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 لكویتفي العمل الالئق ل البرنامج الوطني

2018-2020 

I. مقّدمة 

إال إذا كان  أن یتحققعلى أساس االقتناع بأن السالم الشامل والدائم ال یمكن  1919منظمة العمل الدولیة في عام تم إنشاء 

ضفاء إلتعزیز العدالة االجتماعیة و" ، یجمع الحكومات والعمال وأصحاب العمل معاً قائماً على العدالة االجتماعیة، مع هیكل ثالثي

 ، أصبحت منظمة العمل الدولیة أول وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة.1946في عام  سوق العمل. على "الطابع اإلنساني

 للعما رمعایی تضع ثحی، الدولیة للعما منظمةالیة و صمیمفي  قلالئا للعمواالجتماعیة ا العدالة یاتلمثا كانت، تأسیسها ومنذ

 ل.لالئقة للعماا الظروف توفیرن عملها لضما صمیمفي  الدولیة

یشمل "...  :أنه، مفهوم العمل الالئق على وم أساس عمل منظمة العمل الدولیةل الی، والذي یشكّ برنامج توفیر العمل الالئقیحدد 

 أفضل ، وآفاقالعمل والحمایة االجتماعیة لألسراألمن في مكان تحقیق ، و ص العمل المنتج والذي یحقق دخًال عادالً فر  توفیر

ؤثر على القرارات التي ت في مشاركةالمن أجل التطویر الشخصي واالندماج االجتماعي، وحریة التعبیر عن اهتماماتهم وتنظیم و 

 جمیع النساء والرجال. "ي الفرص والمعاملة بین ف مساواةتحقیق الحیاتهم و 

 منظمة أطلقت، قلالئا للعما توفیر نامجرب زیزتع في الوطني الصعیدعلى  والكفءل لفعاا التقّدمن لضما ئیسیٍةر سیلٍةوكو

ورات في مشا قلالئا لللعم الوطنیةمج ارلبا ُصّممت وقد. ٢٠٠٤م ) في عاDWCP( قلالئا لللعم الوطنیةمج ارلبا الدولیة للعما

هي و  الدولیةلتنمیة ا برامجمع  -حیثما یكون ذلك ممكنًا  – لتتوافق، الدولیة للعما لمنظمةلثالثیة ا المكّونةت لهیئاامستفیضة مع 

في  قلالئا لللعمالوطني نامج رئیسي للبرلا الهدف لیتمثو .كل بلدت تیجیاارستت واسیاساو المكّونةت لهیئاا أولویاتلى إ تستند

 للعما قتحقیمن أجل  الوطنيالمستوى على س للقیا لقاب تقّدم قلتحقی الدولیة للعما المطلوب من منظمة الدعم فصووتحدید 

 ).2016منظمة العمل الدولیة، ( لجارلء والنساالجمیع  قلالئا

العمل الالئق  ُیعتبر برنامج توفیر وحیث 2015) في عام 2030(خطة عام  2030اعتماد خطة التنمیة المستدامة لعام ومع 

ألمم في مجمل جهود ا للعمل الالئقالوطنیة ، بدأت مرحلة جدیدة من دمج البرامج ةلعدید من أهداف التنمیة المستداما صمیمفي 

أطر عمل ( المستدامة األمم المتحدة للتنمیة عمل طرأل الجدید اإلنتاجفي  للعمل الالئق ةالوطنیبرامج الینبغي دمج و ، المتحدة

بالنسبة و الوطنیة. لتنمیةا من ال یتجزأ رعنص هو قلالئا لللعم الوطني نامجرلبن ابالتالي فإو .حدة للمساعدة اإلنمائیة)األمم المت

 نییلثالثا والشركاء الدولیة للعما منظمة یساعد ،متوسط المدى مجارب إطار یضًاأ فهو ،المكّونة وهیئاتها الدولیة للعما لمنظمة

 .الوطنيالمستوى  على المكّونةت لهیئااعملها مع  تحدید األولویات وتوجیه في
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 الدولیة للعما منظمة لعم حققها لتيا ئیسیةرلا زاتإلنجاا) 1( على للكویت حرلمقتا قلالئا لللعمالوطني  نامجرلبا وسیستند

 الوطنیة. عمالهأ صدارة في للعماوا لعمالةا حقوق ضعی الذي الحالي الزخم) 2( و لماضیةا السنوات مدى على شركائها مع

تواجهها  لتيا قلالئا للعما لتحدّیات الدولیة للعما لمنظمة متکاملًةو ومترابطةً  شمولیةً  أكثر ستجابةا نیضم فوس، وبالتالي

 عامةً  الوثیقة التالیة نظرةً  توّفر وهكذا .وستتم مواءمته مع األطر اإلنمائیة الوطنیة وٕاطار عمل األمم المتحدة قید اإلعداد الكویت.

 مؤشراتهو  ونتائجه للعمل الالئق البرنامج الوطنيد أولویات على السیاق االقتصادي واالجتماعي االقتصادي الحالي وتحدّ 

 .في إطار التشاور الوثیق بین منظمة العمل الدولیة والحكومة الكویتیة والشركاء االجتماعیین تالتي وضع واستراتیجیاته

 2018ینایر ي/كانون الثانفنیة في برامج و خالل بعثة  الهیئات الثالثیةة األولى للوثیقة بناًء على مشاورة مع تم وضع المسودّ 

عمل الالئق في لل الوطنيبرنامج العمل ثالثیة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول االحتیاجات واألولویات لتطویر  حلقة تلتها

 ،الالئق لللعمالوطني للبرنامج  األولویة ذات لثالثةا ئیسیةرلا تلمجاالا على قالتفاا يه للعما حلقة نتیجة وكانت .الكویت

 لتيا قلالئا لللعمالوطني الوثیقة التالیة للبرنامج  غةصیا في الدولیة للعما منظمة لیهاإ استندت لتيا الرئیسیة لنتائجا نع فضًال

 .2018 لیربأ/ننیسا في ثانیة ثالثیة ورةمشا لخال تمت مصادقتها

وسترّكز  كویتوهیئاتها المكّونة في ال الدولیة للعما منظمة نبی وثیقةٍ  شراكةٍ  في للعمل الالئق البرنامج الوطنيسیتم تنفیذ ، بالتاليو

 :ةلتالیا ثلثالا على األولویات

 الوافدینالعمال العامالت ومھارات   تحسین: 1األولیة 

 الوافدة: تحسین إدارة العمالة 2األولویة 

 والثالثیة: تعزیز الحوار االجتماعي 3األولویة 

 

 :السیاسات الشاملة التالیة في إطار كل من المجاالت الثالثة ذات األولویة محركاتتعمیم یتم 

 معاییر العمل الدولیة )أ(

 المساواة بین الجنسین وعدم التمییز )ب(

 الحوار االجتماعي )ج(

 االنتقال العادل إلى االستدامة البیئیة )د(

 

II.  الوطنيالسیاق 

 ،منهم من غیر الكویتیین القادمین من جنوب آسیا والعالم العربي في المائة 69، ملیون نسمة 4.1بنحو  سّكان ُیقّدرعدد مع 

ال عمّ على ال كبیرٍ  ، تعتمد بشكلٍ معظم دول مجلس التعاون الخلیجيشأنها  محدودة،  عمالة وطنیة معروضة الكویتلدى 

إلى اختالالت خطیرة في سوق العمل في البالد  وافدینى التدفق الكبیر والمستمر للأدّ  وقد .منذ بدایة عصر النفط الوافدین

 .ل إلى القوى العاملة الوطنیةت رغم التدخالت الحكومیة المختلفة الرامیة إلى التحوّ استمرّ 
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 السیاق االجتماعي االقتصادي .أ

من الناتج المحلي  في المائة 50ل عائدات النفط التي تشكّ  ل بالكامل تقریبًا من، تموّ دولة غنیة ودولة رفاهیةإّن الكویت 

 خل مرتفعدبانها للغایة حیث یتمتع سكّ  ، ساعدت عائدات النفط في تمویل نظام رفاهیة سخيّ تاریخیاً  .اإلجمالي للكویت

إلى  من الناتج المحلي اإلجمالي)، ویرجع ذلك أساساً  في المائة 0.5( ، كان النمو بطیئاً 2015عام  للفرد الواحد. في للغایة

ل نمو نصیب الفرد من الناتج انخفض معدّ و  .في األسعار العالمیة للنفط فاضٍ خمن ان ىعان يذ، والالنفط انخفاض ایرادات

. وبعد تقلص 2014في المائة في عام  2.6إلى  2011في المائة في عام  8.1المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة من 

 1.1االقتصاد بنسبة  ینموع أن من المتوقّ  2017ي اإلجمالي الحقیقي في عام في الناتج المحل تقریباً  في المائة 1.2بنسبة 

 في سنویاً  في المتوسط في المائة 3.4وتیرة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي إلى مع تسارع ، 2018عام في  في المائة

 .20221-2019 الفترة

ثالثة أرباع ثروة  ویتضّمنیهیمن القطاع العام على االقتصاد و  .لالستثمار في المنطقة أن تصبح بوابةً الكویت إلى وتسعى 

ذ المتوّقفة منالضخمة  البنیة التحتیة مشاریععلى  تركیزٍ ، مع 2020-2015كومة خطة تنمیة للفترة أطلقت الح . وقدالبالد

 مّدٍة طویلٍة.

 تحدّیات سوق العمل في الكویت .ب

 شكلت الخاص على العمالة الوافدة حیث القطاع في خاصة العمل سوق اعتماد لتزاید انعكاس هو السكانیة التركیبة واقع إن

 تدني مع القطاع العائلي من اجمالي العمالة الوافدة. %78بدون القطاع العائلي ونسبة  %90 الذكور الوافدة العمالة نسبة

 األعمال صحابأل الكاملة الحریة یعكس أمر وهو الوطنیة بالعمالة مقارناً  الوافدة العمالة تركیبة في التعلیمي والفني المستوى

 وهو لعملیة،ا وخبراتهم وخصائصهم العلمیة مؤهالتهم عن النظر بغض الوافدة لةالعما استقدام في الواضحة المعاییر وغیاب

 اإلنتاجیة. مستوى على سلباً  ویؤثر التنمیة عملیة یعیق أمر

، وغالبیة % 82بنسبة  غیر مواطنینهي من ، حیث أن غالبیة القوى العاملة كبیرٍ  إلى حدٍّ  مٌ سوق العمل الكویتي مقسّ إّن 

العالیة الدخل من القطاع الخاص (بما في ذلك التمویل والتأمین  األجزاءوفي  %74بنسبة المواطنین یعملون في القطاع العام 

القطاع  أجوراً ومنافع تقل كثیرًا عن معاییر عامٍ  ، بشكلٍ الوافدینال غالبیة العمّ  یوّظف، الذي القطاع الخاصیوّفر  .2والتعدین)

وهذا عامل مهم وراء انخفاض الحماسة لدى الكویتیین في  .نین الكویتییالمواطن المقبولة من قبلالعام أو على األقل تلك 

 .الحكومة التكویت التي بذلتهاإلى القطاع الخاص وفشل جهود  االنتقال

                                                           
 .2018شباط/فبرایر  االقتصادیة التابعة لمجلة ذي إیكونومیست البحوثالتقریر الوطني لوحدة 1 
 الكویت. –أ، قضایا مختارة 2015صندوق التقد الدولي، 2 
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في الكویت على  توطینز سیاسات التتركّ و  .الخاص من أهم أولویات الحكومة القوى العاملة في القطاع توطینوُیعتبر 

یف بما في ذلك حظر توظ التكویتإعانات األجور طویلة األجل للمواطنین العاملین في القطاع الخاص إلى جانب تدابیر 

 .3الوافدینالعمال 

القطاع الخاص ال یزال خیاًرا أقل  الخاص، فإنّ  هناك زیادة في حصة المواطنین من العمالة في القطاع ه كانفي حین أنو 

، وهناك حاجة إلى المزید من اإلصالحات والسیاسات الشاملة لتحقیق نتائج طویلة 4الكویتیینمن للباحثین عن العمل  جاذبیةً 

  5.توظیفالاألجل ومستدامة من حیث اإلنتاجیة و 

 في 5.2من ،2014 بعام مقارنةً  2017 عام في انخفض قد في القطاع الخاص العاملینالكویتیین  عددن إ الواقع،في 

 في 74.3   الى المائة في 77.2 منً◌  الكویتیین نسبة انخفضت فقد,  العام القطاع في وكذلك,  المائة في 4.3الى المائة

القوى العاملة الوطنیة  في المائة من مجموع 8القطاع الخاص سوى  یوّظف، ال على ذلك وعالوةً .6نفسها الفترة خالل المائة

 .الوافدةفي المائة من العمالة  74.8 یوّظف، بینما في البلد

وفي الواقع،  .ال ذوي األجور المتدنیة وذوي المهارات المنخفضةالقطاع الخاص على العمّ  اعتماد إلى ویرجع ذلك أساساً 

 قارنةً م أقلّ مستوى ثانوي و التعلیم من ذوي ال همالعاملین في القطاع الخاص  الوافدینفي المائة من  83فإن ما یصل إلى 

 وافدینلبالنسبة لعمومًا  أقلّ  في المائة من الكویتیین العاملین في هذا القطاع، وهو ما یترجم أیضًا إلى أجورٍ  40بحوالي 

 .ع العامفي القطا إیجاد عملهو  رئیسيٍ  یجذب القطاع العام في الواقع المتعلمین الذین یدرسون بهدفٍ و  بالمواطنین. مقارنةً 

في  6في المائة من الرجال الكویتیین في اإلدارة العامة والدفاع، یلیه  68.2، یعمل ومن حیث التكوین القطاعي للعمالة

التعلیم  ا، یلیهفي المائة) 47.3اإلدارة العامة (وتعمل النساء الكویتیات في المقام األول في  .المائة یعملون في مجال التعلیم

في المائة من  18حوالي ذلك  ویقابل .في المائة 6.3المائة ثم أنشطة الصحة البشریة والعمل االجتماعي بنسبة في  35.6

 15في المائة یعملون في األنشطة المنزلیة و 17 ، یلیهغیر الكویتیین العاملین في أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم

 .في المائة في المناجم والمحاجر

الفجوة  من أجل سدّ و  .دى الحكومة الكویتیة واحد من أوسع برامج دعم التوظیف في القطاع الخاص في المنطقة، للواقعفي ا

ر الحكومة الكویتیة حوافز مالیة كبیرة للمواطنین العاملین في القطاع ، توفّ القطاع الخاص والقطاع العامفي جور األبین 

 .لعامالعاملین في القطاع ا وبین أجورأجور الكویتیین العاملین في القطاع الخاص  بینالخاص بهدف تحقیق المساواة 

                                                           
أ، إصالحات سوق  2014دول الخلیج العربي: تقییم لسیاسات التوطین؛ صندوق النقد الدولي، ، GLMM ،2014النموذج الخطي المعمم المختلط 3 

 .تحدیث –واإلنتاجیة في دول مجلس التعاون الخلیجي العمل لتعزیز التوظیف 
أ، إصالحات سوق  2014دول الخلیج العربي: تقییم لسیاسات التوطین ؛ صندوق النقد الدولي، ، GLMM ،2014النموذج الخطي المعمم المختلط 4 

 .تحدیث –العمل لتعزیز التوظیف واإلنتاجیة في دول مجلس التعاون الخلیجي 
 أ، قضایا مختارة، الكویت.2015الدولي،  صندوق النقد5 

  6 نظام معلومات سوق العمل 2017 



5 
 

زیادة مشاركة المواطنین الكویتیین في القطاع الخاص على أنه توضیح لحقائق اإلصالح بُینظر إلى قرار الحكومة األخیر 

كویتي  ملیار دینار 3.5أنه وصل إلى در االقتصادي حیث تناضل الحكومة من أجل تخفیض العجز في الموازنة الذي یقّ 

 20187./2017من الناتج المحلي اإلجمالي في  في المائة 10.1ر بـ دّ قً و  ؛ملیار دوالر أمریكي 11.6(

ما یتعلق  في القطاع الصناعي وفي المهارات الالزمة في سوق العمل في القطاع الخاص، خاصةً  ر نظام التعلیم حالیاً ال یوفّ 

 8في المائة 30حوالي في حین یتخصص لین في العلوم اإلنسانیة والفنیة، معظم الطالب الكویتیین مسج .بالمهارات الفنیة

القطاع العام بسبب ارتفاع األجور  بهدف الحصول على وظیفة في، 9فقط في مجال العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات

إلى وجود رغبة محدودة لدى الخریجین لتكییف مهاراتهم  ئیةالدراسات االستقصاتشیر بیانات  وكذلك .والوضع االجتماعي

 .10مع احتیاجات سوق العمل

لدارسة ، وفقًا لـي الواقعف .بتفضیل الكویتیین للعمل في القطاع العام كبیرٍ  إلى حدٍ  معدالت البطالة في الكویت مدفوعةٌ إّن 

من الكویتیین العاطلین عن العمل إنهم یرفضون العمل  في المائة 58، قال حوالي 2015لعام االستقصائیة للقوى العاملة 

الذي یضمن لجمیع توقع مع دستور البلد ذلك مو  .في القطاع الخاص ولن یعملوا إال إذا توفرت وظیفة في القطاع العام

 تقتضیه العمل واجب على كل مواطنو  عه.اختیار نو في : "لكل كویتي الحق في العمل و 41، بموجب المادة المواطنین العمل

 وعلى عدالة شروطه".للمواطنین  على توفیرهالدولة  ، وتقومالعام ویستوجبه الخیرالكرامة 

 لدى الكویتیینمعدل البطالة  ، فإنّ الوافدینالعمال  إدراجفي المائة عند  2.2مع معدل البطالة اإلجمالي البالغ بالمقارنة 

اإلناث  لدى بطالةالل . وارتفع معدّ 2003في المائة في عام  3.9، أي بزیادة من 2016في المائة في عام  6.4ل سجّ 

زیادة مشاركة المرأة وُتعّد  .الرجال الكویتیین لدى في المائة 2.1بنسبة  بزیادةٍ  في المائة خالل هذه الفترة مقارنةً   3.3بنسبة 

غ تبلالكویتیین بین الشباب  البطالة ، فإن معدالتومن جهة أخرى .دل البطالةفي القوى العاملة أحد العوامل وراء زیادة معّ 
 عن العمل العاطلین ضعف نسبة، حیث تبلغ نسبة العاطالت عن العمل بین الكویتیات الشابات حوالي في المائة 1126.6

" القوى تكویت، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ")1،  الجدول  1 (انظر الشكل من الكویتیین الشباب

 .كویتیینال في القطاع الخاص واستیعاب العدد المتزاید من الشبابالعاملة 

                                                           
 .2018شباط/فبرایر  البحوث االقتصادیة التابعة لمجلة ذي إیكونومیستالتقریر الوطني لوحدة 7 
 والتكنولوجیا والھندسة والریاسیات.) إلى التعلیم والتعلم في مجاالت العلوم STEM( العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیاتیشیر تعلیم 8 
أ، إصالحات سوق  2014، ج العربي: تقییم لسیاسات التوطین؛ صندوق النقد الدوليدول الخلی، GLMM ،2014النموذج الخطي المعمم المختلط 9 

 .تحدیث –العمل لتعزیز التوظیف واإلنتاجیة في دول مجلس التعاون الخلیجي 
YouGov & Bayt 10 ،2016 ، المھارات في الشرق األوسط وشمال افریقیافجوة. 

 2016مسح القوى العاملة  11 
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 2016مسح القوى العاملة 

20152016yearالسنة

 Both Sexesكال الجنسین
11.29.4Maleذكور 

23.230.0Femaleاناث 

15.315.4Totalالجملة

Kuwaitiكویتیین 

17.020.5Maleذكور 

31.537.1Femaleاناث 

22.126.6Totalالجملة

Non-Kuwaitiغیر كویتیین

8.24.9Maleذكور 

18.924.9Femaleاناث 

11.810.0Totalالجملة

وع لعام 2016-2015 معدل البطالة بین فئة الشباب(15-24)  حسب الجنسیة (كویتي / غیر كویتي) والن

وع والن Nationality and Sexالجنسیة 

 Youth Unemploymen by Nationality and Sex  2015-2016
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بیة رلعدول الل الدولیة وفریق الدعم التقني للعمل الالئقل لعما المكتب اإلقلیمي لمنظمةم قاه، عالر أِکذُ ما وء في ضو

 تیادتح رکثأ لمواجهة 2020 - 2018 للفترةق لالئل اللعم الوطنيانامج رلبا مبتصمی نةوّ لمکا الهیئاتمع ق ثیولون ابالتعا

البرنامج إطار  في واألنشطة تجارلمخوا لنتائجوا المجاالت. ویقّدم الوصف أدناه األولویات نم دیدلعا في حةلمّلا للعما

 .یةلثالثا المكّونة تلهیئاا مع النحو المتفق علیه على ،ولة الكویتد في للعمل الالئق الوطني

 إدارة هجرة العّمال .ج

 .العمالةو لمهارات ا للتعامل مع النقص في المنخفضةذوي المهارات  الوافدینال على العمّ  كبیرٍ  كلٍ شاالقتصاد الكویتي باعتمد 

من  ضلٍ وتنظیمها بشكٍل أف دخول العمالة الوافدةمن  ، تحاول الحكومة الحدّ توطینفي اآلونة األخیرة، وفي سیاق سیاسات ال

) KOSAC(الكویت  اعتماد مستویات المهارة المهنیة في من خالل مركز الوافدینال خالل وضع معاییر مهنیة للعمّ 

تواجه  لتيا وتشمل التحدّیات .12)لقطاع العامفي ا الوافدینال (آخره للعمّ  الوافدینتوظیف  على حظر) و GIZ(بالتعاون مع 

 13.لالعّما دارةمحدودة إل تنظیمیة هجرة الید العاملة قدرة دارةإل لجأ وأطول شاملة تصالحاإ تطویر وتنفیذ

 البطالة بین النساء والشباب: .د

نه لدى م على السواء أقلّ  لدى البالغات والشاباتبطالة اللبلدان أخرى في المنطقة، فإن معدل  ، وخالفاً المثیر لالهتماممن 

معدالت النشاط  ، فإنّ ومع ذلك غالبًا ما یعثرن على الوظائف.، مما یوحي بأن النساء اللواتي یبحثن عن وظائف الرجال

بكثیر من معدالت النشاط لدى الرجال  ال تزال أقلّ ، لیمیةالمعدالت اإلقأنها أعلى من ، على الرغم من االقتصادي للنساء

الجدد إلى  لین للداخخلق فرص عمل كافیة في كما تواجه الكویت تحدي  .14)في المائة 52.6مقابل  في المائة 39.3(

 إّن تفضیل .، ولكن لیس بالضرورة في المجاالت التي یتطلبها سوق العملعالیةٍ  ، وكثیر منهم یتمتعون بمهاراتٍ سوق العمل

 .وظائف القطاع العام یزید من تحدیات التوظیفالقوي لالشباب 

 الضمان االجتماعي .ه

لتالي تستبعد فقط للمواطنین، وبا أنها متوّفرة، إال الكویتي سخیة ةاالجتماعی اتمها نظام التأمینأن المزایا التي یقدّ في حین 

 ةیاالجتماع اتفي التأمین التسّجلال لحسابهم الخاص للعمّ  یحقّ و  .من القوة العاملة من الحمایة االجتماعیة العامة اً كبیر  اً جزء

 .15طوعيٍ  على أساسٍ 

 وقد تم وضعفي البالد  ةاالجتماعی اتبإدارة التأمین (KPIFSS) یة في الكویتاالجتماع للتأمیناتمؤسسة العامة التقوم 

من  على الرغمو  .إطار استراتیجي لشبكات األمان االجتماعي من قبل وزارةالشؤون االجتماعیة بالتعاون مع البنك الدولي

                                                           
 ، "الكویت تسعى لتوقف توظیف الوافدین في القطاع العام".2016، العربي الجدید12 
إصالحات سوق أ،  2014؛ صندوق النقد الدولي، توطیندول الخلیج العربي: تقییم لسیاسات ال، GLMM ،2014النموذج الخطي المعمم المختلط 13 

 .تحدیث –العمل لتعزیز التوظیف واإلنتاجیة في دول مجلس التعاون الخلیجي 
KCBS 14 ،2015 ، 2015الدراسة االستقصائیة للقوى العاملة. 

؛ منظمة العمل الدولیة، 2015دلیل المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة ، 2015،  (KPIFSS)یة في الكویت االجتماع للتأمیناتالعامة  المؤسسة15 
 .في المنطقة العربیة الناسبناء نظم حمایة اجتماعیة مناسبة وحمایة أ، 2009
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صابات تطبیق نظام إ، ال یوجد حتى اآلن نظام اشتراكات الستحقاقات األمومة، ولم یتم بعد نظام الرفاه االجتماعي السخي

ال . و 16(إال أن الرعایة الصحیة المجانیة متاحة للمواطنین الكویتیین) ةاالجتماعی اتالعمل المنصوص علیه في قانون التأمین

 .الحكومي االجتماعيحصة كبیرة من اإلنفاق  تشّكلتزال اإلعانات الواسعة لموظفي القطاع العام والمواطنین 

 الفئات الضعیفة .و

وكما هو  .وكاالت االستخدامذوو المهارات المنخفضة لخطر االستغالل من قبل صاحب العمل أو  الوافدونال مّ العیتعّرض 

 لظروف العمل السیئة خاصٍ  بشكلٍ  من اإلناث) عرضةً  م(ومعظمه الوافدینالمنزلیین  العّمال ، فإنّ المنطقةاالحال في 

ل من خال ، وذلك أساساً أفضلٍ  بشكلٍ  العامالت المنزلیاتمن التدابیر لحمایة  الحكومة عدداً  وقد اتخّذت 17.واالستغاللیة

أیام و ، ساعات العملو األدنى لألجور،  (بما في ذلك الحدّ  العامالت المنزلیاتم ظروف عمل الذي ینظّ  2015قانون عام 

 علق بالتفتیش ورصد االمتثال، حیث أنما یت ات رئیسیة في، ال تزال هناك تحدیّ ومع ذلك .18مكافأة نهایة الخدمة)و ، الراحة

 .19مع وزارة الداخلیة المنزلیاتعامالت الالمسؤولیة عن توظیف تبقى د آلیات اإلنفاذ و القانون ال یحدّ 

 التمییز .ز

الكویت في االتجاه الصحیح نحو فصل مهني أفضل بین الجنسین عند مقارنة توزیع الرجال والنساء في دولة حكومة تسیر 

ین مسألة فجوة األجور بین الجنسین التي تتراوح ب التعامل معالبلد  ه یتعّین علىویبین هذا أن .20المهنیةمجموعات المختلف 

 .في المائة في القطاع الخاص 40أكثر من و في المائة في القطاع العام  30

ل هذه ، ولكن ال توجد مثعاموالعرق واإلعاقة في القطاع الر القانون التمییز في العمل بسبب نوع الجنس والجنس یحظّ و 

 21.األحكام للقطاع الخاص

 الثالثیة والحوار االجتماعي .ح

موجودة منذ  ، مع هیئات استشاریة ثالثیة وطنیةاركة الثالثیة بین الدول العربیةفي المش األطولخبرة الالكویت بدولة تتمّتع 

وباألخص  ،ضایا تتعلق بحریة تكوین الجمعیاتتبقى ق، ومع ذلك حكومة علنًا شركائها االجتماعیینتدعم المّدٍة طویلٍة. و 

 .الحق في اإلضراب

                                                           
 .2015دلیل المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة ، 2015،  (KPIFSS)یة في الكویت االجتماع للتأمیناتالعامة  المؤسسة16 
 1930االتفاقیة المتعلقة بالعمل الجبري لعام  –مالحظة ، 2016، ة بتطبیق االتفاقیات والتوصیاتالمعنیالتابعة لمنظمة العمل الدولیة الخبراء لجنة 17 

 الكویت. –) 29(رقم 
 النموذج، ذوي المھارات المنخفضة في ممر الدول اآلسیویة العربیة وافدینال الفي توظیف العمّ  سبل المضي قدماً ،  2016iالعمل الدولیة، منظمة 18 

  اإلطار القانوني لنظام الكفالة في دول مجلس التعاون الخلیجي: فحص مقارن.ج، GLMM ،2015الخطي المعمم المختلط 
 .الكویت – 2015ة حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام الوطنیالتقاریر ، 2016الخارجیة األمریكیة، وزارة 19 
 .2014في عام  0.369ارنًة بـ مق 2015في  0.326مؤشر دانكن لعدم التشابھ سّجل 20 
التابعة لمنظمة العمل الخبراء لجنة ؛ الكویت – 2015ة حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام الوطنیالتقاریر ، 2016الخارجیة األمریكیة، وزارة 21 

 الكویت. –) 111(رقم  1958االتفاقیة المتعلقة بالتمییز (في العمالة والمھن)، لعام  –مالحظة ، 2015، المعنیة بتطبیق االتفاقیات والتوصیاتالدولیة 
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ومع ذلك،  .98واالتفاقیة رقم  87االتفاقیة رقم  الكویت هي واحدة من الدول العربیة القلیلة التي صدقت على كل منإّن 

ن یكون لدى أ، اشتراط ذلك ، بما فيهاوتشكیل إلى النقابات ال على االنضمامیفرض القانون بعض القیود على قدرة العم

ال یجوز لغیر المواطنین أن یشغلوا مناصب و  .منهم مواطنین كویتیین 15عضو مؤسس على األقل،  100النقابات الجدیدة 

  22.أن یحصلوا على موافقة رسمیة لالنضمام إلى نقابةیجب في النقابة و 

 

البرنامج الوطني للعمل 
 الالئق

)2018-2020( 

 التوافق مع أهداف التنمیة المستدامة التنمیة الوطنیةالتوافق مع أطر 

 تحسین: 1األولویة 
 العامالت مهارات
  الوافدین والعمال

 

 لكویترؤیة ا ركیزةلتنمیة البشریة واالجتماعیة دعم ا
و"إصالح نظام التعلیم إلعداد الشباب  2035 للعام

درات یتمتعون بقلیصبحوا أعضاًء  أفضلٍ  بصورةٍ 
ة " في خطالعمل الوطنیة وٕانتاجیة لقوة تنافسیة

 : التنمیة الوطنیة الكویتیة
الناتج المحلي اإلجمالي ورفع مستوى زیادة ركیزة 

 2035 للعام الكویت بحسب رؤیةمعیشة المواطنین 
 اعتماد للحد منو"تطویر اقتصاد مزدهر ومتنوع 

" صادرات النفط العائدات منعلى  الدولة الرئیسي
 الوطنیة الكویتیةخطة التنمیة  في

 من أهداف التنمیة المستدامة:  4الهدف 
التعلیم الجید المنصف والشامل ضمان 

للجمیع وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة 
 للجمیع

بنسبة كبیرة في عدد الشباب الزیادة  4.4
والكبار الذین تتوافر لدیهم المهارات المناسبة، 

لعمل لبما في ذلك المهارات التقنیة والمهنیة، 
وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة 

 .2030 بحلول عام

: تحسین 2األولویة رقم 
 الوافدةإدارة العمالة 

فعالیة اإلدارة الحكومیة ركیزة رؤیة تعزیز وتحسین 
و"إصالح الممارسات اإلداریة  2035 للعام الكویت

 ،المساءلةو ، الشفافیةمعاییر والبیروقراطیة لتعزیز 
خطة التنمیة الوطنیة من " الجهاز الحكومي وفاعلیة
 الكویتیة

من أهداف التنمیة المستدامة:  8الهدف 
 لوالشام المضطرد االقتصادي النموتعزیز 

 فیروتو  والمنتجة، الكاملة والعمالة والمستدام،
  للجمیع الالئق العمل
 عمل بیئة وتعزیز العمل حقوقحمایة  8.8

 مالالع فیهم بمن العمال، لجمیع وآمنة سالمة
 والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون،

 .المستقرة غیر الوظائف في
من أهداف التنمیة المستدامة:  10الهدف 

 اوفیم البلدان داخل المساواة انعدامالحّد من 
 .بینها

                                                           
المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق االتفاقیة  –مالحظة ، 2016، المعنیة بتطبیق االتفاقیات والتوصیاتالتابعة لمنظمة العمل الدولیة الخبراء لجنة 22 

 الكویت. – )87(رقم  1948ي لعام التنظیم النقاب
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 أوجه من والحد الفرص تكافؤضمان  10.3
 نم ذلك في بما النتائج، في المساواة انعدام
 والممارسات والسیاسات القوانین إزالة خالل

 ساتوالسیا التشریعات وتعزیز التمییزیة،
 .الصدد هذا في المالئمة واإلجراءات

 لىع األشخاص وتنقل الهجرةتیسیر  10.7
 بالمسؤولیة، ومتسم ومنتظم وآمن منظم نحو
 جرةاله سیاسات تنفیذ خالل من ذلك في بما

 .اإلدارة بحسن تتسم والتي لها المخطط
: تعزیز 3األولویة رقم 

الحوار االجتماعي 
 والثالثیة

 لركیزة، دعمًا الدیموغرافیةتعزیز السیاسات 
بما  2035 للعام استراتیجیة التنمیة في رؤیة الكویت

ام حقوق اإلنسان، وفي هذا في ذلك "تعزیز احتر 
، الحفاظ على سمعة الكویت في التقید الصدد

 ."باالتفاقیات الدولیة ذات الصلة

من أهداف التنمیة المستدامة:  8الهدف 
النمو االقتصادي المضطرد والشامل تعزیز 

والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر 
  العمل الالئق للجمیع

حقوق العمل وتعزیز بیئة عمل حمایة  8.8
سالمة وآمنة لجمیع العمال، بمن فیهم العمال 

 نالمهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملو 
 .في الوظائف غیر المستقرة

 
 

 البرنامج الوطنيأولویات 

للعمل الالئق في الكویت مع ومن خالل الهیئات المكّونة الثالثیة والشركاء االجتماعیین مع تركیٍز  البرنامج الوطنيسیتم تنفیذ 

 على ثالث أولویات:

  الوافدین والعمال العامالت مهارات تحسین: 1األولویة 

(الهیئة العامة للقوى  توّقع المهارات ونظام إصدار الشهادات من قبل الوكاالت الحكومیة المسؤولة: تحسین أطر 1النتیجة 

 العاملة)

 500لـ  (RPL) العتراف بالتعلیم المسبقتجربة انظم التوظیف القائمة على الكفاءات من خالل تنفیذ : تحسین 2النتیجة 

 األصلیةالبلدان مهن مع  4في  وافد

 الالئحة المتعلقة بالترخیص المهني وتنفیذتصمیم : 3النتیجة 



11 
 

 الوافدة : تحسین إدارة العمالة 2األولویة 

 من خالل التغییرات التشریعیة والتنظیمیة الوافدینال عملیات التوظیف العادل للعمّ : تحسین 1النتیجة 

بما في ذلك من خالل تحسین آلیات منع النزاعات وحّلها وتعزیز  الوافدین،تعزیز حمایة العامالت والعمال : 2النتیجة 

 والعمال المنزلیینالوافدین الوصول إلى العدالة للعمال 

 .عادلللتوظیف ال، بما في ذلك إنشاء ممرات األصلیةبلدان المع بشأن حركة الید العاملة الحوار الشامل : تحسین 3النتیجة 

 

 تماعي والثالثیة: تعزیز الحوار االج3األولویة 

 اإلطار القانوني وهیاكل الحوار االجتماعي والقدراتتعزیز : 1النتیجة 

من خالل تحسین آلیات الحوار  وبناء القدراتالمساهمة الفعالة للشركاء االجتماعیین في صنع السیاسات : 2النتیجة 

 االجتماعي

 

 

 

 :السیاسات الشاملة التالیة في إطار كل من المجاالت الثالثة ذات األولویة یتم تعمیم محركات

 معاییر العمل الدولیة )أ(

 المساواة بین الجنسین وعدم التمییز )ب(

 الحوار االجتماعي )ج(

 االنتقال العادل إلى االستدامة البیئیة )د(

من األنشطة على المستویات الكلیة والقطاعیة والمتناهیة الصغر، تشمل مشاریع  كل مجال من مجاالت األولویة هذه عدداً یشمل 

 .البحوث والدعوة والتعاون التقني

  الوافدین والعمال العامالت مهارات تحسین: 1األولویة 

 روابط نظریة التغییر:

 

 
 
الطویلالمدى    التغییر/الهدف المدى المتوسط المدى القصیر الحاجة/النقص 
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بالتالي و االدولیة له للعما دعم صریحٍ  بشكلٍ  الكویتیة المكّونةت لهیئاافیها  التي طلبت تلمجاالا نم واحدةرات لمهاوا المواهبُتعّد 

 وطنيالبرنامج ال عجز إطارفي  النواتج المتوّقعة وترتبط .الالئق لللعم الوطنيللبرنامج  األولویات المحددة تم وضعها كأحد

دم وع التدریب برامج یعزز ذيلا توّقع المهارات انعدام لمث، الوسطي أو المؤسسي المستوىعلى  ئیسٍير بشكلٍ  قلالئا لللعم

اصة ، وخالقضایا األوسع نطاقاً  ومع ذلك، فهي ال تعالج صراحةً  .للعما سوق لدعم حركة داتلشهاا طریقة أو نظام إلصدار وجود

وهذا یشمل غیاب أو عدم مالءمة  في عدم كفاءة سوق العمل التي تعاني منها الكویت.، التي تسهم على مستوى السیاسات

سوق العمل ي فتجزئة قویة  استمرارعن  ، فضالً عدم تطابق المهارات في سوق العملالسیاسات والمؤسسات لتخفیف وتصحیح 

 .غیر الوطنیة) -املة الوطنیة على امتداد محورین على األقل (التوظیف بین القطاعین العام والخاص والقوى الع

 صادي.المطلوبین للنمو االقت الوافدیناألولویة للكویتیین في القوى العاملة مع االحتفاظ بعدد العمال  2035 العام تعطي رؤیةو 

، ینبغي أن یكون لدى الكویتیین المعرفة والمهارات والمواقف الصحیحة لالنتقال من المهنة العامة إلى المهنة من منظور المهارات

ن إ إذا كانوا یندرجون ضمن الحصص. -األكفاء واالحتفاظ بهم في الوقت ذاته  الوافدینالخاصة، في حین ینبغي اجتذاب 

تاج إلى أن تح -، وكذلك مستوى الشركات واألفراد ى مستویات السیاساتن القرارات علالناجمة ع -التغییرات في سوق العمل 

 تیسیر عملیة التعلم وٕاعادة التدریب مدى الحیاة.إلى ، وكذلك فرادباإلشارات الصحیحة لكفاءات األ تسترشد

 إصالحات إلحداثالدولة  تسعىلدولة الكویت ،  2019/2020-2015/2016 االجل متوسطة اإلنمائیة الخطة واعتمادا على

 للحد الكویت ولةد دخولهم قبل العاملین على الكویتیة المهنیة المؤهالت منظومة تفعیل في بعضها یتمثل العمل بسوق مرتبطة

 تنفیذ رةفت تتجاوز ال وبمدة المشروع كفالة على الخاص القطاع في العمالة بتسجیل والسماح المؤهلة، غیر العمالة دخول من

 منظومةو  المختلفة المنزلیة الخدمات تقدیم في متخصصة شركات وتأسیس المشروع، عمل أثناء تحویلها یجوز وال المشروع

 .المواطنین طریق عن المنزلیة للعمالة المباشر االستقدام تقنین مع العائلیة، الخدمات

 

ن والتي تعنى اآل 2017أبریل نیسان/) إلى الهیئة العامة للقوى العاملة في KOSAC( مركز اعتماد المهارة المهنیةل مهام تم نق

ارات واإلشراف على اختبار المه معیار حتى اآلن)، 300(أكثر من  DACUM، بناًء على منهجیة بإصدار معاییر الكفاءة للكویت
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ز والجها، یقوم برنامج إعادة هیكلة القوى العاملة وفي الوقت نفسه ، ولألشخاص ذوي اإلعاقة.مهن حتى اآلن) 3( وافدینلل

الذین یرغبون في االنتقال من القطاع العام إلى القطاع  وٕاعطاء الشهادات إلى، باختبار ، من بین خدمات أخرىالتنفیذي للدولة

  الخاص.

ذه بق هب) ال تطّ ( تدریب؛ز علیها هذه المؤسسات ومقدمو ال، (أ) هناك رؤیة محدودة للمهن التي ینبغي أن تركّ ومع ذلك

رة ج) عدم القد( ، كما أن شهاداتها لها اعتراف محدود بین أصحاب العمل؛معاییر وٕاصدار شهاداتالمؤسسات منهجیة اختبار 

 على التنبؤ باألجور وظروف العمل یعوق انتقال الكویتیین من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

نظمة العمل مالمكتب اإلقلیمي للدول العربیة التابع لحتاج ی، أجل تحقیق تأثیر أكبر من أجل معالجة هذه القضایا والعمل من

 الدولیة إلى االستفادة من أنشطة نقطة الدخول لفتح الفرص لمعالجة هذه االختالالت األساسیة في سوق العمل:

 قطةن قلالئا لللعم البرنامج الوطني مشروع بموجب علیها المتّفق لمقابلةا واألنشطة تجارلمخا توفّر: تحدید نقاط الدخول •

 لكذ في بما ،الرئیسیة المحددة العجز بعض أوجه منظمة العمل الدولیة تدخالت ستعالج ،القضیر المدىعلى و الدخول.

رنامج باالعتماد والتنفیذ الفّعال إلطر توّقع المهارات ونظام إصدار الشهادات المحّسن من قبل الوكاالت الحكومیة المسؤولة (

ة من العمال نة محدودمع عیّ  المسبقنهج االعتراف بالتعلم تجربة غذي تكما س ).إعادة الهیكلة، الهیئة العامة للقوى العاملة

لقواعد وستساعد هذه انظام ترخیص مهني شامل.  وتنفیذوستدعم منظمة العمل الدولیة أیضًا تصمیم   هذه العملیة. الوافدین

، خاصة بالنسبة إلى القطاع الخاص، ولكن أیًضا ة وقائمة على الكفاءاتعلى إنشاء أنظمة توظیف أكثر رسمی مجتمعةً 

 .للقطاع العام

، على كبیرةٍ  ، بدرجةٍ : یعتمد تحقیق النتائج المرجوةلسیاسة العامةلإلى فتح مجال  ات المستجیبأن یؤدي بناء القدر یمكن  •

 القدرات ءابن عملیة نفإ ،. وبالتاليتنفیذ النهج التي وضعتها منظمة العمل الدولیة قدرة الجهات الفاعلة ذات الصلة على

 ةترافق أنشط أن یمكن اهرغیوللهیئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهیكلة  المحددة تلالحتیاجا تستجیب لتيا

إذ  ،تعزیز النظراء الوطنیین بهدف زیادة التأثیروهذا لن یساعد فقط على  .راتلمهاا نبشأ الالئق لللعم الوطني نامجرلبا

طویر المهارات تحول كیف یمكن للتقدیم حجج لمكتب اإلقلیمي للدول العربیة التابعة لمنظمة العمل الدولیة لـ سیتیح فرصةً 

ا أكثر إنتاجً  اذات الصلة بالسوق والتي یقودها الطلب، والحوكمة الفعالة لسوق العمل والحد من التفاوتات أن تعزز اقتصادً 

 .، مما یدعم الرؤیة الوطنیة للكویتوتنوًعا (خاصًة القطاع الخاص)

م : یجب أن یسیر تعزیز التوظیف القائالقطاعین العام والخاص من خالل التدخالت الخاصة بالمهارات الوصول إلى تجزئة •

(وخاصة للعاملین ، قد یكون لطریقةبهذه ا .برامج التدریب ذات الصلة بالسوق وضععلى الكفاءة جنبًا إلى جنب مع 

ب هذا أیًضا تعزیز ، یتطلّ ومع ذلك .إلى القطاع الخاص) القطاع العامالوظائف (خاصة من  تغییرأكبر في  الكویتیین) ثقةً 

ز ، ینبغي أن تركّ ولذلك .وظائف القطاع العامتفّضل بشّدة  ال تزالفي القطاع الخاص، والتي  الوظائف إلى الكویتیین نظرة

لك ، بما في ذونوعیة الوظائف المقّدمة األنشطة المتوسطة األجل لمنظمة العمل الدولیة أیضًا على دعم تغییر المواقف

إن تعزیز الكفاءة  .كجزء من مناهج التدریب والتعاون مع الحكومة والمدارس والجامعات وكذلك القطاع الخاص نفسه

 .من الشفافیة ورفع مستوى األجور وظروف العمل مزیداً  ومواءمة العرض والطلب في سوق العمل یتطلب أیضاً 
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 لللعما شهادات دارصوإ  رختباا في دمستستخفي تقدیم منهجیة  الالئق لللعم الوطني نامجرلبامن  1ستساهم األولویة 

من  هذا ألنه الوطنيلعمل االوطني ل برنامجالللكویتیین في إطار  مشروع تجریبيال یوجد  .الوافدین للعماوا نیتییولکا

المتوقع تجریب المنهجیة واستخدامها من خالل برامج التدریب المنتظمة لنظام تطویر المهارات في الكویت من المستوى 

، سیستفید المواطنون من البرنامج عن طریق الوصول إلى الترخیص المهني الذي أیضاً  .شبه المهاري إلى المستوى التقني

 وسیتستفید .سواء بالنسبة للعمال والمستهلكین -لمهن المستهدفة والتي قد تكون خطرة یضمن لهم الكفاءات المطلوبة ل

حول األجور  أكبر وضوحٍ  على الحصول لخال نمالالئق  لللعم الوطني نامجرلبامن  1 األولویة نم یضًاأ الكویتیون

 للمهن المستهدفة.

العملیة المحّسنة إلصدار الشهادات في الكویت في المطابقة بشكٍل أكبر بین  ساهمترئیسي لعنصر تنمیة المهارات: الهدف ال

  الوظائف والكفاءات

  النتائج  النواتج

والمنهجیات بعد استعراض إعطاء األولویة للقطاعات : یتم 1.1 مخرج

 .، ویتم إجراء تحلیل فجوة المهارات على المستوى الوطنيالدراسات

یة على منهج الهیئة العامة للقوى العاملة برنامجموافقة : 1.1.2 مخرج

  لدراسة تحلیل فجوة المهارات

: یتم إعطاء األولویة للمهن والكفاءات في ثالثة قطاعات 1.1.3 مخرج

 بعد إجراء بحث لألسالیب المختلطة.

ختلف لمبرنامج الهیئة العامة للقوى العاملة : فهم موظفي 1.1.4 مخرج

 .نماذج اختبار وٕاجازة المهارات

: یتم اقتراح مسودة إجراءات التشغیل القیاسیة استنادًا إلى 1.1.5 مخرج

أولویات الهیئة العامة للقوى العاملة ، وبالتماشي مع الممارسات الجّیدة 

 المختبرة دولیًا فضًال عن خصائص الكویت. 

إصدار أطر توقع المهارات ونظام : تعزیز 1.1النتیجة 

ة الهیئ( ومیة المسؤولةمن قبل الوكاالت الحك الشهادات

 العامة للقوى العاملة)

 

 

 

 

  

: زیادة قدرة مطّوري ومقّیمي االختبارات على اختبار 1.1.6 مخرج

 وٕاجازة المهارات.

: وضع االختبارات النظریة والعملیة للمهن المستهدفة 1.1.7 مخرج

 وحفظها في قاعدة بیانات.

كویتي، في إطار برامج  300: تنفیذ مشروع تجریبي لـ 1.1.8مخرج 

 جاریة.

: تنقیح إجراءات التشغیل القیاسیة استنادًا إلى التجربة 1.1.9 مخرج

 النموذجیة النهائیة والمعتمدة. 
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: االتفاق على مفهوم تجربة االعتراف بالتعلیم المسبق 1.2.1 مخرج

ع حلقة عمل افتتاحیة موترتیبات المالیة الختبارها وخطة عملها في 

العمل  وأصحابجمیع المؤسسات ذات الصلة ووكاالت التوظیف 

ومؤسسات  غرف التجارة والصناعة في الكویت المشاركین الذین حددتهم

 األصلیة. بلدان الفي العلیا /الهیئات ةالتدریب ذات الصل

: اختیار مراكز االختبار وفقًا للمعاییر المتفق علیها 1.2.2 مخرج

شتراك بین منظمة العمل الدولیة والهیئة العامة للقوى العاملة، وتوقیع باال

إن  -التفاهم العتماد هذه المراكز لالختبار النظري والعملي مذكرات 

 .أمكن باستخدام مرافق االختبار عبر اإلنترنت

وضع الصیغة النهائیة لحزمة اختبار للمهن األربع : 1.2.3 مخرج

ة ونظریة على السواء) من قبل منظمة العمل المستهدفة (اختبارات عملی

 الدولیة والهیئة العامة للقوى العاملة.

: استخدام وتدریب مقّیمین محتملین من قبل منظمة العمل 1.2.4 مخرج

لدان بالفي العلیا ومؤسسات التدریب ذات الصلة/الهیئات الدولیة 

 األصلیة.

األربع وتوظیفهم محتمل في المهن وافد  500: اختبار 1.2.5 مخرج

 لدى أصحاب العمل المشاركین.

سنوات  3مهاجر في الكویت بعد  500إجراء اختبار لـ  :1.2.6 مخرج

 من أجل قیاس تحّسن كفاءاتهم.

رضا أصحاب العمل عن تجربة االعتراف بالتعّلم  :1.2.7مخرج 

 المسبق وتوثیق رضاهم من خالل دراسة استقصائیة.

القائم على الكفاءات  التوظیف تحسین نظم: 1.2النتیجة 

 (RPL) االعتراف بالتعلیم المسبقمن خالل تنفیذ تجربة 

  البلدان األصلیةمهن مع  4في  وافد 500لـ 

 

 

 

 

 

 

 

: توفیر بناء القدرات ألصحاب المصلحة المعنیین (الهیئة 1.3.1 مخرج

العامة للقوى العاملة) من أجل تحسین فهمهم للممارسات الدولیة الجیدة 

 ذات الصلة بالترخیص المهني.

م للعّمال الكویتیین لتحسین نظرته : توفیر بناء القدرات1.3.2 مخرج

مع الحكومة والمدارس للوظائف في القطاع الخاص، من خالل التعاون 

 والجامعات والقطاع الخاص.

: توّفر المعلومات الخاصة بالعّمال المرخصین بسهولة 1.3.3 مخرج

عبر الموقع اإللكتروني  للهیئة العامة والمستخدمین ألصحاب العمل 

 للقوى العاملة.

تنفیذ اللوائح بشأن الترخیص تصمیم و: 1.3النتیجة 

 المهني
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: توّفر آلیات الشكاوى لدى جمعیة مهنیة والهیئة العامة 1.3.4 مخرج

 غیر الراضین.المستخدمین لة ألصحاب العمل / للقوى العام

: اتفاق أصحاب العمل والعّمال على مستویات األجور 1.3.5 مخرج

 للمهن المرّخصة المستهدفة.

 سیتقاطع هذا العنصر مع

  المسؤولیاتلمغادرة بشأن الحقوق و من األنشطة اإلضافیة (التوعیة قبل ا الذي سیستفید أیضاً  التجربةلتنفیذ عنصر الهجرة ،

 ؛)كجزء من نهج الممر

 عنصر الحوار االجتماعي للمفاوضة الجماعیة بشأن مستویات األجور لنظام الترخیص المهني المقترح؛ 

ال في لعمّ العمل وا أصحاب، من خالل تعزیز مشاركة ممثلي صرللعنشاملة عزیز إدارة نظام تنمیة المهارات سمة ممیزة سیشّكل ت

 .، وتقییم األثروٕاصدار الشهاداتاالختبار 

 الوافدة: تحسین إدارة العمالة 2األولویة 

 :روابط نظریة التغییر

 

 

 

 

وتقریبًا  ،غالبیة القوى العاملةإّن الكویت، كغیرها من دول مجلس التعاون الخلیجي، لدیها سوق عمل مجّزأ للغایة، حیث تتألف 

األولویة لزیادة عدد المواطنین الكویتیین في  2035 العام رؤیةتعطي  ، من غیر مواطنینع القوى العاملة في القطاع الخاصجمی

حفاظ على لل ینقطاعات التوظیف األساسیة الضروریالمتاحین في  الوافدینود ما یكفي من العمال القوى العاملة مع ضمان وج

 .النمو االقتصادي

كما تعاني إدارة  .نالوافدی یؤثر تأثیرًا سلبیًا على وضع العمالیمكن أن القوى العاملة  تكویتومع ذلك، فإن التركیز المتجدد على 

 ، من بین أمور أخرى، بالفجوات في قانون العمل والقوانین واللوائحالتي ترتبط التحدّیاتمن  عددٍ في الكویت من الوافدة العمالة 

المتوسط المدى المدى القصیر الحاجة/النقص  التغییر/الهدف المدى الطویل 
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في  االجتماعیین والشركاء، الصلةوالمؤسسات الحكومیة األخرى ذات  (PAM) قدرة الهیئة العامة للقوى العاملةو ذات الصلة، 

 .والحوار االجتماعيضوء أیضًا الضغوط المرتبطة بإعادة الهیكلة والمسائل ذات الصلة بها 

ثالثیة الهیئات المكّونة ال، وافقت 2018فبرایر شباط / ینایر / بدایة  كانون الثاني / خالل بعثة التشاور إلى الكویت في نهایة

 عادلة) إنشاء عملیات توظیف 1استراتیجیة: ( عناصرتشمل أربعة التي  الوافدةز على إدارة العمالة أولویة یركّ على إدراج مجال 

 ؛الوافدینمعاملة العمال المنزلیین  تحسین (3) العدالة؛النزاعات والوصول إلى  آلیات حلّ  تعزیز (2) ؛الوافدینتنطبق على العمال 

 كحدّ  تائجن ثالثة تتطّلب قلالئا لللعم البرنامج الوطني توجیهات أن لىإ . ونظراً الرئیسیة األصلیةدول الالحوار مع  تعزیز (4) و

 بینهما. فیما والتكامل لتشابها في ضوء ثلثالوا لثانیا ینتیجیارالستا سیتم دمج الهدفین ،لكل أولویة قصىأ

 المواطنینن م على توفیر العمل الالئق لكل عمل بفعالیة وقادریسوق عمل  لخلقمن أجل تحقیق تأثیرات على المدى الطویل و 

حوار ودعم  یة إلى الدخول فيمنظمة العمل الدولل المكتب اإلقلیمي للدول العربیة التابعحتاج ی، سالوافدینالعّمال الكویتیین و 

 .، بما في ذلك على مستوى السیاساتأوسع

البرنامج من  اً ءجز  تشّكل على أنهار األنشطة المتفق خطاب حقوق العمال: في المدى القصیر، ستوفّ نشر رفع الوعي و مواصلة  •

استنادًا إلى األنشطة الموجودة والناجحة للمكتب أساسًا هامًا لزیادة الوعي بمبادئ التوظیف العادل،  للعمل الالئق الوطني

 المشروع اإلقلیمي للهجرة العادلة في الشرق األوسط في الكویت من خالل اإلقلیمي للدول العربیة التابع لمنظمة العمل الدولیة

)FAIRWAY .(یتطلب ذلك إشراك وزارة الداخلیة كواحدة من الجهات الفاعلة الرئیسیة وصانعي القرار فيس، واألهم من ذلك 

والذي أصبح أكثر إلحاحًا في ضوء المرسوم الوزاري بنقل المسؤولیة عن قضایا العّمال المنزلیین  ،ینالمنزلی بالعّمالما یتعلق 

مع الجهات الفاعلة  التعاون ولكن أیضاً  ،23لشؤون االجتماعیة والعمل والهیئة العامة للقوى العاملةاوزیر من وزارة الداخلیة إلى 

ة: العمل الدولی منظمةلمكتب اإلقلیمي للدول العربیة التابع لما یتعلق باألهداف طویلة األجل ل األخرى التي تعتبر مهمة في

 التوظیف المسؤول. لجأ نم دةلقیاا مجموعة لمث المتعددین لمصلحةا بصحاأ تمنصا لىإ باإلضافة القطاع الخاص العالمي

القائمة  استعراض وتحسین اآللیات یوّفراألساسیة:  العمالةدارة إلصالح اإللمزید من  كنقطة دخولالنزاعات  حلّ التركیز على  •

 يأكبر مع معالجة ففعالیة بإدارة العمالة األجنبیة  الدفاع عنلمنظمة العمل الدولیة من أجل  مهمةً  النزاعات فرصةً  لحلّ 

بما في ذلك  ،الوصول إلى سبل االنتصاف واللجوء، أي محدودیة لضعف العمالة غیر الوطنیة ةرئیسی قوة موجهةالوقت نفسه 

 وى المؤسسيالمستفي الكویت أن االفتقار إلى القدرة على  المكتب اإلقلیمي للدول العربیةقد أظهرت مشاركة . و إلى المحاكم

بناء القدرات  رعنصل تحدًیا كبیًرا یمكن تخفیفه من خالل دمج مثّ ) ت، وكذلك القضاءالهیئة العامة للقوى العاملة بما في ذلك(

 .في البرمجة المجدولة

بلدان ال مع عدد من العادلتوظیف ال: سیستخدم التطویر الناجح لممرات العادلالتأثیر التدلیلي لممرات التوظیف متابعة  •

بینما یساعد الحوار  ،داخلیاً  الوافدةالمعززة للعمالة اإلدارة  الدفاع عنهامة تدعم  تدلیلیةالتجریبیة المختارة لتولید آثار  األصلیة

 .خارجیاً  الوافدینیتعلق بالتوظیف العادل للعمال  مافیمصلح رائد الكویت  جعلفي األقالیمي 

                                                           
 بانتظار وضوح اآللیة التي ستتم من خاللھا نقل الصالحیات 23 
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 لوافدینامن االختالالت بین حقوق العمال  الوافدة: یمكن أن یبدأ نهج تدریجي للحدّ التدریجیة إلصالح العمالة التحّوالت  •

من خالل تخفیض عدد السنوات  ،، على سبیل المثالماسك السیاسات داخل نظام الكفالةوالمواطنین الكویتیین في تعزیز ت

إدراجه في قانون العمل أو قانون معّدل بشأن ، األمر الذي یمكن عملهمالتي یمكن بعدها للعمال المنزلیین تغییر صاحب 

یمكن توسیع نطاق التغییرات لضمان وجود أطر تشریعیة متسقة تغطي جمیع القطاعات وأماكن  . وتدریجیبًا،العّمال المنزلیین

 .العالقات بین صاحب العمل والموظف یرعى قائم على عقود عملالكفالة بنظام  نظام العمل، مما یؤدي إلى استبدال

، یتماشى الئقللعمل ال البرنامج الوطنيلمنظمة العمل الدولیة من أجل تنفیذ هذا المجال ذي األولویة في  الفنیةقدیم المساعدة إّن ت

تحت رعایة المشروع اإلقلیمي للهجرة العادلة في الشرق  ةالعمل الجاري واألنشطة الجاریة حالیًا والمتوقعوسوف یستند إلى مع 

العالمي من أجل تحسین التحرك ) أو WIF، باإلضافة إلى مشاریع أخرى ذات صلة مثل العمل بحرّیة ( (FAIRWAY) األوسط

 ).REFRAME(إطار توظیف الهجرة العمالیة

 

عمل في زیادة فعالیة سوق ال الوافدةالید العاملة  لتنظیمیساهم اإلطار المعزز  الوافدة:العمالة الهدف الرئیسي إلدارة أولویة 

 .الذي یتمتع فیه جمیع النساء والرجال بحقوقهم

  النتائج  النواتج

فقًا للمبادئ ، و الوافدینالفعالین لتوظیف العمال  مناقشة الرصد واإلنفاذ: تتم 2.1.1 مخرج

، )2016التوظیف العادل ( من أجلولیة لمنظمة العمل الد التوجیهیةالعامة واإلرشادات 

ین وٕادارة العمال المنزلی الهیئة العامة للقوى العاملةمع السلطات الحكومیة (بما في ذلك 

والشركاء االجتماعیین والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة في ورشة  )،في وزارة الداخلیة

 .باإلضافة إلى أنشطة المتابعة صحاب المصلحة بشأن التوظیف العادلألعمل وطنیة 

یات ذات التوص وتتم مناقشةالدراسة بشأن تنسیق لوائح التوظیف إكمال  : تم2.1.2 مخرج

 .، بهدف بدء التغییرات التشریعیة والتنظیمیةالصلة

عملیات التوظیف : تحسین 2.1النتیجة 

من خالل  الوافدینال العادل للعمّ 

 التغییرات التشریعیة والتنظیمیة

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 ضمن الهیئة العامة للقوى العاملة وحّلهاآلیات منع النزاعات استعراض : 2.2.1 مخرج

 تم مناقشةوت، وكذلك الوصول إلى طرائق العدالة وٕادارة العمال المنزلیین في وزارة الداخلیة

 . ، بهدف بدء التغییرات التشریعیةالتوصیات ذات الصلة

 العامالت حمایةتعزیز : 2.2النتیجة 

 خالل من ذلك في بما ،الوافدین والعمال

 تعزیزو  وحّلها النزاعات منع آلیات تحسین
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: توفیر بناء القدرات لموظفي إدارة العمال في الهیئة العامة للقوى العاملة 2.2.2 مخرج

لحّل  ةنمحسوٕادارة العّمال المنزلیین في وزارة الداخلیة، مع العمل معًا على تطویر طرائق 

 .الوافدینالنزاعات والوصول إلى العدالة للعّمال 

 الفنیةوتقدیم المشورة  68/2015 قانون العمال المنزلیین رقماستعراض : 2.2.3 مخرج

تجه ، بهدف البدء في إجراء تغییرات تنظیمیة تال المنزلیین في وزارة الداخلیةإلى إدارة العمّ 

العّمال ل الدولیة بشأن مع اتفاقیة منظمة العم 68/2015نحو التنسیق الكامل للقانون رقم 

 .)189(رقم  2011، المنزلیین

ة الهیئة العامة للقوى العامل في العمالبناء القدرات لموظفي إدارة توفیر : 2.2.4 مخرج

صحاب عمل ألباألحكام القانونیة  وتوفیر التوعیةٕادارة العمال المنزلیین في وزارة الداخلیة، و 

 .68/2015، بهدف تحسین تنفیذ قانون العمال المنزلیین رقم العّمال المنزلیین

 یتالكو لموظفي االتحاد العام لنقابات عمال  حلقتین تدریبیتینعقد : 2.2.5 مخرج

(KTUF) النهج القائمة على الحقوق للهجرة العادلة بشأن. 

خدمات جدیدة من قبل منظمات العمال ألعضائها ومنظمات توفیر : 2.2.6 مخرج

بما في  ،الوافدینال ز العمل الالئق للعمّ المجتمع المدني ذات الصلة من أجل حمایة وتعزی

 .نیال المنزلیذلك العمّ 

: توفیر الدعم إلى الهیئة العامة للقوى العاملة وٕادارة العّمال المنزلیین في 2.2.7مخرج 

 وزارة الداخلیة لضمان أن تتم إدارة قضایا العمال المنزلیین بطریقٍة منصفٍة وفّعالٍة.

العدالة للعمال  إجراءات إلى الوصول

 والعمال المنزلیین الوافدین

 

 تقدیم خالل من ذلك في بما الوافدین، والعمال العامالت صوت تعزیز: 2.2.8 مخرج

 .وتعزیزها الوافدة العمالة مكاتبإلى  الدعم

 .الوافدین العّمال لتمكین وتنفیذها للتوعیة استراتیجیة وضع: 2.2.9 مخرج

 

 

  

 

ریقیا ي أفف األصلیةبلدان الالطرائق إلقامة حوار أقالیمي شامل مع مناقشة : 2.3.1 مخرج

كومیة وغیرها من الوكاالت الح الهیئة العامة للقوى العاملة، وذلك بالتعاون (مبادرة الكویت)

من  اآلخرین ذوي الصلة وأصحاب المصلحة، وبالتشاور مع الشركاء االجتماعیین المعنیة

 .أفریقیا

 .2019: عقد الحوار األول للمبادرة الكویتیة في عام 2.3.2 مخرج

: إنشاء ممّرین للتوظیف العادل مع البلدان األصلیة، بما في ذلك تدریب 2.3.3مخرج 

طابقة بین العمال وأصحاب العمل في مهارات في البلد األصلي من أجل تحسین الم

 الكویت.

أن بش تعزیز الحوار الشامل: 2.3النتیجة 

مع البلدان األصلیة، بما  حركة الید العاملة

 في ذلك في إنشاء ممرات التوظیف العادل
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 للعمل الالئق مع  البرنامج الوطنيفي  الوافدینتتقاطع أولویة إدارة العمال 

عامل أجنبي في أربع مهن  500أولویة تنمیة المهارات وال سیما العنصر الذي یعالج تجربة االعتراف بالتعلم المسبق لـ  •

 و األصلیة؛التي یتم االضطالع بالتعاون مع البلدان 

ار و أولویة الحوار االجتماعي وال سیما العنصر الذي یهدف إلى بناء قدرات الشركاء االجتماعیین للمشاركة في ح •

اجتماعي ومفاوضة جماعیة من أجل االستجابة في الوقت المناسب لتحدیات السیاسات الوطنیة المتطورة المتعلقة بإدارة 

 ، بما في ذلك الحوار مع البلدان األصلیة.الوافدةالعمالة 

ة التي تؤّثر على یرات التنظیمیللعمل بالتغی الوطنيلهذه األولویة للبرنامج  لناجحا التنفیذ ویتعّلق الخطر الرئیسي الذي یواجه

الموظفین الرئیسیین في الهیئة العامة للقوى العاملة والوزارات الرئیسیة التي تؤّخر التنفیذ أو تسعى إلى تحویل االتجاه العام 

 عدد تسعى إلى تنفیذ هدف السیاسة المشروع المتمثل في زیادة 2035للسیاسات. فضًال عن ذلك، في حین أّن رؤیة العام 

سیاسة ، هناك خطر بأنه قد یتم السعي لتنفیذ هذه الالوافدةالمواطنین الكویتیین في القطاع الخاص والحّد من حجم القوى العاملة 

  .الوافدةمن خالل زیادة ضوابطة الهجرة مما یؤدي إلى زیادة الهشاشة بین القوى العاملة 

 : تعزیز الحوار االجتماعي والثالثیة3األولویة 

 نظریة التغییرروابط 

 

 

 
 

 

منهجیة  ي بطریقةالمؤسسبإضفاء الطابع  یتعلق فیمالدى الكویت أطول تقلید للثالثیة في الخلیج، ومع ذلك تبقى هناك مشاكل 

مع منهجیات وتقنیات محددة تؤدي إلى قدرات مؤسسیة وطنیة أكثر فعالیة واستباقیة. فضًال عن ذلك، یتّطلب الحجم الكبیر للقوى 

بناًء و  العاملة من غیر المواطنین في الكویت منصات حوار اجتماعي أكثر شمولیة تعكس جمیع مستویات تجزئة سوق العمل.

 الحاجة/النقص

 

المدى  المدى القصیر

المتوسط

 التغییر/الهدف المدى الطویل
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من أجل  نالجتماعییادعم الشركاء یشمل العمل الالئق في الكویت  نبشأ اف على المدى األبعدتحقیق األهد على ذلك، فإن

یها في إطار التعاون المتفق عل لمجاالت المساهمة بشكٍل أفضٍل في تحدیات السیاسة الوطنیة، وهي النتیجة المتوّقعة األساسیة

  للعمل الالئق. البرنامج الوطني

لجماعیة، اتفاقیة حق التنظیم والمفاوضة او ، )87(رقم  1948وحمایة حق التنظیم،  الحریة النقابیةصدقت الكویت على اتفاقیة و 

 ).154(رقم  1981، )، والمفاوضة الجماعیة98(رقم  1949

/  6من قانون العمل رقم  143للمادة  ، وفقاً العمالةإلبداء الرأي بشأن قضایا  (ACLA) العمالةت لجنة استشاریة لشؤون أُأنشو 

غرف التجارة  من) 2وممثلین ( ،ممثلین من الحكومة 8، وعضواً  16تألف من ت، . واللجنة هي هیكل ثالثي وطني2010

 اویرأسه ))2ومستشارین ( (KTUF)ت الكویاالتحاد العام لنقابات عمال من  2( الممثلین عن العمّ  4و والصناعة في الكویت،

لیها من قبل التي تعرض ع المسائلتجتمع اللجنة كل ثالثة أشهر لتقدیم اآلراء حول للهیئة العامة للقوى العاملة. و المدیر العام 

لشؤون العمالة  اللجنة االستشاریة على الرغم من أن إنشاءو  .بناًء على طلب وزیر العمللهیئة العامة للقوى العاملة المدیر العام لـ

ثمة حاجة التخاذ نهج أكثر تفصیًال من أجل تحدید  بع المؤسسي على الحوار االجتماعي،نحو إضفاء الطا ّیدةً خطوًة جیشّكل 

  .ة في الكویتفضًال عن تعزیز العالقات الصناعیة السلیم في عملیات وضع السیاسات والقوانین بفعالیة التأثیر نحو ودوره وجهته

التعلیقات األخیرة الصادرة عن لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق االتفاقیات الوفاء بسیمّكن دولة الكویت من ان الجهد المبذول 

 بمبادئ التقّید التام لتشریعات العمل ) ع لضمان2017(مالحظة عام  98ورقم  87بشأن االتفاقیتین رقم  (CEACR) والتوصیات

 منظمة العمل الدولیة.

ّكل ذلك یشالجیدة و  الصناعیةواسع النطاق للعالقات وحوار اجتماعي نشط و شركاء اجتماعیین أقویاء وممثلین من المهم وجود 

على أن تعزیز  ت، اتفقت الهیئات المكّونة في الكویما تقّدملى إ داً ستناوا العامل الرئیسي المساهم في التنمیة المستدامة للبالد

 كونه یضمن الطرق األنسب للعمل الالئق وطنياللبرنامج بموجب اأولویة مجال الحوار االجتماعي والثالثیة یجب أن یكون 

   .لتنظیم عالقات العمل في البلد

 في الكویت من أجل خلق مكوناتها، ستعمل منظمة العمل الدولیة مع ف العمل الالئق على المدى الطویلأهدا تحقیقمن أجل و 

العمل  صحابأن العالقات بین ، وتحسّ الجماعیةوحقوق المفاوضة  الحریة النقابیة، وتحمي ن الحوار االجتماعيبیئة سیاسیة تمكّ 

 .والموظفین

یاكل للعمل الالئق دراسة لتقییم اله البرنامج الوطنيبالمكاسب الوظیفیة للحوار االجتماعي: یتوّقع  لمتعلقةا لسائرلاتساق ا •

الثالثیة المنشأة وآلیات الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعیة وصنع السیاسات. وتشّكل هذه الدراسة خطوة مهمة أولى 

ول م تنفیذها حالتي یت الوطنيتتوافق مع (وتغذي) البحوث على المستوى  وسوف یضمن المكتب اإلقلیمي للدول العربیة أنها

ي إعادة وبالتالیعمل بشكل جید (الحوار االجتماعي ضروري لسوق عمل  ُیعتبر كیف ولماذا یوضح، مما ایا التوظیفقض

صادي االقتالتأكید على القیمة المضافة التي یمكن لمنظمة العمل الدولیة أن تقدمها ألولویات تنمیة رأس المال الوطني 
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 ، بل تقدیم منظور مختلف وأكثر عملیة حول حقوق التمكینإخفاءفي  هنا لیس التواصلهدف  ). إنّ البشري في الكویتو 

 .والفجوات التي یجب سّدها

ت أعمال العمل الالئق األوسع نطاقًا من خالل تدخال برنامج توفیرالوعي والمناقشة بشأن دور الشركاء االجتماعیین في زیادة  •

لفجوات واالحتیاجات المحددة في الدراسة والمصممة اماعین أنشطة بناء القدرات للشركاء االجت تعالجبناء القدرات: سوف 

نظمة ملمكتب اإلقلیمي للدول العربیة التابع للمساهمة في األهداف طویلة المدى لمن ا یناالجتماعی الشركاءن بطریقة تمكّ 

 (على سبیل المثال الوافدة العمالةالعمل في إدارة  أصحابكما سیأخذ هذا في االعتبار دور ممثلي العمال و  .العمل الدولیة

وف القطاع الخاص (على سبیل المثال فیما یتعلق بتحسین األجور وظر و  المهاراتتنمیة یتعلق بآلیات تسویة النزاعات) و  مافی

 ).قطاع الخاص بین المواطنین الكویتیینوظائف في الوزیادة الوعي بال لجمیع العمال العمل

غایة في حد ذاتها: سوف یساهم بناء القدرات الجید و على أهمیة الحوار االجتماعي كوسیلة (لألهداف الوطنیة) التأكید  •

مهم ، من الفي عملیات صنع السیاسات الرئیسیة هاوحتى یتسنى إشراك .التصمیم في األداء الفعال للجان االستشاریة الثالثیة

ي للدول المكتب اإلقلیمنظراء  تتجاوز سیما الهیئات الحكومیة التي (ال نأیًضا أن یكون أصحاب المصلحة المؤثرون اآلخرو 

مقتنعین بالقیمة والمنفعة التي یمكن للحوار  الهیئة العامة للقوى العاملة) في ینمنظمة العمل الدولیة المباشر العربیة التابع ل

یة بطریقة الجماعیة القطاع المفاوضةریب اتفاقات ، یمكن تج. وفي هذا اإلطارلتحقیق أولویاتهم الخاصة یقدمهااالجتماعي أن 

عل ظروف من خالل ج ، مثلالوافدةلك تحسین إدارة العمالة تتكامل مع األنشطة المتعلقة بتنمیة المهارات والقوى العاملة، وكذ

عمل محتملین للمواطنین أو من خالل تعزیز أو  أصحابالعمل أكثر شفافیة في قطاعات القطاع الخاص التي تم تحدیدها ك

یمكن أن یكون عرض فوائد الحوار االجتماعي المعزز، (الهیئة العامة للقوى العاملة). و  استكمال آلیات حل النزاعات القائمة

ما  ساواة فيجة عدم الموالزخم الالزمین لمعال التأییدأمرًا حاسمًا في تولید  ،ا یتعلق بالقوة العاملة المهاجرةم بما في ذلك في

غیر المواطنین  العمالتمتع تعزیز  سعیًا إلىستوى التشریعي، الجماعیة على الم والمفاوضة بحقوق الحریة النقابیةیتعلق 

 .، بما في ذلك من خالل إصالح قانون النقابات العمالیة وضمان اتساقه مع اتفاقیات منظمة العمل الدولیةحقوقبال

ضة (بما في ذلك الحقوق الالزمة) والمفاو  للحریة النقابیةالقانون ز الحوار االجتماعي والثالثیة: حمایة الهدف الرئیسي لتعزی

 الجماعیة. یدعم الحوار االجتماعي سوق العمل الذي یعمل بفعالیة ویوّفر وظائف ذات جودة

  النتائج  النواتج

دراسة استطالعیة وتقییمیة بشأن هیاكل : ُأجریت 3.1.1 مخرج

، بهدف تقییم الفعالیة وتحدید الثغرات ووضع ةالجماعی المفاوضة

توصیات لتعزیز هیاكل وآلیات الحوار االجتماعي التي تضمن عملیة 

 .ملكیة وشمولیة جمیع الشركاء االجتماعیین تكفلمؤسسیة 

تنقیح األنظمة الداخلیة للجان التي تؤلفها األطراف  :3.1.2 مخرج

 الثالثیة

وهیاكل الحوار  القانوني اإلطار تعزیز: 3.1النتیجة 

 وقدرات الشراكاء االجتماعیین االجتماعي 
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اء هیاكل غرف التجارة والصناعة في الكویت : إنش3.1.3مخرج 

ت المسؤول عن رفع مستوى االتحاد العام لنقابات عمال الكویو

 .االتحاداتالتوعیة وبناء قدرات المؤسسات وأعضاء 

  : وضع استراتیجیة وطنیة لتعزیز المفاوضة الجماعیة.3.1.4 مخرج

الثالثي الحوار االجتماعي تعزیز وضع مقترحات ل: 3.1.5مخرج 

 .وتوافق اآلراء

 

 

  

  

توفیر بناء القدرات للشركاء االجتماعیین للمشاركة : 3.2.1 مخرج

 وقعهاوتبفعالیة في مناقشات السیاسة الوطنیة حول تنمیة المهارات 

 . في الكویت الوافدةالعمالة وتغذیة سیاسة 

تعزیز اتفاقیات المفاوضة الجماعیة أو توقیعها في  :3.2.2 مخرج

  قطاعین سیتم اختیارهما بناًء على نتائج التقییم.

: وضع مقترحات للتعدیالت الالزمة بشأن تشریعات العمل 3.2.2مخرج 

 ولوائح الصحة والسالمة المهنیتین.

 

المساهمة الفّعالة للشركاء االجتماعیین في : 3.2النتیجة 

 تآلیا تحسینصنع السیاسات وبناء القدرات من خالل 

 االجتماعي الحوار

 

 

 

 

 

 

III.  وتقییمه:تخطیط التنفیذ وٕادارته 

 ترتیبات التنفیذ ورصد األداء والتقییم .أ

بین منظمة العمل الدولیة وهیئاتها  ومحدود في الوقت لنتائجا على قائم هو إطار شراكة قلالئا لللعم البرنامج الوطنيإن 

  لعمل الالئق.ل البرنامج الوطنيالمكونة للتقدم في برنامج توفیر العمل الالئق. وسیتم استخدام ثالث أدوات لرصد وتقییم 

 خطة التنفیذ؛ )1(

 إطار النتائج )2(

 رصد والتقییملخطة ا )3(

للعمل الالئق تتألف من ممثلین عن منظمة العمل الدولیة وكل من الهیئات المكونة  الوطنيسیتم إنشاء لجنة ثالثیة للبرنامج 

دیها األدوار للعمل الالئق. وسیتم إشراك اللجنة الثالثیة في وضع البرنامج ول البرنامج الوطنيالثالثیة وستقوم برصد وتوجیه تنفیذ 

 والمسؤولیات التالیة:
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 وطنیة بموجب كل أولویة  علیها قلمتفا للنتائج للعمل الالئق البرنامج الوطنينتائج  إطاروضع  .1

 وضع خطط الرصد والتقییم، بما في ذلك الخطط السنویة ونماذج اإلبالغ .2

 للعمل الالئق البرنامج الوطنيإجراء مشاورات ثالثیة نهائیة إلقرار  .3

 ةلمصلحا بصحاأ اكرشوإ  تیجیةارالستذاة المحاواللعمل الالئق وتقّدمه نحو تحقیق النتائج  البرنامج الوطنيرصد تنفیذ  .4

 الموافق علیه للعمل الالئق الوطني للبرنامج یع الشركاء لضمان التنفیذ الفعالین جمبالتنسیق  .5

 لتوجیه االستراتیجي لتنفیذ البرنامج بالتوازي مع االحتیاجات والتطورات الوطنیةتوفیر ا .6

للعمل  وطنيالبرنامج الالتنسیق مع الوزارات األخرى والشركاء في التنمیة والشركاء الدولیین من أجل تعزیز وتنفیذ   .7

 لضمان استدامته الالئق

حیث یلزم  الئقللعمل ال البرنامج الوطنية الموارد للبرامج واألنشطة التي یتعین تنفیذها في سیاق التعاون في تعبئ  .8

 التمویل

 إعداد محاضر االجتماعات وتقدیم تقریر عن عمل اللجنة وحالة تنفیذ البرنامج  .9

 .المشاركة في تقییم واستعراض نهایة البرنامج  .10

ل للعمل الالئق، بدعم من منظمة العم البرنامج الوطنيلرصد التقدم المحرز نحو تحقیق نتائج  منتظمةت جتماعااللجنة ستعقد ا

 .خارج الجدول العادي عند الحاجة اجتماعات مخصصة وقد ٌتعقد الدولیة. 

المكونة الثالثیة  ئاتالهی، بالتناوب بین جتماعات ورصد تنفیذ قرار اللجنةأمانة للمساعدة في اإلبالغ عن اال بتعیینستقوم اللجنة 

یجوز لها أن تطلب دعم الهیئات االستشاریة الفنیة الخاصة (اللجان) أو الخبراء ألنواع محددة من األنشطة  .بین ممثلیها في اللجنة

 .تنفیذها سیتمالتي 

واإلدارات  ،(DWT)ئقمن فریق الدعم الفني للعمل الال، بدعم إدارة البرنامج (ROAS) المكتب اإلقلیمي للدول العربیةسیتولى 

وحدة البرامج ( وستقدم وحدة البرامج اإلقلیمیة .الفنیة ذات الصلة من المقر الرئیسي ومركز التدریب الدولي في تورینو

الموارد  تعبئة تدعمللعمل الالئق. وس الوطنيلبرنامج المنتظم ودعم الرصد والتقییم لالدعم ) المكتب اإلقلیمي للدول العربیة/اإلقلیمیة

 لخال قلالئا لللعم البرنامج الوطنيمن ظهور  مستویات كافیة إلقلیمیةا مإلعالوا تالتصاالا وحدة نستضمو ،نامجرلبا ویللتم

 .تنفیذه

استعراض إن  للعمل الالئق. البرنامج الوطني ةرفي نهایة فت الوطنيللبرنامج جعة ارمو سنویة تجعاارلم نامجرلباسیخضع و

داء مقابل ، وفحص األللعمل الالئق البرنامج الوطنيهو أداة قائمة على المشاركة ُتستخدم الستعراض تصمیم  البرنامج الوطني

جیات والشراكات ، وما إذا كانت االستراتیج قد أدت إلى النتائج المتوقعةالنتائج المتوقعة، والتحقق مما تم تحقیقه، وما إذا كانت النوات

 ة لمختلف الشركاءفعالة على أساس المزایا النسبی

  وبمشاركة المكتب اإلقلیمي والهیئات المكونة. EVALللعمل الالئق إلى تقییم مستقل تدیره  البرنامج الوطني یخضع أن ویمكن

 دور الهیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة .ب
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 تنقابا دتحاوا العامة للقوى العاملةبالهیئة  ،الحكومة لخال نم ،لمنظمة العمل الدولیة في الكویت الممثلة إّن الهیئات المكونة

 البرنامج الوطنيهي شركاء نشطاء في وضع وتنفیذ  ،(KCCI)التجارة والصناعة في الكویت فرغو (KTUF) الكویتیة للعماا

  للعمل الالئق.

 تلهیئاا جانب نم النشطة المشاركة لىإ لحاجةا ،قلالئا للعمل الوطني نامجرلبا استعراضات نم دةلمستفاا ومن أهم الدروس

 نضمال تنفیذه وتقییمه لىإ ،للعمل الالئق الوطني نامجرلبا ضعو نم المستویاتجمیع على  المكونة لمنظمة العمل الدولیة

 نبی مافی والدعوة جهود التوعیة لخال نم المتزایدة لةءلمساوا وسیتم تطویر المسؤولیة الوطنیة النتائج. استدامةالوطنیة و  المسؤولیة

 لنتائجا قتحقی في شركاء رئیسیون يه المكونةت لهیئان ابالتالي فإو .ىرألخا ئیسیةرلا لفاعلةا تلجهاوا لثالثیةا المكونة تلهیئاا

 .لعملیةا نم لىوألا للعمل الالئق منذ المراحل البرنامج الوطني وضع في شاركتوقد 

ه من خالل موظفیها المختصین لتنسیق العمل الذي سیتم تنفیذیجب على الهیئة العامة للقوى العاملة والشركاء االجتماعیین توفیر 

 نم ،الشركاء الثالثیون مزیلتوالتوفر. كما ستوفر الدعم اللوجستي المطلوب حسب الحاجة  .مشاریع وبرامج منظمة العمل الدولیة

 غإلبالوا ،للعمل الالئق الوطنيمج النتائج المتوقعة للبرنا قمة لتحقیزلالا بالمشاركة في أنشطة المتابعة ،لثالثیةا للجنةا لخال

 للتغلب على التحدیات واالختناقات. تتیجیاارستا التقدم المحرز واقتراح نع

 االفتراضات والمخاطر .ت

التعاون القوي بینها وبین و  لثالثیةا الهیئات المكونة مشاركة اررستما على قلالئا لللعم الوطنيا نامجرلبا نتائج قتحقییتوقف 

 ة فضًال عن تمثیل وتعاون الهیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة.یالدولیة. وهذا یتطلب استدامة اإلرادة السیاسمنظمة العمل 

 المستمر الشركاء الثالثییندعم  على الكویت في قلالئا للعما في التقدم في منظمة العمل الدولیة سیاسة لعم حنجایعتمد و 

 .األولویة ذات لقضایاا هذه نبشأ

وارد كافیة م تعبئةعلى  ، بالتعاون مع الشركاء الثالثیین،الدولیة قادرةوعالوة على ذلك من المفترض أن تكون منظمة العمل 

للعمل الالئق. وبما أن تعبئة الموارد هي مسؤولیة مشتركة، سیدعم الشركاء الثالثیون منظمة العمل  البرنامج الوطني نتائج قلتحقی

 الدولیة في هذه المهمة.

 أوجه التآزر والتنسیق .ث

وستسعى منظمة  .للبرمجة لضمان التنسیق والتعاون الوثیقین بین مختلف الشركاء متكامالً  منظمة العمل الدولیة نهجاً سوف تعتمد 

ز على إنجازات مشاریع التعاون اإلنمائي المختلفة من أجل تعزی واالعتمادالعمل الدولیة إلى توحید العمل السابق المنجز في البلد 

 .ظروف العمل األفضل وعدم التمییز والمساواة في الحقوق في العمل

إلى أهداف العمل الالئق الوصول للتوعیة والدعوة من أجل متكاملة  تیجیةارستاللعمل الالئق  البرنامج الوطنيوسوف یعتمد 

  التنسیق وتبادل المعلومات مع الهیئات الثالثیة.خالل اعي من والثالثیة والحوار االجتم
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IV. خطة التمویل 

كون غیر مؤهلة للحصول على دعم المانحین الخارجیین، مع بعض االستثناء خاصة في تبلد عالي الدخل، وعادًة ما إن الكویت 

 تلهیئاوا شاغل مشترك لمنظمة العمل الدولیةهو  قلالئا للعمل البرنامج الوطنيتمویل ن بالتالي فإو .مجال هجرة الید العاملة

 .المكونة الكویتیة

كلفة األنشطة ماعیون تتتحمل الحكومة والشركاء االجتس، بینما خالل خدماتها االستشاریة التقنیةستساهم منظمة العمل الدولیة من 

لعمل الدولیة. ا األنشطة التدریبیة لمنظمة في والمشاركة الدراسیة تلحلقاوا للعما تحلقا، الدراسات و، على سبیل المثالالتي ستنفذ

منظمة العمل تتمتع  لكيمع ذلك، الهجرة.  نبشأ یةرجا قلیمیةإ تنفذ منظمة العمل الدولیة مشروعات ،لحالیةا نلسنتیاوفي فترة 

فجوة التمویلیة الدقیقة وسیتم تحدید ال ثمة حاجة لتمویل إضافي كبیر. ،للكویت لتقنیةا بقدرة كافیة على توفیر الخدمات الدولیة

وعلى الرغم من أّن التمویل  .یتم تحدیثها من خالل االستعراضات الدوریة وخطة العمل السنویةسكجزء من عملیة تخطیط التنفیذ و 

أنشطة  ذللبرنامج الكامل لن یكون متوفّرًا في وقت التوقیع على مذكرة التفاهم، تلتزم األطراف بتوفیر الموارد المالیة الالزمة لتنفی

 السنة األولى من البرنامج الوطني للعمل الالئق بعد فترة قصیرة من التوقیع.

. وسوف قلالئل اللعم الوطني للبرنامجوي لسنرك المشتط ایطلتخل اخالن مالالزمة لكامل المشروع وارد لماتعبئة م یتوف سو

ذا وتقریر العمل السنویة لرصد تقدم ه بشكل منتظماإلحصاءات الوطنیة التي تنشرها الحكومة  تستخدم منظمة العمل الدولیة

 للعمل الالئق.  البرنامج الوطني

V. خطة الدعوة والتواصل 

سیتم وضع استراتیجیة دعوة للعمل الالئق تهدف إلى اعتراف أكبر بأهمیة العمل الالئق لرؤیة الكویت وجدول أعمالها االقتصادي 

 لالتصاوا وسوف تبدأ خطط الدعوة .شتركة بین الوزارات والمنظمات والقطاعاتعزیز الشراكات والجهود الموالتنموي، من أجل ت

 لعمل منظمة العمل ئیسیةرلا لنتائجوا والمنشورات الرئیسیة لمنظمة العمل الدولیة ،ھذه قلالئا لللعم البرنامج الوطني ثیقةو بإتاحة

 ادالمو  لىإ ملعاا الوصول المكونة الكویتیة تلهیئاا ءألعضا . وسوف یسمح ذلكیةزإلنجلیوا بیةرلعا نباللغتی للجمهور في الكویت

 األخرى منظمة العمل الدولیة یعرمشا نم الجیدة تسارلمماا تاحةإ ستتم ،ذلكلى إباإلضافة الالئق. و لبالعم لصلةا ذات

 في منظمة العمل الدولیةالمكونة. وستقوم  تللهیئا قلالئا للعما قلتحقی لعملیةا لنهجا على فرللتع مشاركة المعارف تمنصاو

 مع المراسالت المشتركة فيو اإللكترونیة مواقعها على نتائجهو قلالئا لللعم البرنامج الوطني أنشطة ربنش بانتظام وتریب

 .دولة الكویتلألمم المتحدة في  الوطنيالمكونة والفریق  تلهیئاا

 

 


