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المؤشرات الرئيسية لسوق العمل في دولة الكويت

المقدمة
يتمثل أحد املكونات الهامة لنظام معلومات سوق العمل الوطني يف وضع مجموعة من املؤرشات
الرئيسية لسوق العمل .وميكن أن تحقق هذه املؤرشات عدة أغراض:
•تسليط الضوء عىل الحالة الراهنة لسوق العمل.
•توفري املعلومات بشأن الخصائص الهيكلية لسوق العمل.
•رصد التقدم املحرز باتجاه تحقيق الغايات أو األهداف التي حددتها الحكومة كأولويات وطنية.
لوجود مجموعة من املؤرشات الرئيسية لسوق العمل فائدة اضافية وهي إمكانية استخدامها
كمدخالت أولية ألغراض تقييم فعالية السياسات.

نظام معلومات سوق العمل

باعتبار البيئة االقتصادية الفريدة يف دولة الكويت ،قامت االدارة املركزية لالحصاء بتطوير حزمة مؤرشات رئيسية عىل ثالثة ابعاد:
·تقسيم القوى العاملة إىل مواطنني ووافدين :متلك دولة الكويت ،كام هو الحال بالنسبة اىل سائر دول مجلس التعاون الخليجي
بشكل عام ،سوق عمل يختلف عام هو الحال يف الدول األخرى ،وذلك بسبب العدد الكبري للعاملني الوافدين فيها .ان املؤرشات
الرئيسية الطار سوق العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية ال تلحظ هذه الخاصية الرئيسية البارزة لسوق العمل الكويتي،
األمر الذي يحد من إمكانية تطبيقها واالستفادة منها ،اي قدرتها عىل تسليط الضوء عىل ديناميكيات هذا السوق .بنا ًء عىل ذلك،
تفصل ايضاً بيانات خاصة بالوافدين لتضمينها يف املؤرشات.
تم اختيار مؤرشات ّ
·أولويات السياسات الوطنية حول سوق العمل :إن خطة التنمية املتوسطة املدى لدولة الكويت لألعوام 2014/2013-2011/2010
تعترب الوثيقة املرجعية للتحقق من أولويات السياسات .وقد قامت الخطة بتحديد  6تحديات تتعلق بسوق العمل باإلضافة إىل 17
سياسة تتعلق باالسواق .وتتمثل أبرز هذه األولويات يف مفهوم التكويت ،اي بشكل عام تحسني فرص توظيف املواطنني الكويتيني
يف سوق العمل
·التوفر الفعيل للبيانات :إن تراكم االتجاهات هو عنرص مهم يف املؤرشات الرئيسية .ولهذه الغاية ،من املهم الحصول عىل بيانات
موثوقة بانتظام ،إما من بيانات ادارية ،او من مسوحات منتظمة .لهذا السبب ،قامت االدارة املركزية لالحصاء بانتقاء مورشات
من مصادر موثوقة.

التحديات الحالية التي تواجه سوق العمل في دولة الكويت
التحدي في سوق العمل
تركز القوى العاملة الوطنية يف القطاع العام :حيث شهدت السنوات القليلة املاضية ارتفاع عدد املواطنني العاملني يف القطاع العام ،ووصل
هذا العدد يف العام  2008إىل نحو  15,000كنتيجة التساع الفجوة بني مزايا العمل يف القطاع الحكومي والقطاع الخاص لصالح األول .ومن
الواضح أن هذه األعداد تم تعيينها بحسب الطلب من قبل مختلف املؤسسات الحكومية ،دون التحقق من االحتياجات الفعلية لتلك
املؤسسات .وقد أدى ذلك إىل تركز كبري للعاملني املواطنني يف القطاع العام ،حيث أن  83باملئة من مجموع العاملة الوطنية تعمل يف القطاع
العام ،بينام ال يعمل سوى  17باملئة منهم يف القطاع الخاص.
اتجاه لتوزيع املهن لدى القوى العاملة الوطنية وضعف الرتكيز عىل املهن العلمية والفنية ،حيث مل تشكل هذه املهن (الطب ،الهندسة،
العلوم ،االقتصاد ،القانون ،باإلضافة إىل الفنيني يف مجاالت الهندسة والطب والعلوم) أكرث من  12.2باملئة من مجموع القوى العاملة الوطنية
يف العام  .2008ويؤثر ذلك بشكل سلبي عىل إمكانية تحول دولة الكويت إىل مركز مايل وتجاري ،والذي يتطلب وجود املزيد من التخصص
والتنوع يف التوظف.
تدين املستوى املهني والتعليمي لدى الوافدين .فبحسب بيانات العام  - 2008وبعكس القوى العاملة الوطنية  -تركز أكرث من  92باملئة
من القوى العاملة الوافدة يف القطاع الخاص وقطاع األعامل املنزلية ( 63.7باملئة يف القطاع الخاص 29.0 ،باملئة يف قطاع األعامل املنزلية).
كام ارتفعت نسبة القوى العاملة غري املتعلمة من مجموع القوى العاملة ،حيث شكل العاملون املتعلمون نحو  53.9باملئة من مجموع
القوى العاملة الوافدة يف العام  ،2008كنتيجة لعدم وجود معايري واضحة الستقدام العاملة الوافدة وحرية االختيار لدى أصحاب العمل
(واملواطنني بالنسبة لألعامل املنزلية) دون األخذ بعني االعتبار األهداف التنموية.
تركز القوى العاملة الوافدة يف فئة التوظيف الهاميش ،حيث وصلت هذه النسبة إىل  55.2باملئة يف العام  .2008أما بالنسبة لبقية القوى
العاملة الوافدة فإنها ترتكز يف األعامل اإلدارية والخدماتية والزراعية ،حيث أنهم شكلوا نحو  6.6باملئة ،و 8.9باملئة عىل التوايل يف العام
.2008
االفتقار إىل ترشيعات تشجع القوى العاملة الكويتية عىل العمل يف القطاع الخاص ،باإلضافة إىل ترشيعات تصون حقوق العاملني وتضمن
وجود توازن يف العالقات بني أصحاب العمل والقوى العاملة (الكويتيني والوافدين) ،وتشجع عىل املزيد من املنافسة يف سوق العمل يف
القطاع الخاص.
االفتقار إىل ترشيعات تساهم يف دعم وتشجيع املشاريع الصغرية ،والتي تعد من اآلليات الهامة لتقليل معدالت البطالة يف صفوف
القوى العاملة الوطنية ،باإلضافة إىل كونها إحدى اآلليات التي تساهم يف توفري فرص العمل للعاملة الوطنية يف القطاع الخاص والقطاعات
االقتصادية األخرى املتداخلة.
املصدر :الوضعية التنموية من األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية :2009 ،الصفحتني30- 31
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المؤشرات
قامت اإلدارة املركزية لإلحصاء بتحديد  12مؤرشاً رئيسياً من اجل تحديد الوضع الحايل لسوق العمل يف دولة الكويت ،وتقديم املعلومات
بشأن الخصائص الهيكلية لسوق العمل ،ورصد التقدم نحو تحقيق هدف دولة الكويت .وقد تم تجميع هذه املؤرشات ضمن خمسة مجاالت
أو مواضيع عامة :التكويت ،تنمية املهارات ،تطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم ،املساواة ،واإلنتاجية.
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التكويت
متثل قضية التكويت أهم موضوع يف خطة التنمية يف ما يتعلق بسوق العمل ،حيث يع ُّرف بزيادة نسبة املواطنني يف سوق العمل بشكل عام،
وبشكل خاص يف سوق عمل القطاع الخاص.

املهارات
تسعى خطة التنمية إىل جعل دولة الكويت مركزا ً مالياً وتجارياً رئيسياً .ويتطلب هذا النوع من النشاط االقتصادي توفر قوى عاملة عالية
املهارات .ويتمثل أبرز مؤرش عام ملثل هذه املهارات يف التعليم الجامعي .إن نقيض االقتصاد املعريف املميز هو وجود عاملة أمية .رغم ذلك،
قامت الكويت باستقدام العديد من العاملني الذين مل يحصلوا عىل قدر كايف من التعليم الدريس النظامي.

املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم
يشكل تطوير املشاريع الصغرية ومتوسطة الحجم ،املدارة عىل وجه التحديد من قبل الكويتيني ،جزءا ً هاماً من خطة التنمية .ويٌنظر اىل هذه
املشاريع عىل انها أداة هامة لتوظيف الكويتيني يف القطاع الخاص.

صدر عن اإلدارة املركزية لإلحصاء
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املساواة
من املعروف ان هنالك حاجة ملزيد من الربامج واالجراءات لضامن حامية العاملني .وتشدد خطة التنمية عىل اهمية املساواة يف اطار تطوير
سوق العمل يف دولة الكويت .وينطبق هذا االمر عىل وجه الخصوص عىل العاملة الوافدة التي قد تكون عرضة لالستغالل.

اإلنتاجية
عىل املدى الطويل ،يشدد االقتصاديون عىل ان منو انتاجية العاملة تشكل ابرز محدد الرتفاع مستويات املعيشة .وهذه القاعدة االساسية من
الحياة االقتصادية تتعدل نوعاً ما يف الدول ذات الريع االقتصادي الكبري الناتج عن املوارد الطبيعية مثل النفط .ورغم هذا التحذير ،يُعترب منو
االنتاجية بالغ االهمية لدولة الكويت من اجل زيادة أجور العاملني فيها.
يعترب حجم رأس املال أو االستثامر للعامل الواحد املحرك الرئييس إلنتاجية العمل .إن الصناعات ذات مستوى االستثامر العايل لكل عامل هي
أكرث إنتاجية من الصناعات ذات مستوى االستثامر املنخفض.

باختصار
توفر مورشات سوق العمل الـ ١٢الرئيسية طريقة لتعقب التقدم يف تحقيق اهداف خطة التنمية وفعالية سياسات العمل .إن توفر معلومات
واسعة بشأن اتجاهات مؤرشات سوق العمل ميكن ان يؤدي اىل تحديد املسائل العالقة والتحديات ،وبالتايل تركيز االهتامم مبا يتطلب املزيد
من التحليل واستجابة محتملة عىل صعيد السياسات ،والترصف عىل هذا األساس.

عن نظام معلومات سوق العمل يف دولة الكويت نبذة

يعترب نظام معلومات سوق العمل يف دولة الكويت املصدر األسايس للحصول عىل اللمعلومات املتعلقة بسوق العمل .وتتم إدارة هذا النظام
من قبل اإلدارة املركزية لإلحصاء ،وذلك بالتعاون مع و جهات حكومية اخرى.
للمزيد من املعلومات http://lmis.csb.gov.kw
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