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تقرير يرصد أهم عقبات جناح اخلطة املستقبلية لتتواكب مع وتيرة استكمال املشاريع التنموية املخطط لها

ثقافة العمل واإلدارة وإصالح التعليم حتديات ضخمة تواجه حتقيق «رؤية كويت »2035
«ا ل ��رؤ ي ��ة» ب �ح��ا ج��ة جل �ي��ل ج��د ي��د م ��ن ا ل �ك �ف ��اءات ا ل �ك��و ي �ت �ي��ة ..وا مل �ه ��ارة ا ل �ت��أ ش �ي��رة ا ل��و ح �ي��دة « ل �ك��و ي��ت »2035
ن �ق ��ص ف� ��ي ا ل� �ك� �ف� ��اءات ا ل� �ت ��ي مي �ك �ن �ه ��ا ت ��و ل ��ي م �ن ��ا ص ��ب إدار ي � � ��ة و م �ه �ن �ي ��ة ف� ��ي م� �ج� ��االت ا مل� �ع� �ل ��و م ��ات وا مل �ع ��ر ف ��ة
ب �ط ��ا ل ��ة ا ل �ك ��و ي �ت �يي��ن ت� �ت ��را ج ��ع  ٪50م �ط �ل ��ع  2021و م � �ش� ��روع « ج � ��زر ا ل� �ك ��و ي ��ت» ي �ح �ف ��ز من� ��و ا ل � �ث � ��روات ا ل �ف ��رد ي ��ة
ت � �ع� ��ز ي� ��ز م � �س � �ت� ��وى ا ل� �ت� �ع� �ل� �ي� ��م د ع � ��ا م � ��ة ل� � ��ز ي� � ��ادة ت � �ف� ��ر ي� ��خ أ ث� � ��ر ي� � ��اء ا مل� �س� �ت� �ق� �ب� ��ل ف � ��ي ا ل � �ك � ��و ي � ��ت وا خل� �ل� �ي� ��ج
ا ل �ك �ف ��اءة ف ��ي ا ل �ع �م ��ل م �ل ��حّ ��ة م �س �ت �ق �ب�ل�ا ل ��ر ف ��ع حت ��دي ا مل �ن ��ا ف �س ��ة وز ي � ��ادة ا ل �ت �ص ��د ي ��ر و ج� ��ذب ا مل �س �ت �ث �م��ر األ ج �ن �ب��ي
ب � ��طء اال س � �ت � �ع� ��داد ا حل� �ك ��و م ��ي وا خل� � ��اص ل �ل �ت �ك �ي ��ف م� ��ع ا ل �ت �غ �ي ��ر اال ق � �ت � �ص� ��ادي ا مل �س �ت �ق �ب �ل ��ي أ ب � ��رز ا ل �ت �ح ��د ي ��ات
حت��دي��ات ضخمة تقف أم��ام جن��اح الرؤية
التنموية املستقبلية لدولة الكويت املعروفة
ب��ـ (ك��وي��ت ج��دي��دة  .)2035ولعل أب��رز هذه
التحديات تتمثل في استمرار احلاجة امللحة
إلجناز تغيير سريع في ثقافة العمل واإلدارة
واصالح التعليم ليتواكب مع وتيرة استكمال
املشاريع التنموية املخطط لها .وفضال عن
ذلك يبرز بطء االستعداد احلكومي واخلاص
للتكيف م��ع التغير االق��ت��ص��ادي املستقبلي
املنشود ضمن رؤية “كويت جديدة”.
ف��رؤي��ة الكويت املستقبلية التي تتضمن
مشروعات غير تقليدية ومتنوعة وغير معتمدة
على النفط ومحفزة للذكاء والتكنولوجيا تبدو
بأمس احلاجة لكفاءات ومهارات غير تقليدية
َ
متوفرة اليوم في سوق العمل بشكل محدود ال
يخدم هدف تسريع تنفيذ املشاريع وادارتها.
وقد يكون ذلك سبباً غير مباشر قد يؤخر من
آجال تفعيل رؤية أمير الكويت “كويت جديدة
 ،2035″والتي يشرف على إجنازها نائب رئيس
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر
صباح األح��م��د رئيس فريق حتقيق الرؤية
األميرية لكويت املستقبل.
وبذلك يبدو تعزيز املوارد البشرية املاهرة
أمرا حيويا لتحقيق رؤية الكويت في آجالها.
وعلى إثر ذلك تبدو احلكومة ومؤسسات القطاع
اخلاص مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتسريع
رف��ع ك��ف��اءة اليد العاملة ف��ي ال��س��وق احمللية
وتغيير عقلية العمل الوظيفي الروتيني

املوارد البسرية
وع�لاوة على حتدي امل��وارد البشرية ،تبرز
حت��دي��ات ب��طء تنويع االق��ت��ص��اد والتقليص
من االعتماد على النفط ،الى جانب محدودية
التسهيالت املقدمة للمستثمر األجنبي ،فضالً
عن محدودية إدارة التغيرات البيئية املستقبلية
(نقص م��وارد املياه ،زي��ادة التصحر ،وزي��ادة
تأثر الكويت باالحتباس احلراري) كأهم عوائق
قد تؤثر على وتيرة تقدم اجناز جل املشاريع
املخطط لها .باإلضافة الى ذلك تبرز التحديات
اجليوسياسية وأبرزها استمرار التوتر الدفني
في العالقات بني دول منطقة الشرق األوسط.

زيادة االنفتاح
وفي حال التغلب على التحديات املطروحة،
قد تستفيد الكويت من حتقق الرؤية بزيادة
االنفتاح على االقتصاد العاملي ضمن املنطقة
احل��رة املخطط لها م��ن خ�لال ب��واب��ة التجارة
والسياحة واألع��م��ال وج��ذب رؤوس األم��وال
األجنبية والتي من شأنها أن تعزز بيئة عمل
تنافسية وحتفز أكثر مبادرات االعمال وتزيد
من حجم الثروات وعدد األثرياء.

جزر الكويت
وحسب ورق��ة بحثية قام بها مركز الشرق
األوسط لالستشارات السياسية واالستراتيجية
( )MenaCCف��ان مشروع ج��زر الكويت من
شأنه أن يحفز منو الثروات الفردية للكويتيني
وغير الكويتيني ال��ذي يتملكون م��ه��ارات في
اإلدارة والتكنولوجيات احلديثة.
كما ان تعزز التنافسية املستقبلية لالقتصاد
الكويتي في ظل رؤية  2035سيساعد على خلق
جيل جديد من الكويتيني املهرة والقادرين على
خلق ث��روات فردية بفضل توقع زي��ادة فرص
االستثمار في التجارة وسياحة االعمال أمام
رواد املشاريع والقطاع اخلاص.

املشاريع العمالقة

واتقان اللغات األجنبية ،والذي يبدو مؤشره
متدن في الكويت.
ومع مشاركة واعدة وكبرى للقطاع اخلاص
وامل��ب��ادرات الشبابية في صنع تنمية الكويت
املستقبلية غير النفطية ،من املتوقع منو حجم
الثروات الفردية وارتفاع عدد األثرياء لتصبح
الكويت في ركب املنافسة مع جيرانها في مؤشر
تنافسية بيئة االعمال وصنع الثروات وحتفيز
الفرص واألطر التشريعية الداعمة لالستثمار
اخلاص واملبادرات الشبابية.
ومع استمرار تنفيذ املشاريع التنموية ،من
املرتقب أن تتقلص نسبة البطالة بني الكويتيني
مع بداية  ،2020ومن املتوقع أن تتراجع بنحو
 50في املئة انطالقا من عام .2021

املناطق احلرة
وأظهرت جتارب عاملية وإقليمية أن منوذج
االستثمار ف��ي املناطق احل��رة ب��ال��ت��وازي مع
إح���داث نهضة ف��ي التعليم وتعزيز جودته،
يعتبر منطا ً استثماريا ً واعدا ً يجتذب املستثمرين
ويساعد على خلق بيئة محفزة ملبادرات األعمال
وخصوصا ً في القطاعات املرتبطة بالتكنولوجيا
والذكاء االصطناعي ،وهو ما يحفز منو الثروات
الفردية م��ا ينعكس إيجاباً على زي���ادة عدد
األثرياء واستقطابهم.
وعلى غرار جتارب سابقة في منطقة اخلليج،
ف��ان املشاريع التنموية ضمن رؤي��ة الكويت
املستقبلية والتي تضمنت انشاء منطقة حرة
مع خلق بيئة تعليمية واستثمارية محفزة ،من
املرجح أن تساعد مثل هذه املشاريع على حتسني
كفاءة اخلريجني ورفع مستوى مهاراتهم ،وهو
ما يساعد على زي��ادة تعزيز مبادرات األعمال
الفردية واجلماعية ،وي��دع��م ب���دوره تسارع
منو الثروات الفردية واألسرية ما يترتب عنه
ارتفاع عدد األثرياء واملليونيرات.

مؤشرات جودة التعليم
وباملقارنة ب�ين دول اخلليج ،ف��ان ك��ل من
االم���ارات وقطر والسعودية والبحرين التي
تصدرت مؤشرات جودة التعليم استطاعت أن
تستفيد من هذه اإلصالحات اإليجابية لتدفع
بجيل جديد متعلم من املبادرين الذين حقق
بعضهم ثروات فردية ودخل نادي املليونيرات.
فتحسني جودة التعليم له أثر مباشر وغير
مباشر في القرارات االستثمارية وفي املشاريع
املدرة لألرباح .فاإلمارات بفضل حتسني بيئتها
التعليمة وإقامة مناطق حرة تنافسية جاذبة
للمستثمرين األج��ان��ب استطاعت أن تتصدر
اخلليج في توليد األثرياء واألكثر ثراء ،تلتها
السعودية ثم قطر فالبحرين.
وب��رز تفوق بعض ال��دول اخلليجية جلياً
على مستوى زيادة اتاحة فرص دعم مبادرات
االستثمار احمللي واألجنبي ،وهو ما دعم جناح
ع��ش��رات األث��ري��اء اجل��دد سنوياً ف��ي مراكمة
ثرواتهم مستفيدين من بيئة عمل منفتحة على
معايير االستثمار التنافسية العاملية ،فضالً عن
استقطاب كفاءات عالية اخلبرة في اإلدارة.

معايير الكفاءة
وبذلك فان الكويت في حال التزمت بتطبيق
معايير الكفاءة والتنافسية واالن��ف��ت��اح في
رؤيتها اجلديدة قد تزيد فرصها في التفوق
خليجياً على امل��دى املتوسط في تصدر نسبة
تفريخ األثرياء اجلدد من الشباب بصفة خاصة،
في ح��ال دع��م مستوى تعليمي أفضل وفرصا
حقيقية لبعث مشاريع مربحة وغير تقليدية.
اذ أن أهم متطلبات جناح مشروعات املستقبل

توفر الكفاءة واملستوى التعليمي املناسب
ونوعية اإلدارة التي تشرف عليه.

نهضة تعليمية وتدريبية ملحّ ة
مشاريع اجل��زر اخلمس اجل��دي��دة ومدينة
احلرير التي ستمثل رؤية الكويت اجلديدة في
 ،2035من املرجح أن حتدث نهضة اقتصادية
وعمرانية وتنموية واجتماعية ك��ب��رى في
البالد .لكن هذه النهضة متوقف جناحها على
استكمال نهضة قطاع التعليم والتدريب من أجل
صنع جيل جديد من الكويتيني القادرين على
العمل واإلدارة وفق معايير التنافسية العاملية
ل�لاق��ت��ص��ادات غير النفطية ال��ت��ي تستوجب
رفع مستوى مهارات وذك��اء امل��وارد البشرية
التي ستعمل في قطاعات مرتبطة باملجاالت
التكنولوجية والذكاء االصطناعي ،فضالً عن
ضرورة خلق كفاءات جديدة في مجال اإلدارة
الفعّ الة واالبتكار واالب���داع لكسب حتديات
كبيرة تقف أمام جناح مشاريع رؤية الكويت
اجلديدة.
وس��ت��واج��ه اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات التي
ستولدها املشاريع املخطط لها ضمن اجلزر أو
مدينة احلرير منافسة عالية من اقتصاديات
دول اجل��وار التي تسارع ب��دوره��ا من جهود
تنويع اقتصاداتها وجذب االستثمار األجنبي
في ظل رؤى تنموية تنافس رؤية الكويت.
وعلى الرغم من ضخامة مشاريع الكويت
املستقبلية اال أنها تستحوذ فقط على نحو 9
في املئة من إجمالي قيمة املشاريع املخطط لها
واملستمرة في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وتناهز قيمة اجمالي مشاريع الكويت التنموية
نحو أكثر من  225مليار دوالر.
وتركز هذه املشاريع على قطاع النفط والغاز
بأكثر من  31في املئة من إجمالي قيمة املشاريع،
تليها  25في املئة مخصصة ملشاريع في قطاع
اخل��دم��ات و 21في املئة في قطاع االن��ش��اءات
والبنى التحتية في املناطق احلضرية.

تنمية املهارات الوطنية
يكمن أحد التحديات الكبيرة لنجاح رؤية
الكويت املستقبلية في توفر العمالة املاهرة.
فمن املرجح أن تستوعب الفرص التي ستوفرها
مشاريع رؤية الكويت لنحو  200ألف موظف
ج��دي��د خ�لال اخل��م��س عشر سنة املقبلة عدد
أكبر من خريجي التعليم العالي الكويتي من
أصحاب الكفاءات ،وستتقلص بالتالي نسب
البطالة بشكل تدريجي .وم��ن خ�لال التأهيل
والتدريب ستتوفر االمكانات لنسبة كبيرة من
العمالة الكويتية أو غير الكويتية احلالية أن
تكتسب املهارات واخلبرات الالزمة التي تطلبها
املشروعات عالية القيمة املضافة املخطط لها في
املدى القريب .اذ أن الكفاءة في العمل ستكون
ملحّ ة جدا ً لرفع حتدي املنافسة وزيادة التصدير
وجذب املستثمر األجنبي.

تكنولوجيا جديدة
وان ستشهد مشاريع الكويت التنموية ادراج
تكنولوجيات ج��دي��دة .لكن يبقى هناك حتد
كبير في إدارة هذه املشاريع يكمن في املهارة
احملدودة في السوق احمللية الكويتية .فحسب
بعض الشركات العاملية التي تقوم ببعض
املشاريع في الكويت فإن هناك نقص في العمالة
املاهرة في السوق احمللية.
وللتغلب على هذا التحدي تضطر الشركات
اما لزيادة استقطاب عمالة أجنبية من اخلارج
أو لالستعانة ببعض الشركات األجنبية في
إدارة بعض مراحل املشروع من خارج البالد.

وتستند أه��م م��ق��وم��ات جن��اح مشروعات
رؤي��ة الكويت املستقبلية على م��دى االنفتاح
على األس��واق اإلقليمية والدولية واالنسجام
م��ع معايير امل��واص��ف��ات العاملية للمنتجات
واخلدمات.
وسيدفع مؤشر زيادة االنفتاح على العالم
في جزر الكويت ومدينة احلرير الطلب على
زي���ادة ات��ق��ان ال��ل��غ��ات األجنبية وخصوصاً
اإلجنليزية حيث أن مؤشر اتقان هذه اللغة في
الكويت ما يزال متدنيا ً.
ال��ى ذل��ك ي��ب��رز االه��ت��م��ام باالختصاصات
التكنولوجية والتجارية والصحية والبيئية
والعلمية واألدبية في مرحلة “الكويت اجلديدة”
املقبلة .وبالتالي فان الكويت مدعوة الى زيادة
استقطاب مدرسني من أصحاب الكفاءة حتى
يؤثرون ايجاباً على رفع مستوى تعليم الطلبة
ويسهمون في حتسني نوعية مخرجات التعليم
من خالل احلرص على صناعة القدرات البشرية
بأفضل السبل التربوية املمكنة والتي تلبي
حاجيات السوق واالقتصاد املستقبلي.

تنافسية املنتجات
ويتوقف جناح “رؤية الكويت التنموية”
على ق��درة تنمية الكفاءات الوطنية املطلوبة
لدعم تنافسية املنتجات واخل��دم��ات احمللية
وحتسني مستوى اإلدارة ورفع معايير اجلودة.
وكل هذه التحديات مرتبطة بخلق فكر جديد بني
جيل الشباب الكويتيني.
ويحتاج بناء الفكر اجلديد تسريع حزمة
من االجراءات لبناء الفرد في املستقبل بداية من
املدرسة الى اجلامعة وصوالً الى املجتمع ومكان
العمل .فالفكر املستقبلي يستند الى اج��راءات
ت��ع��زز م��ن روح امل���ب���ادرة واخل��ل��ق واالب����داع
واالي��ج��اب��ي��ة عند ط��ال��ب امل��درس��ة واجلامعة
وص��والً ال��ى تقليص البيروقراطية اإلداري��ة
التقليدية وتعزيز التعامالت االلكترونية
البديلة مع عدم اغفال تغيير ثقافة عمل املواطن
بربط الفرص الوظيفية واالمتيازات بدرجة
الكفاءة والتميز وليس باحملسوبية .وه��ذا ما
سيخلق بيئة صحّ ية ألجيال الكويت مستقبالً،
وميثل دعامة جناح رؤية الكويت التنموية.

 40مليار دوالر
وحسب دراس��ة أجرتها جلنة تنمية اجلزر
في مجلس ال���وزراء الكويتي ،تبينّ أن البالد
قد تكسب نحو  40مليار دوالر سنوياً مبجرد
اكتمال املشاريع التنموية التي ستزيد من
ال��ف��رص الوظيفية .وحت��ت��اج الكويت خالل
السنوات العشر املقبلة إل��ى توفير  400ألف
وظيفة منتجة ،وخالل  15سنة ستزيد الوظائف
املطلوبة إل��ى  600أل��ف وظيفة ضمن رؤي��ة
الكويت .2035
وبذلك ستسهم املشاريع في تقليص معدالت
البطالة الى نحو النصف بحلول عام ،2030
علماً أن اجتاهات النمو الدميغرافي احمل��دود
للكويتيني قد تزيد من تراجع معدالت البطالة
بشكل أكبر في املستقبل.

من مستهلك الى منتج
تسعى رؤي��ة الكويت ضمن املشاريع غير
النفطية الى تعويد املواطن واملقيم على سلوك
اإلنتاجية بترسيخ ثقافة إيالء األهمية لنوعية
امل���ردود واإلن��ت��اج بقدر احلجم وال��ك��م ،وذل��ك
سيدعم شرط كفاءة العامل من اجل االستمرار
في عمله.
وتستهدف بذلك رؤية “كويت جديدة” رفع
الوعي الوظيفي واملردودية الفردية من خالل
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زيادة التخلي التدريجي عن ثقافة اإلسراف في
االنفاق ،وبدل ذلك ايالء األهمية حلسن استثمار
األموال.
وسيترتب ع��ن ذل��ك تغير آل��ي��ة تصنيف
الرواتب واملكافئات اعتمادا ً على املجهود املبذول
ف��ي التطوير واالب��ت��ك��ار ونوعية امل��ردودي��ة
واإلن���ت���اج وال��ك��ف��اءة املكتسبة م��ن التعليم
املتخصص بدل املعايير التقليدية.

نقص املعلمني
ومدفوعً ا باحلاجة إلى استيعاب متطلبات
مرحلة مشاريع الكويت املستقبلية املعتمدة
بشكل أقل على النفط ،من املفترض أن يخضع
قطاع التعليم في الكويت إلصالحات كبيرة .اذ
تتمثل التحديات الرئيسية في نقص املعلمني
امل��ه��رة ،وان��خ��ف��اض ج���ودة معايير التعليم.
وي��ج��ري اآلن تنفيذ العديد م��ن اإلص�لاح��ات
واالستثمارات التي تديرها احلكومة ،مبا في
ذلك اإلصالحات التي ب��دأت في قطاع التعليم
العام في إطار برنامج الكويت إلصالح التعليم
املتكامل وم��ش��روع حتسني ج���ودة التعليم
املدرسي ،وهي تهدف إلى املساعدة في حتسني
وتعزيز التعليم األساسي في البالد.
ومنذ عام  ،2014تسعى احلكومة بنشاط
أكبر إلى إش��راك القطاع اخل��اص في التنمية،
وذل����ك م��ن خ�ل�ال ت��ق��دمي س��ي��اس��ات مالئمة
للمستثمرين وش��راك��ات بني القطاعني العام
واخل��اص .ومثل هذه الشراكات قد حتفز خلق
بيئة تنافسية بني امل��دارس واجلامعات لدعم
فضاءات االب��داع وتعويد أجيال املستقبل على
االبتكار وليس االعتماد على التلقني ،فضال عن
امتالك آليات صنع القرار والبحث عن املبادرات
بدل العمل الروتيني.

حتسني جودة التعليم
وق��د ت��س��ارع اإلن��ف��اق احل��ك��وم��ي الكويتي
لتحسني جودة التعليم في السنوات األخيرة،
حيث منا مبعدل سنوي بلغ  14.4في املئة في
السنوات األرب��ع التي سبقت ،2015/2014
وه��و ما ميثل  15في املئة من إجمالي نفقات
ال��دول��ة ف��ي ع��ام  ،2015أو  2.7مليار دينار
كويتي ( 9مليارات دوالر) .رغم ذلك تعد نسبة
االنفاق أقل من متوسطاإلنفاق احلكومي في
دول مجلس التعاون اخلليجي التي تناهز نسبة
 17.5في املئة.
وعلى الرغم من التمويل احلكومي الكبير
امل��وج��ه نحو حتسني ج��ودة التعليم ،احتلت
الكويت في تصنيف “تقرير التنافسية العاملية
 ”17-2016الصادر عن املنتدى االقتصادي
العاملي املرتبة  98م��ن ب�ين  135دول��ة حول
العالم من حيث جودة التعليم.
وت��ع��د مهمة م��واءم��ة م��ه��ارات ومحتوى
املناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل
من بني أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم
العالي في الكويت .وق��د تفاقمت الفجوة بني
احتياجات السوق وكفاءة اخلريجني بسبب
ع��دم وج��ود دراس���ات دقيقة يجري تنفيذها
لقياس االحتياجات املستقبلية للقطاعني العام
واخلاص ،ما أدى الى االفتقار إلى خريجني ذوي
خبرة في تخصصات حيوية.

املوارد البشرية
ويعتمد التعليم في الكويت على التدريب
النظري .ومع ذلك ،أعطت أدبيات تنمية املوارد
البشرية أهمية كبيرة لضرورة القيام مبسح
ودراس���ة متطلبات س��وق العمل عند تطوير
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب واك��ت��س��اب امل��ه��ارات .لذلك،

وي��ت��وق��ف جن��اح رؤي���ة ال��ك��وي��ت اجل��دي��دة
التنموية على تطبيق اشتراطات عاجلة يجدر
توفرها قبل افتتاح املشاريع العمالقة املخطط
لها على املدى القريب واملتوسط.
وتتمثل أه��م ه��ذه االشتراطات في تسريع
اصالح التعليم وخلق ثقافة عمل تنافسية قائمة
على االب���داع وامل��ه��ارة حتى تواكب متطلبات
املرحلة املقبلة التي تخطط لكويت املستقبل
بفكر وحتديات جديدة ومختلفة عن الكويت
احلالية والقدمية خصوصا من ناحية عالقة
الفرد بالعمل واالدارة والتعليم.

اصالح التعليم
وب��رف��ع ك��ف��اءة اخلريجني ف��ي املستقبل قد
تتمكن الكويت م��ن حسن ادارة مشاريعها
الضخمة ورف��ع مستوى تنافسية خدماتها
ومنتجاتها التي تستهدف األس��واق االقليمية
والدولية.
ك��م��ا سيتيح خ��ي��ار زي����ادة االن��ف��ت��اح على
األس���واق الدولية واالستثمار األجنبي حتد
جديد يتمثل ف��ي رف��ع م��ه��ارات ج��ودة العمل
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ينبغي إش��راك التدريب كطريقة تدريس في
عملية التعلم .وفيما يتعلق بانخفاض جودة
التعليم في الكويت ،هناك أدل��ة تشير إلى أن
الهيكل احلالي للقوى العاملة في الكويت ليس
مثالياً ويرجع ذلك في الغالب إلى قضايا مثل
نوعية التعليم ،وطبيعة الوظائف املتاحة،
واملهارات املطلوبة .ع�لاوة على ذل��ك ،كان من
املثير لالهتمام أن نالحظ أن غالبية الكويتيني
يعملون في القطاع احلكومي الذي يعاني من
تخمة في املوظفني ألنه ال يتطلب جودة عالية
من التعليم (يتم منح الوظائف بعد التخرج
كما هو منصوص عليه في الدستور ،مع رواتب
جيدة وساعات عمل مناسبة).

الرؤية و البيروقراطية
تعتبر رؤي���ة ال��ك��وي��ت اجل��دي��دة مرحلة
استباقية ل��زي��ادة اق��ن��اع العالم ب��أن الكويت
مستقبالً ستكون ذات طبيعة خاصة وسياسة
استثمارية فريدة وناجحة .وتتمثل اخلطة في
حتويل اجلزر إلى وجهات سياحية وترفيهية
مماثلة لتلك املوجودة في البندقية في إيطاليا
ال عن مجمعات تسوق
على سبيل املثال ،فض ً
وم��راك��ز ترفيهية وم��راف��ق أخ��رى على أحدث
طراز.
وم��ع فترة إمت��ام متوقعة مدتها  20عاماً،
تشمل أهداف املشروع إنشاء منطقة حرة شاملة
وبناء منظومة عمل متطورة في محاولة ملنع
البيروقراطية وتشجيع العمال األكفاء .ومن
املتوقع كذلك جذب استثمارات ضخمة من أنحاء
مختلفة من العالم وتطوير منتجات وطنية،
بالنظر إل��ى أن ه��ذه اجل��زر ج��زء م��ن مشروع
طريق احلرير.
وحسب تصريحات النائب األول لرئيس
مجلس ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر
صباح األح��م��د الصباح امل��ش��رف على تنفيذ
رؤية سمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح «كويت جديدة  ،»2035فان
تنفيذ املشاريع الى حني اكتمالها بات أمرا ً حتميا ً
السيما فيما يتعلق منها مبشروعي اجل��زر
الكويتية ومدينة احلرير.

 450مليار دوالر
وتأمل الكويت في جذب ما يصل إلى 450
مليار دوالر ( 136مليار دينار كويتي) من
االستثمارات األجنبية من خ�لال املشروعني
الضخمني .وفي الوقت نفسه ،تنظر دول عظمى
مثل الصني الى الكويت كمحرك مهم للنمو في
الدولة اخلليجية.
وتعد مدينة احل��ري��ر املدعومة م��ن الصني
والتي تبلغ مساحتها  250كيلو متر مربع،
والتي تصل قيمتها إلى  86مليار دوالر (26.1
مليار دينار كويتي) ،م��ح��ورا ً الستراتيجية
الكويت لتصبح م��رك �زًا جت��ار ًي��ا وم��ال� ًي��ا في
املنطقة .وسيتم بناء املدينة على مدار  25عامًا
وتهدف إلى إعادة حتديد موقع الكويت كمركز
إقليمي لالستثمار والتجارة.

مدينة احلرير
وتكتسب منطقة امل��ش��روع أهمية كبيرة
خصوصا ً في فتح آفاق التعاون مع دول اجلوار،
إذ من املرجح أن تصبح هذه املنطقة بيئة خصبة
جاذبة لالستثمار والسكن ومنطقة جتارية
ح��رة استثنائية تخدم شمال اخلليج حسب
رؤية الشيخ ناصر صباح األحمد .ومن املتوقع
أن مشروع استغالل اجلزر سيجتذب شركات
استثمارية محلية ودولية ستخضع لقوانني
وتشريعات استثنائية.

