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 سكانيةالمفاهيم ال

 

 علم الديموغرافيا )السكان(:

هو علٌم يختّص بدراسة العدد الكمّي للسّكان، والذي يمكن التعّرف عليه من بيانات التعداد،  

وأهم أقسام علم الديموغرافيا: التركيب العمري والنوعّي، والتركيب االقتصادّي، والتركيب 

ة وهذا الدينّي، والتركيب اللغوّي والحالة االجتماعيّة، إضافة إلى التركيب حسب الحالة التعليميّ 

 . هذه المذكرةما سنعرضه في 

 

وهي مؤشررررات تدرل الديادة السررركانية وتوديا السررركان بحسرررب الجنسرررية  التركيبة السككككانية:

والجنل والعمر والمسرررررررتوي التعليمي. وتقرارن معردالت الوفراة والمواليرد طالديرادة ال بيعيرة ، 

ف أن الدول األقل ت وراً ومتوسررر  األعمار و توديا السررركان بين الريف والمدن. ومن المعرو

لديها نسب أعلى لفئات األعمار الصغيرة ما ديادة عالية في النمو السكاني، وكذلك نسب أعلى 

لسررررركان الريف والقري من سررررركان المدن مقارنة بالدول متوسررررر ة التنمية. فم   نجد أن معدل 

 نسمة 1000مولود لكل  11المواليد في بري انيا 

 

 الكثافة السكانية:

قسمة عدد السكان على مساحة الدولة، ولكن ألن هناك مساحات غير قابلة ل ستغ ل هي 

 يفضل تقسيم عدد السكان على المساحة القابلة ل ستغ ل في الدولة.

 السكانية:الزيادة 

 هي الفارق بين عدد المواليد والوفيات خ ل عام واحد في الدولة.طبيعية:ال -1

السكانية الناتجة عن استقدام العمالة الوافدة في الدولة هي الديادة  غير الطبيعية: -2

 خ ل عام واحد.
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 الهجرة:

  من حيث المكان:  -1

 داخلية طمن األرياف والصحاري إلى المدن  .أ

 خارجية طمن دول أخري  .ب

 من حيث المدة: -2

 مؤقتة طالعمالة الوافدة التي تحصل على إقامة عمل مهما  الت تلك اإلقامة  .أ

 التي ينتج عنها الحصول على جنسية البلد المهاجر إليها دائمة طالهجرة   .ب

 قوة العمل:

هم السكان في سن العمل والقادرين عليه والراغبين فيه. فتست نى الفئات العمرية الصغيرة على 

العمل وكذلك المتقاعدين، كما يست نى من ذلك غير القادرين على العمل كالمصابين بأمراض 

عمل بسبب اإلعاقة، وكذلك غير الراغبين في العمل ألسباب قد تعود مدمنة أو العاجدين عن ال

 إلى اكتفاءهم.

 

 السياسة السكانية

هي القواعد والضواب  التي تضعها الدولة للتحكم في التركيبة السكانية وتوجيهها بما يخدم 

دة من خ تها التنمية المستقبلية ويحد من اخت ل التركيبة نتيجة لفوضى دخول العمالة الواف

 دون ضواب  أو قيود.

 وتشمل السياسة السكانية    ة سياسات فرعية مهمة:

 اإلنجاب: -1

هناك دول تحد من اإلنجاب خشية الديادة السكانية العالية التي قد تفوق إمكانات الدولة 

المالية والغذائية والتنموية وأكبر دليل على ذلك الصين التي اتبعت سياسة ال فل الواحد 



3 
 

حيث بدأت بالسماح لألسر بإنجاب  2016ولم تغيرها سوي العام الماضي  لكل أسرة،

  فين فق .

وهناك دول تشجا على اإلنجاب ألنها بحاجة إلى أيد عاملة محلية لتسد حاجتها المستقبلية 

وتتخلص من االعتماد على العمالة الوافدة. إال أن هذه السياسة تحتاج إلى ضمان تأهيل 

لتولي األعمال التي تحتاجها الب د في المستقبل، أما إن لم تفعل صغار السن من السكان 

وتركت هؤالء السكان يدخلون سوق العمل بتخصصات ال يحتاجها فسينتج عن ذلك 

اخت الت سكانية خ يرة أهمها الب الة المقنعة وب الة الخريجين، واستمرار االعتماد على 

ت منذ ستينيات القرن الماضي وحتى بعد أن العمالة الوافدة، وهذا لألسف ماحصل في الكوي

 تم تحديد األ فال اللذين تدعمهم الحكومة بسبعة.

أما النوع ال الث من الدول وبشكل أك ر تحديداً تلك الدول التي تتبا الحرية االقتصادية أو 

 النظام الرأسمالي، فإنها ال تتدخل في تشجيا أو الحد من اإلنجاب.

 العمالة: -2

لة في فتح الباب للعمال بحسب حاجتها وخ تها التنموية بحيث تحدد عدد وهي سياسة الدو

العمال المسموح بدخولهمم كل عام وتخصصاتهم وإمكاناتهم، وهي سياسة يتفرض أن 

تكون مؤقته للدول التي تشجا على اإلنجاب ألنها يفترض أن تعد الموا نين لإلح ل محل 

نف ت تام في فتح الباب للعمالة من دون رب ها هذه العمالة. أما مايحدث في الكويت فهو ا

بالحاجات الفعلية للبلد، وبشكل أك ر دقة: فتح الباب لتجار اإلقامات الذين يملؤون البلد 

 بعمالة هامشية من أجل تحقيق األرباح من خ ل اإلتجار بالبشر وتدمير اقتصاد البلد.

 التجنيس:  -3

يعد التجنيل أسهل وأسرع ال رق لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية حين تقوم الدولة 

بانتقاء ذوي الكفاءة من سكانها غير الموا نين وتجنيسهم بغية رفا نسبة الموا نين نوعياً 

وكذلك تقليص نسبة غير الموا نين. وتضا الدول التي تفتح الباب للتجنيل ضواب  
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الحصول على جنسية البلد. وتري هذه الدول أن التجنيل يقلص واضحة لمن يمكن لهم 

الوقت والمال على الدولة فهي بدالً من انتظار تأهيل المواليد الجدد لمدة تديد عن عشرين 

عاماً كي يدخلوا سوق العمل فإنها تنتقي من الكفاءات التي أنفقت عليها بلدانها حتى وصلت 

 المضيفة بتجنيسهم واختصار كل ذلك الوقت. إلى سن العمل والع اء فتقوم الدولة
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 1إدارة البحوث بقطاع المعلومات في مجلس األمة

العمالة الوافدة  التركيبة السكانية في الكويت تعاني من خلل في عدم التوازن والزيادة في

 أغلبها هامشية

     
    

 

 

 
 

 

 :2012ديسمبر  حتى 2002من المحور األول: أوضاع التركيبة السكانية 

  م يين نسمة. 3.821بلغ عدد السكان في الكويت  2012بنهاية العام 

  ن.  من اجمالي السكا%31.7مليون موا ن وموا نة طبنسبة  1.213عدد الكويتيين 

 من اجمالي السكان، 68.3مليون  وافد طبنسبة % 2.608عدد غير الكويتيين ط  

  .وافدا 215كويتي يقابلها  100طوبدقة اكبر كل وافد  2.15كويتي:  1وبمعدل: 

                                                           
 2014إدارة البحوث، مجلل األمة الكويتي، فبراير  1
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   سنويا خ ل هذه الفترة، في  %5.8بلغ معدل النمو السكاني طكويتيين + غير كويتيين

لغير الكويتيين سنويا خ ل هذه  7.2مقابل % 3.4حين كان معدل نمو الكويتيين %

 الفترة. 

  2002-2012خ ل فترة الدراسة طوتشير بيانات ت ور التركيبة السكانية في دولة الكويت 

 إلى خمل حقائق كالتالي:

 

 سنويا(: 5.8%أوال: معدل النمو السكاني الكبير )

مليون نسمة  3.821الى  2002مليون نسمة عام  2.420ارتفا عدد سكان الكويت من 

   سنويا.5.8%اي بمتوس  لمعدل نمو قدره ط 2012بنهاية عام 

 لنمو بين المواطنين والوافدين:ثانيا: فوارق واختالف معدالت ا

طفي المتوس  سنويا خ ل هذه الفترة  بينما يتدايد الوافدون  %3.38يبلغ معدل نمو الكويتيين 

 وهو ضعف معدل نمو الكويتيين . %7.23بمعدل نمو 

 ثالثا: تطور نسبة الكويتيين:

ى بلغت حت 2002العام  %37.4ظلت نسبة الكويتيين الى اجمالي السكان تتناقص من 

 .2012في العام  %31.7،  م عاودت االرتفاع ال فيف لتصل الى 2010العام  30.1%

 رابعا: التوزيع الجغرافي للوافدين:

يتودع الوافدون طسكنيا  على محافظات الكويت بك افات تتفاوت من محافظة الى اخري 

، %12.6، الجهراء %18.3حمدي ، األ%24.3، حولي %30.5كالتالي: الفروانية 

 .%5.4، مبارك الكبير %9العاصمة 
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 خامسا: جنسيات غير الكويتيين

من المجتما السكاني في الكويت يشكل غير الكويتيين الباقي  %31.7بينما يشكل الكويتيون 

 %33.5من اجمالي الوافدين  مقابل  62%بأغلبية آسيوية واضحة ط %68.3بنسبة 

  واما االوروبيون واالمريكيون 2.8%بة طللجنسيات العربية مجتمعة أما األفارقة فبنس

وأما فئة البدون طغير محددي الجنسية   %1.7واالستراليون ف  يشكلون في مجموعهم سوي 

  من اجمالي غير الكويتيين، هذا وتشير 3%ألف نسمة فتشكل حوالي ط 90وعددهم حوالي 

 يونيو 30 فدين بالكويت حتىبيانات ودارة الداخلية الى االعداد والنسب المئوية لجنسيات الوا

2012. 

ألف موا ن كويتي  213وجنباً الى جنب مليون و -وهكذا، يوجد اليوم على أرض الكويت 

ضافة الى حوالي إدولة وجنسية،  100آالف وافد من أك ر من  608يتعايشون ما مليونين و

 غير كويتي. 2.15الفاً من غير محددي الجنسية وبمعدل موا ن لكل  90

يجابيات التي توفرها العمالة األجنبية ل قتصاد والمجتما لمؤكد أنه بجانب الفوائد واإلومن ا

الكويتي، فانه توجد بعض اآل ار السلبية اجتماعياً، واقتصادياً، و قافياً، وأمنياً، وسياسياً نورد 

 أهمها فيما يلي:

 اآلثار السلبية للعمالة الوافدة:

 اجتماعياً:

لغريبة على مجتمعنا الكويتي المحافظ وتأ يرها السلبي في النشء، ظهور بعض الممارسات ا

 السيما بين المختل ين منهم بفئة خدم المنادل طوأغلبهم من اآلسيويين .

 ثقافياً:

  دخول الك ير من المص لحات الغريبة على لغتنا العربية، واخت ف أسلوب التخا ب

ديد من المفردات اللغوية ذات المصادر بين الكويتيين عما كان بالقديم والذي تأ ر بالع

 الهندية وااليرانية أو حتى االنجليدية.
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  تعارض االعتقادات والتقاليد واخت  ها وخلخلة منظومة القيم الكويتية العربية األصيلة

 بسبب نقل عادات بعضها سيئ للمجتما الكويتي.

 اقتصادياً: 

من دخولهم على البضائا والخدمات وهو ما على الرغم مما يشكله انفاق الوافدين لجدء كبير 

يشكل نسبة كبيرة من ال لب الكلي الفعال في السوق المحلية ويصب في صالح التجار 

 واصحاب العقارات.. اال ان هناك بعض السلبيات االقتصادية واهمها ما يلي:

  م  بسبب تفضيل 2012عام  %4.8ظهور معدالت للب الة بين الكويتيين طوصلت الى

 الق اع الخاص للعمالة األجنبية لرخصها ووفرة انتاجيتها نسبياً وسهولة التعامل معها.

  ارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة لق اعات الكهرباء والماء والمواص ت

والرعاية الصحية لديادة الضغ  على تلك المرافق، اال انه وبالمجمل فان العائد 

االقتصادي على الب د طوالذي هو السبب االول واالهم ل ستعانة بالعمالة والخيرات 

الوافدة  يبقى دائما ايجابيا  الما انها عمالة منتجة وليست سائبة او من ضحايا االتجار 

 باالقامات.

 أمنياً: 

  غالبا ما يكون هدف وجود العمالة الوافدة هو كسب العيش بال ريق الح ل ولكن- 

فقد تحدث بعض السلبيات  -تحت ضغ  تجار االقامات والظروف الخاصة لبعضهم و

 االمنية واهمها:

  :ظهور بعض الجرائم الدخيلة على المجتما الكويتي بسبب ك رة العمالة الهامشية م ل

جرائم سرقات البنية التحتية للب د طأغ ية المصارف، أس ك الكهرباء، الشت ت 

والتنقي ، المحابل...الخ ، وجرائم الخ ف واالغتصاب، بالشوارع، أدوات الري 

وصناعة الخمور، ومروجي المخدرات، وشقق الدعارة، وجرائم التدوير في المعام ت 

 المالية ورخص القيادية وغيرها.
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  االضرابات التي تلجأ اليها أحياناً بعض مجموعات العمالة الوافدة للحصول على

كنها اضرابات تتعارض ما القانون ونظم العمل حقوقها المسلوبة والمشروعة، ول

المعمول بها في الكويت، وسرعان ما يتم التعامل معها بالصرامة والشدة التي تجعلها 

 نادرة الحدوث.

  االددحام المروري الشديد، وما ينتج عنه من هدر للوقت والجهد والمال بسبب التع ل

 والتأخير والحوادث.

 مالحظة هامة:

ن احصاءات ودارة الداخلية تشير الى انه طوباست ناء الجنسية العراقية  فان جدير بالذكر ا

الكويتي،  -1الجنسية االك ر ارتكابا للجرائم بأنواعها من المخالفات البسي ة الى الجنايات هي: 

 -7المصرية،  -6جنسيات عربية اخري،  -5األردنية،  -4االيرانية،  -3السورية،  -2

 -12الباكستانية،  -11السي نية،  -10السعودية،  -9ت أجنبية أخري، جنسيا -8اللبنانية، 

الهندية، وفي هذا داللة واضحة على ان األصل في دوافا  -14الفلبينية،  -13البنغالية، 

 وسلوك العمالة االجنبية هو السعي لكسب الردق وليل ارتكاب الجريمة.

 سياسياً:

 المهتمة بحقوق االنسان بسبب ملف تجار  تأ رت الكويت سلبياً في المحافل الدولية

االقامات ونظام الكفيل والذي ترتب عليهما وجود األعداد الهائلة للعمالة الهامشية 

 السائبة في شوارع الكويت.

  ْل بعض الدول في الشأن الداخلي للكويت بحجة حماية حقوق رعاياهم والدعوة تََدخُّ

والواجبات بين الكويتيين وموا نيهم من للمساواة االجتماعية والسياسية في الحقوق 

 الوافدين.
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 المحور الثاني: مشكلة تجارة اإلقامات بالكويت:

ال يخفى على احد ان السبب االول والرئيسي لوجود الخلل في التركيبة السكانية بالكويت هو 

ت الرسمية تلك االعداد الهائلة من العمالة من العمالة الهامشية والسائبة طوالتي قدرتها الجها

الف عامل  وكما يعلم الجميا فان السبب في هذا الخلل يقف  800بودارة الداخلية بحوالي 

وراءه مجموعة من الشركات الوهمية والتي تمارل عملية جلب العمالة الدائدة عن الحاجة 

 بهدف التربح او ما يسمى بتجارة االقامات.

جرة طالعميد عبدهللا الراشد  نشر بالقبل وفي تصريح لمدير عام االدارة العامة لمباحث اله

   ذكر مايلي:15، ص2010مارل  14األحد ط

ان الحرب على الشركات الوهمية وتجار االقامات والبشر قد سارت وفق محورين هما: »

رصد العمالة السائبة والتوصل الى كف ئهم من جهة، والتنسيق ما ودارتي الشؤون والتجارة 

ان ضبا  االدارة »خالفين والمدورين والمرتشين.. واضاف: من جهة اخري، لضب  الم

عامل هامشي سائب، فض  عن  6000شركة وهمية مسجل عليها  1100تمكنوا من ضب  

ترخيص تجاري مديف.. وقد تبين ان بعض المقيمين ال يعرفون كف ءهم والبعض  800

 «.ى اقامة في الب د..اآلخر يعرف كفيله لكنه يتقاضى منه مبالغ مالية لقاء الحصول عل

الف من العمالة الهامشية  800جدير بالذكر ان الحكومة كانت قد وضعت خ ة تستهدف ابعاد 

من اجمالي العمالة الوافدة بالب د آنذاك   %46طتم ل  2008-2012خ ل االعوام االربعة 

ن المقرر ان تنفذ الف سنويا ويبين الجدول التالي عدد العمالة السائبة التي كان م 200وبمعدل 

 واهم اسباب استبعادها:

 ؟ 2013بريل إالف تم استبعادهم حتى اآلن ط 800والسؤال المهم هو: كم من هوالء الـ

انه لم يتم االستبعاد المعلن عنه ألسباب ال تعلمها، وبدليل انه أخيرا  -ومن قيا  -واالجابة تبدو 

يرة الشؤون االجتماعية نشرت جميا الصحف تصريحا لود 2013مارل  20وبتاريخ 

الودارة ماضية في تنظيم العمالة الوافدة في السوق ودراسة »والعمل ذكري الرشيدي بان 

عداد تلك العمالة، أاوضاعها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وصوال الى وقف النمو في 
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أن تفضي بتقليص والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية، وان استراتيجية الودارة في هذا الش

الف عامل سنويا وصوال الى تخفيضها بمليون عامل خ ل عشر  100العمالة الوافدة بواقا 

 «.سنوات

ان القضاء على تجارة االقامات هو المؤشر الوحيد الختبار جدية الحكومة في التعامل ما 

 قضية اص ح الخلل في التركيبة السكانية بالب د.

 المؤهلة لتعديل التركيبة السكانية في الكويت:المحور الثالث: السياسات 

  اتخذت الدول 2010-2014في إ ار خ ة الدولة للتنمية الخمسية، وبرنامج عمل الحكومة ط

العديد من التدابير التي لو صحت وتم االلتدام بتنفيذها فسوف يتم التوصل الى حلول مؤكدة 

 وفيما يلي أهم تلك السياسات: للك ير من المشك ت المتعلقة بالتركيبة السكانية.

 أوال: سياسات التركيبة السكانية:

 .ت بيت حجم السكان الوافدين والحد من العمالة الوافدة الهامشية 

 .السعي الجاد إليجاد الحلول العمالية المناسبة لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية 

لى الحد من ظاهرة تجارة تهدف هاتان السياستان ومت لباتهما التنفيذية من المشاريا ا

االقامات، والتصدي لظاهرة االقامة غير الشرعية للوافدين من خ ل القضاء على 

الشركات الوهمية، كما تهدف الى الحد من ظاهرة التسول، والحد من ارتكاب الجرائم، 

وتقليل االختناقات المرورية، وتخفيض العبء المالي على الدولة، وتحسين صورة الكويت 

 ية لحقوق االنسان.كراع

 ثانياً: سياسات سوق العمل والتشغيل:

 انتهاج مبدأ التخ ي  العلمي للقوي العاملة. .1

 تحسين بيئة وظروف العمل في الق اع الخاص. .2

 تعديل تشريعات العمل بما يحقق مديداً من الفرص لقوة العمل الو نية. .3

 .ديادة نسب العمالة الو نية من اجمالي العمالة في سوق العمل .4
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 ديادة فرص العمل للعمالة الو نية في الق اع الخاص. .5

 ت وير ورفا كفاءة قوة العمل الو نية للعمل بالق اع الخاص. .6

الحد من األنش ة االقتصادية ك يفة العمالة وتشجيا األنش ة االقتصادية ك يفة رأل  .7

 المال.

 رفا انتاجية العمالة في الدولة. .8

 دعم المشروعات الصغيرة والمتوس ة. .9

  وير آليات استقدام واقامة العمالة الوافدة.ت .10

 تحسين صورة دولة الكويت كراعية لحقوق االنسان. .11

سياسة  الى االرتقاء بمستوي األداء للقوي العاملة الو نية من  11وتهدف هذه السياسات ط

مية خ ل برامج التأهيل القيادي للمرافق، والتحديد الدقيق ل حتياجات المستقبلية للجهات الحكو

والخاصة من العمالة، ووضا البديل لنظام الكفيل وتشجيا األنش ة االنتاجية التي تعتمد على 

التكنولوجيا المك فة لرأل المال، ودعم المشروعات الخاصة والصغيرة، والمساهمة في حل 

  14  ألفاً سنوياً في الجهات الحكومية، وتوفير حوالي ط11مشكلة الب الة من خ ل توظيف ط

فرصة عمل للموا نين بالق اع الخاص والمشترك، والحد من دخول العمالة االجنبية غير  ألف

المؤهلة، وغربلة العمالة الحالية من الفئات دون المستوي، والحد من ت عب شركات استقدام 

العمالة، العمل على اع اء العمالة الوافدة حقوقها كاملة وفق آليات تعتمد على وضا بديل 

 يل وفق شرو  ومواصفات منظمة العمل الدولية.لنظام الكف

 

 الخاتمة

من بعض الخلل المتم ل ليل فق  في عدم  -ال شك  -تعاني التركيبة السكانية في الكويت 

وافد  ولكن أيضاً ألن  2.2موا ن مقابل  1التوادن بين أعداد كل من الموا نين والوافدين ط

هامشية وسائبة وعليها الك ير من الم حظات األمنية هذه الديادة في عدد الوافدين أغلبها عمالة 

 1واالجتماعية، جدير بالذكر ان الخلل في التركيبة العمالية هو خلل مضاعف ويبلغ حالياً 
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، وهو يعكل 2010غير كويتي  5.2كويتي الى  1غير كويتي بعد ان كان  3.3كويتي الى 

 بوضوح التحسن ال فيف في التركيبة السكانية.

أظهرت هذه الدراسة بج ء ان كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات لقد 

الرسمية وأغلبها بال با للعمل، اال ان ليل كل وافد في الكويت على رأل عملط!!  ومن 

الم ير حقاً ان عدد من وضعت لهم ودارة الداخلية خ ة ل بعاد والترحيل يبلغ مليون وافد 

نها عمالة سائبة من ضحايا تجار االقامات او النها تحمل امراضا معدية، او ألسباب عدة اما ال

الن بينهم بعض من مرتكبي الجرائم طم ل السرقة أو الدعارة أو التدوير  وأصحاب المشاكل، 

 وبعضهم هارب من التجنيد في بلده..الخ.

الب د لوال وجود شكل أو ومنبا اال ارة ان هؤالء جميعاً ما كان يمكن لهم ان يدخلوا أص ً الى 

آخر من الفساد والتخب  االداري، فأك ريتهم من ضحايا تجار البشر وهؤالء ال تهمهم مصلحة 

 الو ن، وال يكتر ون باآل ار األمنية واالجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل.

النسبة للتحول  والخ صة، أنه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الدائدة، فسوف تنعكل

  غير كويتي عام 1  كويتي لكل ط2الى ط 2013  وافد عام 2.15  موا ن لكل ط1من ط

وبذلك تتوادن وتتحسن ك يرا التركيبة السكانية، ناهيك باالجراءات والسياسات  2023

الحكومية المدما ت بيقها للتعامل ما افرادات هذه القضية على الجوانب السياسية واالجتماعية 

 منية واالقتصادية.واال

 

 التوصيات

بناًء على التحليل الذي قدمناه في هذا التقرير للكشف عن أسباب الخلل في التركيبة السكانية في 

دولة الكويت وأهم آ ارها في الدولة، قمنا بحصر أهم التوصيات نقدمها كحدمة متكاملة 

 كاآلتي:للتصدي لهذه المشكلة ومعالجتها ب ريقة جذرية وفعالة وهي 
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التأكيد على أهمية انشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة، ويفضل ان تكون تابعة مباشرة أوالً: 

 لرئاسة الودراء ويقترح ان تقوم بالمهام التالية:

  وضا السياسة العمالية في الب د وتحديد االحتياجات الفعلية من التخصصات

  الم لوبة من العمالة األجنبية.

 وانين التي تنظم شؤون عمل العمالة الوافدة في الب د بما يكفل وضا اللوائح والق

  حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وكذا حقوق الكفيل تجاه العامل.

 .حل كافة المشك ت المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية واالنسانية للعمالة الوافدة  

 لدي الهيئة أنها تجلب عمالة أك ر من  محاسبة المؤسسات والشركات التي يتبين

  الحاجة الفعلية المقررة لها.

  تقديم تقارير دورية للسل تين التنفيذية والتشريعية يتم فيها تقييم أوضاع العمالة في

الب د، والتغيرات التي  رأت عنها وتقديم مقترحات لمعالجة المشك ت متى 

 ظهرت.

 باإلقامات ما تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.استصدار قانون يجرم االتجار ثانياً: 

التأكد من نتائج الفحص ال بي المسبق تحت اشراف السفارات الكويتية في الخارج تفاديا ثالثاً: 

 لدخول اي من حاملي االمراض المعدية.

االجر، إنشاء المدن العمالية وذلك لضمان المستوي المعيشي للوافد وخاصة العمالة قليلة  رابعاً:

 وت بيق المعايير الدولية الخاصة باألمن والمسكن.

تفعيل وت بيق برامج توعية للعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية  خامساً:

 المعيشية وخ فه.

في ما يتعلق بالجوانب التعليمية ودورها في تعديل التركيبة السكانية يراعى بذل كل  سادساً:

مياً وتربوياً واع مياً إلع ء شأن قيمة العمل، ورب ه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، الجهد تعلي
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وتغيير األفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي حتى يقبل الشباب الكويتي على 

 العمل اليدوي بأنواعه ورب  مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل من التخصصات الم لوبة.

، وبرامج عمل 2010-2014ان خ ة الدولة للتنمية االقتصادية واالجتماعية جدير بالذكر 

الحكومة المواكبة لها قد تضمنت العديد من السياسات والمشاريا ذات الع قة المرتب ة بجدول 

دمني للتنفيذ ومت لباتها التشريعية والمالية وغيرها، ومن المؤكد ان السياسات المخصصة 

بة السكانية وتلك الموجهة لع ج مشاكل العمالة الو نية والوافدة سوف لع ج الخلل في التركي

تؤدي الى القضاء على أغلب هذه المشك ت ولو جدئياً. والمهم، ان تصدق النية وتتوافر 

االرادة والجدية للتنفيذ الفعلي للسياسات، فالمسؤولية مشتركة بين الحكومة التي تنفذ والمجلل 

ع ويراقب.  الذي يَُشّرِّ
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2 ً  زيادة تخمة الوظيفة العامة بـ 18600 سنويا

 

لى بند كشفت أوراق رسمية أن كل خ   الحكومة الخاصة بترشيد اإلنفاق الجاري، ال سيما ع

ي ف %78الرواتب، لم تنجح، بدليل ارتفاع نسبة العمالة الو نية في الق اع العام من 

في  %80.5، ووصولها إلى 2015/2014في  %78.8إلى  2014/2013

. في المقابل، انخفضت نسبة الموا نين العاملين في الق اع الخاص من 2016/2015

 .خ ل الفترة نفسها %19.5إلى  21.5%

عوبة صوأعد بنك الكويت المركدي إحصائية مستندة إلى األرقام الرسمية، أشار فيها إلى 

، 2020 إلى 2017من  استمرار الحكومة في استيعاب األعداد الجديدة من قوة العمل الو نية

سنوات. وأكدت المصادر  4ألف موا ن سيدخلون سوق العمل في  75إذ إن هناك نحو 

مل هو الوظيفة المتابعة أن ال ريق شبه الوحيد أمام الخريجين الموا نين القادمين إلى سوق الع

عل سنوياً، ألن األعداد في الق اع الخاص تنقص وال تديد، بف 18600العامة، وبمعدل 

 .استمرار سي رة الدولة على معظم المرافق االقتصادية

تفعة، في المقابل، تعمل الحكومة على برامج لوضا سقف لدعم العمالة مقابل األجور المر

لون في الق اع وتقليص الفترة التي يتم خ لها دفا دعم العمالة بأ ر رجعي، وإحالة وافدين يعم

يعرض سإلى ذلك، هناك قانون إلص ح األجور،  العام إلى التقاعد، ليحل محلهم موا نون.

 .ةعلى الخدمة المدنية، ومشروع لنظام توظيف جديد يضا اختباراً للحصول على الوظيف
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