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مشكلة اجتماعية تطورت بشكل الفت خالل الـ  50عام ًا الماضية
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• بطالة الشباب مشكلة اجتماعية

 27ألف شاب وشابة مخرجات سنوية للتعليم في الكويت
ت��ه��دف ه��ذه ال��دراس��ة املكثفة إلى
ال��ت��ع��ري��ف ب��األب��ع��اد احلقيقية
ملشكالت التوظيف والعمالة في
املجتمع الكويتي كما تهدف إلى
تقييم احللول املقترحة في البرنامج
احلكومي وخطة التنمية اخلمسيـة
األولى « »2014 - 2010واخلمسية
الثانية « »2019-2015وتقدير
مدى واقعيتها في مواجهة مشكلة
خطيرة كمشكلة البطالة.
ومتثل البطالة في الكويت مشكلة
حقيقية إذا تركت تتفاقم فقد تتحول
إل��ى سبب لزعزعة االستقرار في
املجتمع مل��ا لها م��ن نتائج سلبية
على كافة املستويات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية.
اآلثار االقتصادية للبطالة:

1ـ انخفاض معدالت منو الناجت
احمللي اإلجمالي.
2ـ انخفاض متوسط نصيب الفرد
من الدخل احلقيقي.
3ـ زيادة معدل اإلعالة لدى األسرة
الكويتية وارتفاع أعباء املعيشة.
اآلثار االجتماعية للبطالة:
1ـ االن��ح��راف عن القيم واملعايير
السائدة في املجتمع.
2ـ انتشار اجلرمية بأنواعها.
3ـ ارت����ف����اع م���ع���دل اإلص��اب��ـ��ة
باالضطرابـات النفسية كاالكتئاب
والقلق وانعدام الثقة بالنفس.
4ـ تفاقم املشاكل األسرية.
اآلثار السياسية للبطالة:

1ـ اخلروج عن النظام العام.
2ـ ضعف ال���والء وت��دن��ي درج��ة
املواطنة.
3ـ منو اجتاهات التطرف باملجتمع.
4ـ انخفاض ال��رض��ا ل��دى املواطن
ع��ن أداء امل��ؤس��س��ات التشريعية
والتنفيذية في مواجهة متطلبات
ال��ت��وظ��ي��ف واحل��ص��ول ع��ل��ى حق
العمل.
يتكون التقرير من ثالثة محاور:
احمل��ور األول :ي��دور ح��ول تعريف
وأبعاد مشكلة البطالة في الكويت
خالل األعوام من  2000ـ .2016
احمل���ور ال��ث��ان��ي :نستعرض فيه
السياسات التي اتبعتها الدولة ازاء

مشكالت التوظيف مع التركيز على
أه��م جوانب الضعف في التعامل
احلكومي مع هذه القضية.
احمل��ور الثالث :نخصصه للحلول
امل��ق��ت��رح��ة وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال�لازم��ة
ملواجهة قضية البطالة.
احملور األول :حول مشكلة البطالة
في الكويت «» 2016 - 2000
تعريف البطالة :البطالة هي التعطل
عن العمل
والعاطل عن العمل هو ذلك الشخص
ال��ق��ادر على العمل وال��راغ��ب فيه
والباحث عنه لكنه ال يجد فرصة
عمل واحدة.
اذن الشروط هي:
 - 1القدرة على العمل وامتالك املهنة
او احلرفة ولو بسيطة.
 - 2الرغبة في العمل.
 - 3البحث عنه بجدية ودأب.
 - 4عدم وجود فرصة للتوظيف.
من اجلدول رقم  ..1قراءة املؤشرات
االحصائية

 - 1ال تزيد مساهمة الكويتيني على
 ٪ 23م��ن اجمالي ق��وة العمل في
 ،2012/6/30وقد حتسنت نسبيا
حيث كانت  ٪ 17عام  2011و15.5
 ٪عام .2008
 ٪ 86.6 - 2من قوة العمل الوطنية
« 336977موظفا ً وعامالً» يعملون
في القطاع احلكومي والباقي ٪ 21
في القطاع اخلاص « 89181موظفا ً
وعامالً يعملون في القطاع اخلاص
حتى تاريخ .»2016/6/30
 - 3ي��ش��ك��ل ال����واف����دون معظم
ق���وة ال��ع��م��ل ف��ي ال��ق��ط��اع اخل��اص
« 2041232موظفا ً وعامالً» ويعمل
في القطاع احلكومي من الوافدين
ح��وال��ي  144693ح��ت��ى ت��اري��خ
.2016/6/30
ومن اجلدول رقم :2
 - 1تشكل ق��وة العمل الوطنية
 ٪31.7فقط من اجمالي السكان
الكويتيني .ومبعدل إعالة  1الى
.2.2
 - 2تشكل قوة العمل غيرالكويتية
 ٪49من اجمالي الوافدين.
ومبعدل إعالة 1 : 1
 - 3معدل النمو السكاني «كويتيني+
غير كويتيني» في هذه الفترة ٪3.4

سنويا ً على مدى السنوات العشر
«.»2012 - 2002
 - 4باملقابل يبلغ متوسط معدل منو
السكان الكويتيني في هذه الفترة
 ٪3.4سنوياً.
 - 5يبلغ متوسط معدل منو السكان
غير الكويتيني في هذه الفترة ٪7.2
سنويا ً
مشكلة البطالة في الكويت:

في دول��ة غنية بالفوائض املالية
مثل الكويت يبلغ متوسط نصيب
الفرد فيها من الدخل السنوي 53
ألف دوالر وحتتل املرتبة الرابعة
عربيا ً وخليجيا ً في تقرير التنمية
البشرية للعام  2013وفي الكويت
التي ال يزيد ع��دد الكويتيني فيها
على  1.307.650مليون مواطن
ومواطنة عام  2015في هذا املجتمع
الصغير الغني ال يجوز أن يكون
فيه شباب قادر على العمل ويرغب
فيه لكنه ال يجد فرصة للتوظف!
باختصار البطالة في الكويت أمر
مستنكر وم��رف��وض وغير متوقع
م��ا ل��م يكن ه��ن��اك تقصير وت��راخ
وإهمال في التعامل مع هذه القضية
ذات األب��ع��اد اخلطيرة اقتصادية
واجتماعيا ً وسياسياً.
وم��ع وج��ود م��اال يقل عن 27000
ش��اب وش��اب��ة كمخرجات سنوية
للتعليم في الكويت وهم الداخلون
اجل���دد ال��ى س��وق العمل بينما ال
يستطيع دي���وان اخل��دم��ة املدنية
توظيف سوى ما بني  13و 14الف
موظف سنويا بالقطاعني احلكومي
واخلاص فقد أظهرت لنا التوقعات
املستقبلية ومب���ا ال ي���دع م��ج��االَ
للشك اننا غير بعيدين عن ظهور
مشكلة ح��ادة للبطالة وال��ت��ي لو

تركت تتفاقم فقد ترتفع معدالتها
من  ٪4.8في الوقت احلاضر لتبلغ
مستويات لم يشهدها سوق العمل
الوطني من قبل  ٪21عام  2022ثم
 ٪35عام  .2032وعلى الرغم من
مجموعة القوانني التي صدرت لدعم
العمالة الوطنية وأيضا ً املؤسسات
التي أنشئت لتوظيف الكويتيني
بالقطاعني احل��ك��وم��ي واخل���اص
«سواء برنامج إعادة الهيكلة للقوى
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة
أو ديوان اخلدمة املدنية اضافة الى
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل»
فقد ارتفعت فجأة نسبة وأع��داد
العاطلني عن العمل من الكويتيني
لتصل الى  19061مواطنا ً ومواطنة
في ابريل  ٪79.4« 2012منهم ذكور
 ٪20.6إناث» وهذا رقم قياسي لم
تبلغه مستويات البطالة على مدى
الكويت احلديث أو القومي.
ه��ذا وي�لاح��ظ انخفاض املستوى
التعليمي لقوة العمل الكويتية
الباحثة عن العمل حيث تتألف من
الفئات التالية:
 ......... ٪12.2مؤهالت عليا.
 ......... ٪10دبلوم أو ثانوية +
دورة.
 ......... ٪53.3مؤهالت متوسطة
ثانوية  +متوسطة ودورات.
 ......... ٪11.7ما دون املتوسط أو
بدون مؤهالت.
......... ٪12.8بدون مؤهالت
املصدر :الهيئة العامة للمعلومات
املدنية
ويعني ذلك أن أربعة أخماس العمالة
ال��وط��ن��ي��ة ت��ت��ك��ون م��ن متوسطي
التأهيل أو من غير املؤهلني.
اخل�لاص��ة ..ان م��ع��دالت البطالة
بني الكويتيني على مدى السنوات

جدول رقم 1
قوة العمل في الكويت
في ( 2012/6/30العدد باأللف)
القطاع
القطاع
التصنيف /
اخلاص
احلكومي
القطاع
82
302
كويتي
1.156
126
غير كويتي
1.238
428
االجمالي

االجمالي
384
1.282
1.666

اخلمسني املاضية قد تطورت حسب
م��ا ي��وض��ح��ه اجل����دول رق���م  3من
نحو  ٪6.75سنويا ً في الستينات
والسبعينات من القرن املاضي ثم
انخفضت ال��ى نحو  ٪2.7سنويا ً
في الثمانينات ليكاد يصل مستواه
الى مستوى العمالة الكامل مبعدل
 ٪1.4فقط في التسعينات لكنه عاد
ليرتفع بشكل ملفت للنظر الى ٪5.9
ع��ام  2008وم��ا زال مرتفعا عند
مستوى الـ ٪4.8العام  2012انظر
اجل��دول رقم  3ليكون ذلك مبثابة
جرس انذار للخطر القادم من تزايد
أع���داد ال��داخ��ل�ين اجل��دد ال��ى سوق
العمل في مجتمع فتي يشكل فيه
الشباب حتت  19سنة نحو ٪50
من أبنائه.
من اجلدول الثالث

املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء
إحصاء العاملني بالقطاع احلكومي
وفقا ً للحالة في  2012/6/30يناير
 2013على املوقع http://csb.
 gov.kwالهيئة العامة للمعلومات
املدنية.
 ٪58م��ن املتعطلني الكويتيني
يفضلون العمل في القطاع احلكومي
و ٪39من الكويتيني يقبلون فرصة
العمل في القطاع اخلاص.
غالبية الكويتيني ما نسبته ٪86.6
يعملون في القطاع احلكومي و٪7.9
يعملون في القطاع اخلاص.
احملور الثاني :السياسات احلكومية
ملعاجلة مشكالت التوظيف - 2000
2016
ت���ش���ي���ر اح������ص������اءات اخل���ط���ة
اخلمسية للدولة -2010/2009
 2013/2012وب���رام���ج العمل
احلكومية الى انه من املتوقع دخوتل
 21000مواطن كويتي سنويا الى
س��وق العمل كمخرجات للنظام
التعليمي خالل السنوات املقبلة إال
اننا نؤكد ومن واقع معدالت النمو
والتركيبة السكانية ان سوق العمل
تنتظره اعداد ال تقل في املتوسط عن
 29000طالب عمل كويتي سنويا ً
في كل من السنوات اخلمس املقبلة.
وع��ل��ى ض��وء م��ا سبق وف��ي ظل
وجود  19061كويتي عاطل عن
العمل حتى  2012/4/20فإنه

من املتوقع لو تركت السياسات
املطبقة حاليا للتعامل مع قضية
التوظيف على ما هي عليه من
ترهل وتضارب ان تتحول مشكلة
التوظف ال��ى أزم��ة بطالة ولكل
م��ا يحتمله توظيف األزم���ة من
مخاطر اجتماعية واقتصادية بل
وسياسية سبقت االشارة إليها.
السياسات احلكومية للتوظيف:

ف��ي أوائ����ل ع���ام  1997اع��ت��م��دت
احلكومة خطة محددة للتعامل مع
مشكلة البطالة وكان معدل البطالة
آنذاك  ٪1.7بني الذكور مقابل ٪0.8
بني االناث وكان عدد العاطلني عن
العمل  3232حالة في مارس 1997
معظمهم ب��دون مؤهل أو مهنة أو
أميون وبغير ق��درة حقيقية على
العمل.
فقد أنشأت الدولة بديوان اخلدمة
املدنية ادارة مركزية أوكلت اليها
عدة مهام تتعلق بحصر وتصنيف
العاطلني عن العمل من قوة العمل
ال��ك��وي��ت��ي��ة واع����داده����م ب����دورات
تدريبية مدروسة للدخول الى سوق
العمل ثم تتويجهم الى الوظائف
الشاغرة املناسبة لقدراتهم بالقطاع
اخل����اص .وس��م��ي��ت ه���ذه االدارة
ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة في حني
اهتم ال��دي��وان مباشرة بتوظيف
الكويتيني ف��ي اجل��ه��از احلكومي.
وارتكزت خطة احلكومة على ثالثة
محاور رئيسية:
أوالً :محور احالل العمالة الوطنية
محل العمالة ال��واف��دة في القطاع
احلكومي بنسبة  ٪ 15ومبعدل
 6000وظيفة سنويا ً اعتبارا ً من
مايو .1997
ثانياً :محور اع��داد وت��دري��ب غير
املؤهلني م��ن العاطلني ع��ن العمل
الحلاقهم بالوظائف في القطاعني
العام واخلاص.
ثالثاً :محور االعتماد على القطاع
اخلاص في استيعاب املزيد من قوة
العمل الوطنية لترتفع نسبتهم إلى
اجمالي قوة العمل في هذا القطاع من
 ٪ 1.3عام  1996إلى  ٪ 4.8بنهاية
عام .2008
وفيما يلي تقييم ملستوى التنفيذ
باحملاور الثالثة
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ديوان الخدمة ال يستطيع توظيف أكثر من  13ألف مواطن سنوي ًا
الفترة الزمنية
الستينات
السبعينات

إناث
8.2
٪2.4

جدول رقم 3
تطور معدالت البطالة بني الكويتيني
«»2012 - 1960
إجمالي
ذكور
6.7
6.6
 ٪6.8املشكلة مستمرة
٪7.2

الثمانينات

٪1.5

٪3

٪2.7

التسعينات
2008/6/30
2012/6/30
في عام 2015

٪0.8
٪7.3
٪8.1
-

٪1.7
٪4.7
٪1.9
-

٪1.4
٪5.9
٪4.8
٪4.7

أوالً :محور احالل العمالة الوطنية
محل العمالة ال��واف��دة بالقطاع
احلكومي:
من واقع بيانات اجل��دول رقم «»4
تزايدت اعداد ونسب العمالة الوافدة
بالقطاع احلكومي من  68535عامالً
وموظفا ً عام  2008وبنسبة ٪ 25.6
من اجمالي العاملني بالقطاع الكومي
إلى  91163عامالً وموظفا ً في عام
 2012وبنسبة  ٪ 27.5ما يعني ان
سياسة االحالل فشلت فشالً ذريعا ً
الن العمالة الوافدة زادت مبعدل 2
 ٪عما كانت عليه من خمس سنوات
سابقة ولم يتم االحالل.
من اجلدول الرابع ..اسباب فشل
االحالل:

 - 1استثناء اجلهات التي يتأثر
م��س��ت��وى اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة منها
بسبب االحالل
 - 2واستثناء التخصصات النادرة
من الوافدين« .ق��رار نائب رئيس
ال��وزراء رقم  3لسنة  2007املادة
»3
ثانياً :محور اعداد وتدريب غير
املؤهلني من العاطلني عن العمل
الحلاقهم بالوظائف في القطاعني
العام واخلاص
جنحت احلكومة في تدريب 50
 ٪من اجمالي الداخلني اجلدد إلى
سوق العمل سنويا ً من خالل فتح
قناتني متوازيتني للتدريب االولى
من خ�لال دي��وان اخلدمة املدنية
للتوظيف ب��ال��ق��ط��اع احلكومي
والثانية :من خالل برنامج اعادة
الهيكلة للتوظيف ف��ي القطاع
اخلاص.
وفي هذا الصدد اعلن رئيس ديوان
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن
انه مت تدريب نحو  18الف موظف
وموظفةخالل السنوات العشر
املاضية مشيرا ً إل��ىان العدد قليل
بسبب اإلم��ك��ان��ات واالع��ت��م��ادات
املالية املقررة الفتا ً الى ان قطاع
التطوير االداري بالديوان يتعامل
مع  130مكتب استشارات إال أن
ال��دي��وان غير ق��ادر إال على نحو
من  80الى  85برنامجا ً سنوياً.
وأضاف الزبن ان هناك من يظن
ان عدد املوظفني من غير الكويتيني
كبير ولكن في الواقع الرقم صغير
وتنحصر وظائفهم كمستشارين
وخ��ب��راء أو أطباء وم��درس�ين أو
بتلك املهن التي ال جتد إقباالً من
الكويتيني.
ومن املتوقع خالل األعوام «2019
  »2020أن يبلغ عدد الكويتينيالعاملني ف��ي القطاع احلكومي
 375ألف موظف وموظفة.
ث��ال��ث �اً :االع��ت��م��اد ع��ل��ى القطاع
اخل��اص في استيعاب املزيد من
قوة العمل الكويتية:
وض��ع��ت ال���دول���ة ف���ي خطتها
للتنمية اخلمسية 2014 - 2010
والثانية « »2019 - 2015أهدافا ً
في هذا الشأن مؤداها رفع نسب
ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ف��ي القطاع
اخلاص من  ٪ 4.8من اجمالي قوة

جدول رقم «»4
تطور حجم العمالة في القطاع احلكومي «»2016 - 2008

املالحظات
توجد مشكلة بطالة
املشكلة في طريقها
لالختفاء
ال توجد مشكلة
عودة املشكلة من جديد
املشكلة مستمرة
املشكلة مستمرة

غير كويتي

كويتي
العدد

النسبة

العدد

النسبة

إجمالي قوة
العمل باحلكومة

2008/6/30

199.571

٪ 74.4

68.535

٪ 25.6

268.106

2009/6/30

201.772

٪ 74.4

69.322

٪ 25.6

271.094

2010/6/30

218.409

٪ 73.1

80.377

٪ 26.9

298.786

2011/6/30

229.161

٪ 73.1

84.328

٪ 26.9

313.489

2012/6/30

240.170

٪ 72.5

91.163

٪ 27.5

331.333

2016/6/30

336.977

٪ 70

144.693

٪ 30

481.67

السنة

العمل بالقطاع
اخل����������اص ف��ي
التركيبة السكانية في الكويت 2016-2002
ديسمبر 2008
متوسط معدل النمو السنوي
الى  ٪ 8في نهاية
كويتي
غير
كويتي
السنوات
االجمالي
()2012-2002
اخلطة وأصدرت
باملليون
احلكومة القرار
العدد
العدد
نسمة
الكويتيون غير الكويتيني
النسبة
النسبة
رق��م  904لسنة
باملليون
باملليون
 2002بتحديد
2.420
٪ 62.6
1.514
٪ 37.4
0.906
2002
ن��س��ب ال��ع��م��ال��ة
2.754
٪ 64.3
1.772
٪ 35.7
0.982
2004
ال��وط��ن��ي��ة ل��دى
3.183
٪ 67
2.133
٪ 33.0
1.050
2006
اجل����ه����ات غ��ي��ر
احل����ك����وم����ي����ة
٪ 3.442
٪ 68.6
2.361
٪ 31.4
1.081
2008
٪ 7.2
٪ 3.4
وال���ت���ع���دي�ل�ات
3.582
٪ 68.4
2.449
٪ 31.6
1.133
2010
أوال :ض����رورة
عليها .وج��دي��ر
3.821
٪ 68.3
2.608
٪ 31.7
1.213
2012
ال�������رب�������ط ب�ي�ن
بالذكر ان اجمالي
امل�����ش�����روع�����ات
العمالة الوطنية
4.091
٪ 68.8
2.816
٪ 31.2
1.275
2014
اجلديدة العمالقة
ف�����ي ال���ق���ط���اع
4.330
٪ 69.5
3.008
٪ 30.5
1.321
2016
في خطة التنمية
اخل��اص بلغ في
 2012نحو  82ألف كويتي وفي إلى  1045263موظفا ً وارتفعت ال���وزراء وزي��ر االع�ل�ام بالوكالة االقتصادية واالجتماعية لالعوام:
 2016/6/30بلغ ع��دد العمالة ف��ي ع��ام  2015إل��ى  1367183محمد العبدالله ج��اء ف��ي��ه« :ان «»2019 - 2015 / 2014 - 2010
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع اخل��اص بزيادة مقدارها  321920وبنسبة استيعاب اجلهات احلكومية وصل وبني قضية التوظيف بحيث يعاد
تقدر بحوالي .٪ 30.8فيما يتعلق ال��ى ما يفوق  3اضعاف احلاجة النظر في ج��داول النسب املقررة
 89181كويتياً.
وه��ك��ذا وعلى ال��رغ��م م��ن اجلهود بالقرار احلكومي رقم  904لسنة الفعلية الفتا الى ان عدد املوظفني والتي على القطاع اخل��اص التقيد
ال��ت��ي تبذلها ال��دول��ة ف��ي حتفيز  2002ف���ي ش���أن حت��دي��د نسب احلاليني يفوق  290الف موظف بها لتشغيل العمالة الوطنية وفي
املواطنني للعمل بالقطاع اخلاص ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ف��ي القطاع دون العسكريني بينما احلاجة اساليب الرقابة على التزام القطاع
اال ان اجمالي العمالة الوطنية في اخلاص واملعدل بالقرار  955لسنة الفعلية  60الف موظف فقط مؤكدا اخل���اص بتنفيذها وه��ن��ا الب��د من
هذا القطاع ال تزال نسبتها ضئيلة  2005يالحظ ان الرسم االضافي ان تركيز الشباب على فرص العمل تغليظ عقوبة املخالفة لترتفع من
للغاية « »٪ 6.6ويالحظ ارتفاع السنوي عن كل عامل غير كويتي مب��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ف��اق  100دينار ال��ى  500مثال عن كل
عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج
نسبة مساهمة الكويتيات في يتم توظيفه مخالفا للنسبة املقررة استيعاب اجلهاز احلكومي.
القطاع اخل��اص مقارنة مبثيلتها «والبالغ  100د.ك» يعتبر مثابة وهذا التصريح يعني ببساطة ان النسبة املقررة.
بني الذكور حيث بلغت نحو  26عقوبة مالية غير رادعة بل ضعيفة البطالة املقنعة باجلهاز احلكومي ثانيا :ضرورة تعديل التشريعات
 ٪من جملة اإلناث املشتغالت بهذا وال حتقق الغاية من القانون رقم قد بلغت  60« ٪ 79.4الفا الى  290التي افسدت سوق العمل الكويتي
القطاع بينما تنخفض بالنسبة  19س��ن��ة  2000ف��ي ش���أن دع��م الفا» وه��و ما يصيب ه��ذا اجلهاز وخلقت «سوقا موازية» للتوظيف
الوهمي االمر الذي اخل خلال شديدا
للذكور حيث لم تتجاوز نسبتهم العمالة الوطنية وتشجيع العمل بالترهل والعقم مع مرور الوقت
 ٪ 3من جملة الذكور املشتغلني في في اجلهات احلكومية وغالبا ما ال واخلالصة انه ومع االقرار بفشل بقيم العدالة وشرف العمل واحترام
تلتزم بها الشركات اخلاصة وهو جميع تلك االجراءات والسياسات املال العام واملقصود هو اعادة النظر
القطاع اخلاص.
ما يفسر استمرارية اعتماد القطاع والقوانني وال��ق��رارات احلكومية في اسلوب دعم العمالة الوطنية
في اجلدول اخلامس
اخل���اص ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة ال��واف��دة في القضاء على مشكلة البطالة بالقطاع اخل��اص لتصبح عمالة
في عام  2010بلغ حجم العمالة السباب قوية تتلخص في الضمان وال��ت��ي ارت��ف��ع��ت م��ن  ٪ 1.4في حقيقية تسهم في تنمية حجم الناجت
ال��ك��وي��ت��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع اخل��اص االكيد لعناصر الربحية واالنتاجية االعوام  1998/97لتصل على 4.8احمللي االجمالي وليس مجرد اعداد
في منتصف العام  2012و 4.7من العمالة على الورق لالستفادة
 57520موظفا ً وارتفعت في عام واملرونة عند االستعانة بها.
 2015إلى  75308بزيادة مقدارها ومن التداعيات املؤسفة لسياسات  ٪في  2015اال ان هناك مجموعة من العالوات االجتماعية وعالوة
 17788وبنسبة تقدر بحوالي التوظيف في القطاع احلكومي ما من التوصيات والتدابير الواجب االوالد بدون مقابل حقيقي في سوق
الت اليه اوض��اع البطالة املقنعة االخذ بها حتى ال تترك هذه القضية العمل بالقطاع اخلاص.
.٪ 30.9
بلغ حجم العمالة غير الكويتية في هذا القطاع ففي تصريح نشر الف��رازات��ه��ا السلبية واملخيفة ثالثا :اهمية التشجيع على التقاعد
في القطاع اخلاص في عام  2010اخيرا لوزير الدولة لشؤون مجلس على مستقبل الشباب الكويتي املبكر ملن يشاء من موظفي الدولة

جدول رقم 2

اجلدول رقم «»5
استيعاب القطاع اخلاص من العمالة الوطنية «»2012 - 2001
العدد
السنة
1986
2001
3003
2002
3639
2003
3546
2004
3046
2005
4292
2006
5948
2007
7939
2008
5872
2009
5138
2010
4132
2011
2122
2012

السنة
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

وخ��ص��وص��ا في
ظ��ل ت��ع��داد ع��ام
للسكان ال يشكل
فيه الكويتيون
اكثر من ٪ 30.5
من اجمالي عدد
ال��س��ك��ان تصبح
ظ��اه��رة البطالة
غ���ي���ر م��ن��ط��ق��ي��ة
وغير مستحبة.
احملور الثالث:
التوصيات

املتعطلون الكويتيون حسب النوع ومدة التعطل
مدة
اجلملة
انثى
ذكر
التعطل
«بالشهور»
2.858
1.768
1.090
أقل من 6
4.449
2.873
1.576
2.999
2.140
859
11 - 6
3.357
2.555
802
9.297
8.577
720
 12فأكثر
9.463
8.605
858
0
0
0
غير مبني
0
0
0
15.154
12.485
2.669
اجلملة
17.269
14.33
3.236

السيما ب�ين االن���اث تيسيرا على
االم��ه��ات خل��دم��ة اس��ره��ن وتربية
ابنائهن وايضا التاحة املزيد من
الفرص الوظيفية للشباب «يبلغ
عدد من فاقت خدمتهم « »30عاما
من الكويتيني باجلهاز احلكومي
في بداية العام 2013م عدد 7242
م��وظ��ف��ا بنسبة  ٪ 3م��ن اجمالي
الكويتيني بهذا القطاع».
راب��ع��ا :ب���ذل ك��ل اجل��ه��د تعليميا
وت��رب��وي��ا واع�لام��ي��ا الع�ل�اء ش��أن
قيمة العمل وربطه مبفهوم القيم
الصحيحة للحياة وتغيير االفكار
البالية عن العمل احلرفي واملهني
واليدوي.
خامسا :استخدام ما امكن من اساليب
التشريعيةوالتنفيذية
احل��س��م
للقضاء على ظ��اه��رة االجت���ار في
االقامات والتي تشوه صورة الكويت
في تقارير املنظمات املهتمة بحقوق
االنسان وتربك سوق العمل وتؤثر
سلبا على منظومة القيم االجتماعية
والسلوكية في املجتمع مع وضع
الضوابط املناسبة الستقدام العمالة
الوافدة.
س���ادس���ا :ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��رب��ط
ب�ين م��خ��رج��ات التعليم وحاجة
س�����وق ال���ع���م���ل ف����ي م��خ��ت��ل��ف
التخصصات وتشجيع ان��ش��اء
املعاهد واجلامعات االهلية التي
تستجيب بشكل اس��رع ملتطلبات
السوق الوطنية واالقليمية من
العمالة الفنية املتدربة وهنا يجب
التنويه ال��ى اهمية انشاء معهد
عال لتخريج الفنيني في مجاالت
انتاج النفط ونقله وتخزينه ..الخ
وذل��ك لتخريج ال��ك��وادر الوطنية
املتخصصة في ثروة البالد النفطية
بدال من االستعانة فيها بالعمالة
الوافدة.
سابعا :االسراع بوضع اليات تنفيذ
قانون الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة ومبا
يكفل دعم املواطنني الراغبني فيها
ماليا وفنيا وتشريعيا وتسويقيا
ومصرفيا «ورشة ومعمل ومدرسة
ومستشفى وم��زرع��ة ومنحل..
الخ» ففي هذه املشروعات فوائد
كثيرة لالنتقال بشباب املجتمع
الكويتي من مجرد موظفني لدى
الدولة الى اصحاب مشروعات
خاصة ورجال اعمال.
ثامنا :ايجاد الية او نظام للربط
بني االنتاج واالج��ر في اجلهاز
احل��ك��وم��ي وتشجيع املجدين
والقضاء على عملية الترقية
االلية «باالقدمية» وذلك بهدف
ال��ت��ق��ري��ب ب�ين ظ���روف العمل
بالقطاعني احلكومي واخلاص.
تاسعا :البدء في تنفيذ برامج
اخلصخصة بعد اقرارها تشريعيا
م��ع التأكيد على رع��اي��ة حقوق
العمالة الوطنية وحمايتها ضد
التسريح القسري من الشركات
اخل���اص���ة وزي������ادة االه��ت��م��ام
باالنشطة السياحية والثقافية
واملعارض واالس��راع في حتويل
الكويت الى مركز مالي وجتاري
كبير.

