663 222 93/94 

2046 34 82 173 486 181 864 226 94/95 

2783 42 85 232 699 277 1193 255 95/96 

2973 52 105 286 623 341 1310 256 96/97 

2235 36 - 287 486 273 947 206 97/98 

2668 60 95 313 490 302 1114 294 98/99 

16123 269 540 1596 3460 1723 6816 1719  اموع

100 1.4 3.4 9.9 21.5 10.7 42.3 10.7 % 

 .   2000السنوية، اموعة اإلحصائية : املصدر
 

  التعليم التطبيقي-ز
 

/95 طالباً وطالبة عام    2226لقـد تطـورت أعـداد خرجيي معاهد التدريب والدورات اخلاصة من             
اموعة اإلحصائية ) (  كويتيني3200منهم  (98/1999 لعام 3214إىل  )  كويتيون 2161مـنهم    (1996

 منهم  3327،  95/1996م التطبيقي املختلفة لعام     وقد بلغ عدد خرجيي كليات التعلي     ).  2000السـنوية،   
ويـأتي اجلـزء األكرب من   ).  25جـدول  ( مـن األجا�ـب   449 مـنهم  3502 98/1999 أجـنيب وعـام     275

 ).  لنفس العام1226(والرتبية األساسية ) 98/1999 عام 457(هؤالء من كلييت الدراسات التجارية 
 

 ))))مجلة الفصلنيمجلة الفصلنيمجلة الفصلنيمجلة الفصلني((((سب اجلنسية سب اجلنسية سب اجلنسية سب اجلنسية خرجيو كليات التعليم التطبيقي حخرجيو كليات التعليم التطبيقي حخرجيو كليات التعليم التطبيقي حخرجيو كليات التعليم التطبيقي ح) ) ) ) 25((((جدول جدول جدول جدول 
 

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

 كوييت وافد مجلة كوييت وافد مجلة كوييت وافد مجلة كوييت وافد مجلة

 

122
6 163 106

3 
112

9 128 100
1 

110
2 120 982 109

3 80 101
 الرتبية األساسية 3

145
7 134 132

3 945 69 876 133
6 126 121

0 
143

0 107 132
 دراسات جتارية 3

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

 دراسات تكنولوجية 583 52 635 473 62 535 453 83 536 519 75 594
350

2 449 305
3 

270
5 322 238

3 
315

1 352 279
9 

332
7 275 305

 مجلة 2

 . 2000 وزارة التخطيط، -اموعة اإلحصائية السنوية: املصدر

 لتعليم تكلفة ا-ح
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حيث أن وزارتي   .  �صـيب التعلـيم يف امليزا�ـية وحصـتها مـن اإل�فـاق احلكومي             ) 26(يعطـي اجلـدول      
/98لعام % 10 و   92/93لعام  % 8الرتبـية والتعلـيم العـايل يسـتحوذان على �سب متزايدة من �فقات امليزا�ية               

ريب وأضفنا مواز�ة اجلهات امللحقة جند وإن أضفنا إليها مصروفات اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتد).  99
األمر الذي يشري إىل أن :  يف العـامني املذكوريـن عـلى التوايل     % 11إىل حـوايل    % 9زيـادة �سـبة التعلـيم أيضـاً مـن           

ويعود ذلك إىل .  التسابق بني تلبية متطلبات تنمية املوارد البشرية واملوارد املادية املتاحة أضحت بالغة الصعوبة
أوالً، تــزايد الطلــب عــلى التعلــيم مــن خــالل تعمــيم التعلــيم االبــتدائي أو األساســي   : د مــن األســبابتضــافر عــد

وثا�ياً، تزايد الطلب على   .  وإتاحـته لكافـة شرائح اتمع خصوصاً مع اتساع قاعدة اهلرم السكا�ي يف الكويت             
وثالـثاً، تـزايد الطلب على جودة    . واخلـارج التعلـيم العـايل والدراسـات العلـيا يف الداخـل      : التعلـيم يف هنايـة العلـيا     

) التعليم النوعي(يف أي مـن مـراحله املتعاقـبة أو فـروعه األفقـية             ) الطالـب (التعلـيم وبالـتايل زيـادة تكلفـة الوحـدة           
وإن من املعروف أن التعليم التطبيقي يف الثا�وي أو العايل تكلفته النسبية أكرب من تكلفة التعليم              ).  27جدول  (

ومن اجلدير بالذكر يف هذا اال أن من العوامل املساعدة على رفع   .  وى التعلـيم العام والكليات النظرية     يف مسـت  
وجودة التعليم رواتب األساتذة وبيئة التدريس واستخدام التقا�ات احلديثة كاحلاسب اآليل واملختربات والوسائل  

صـر بأسـرع مـن زيادة الناتج احمللي يف املستقبل مع           ومـن املـتوقع أن تـزداد تكلفـة تلـك العنا           .  املسـاعدة األخـرى   
 . تزايد اجتاه الطلب على التعليم يف اجتاه حتسني جودة اخلدمات التعليمية

 
 1999////98 و  و  و  و 1993////92تطور اإل�فاق على التعليم يف الكويت بني تطور اإل�فاق على التعليم يف الكويت بني تطور اإل�فاق على التعليم يف الكويت بني تطور اإل�فاق على التعليم يف الكويت بني ) ) ) ) 26((((جدول جدول جدول جدول 
 )مليون دينار كوييت(         

من % التعليم 
اإل�فاق 
 احلكومي

إمجايل إ�فاق 
احلكومة 

واملواز�ات 
 امللحقة

 إمجايل التعليم

التعليم 
التطبيقي 
 والتدريب

الرتبية 
والتعليم العايل 

 من املواز�ة% 

إمجايل اإل�فاق 
 املواز�ة

األعوام  وزارة الرتبية  التعليم العايل موعا 

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

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

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

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

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

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

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

 . 2001وديع، : املصدر

 ))))مجلة املصروفاتمجلة املصروفاتمجلة املصروفاتمجلة املصروفات ( ( ( (1998////1997متوسط تكلفة الطالب يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة الطالب يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة الطالب يف الكويت للعام الدراسي متوسط تكلفة الطالب يف الكويت للعام الدراسي ) ) ) ) 27((((جدول  جدول  جدول  جدول  
 

  ذكور إ�اث مجلة
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 رياض األطفال - - 1790

 ابتدائي 1514 1910 1712

 متوسط 1614 1598 1606

 ثا�وي 1807 2033 1925

 تربية خاصة 3891 4495 4172

 ية دينيةترب 2244 1856 2085

 إمجايل - - 1758

 . 1998وزارة الرتبية، اإل�فاق التعليمي وتكلفة الطالب، : املصدر
 

عام % 6.5وتوجـه دولـة الكويـت �سـبة ال بأس هبا من �اجتها احمللي اإلمجايل على التعليم بلغت حوايل        
% 15 حوايل 1999 لعام  وباملقار�ة إىل اإل�فاق العام فقد بلغت تلك النسبة   1970 لعـام    4.2 مقـابل    1998
 ). 28جدول  (1970لعام % 11.2مقابل 

 
 تطور اإل�فاق احلكومي على التعليم بالكويتتطور اإل�فاق احلكومي على التعليم بالكويتتطور اإل�فاق احلكومي على التعليم بالكويتتطور اإل�فاق احلكومي على التعليم بالكويت) ) ) ) 28((((جدول  جدول  جدول  جدول  

 
 العام GDP%  من اإل�فاق احلكومي% 

11.2 4.2 1970 
8.1 2.4 1980 
7.4 9.7 1991 
15.0 6.5 1999 

 . 2001 و وديع، 1999اليو�سكو، : املصدر

 
 اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة: : : : سادساًسادساًسادساًسادساً

 
لقـد أظهـرت مـراجعة مسـرية االقتصـاد الكويـيت أ�ـه إذا كا�ـت عـائدات الـنفط قـد أتاحـت قـدرة مالية                    

اسـتطاعت احلكومـة مـن خالهلـا تـبين سياسـات وبـرامج طموحـة للتنمية االقتصادية واالجتماعية تسارعت يف                     
أكدت على حقيقة واضحة ظـلها معـدالت منـو اإل�فـاق العـام فـإن التطورات يف حقبة الثما�ينات والتسعينات قد         

وجلـية وهـي صـعوبة االسـتمرار يف مـثل هـذا الـنمط اإل�فـاقي وتبين �فس السياسات والربامج االقتصادية لذلك                 
وعـلى الـرغم مـن جنـاح دولـة الكويـت يف توفـري كـل مقومـات احلـياة بأ�واعهـا وغريهـا مـن املرافق العامة                         .  العهـد 

ملواطن، إال أن هذه السياسات قد أفرزت العديد من االختالالت اليت      والبنـية التحتية واالرتقاء مبستوى معيشة ا      
ومتثلت .  حـدت مـن قدرة االقتصاد الكوييت على التكيف والتعامل مع الصدمات والتغريات يف األسواق العاملية   

النفطي تلـك االختالالت يف ضعف القدرة اإل�تاجية للقطاعات غري النفطية واالستمرار يف االعتماد على القطاع       
كمصـدر رئيسـي ويكـاد يكـون وحـيد للدخـل وشـيوع أمنـاط اسـتهالكية اتسـمت يف الكـثري من األحيان مبظاهر                
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الـرتف واتسـاع دور الدولـة يف النشـاط االقتصادي احمللي واختالل الرتكيبة السكا�ية وهيكل قوة العمل يف البالد                
 . حتى أصبح املواطنني يشكلون أقلية يف أوطاهنم

 
ــثروة    ومــن �احــية   أخــرى، اتبعــت احلكومــة سياســة توظــيف وأجــور هدفــت يف جوهــرها إىل توزيــع ال

والعائد ) العمـل املنتج (النفطـية بـني الكويتـيني وكـان مـن أخطـر �ـتائج هـذه السياسـة هـو تشـوه الصـلة بـني اجلهـد                     
 . قطاع العامواخنفاض قيمة العمل املنتج لدى فئات عريضة من قوة العمل الكويتية وتركزها يف ال) األجور(
 

لقـد أشـارت العديـد مـن الدراسـات إىل وجـود ظاهـرة جتـزؤ السـوق يف سـوق العمل الكوييت سواء بني                
ويربز التجزؤ يف فروقات األجور بني الكويتيني والوافدين أو بني الكويتيني     .  قطـاع عـام وخـاص، كويتـيني ووافدين        

الل أن متوسط ساعات العمل األسبوعية لدى العاملني ويظهر أيضاً من خ.   أ�فسـهم بني القطاعني العام واخلاص     
فإن �تائج حبث القوة العاملة أعطت متوسط ساعات العمل األسبوعية لدى .  الكويتيني أقل بالقياس إىل الوافدين

 .  ساعة للوافدين52 ساعة مقابل 39الكويتيني 
 

ائي على تقدم الكويت يف جمال التنمية أظهـر دلـيل التنمـية البشـرية الـذي يعده بر�امج األمم املتحدة اإلمن            
البشـرية عـن مجـيع الـدول العربـية ولكـن دلـيل التحصـيل العـلمي دلّ عـلى تقـدم عـدد كبري من الدول العربية عن                  

وإن . ومن �احية أخرى جند عدم التوافق بني خمرجات التعليم وحاجات سوق العمل           .  الكويـت يف هـذا اـال      
العديد من األقطار العربية واخلليجية على وجه اخلصوص، فإهنا يف الكويت متثل كا�ت هذه املشكلة مشرتكة مع 

ــاث فــيه مــع اخنفــاض معــدل         ــزيادة �صــيب اإل� ــيمي يف أعــلى مــراحله ول ــنظام التعل أمهــية خاصــة �ظــراً لتوســع ال
بويـة على  مسـامهتهم يف سـوق العمـل وهلـيكل اجلامعـة الـذي ميـيل باجتـاه الدراسـات اإل�سـا�ية واالجتماعـية والرت                  

 . اخلصوص وهي مجيعها ختصصات قد استوفى اتمع قدرته االستيعابية لتلك التخصصات
 

 حوايل 1993ومـن املهـم هنا اإلشارة إىل أن خدم يف املنازل يشكلون �سبة هامة إذ بلغ عددهم عام           
 240 حوايل  إىل2000ولكن هذا الرقم قد ارتفع خالل عدة سنوات ليصل يف هناية عام  .   ألـف فرداً   170

وهو معدل يفوق معدل تزايد السكان وتزايد الدخل .  سـنوياً % 12ألـف عـامل أي مبعـدل منـو يصـل إىل حـوايل             
ومعـدل تـزايد التعلـيم احملـلي وتـزايد مشـاركة املـرأة بالنشاط االقتصادي ومعدل منو إمجايل القوة العاملة الذي بلغ               

 غري املهرة يف القطاعات االقتصادية األخرى فإن �سبة العمالة     وإذا ما أضيف العمال   %.   6للفـرتة ذاهتـا حوايل      
ــرة تصــل إىل حــوايل     ــام      % 57غــري امله ــدة يف ع ــل الواف ــوة العم ــة ق ــن مجل ــا    2000م ــا مدلوالهت  وهــي �ســبة هل

 . االقتصادية
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من سكان الكويت الوافدين ينتمون إىل فئات التعليم االبتدائي وأقل من  % 58ومـن العجيـب أن حوايل        
ولـو أضـفنا هلـم �سـبة السكان الوافدين ذوي     .  فقـط للكويتـيني  % 40بـتدائي بيـنما هـذه النسـبة هـي حـوايل         اال

أي بعبارة أخرى، أن أكثر من ثلثي السكان الوافدين هم من %.  78التعليم املتوسط لبلغت هذه النسبة حوايل 
 . قتصاديةوهذا األمر أيضاً هلا مدلوالته اال.  ذوي فئات التعليم املتوسط وأقل

 
 األعمــال 2000أمــا مــن �احــية توزيــع املهــن، فــيرتكز الكويتــيون يف عــدد حمــدود مــن املهــن أوهلــا عــام  

يلــيها األدبــاء والفــنا�ون %  59املــتعلقة بالــتدريس واألعمــال املكتبــية ورجــال الشــرطة والدفــاع وميــثلون حــوايل   
 %. 36الفنيون يف اهلندسة ثم % 55يليها املهن اإلدارية واإلشرافية % 58واالجتماعيون 

  
 إىل 1980عام % 80أخـرياً، يالحـظ أيضـاً اخنفـاض يف معـدل االلـتحاق باملـرحلة الـثا�وية مـن حوايل             

 وكا�ت للذكور أكرب من اإل�اث األمر الذي يتطلب لفت النظر هلذه الظاهرة اخلطرية خصوصاً 1997عام % 65
 . من �احية قرب دخول هذه الفئة من سوق العمل
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 املراجعاملراجعاملراجعاملراجع: : : : سابعاًسابعاًسابعاًسابعاً
 

 –سياسـات اإلصـالح االقتصـادي واملـايل ملواجهـة العجـز املـايل واالختالالت اهليكلية يف االقتصاد الكوييت                     .1
 .حممد �اجي التو�ي/ ،  الدكتور1996-14جملة املال والصناعة، عدد 

 
 .2000فرقة و  أعداد مت– اإلدارة املركزية لإلحصاء  وزارة التخطيط-اموعة اإلحصائية السنوية  .2

 
 . 1989السمات األساسية للسكان وقوة العمل، وزارة التخطيط،  .3

 
سلسلة أوراق عمل   .   حالة الكويت  -ضرورات اإلصالح : ، التعلـيم وسـوق العمل     )2001(عد�ـان وديـع      .4

 . 2001 ، (API/WPS0104)املعهد العربي للتخطيط 
 
 . لدراسات املصرفية، الكويت، عدة سنواتقاعدة املعلومات االقتصادية واملالية للمصرفيني، معهد ا .5

 
، دراسـة قياسـية للطلـب عـلى العمالـة يف �شـاط اخلدمات االجتماعية يف دولة       )1998(رمضـان والـتو�ي      .6

 .964-949حمرر، ص ) 1998(الكويت، يف وديع 
 
 .، وزارة الرتبية ، الكويت97/1998اإل�فاق التعليمي وتكلفة الطالب ) 1998(وزارة الرتبية،  .7

 
 .98/1999، الكتاب السنوي لإلحصاءات الرتبوية للعام الدراسي )1999(زارة الرتبية و .8

 
، حمـرر، تنظـيم ومنذجـة أسـواق العمـل وديناميكـية الـيد العاملـة يف الـبلدان العربية، حبوث                      )1998(وديـع    .9

 . 1997 مايو 28-26ومناقشات �دوة عقدت يف القاهرة، 
 
ــة يف ا)1993(القيســي  .10 املشــكلة والسياســات، املؤمتــر العــلمي األول  : القتصــاد الكويــيت، الســكان والعمال

 . اجلمعية االقتصادية الكويتية".  التوجهات املستقبلية لالقتصاد الكوييت"لالقتصاديني الكويتيني حول 
 
 

11. Metwally (1998) Wage Differentials Between Private and Public Sectors in 
Kuwait. In Wadie 1998 (ed). 

 
12. UNESCO (1999), Statistical Yearbook, UNESCO, Paris.  

 
13. UNDP (2000), Human Development Report, UN, New York.  

 """"حتليل للتجربة الكويتيةحتليل للتجربة الكويتيةحتليل للتجربة الكويتيةحتليل للتجربة الكويتية: : : : سياسات العمل والتنمية البشرية يف األقطار العربيةسياسات العمل والتنمية البشرية يف األقطار العربيةسياسات العمل والتنمية البشرية يف األقطار العربيةسياسات العمل والتنمية البشرية يف األقطار العربية""""
 
 

 ملخــــــصملخــــــصملخــــــصملخــــــص
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الثالث عقود املاضية والتعرف من هتدف هذه الورقة إىل مراجعة مسرية االقتصاد الكوييت خالل 
خالل تلك املراجعة على السياسات االقتصادية والعمالية اليت أدت إىل ظهور اإلشكاليات يف هذا 
االقتصاد من اختالل الرتكيبة السكا�ية وهيكل قوى العمل وأثرها على جهود التنمية االقتصادية والتنمية 
 . البشرية

 
عمل يف جمال التوظيف واألجور يف القطاع احلكومي هدفت يف وأظهرت الدراسة بأن سياسات ال 

) العمل املنتج(جوهرها إىل توزيع الثروة النفطية بني الكويتيني مما أدى إىل تشوه العالقة األساسية بني اجلهد 
ا واخنفاض قيمة العمل املنتج لدى فئات عريضة من قوة العمل الكويتية مما أدى إىل تركزه) األجور(والعائد 

 . يف القطاع العام بشكل رئيسي
 

ومن �احية أخرى، أظهرت الدراسة أن أكثر من �صف العمالة الوافدة تنتمي إىل فئات التعليم االبتدائي  
وأن أكثر من ثلثي العمالة الوافدة هم من ذوي فئات . أو أقل من االبتدائي أي فئات العمل غري املاهرة

 . حيتاج إىل سياسة عمالية واضحة املعامل واألهداف ملعاجلتهوهذا األمر .  التعليم املتوسط وأقل
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