
 



  

 

 

على العامل   54احتلت الكويت املرتبة الخامسة على مستوى الدول الخليجية والرشق األوسط واملرتبة  

وصنّف املقياس  .  ”NumBio“الصادر عن قاعدة البيانات العاملية    2021يف مؤرش جودة الحياة لعام  

لرعاية الصحية،  دولة بناًء على عوامل إحصائية مثل القوة الرشائية، واألمن، وا  87جودة الحياة يف  

بدخل   مقارنة  واألسعار  املعيشة  وتكلفة 

آراء  استطالع  املوقع على  املواطنني، ويعتمد 

ومعدالت   املستهلكني،  أسعار  حول  الجمهور 

ومعايري   الصحية  الرعاية  وجودة  الجريمة، 

 أخرى. 

يف  أواًل  ُعمان  جاءت  الخليج،  مستوى  على 

ز الثاين  عاملياً، تلتها اإلمارات يف املرك  13املرتبة  

و  24والـ   ثالثاً  قطر  ثم  ثم   27عاملياً،  عاملياً، 

و رابعاً  تصدرت    33السعودية  فيما  عاملياً. 

على   املؤرش  وهولندا  والدنمارك  سويرسا 

 مستوى العامل.

و عربياً  السادسة  باملرتبة  الكويت  الفرعية، حلّت  املعايري  املقياس وعلى مستوى  يف   37داخل  عاملياً 

% يف معدل ارتكاب   33.41%، يف الوقت الذي سجلت    66.59ان، مسجلة نسبة  مؤرش الشعور باألم 

دولة. وبحسب قواعد التصنيف اليت    142على العامل من أصل    106الجرائم بني املدن لتحتل املرتبة  

يتبعها املؤرش، يأيت ترتيب الدول عكسياً، فالدولة اليت ُتحقق الرقم األكرب بني الدول هي األوىل من 

ين الرابع حيث األ  من واألمان. فيما جاءت قطر األول عاملياً وعربياً، تلتها اإلمارات، ثم ُعمان والبحر

 عربياً ثم فالسعودية 

 



  

 

 

الجاذبية   األمان  تكلفة املعيشة  الكويت 

 للمغرتبني 

 غري محدد  6 11 الرتتيب عربيا

 59 37 63 الرتتيب عامليا 

 

السلع  أسعار  يقيس  نسيب  مؤرش  وهو  املعيشة،  تكلفة  مؤرش  أشهر  ستة  كل  "نامبيو"  ويصدر 

بينما ال يشمل    139االستهالكية يف   واملرافق،  والنقل  واملطاعم  البقالة  أسعار  املؤرش  بلداً، ويشمل 

عاملياً   63والـ  عربياً   11وجاءت الكويت يف املرتبة الـ  .نفقات اإلقامة مثل اإليجار أو الرهن العقاريقياس  

فيما حلت    .يف مؤرش تكلفة املعيشة، بينما كان لبنان األغلى معيشة، تلته قطر ثم اإلمارات فالبحرين

 ديب على رأس قائمة املدن الخليجية األغلى يف تكلفة املعيشة، تلتها الدوحة، ثم أبوظيب ثالثاً. 

جاءت يف املرتبة الثانية   الكويت  مدينة يف تصنيفها السنوي أن  " مريرس"يف السياق، كشفت مؤسسة  

، 2021على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كأرخص الدول على مؤرش تكلفة املعيشة لعام  

املدن كأرخص  خليجيا  الصدارة  يف  جاءت  اليت  الدوحة  ية  القطر العاصمة  بعد  يف  ،  وذلك  وجاء 

املرتبة   ترتيبها عامليا درجتني من  تراجع  الكويت  العاصمة  115ىل  إ   113التصنيف أن  ، فيما جاءت 

ية الدوحة يف املرتبة   .عامليا  130القطر



  

 

 29احتلت العاصمة السعودية الرياض املركز األول كأغلى مدينة خليجية، واملرتبة  فقد  ،  ملريرسووفقا  

انت عامليا بعد أن ك  42يف العام املايض، تلتها ديب اليت جاءت يف املركز    31عامليا بعد أن كانت يف املرتبة  

خالل العام املايض، ثم املنامة اليت جاءت   23باملرتبة  

املرتبة   ، فيما تراجع 2020يف    52مقارنة مع    71يف 

 .108إىل  96ترتيب مسقط من 

للمدن من حيث    بحوثوتستند   تقييمها  مريرس يف 

مثل  أساسية  عوامل  إىل  العامل  حول  املعيشة  غالء 

أسعار   تقلبات العملة وتضخم التكلفة وعدم استقرار

أسعار    .اإلقامة للمؤرش  اإلجمالية  التكلفة  وتعكس 

كرث من   عنرص بينها تكلفة السكن واملواصالت   200أ

 .والطعام واملالبس والسلع املزنلية والرتفيه 

فإن متوسط  الدويل،  النقد  لبيانات صندوق  ووفقا 

عام   حىت  للدولة  العام  الدخل  من  الفرد  نصيب 

دوالر سنويا، وهي نتيجة ألف    22.251بلغ    2020

 قسمة إجمايل دخل الدولة القومي على عدد املواطنني. 

ير صادر من مؤرش السالم العاملي " "، جاءت دولة  Global Peace Indexعلى جانب آخر، قال تقر

والـ   املرتبة األوىل عربياً  الثالثة عربيا تالها سلطن  27قطر يف  املرتبة  ة عاملياً، وحلت دولة اإلمارات يف 

عمان يف املرتبة الرابعة واألردن يف املرتبة الخامسة واملغرب حلت يف املرتبة السادسة وتونس السابعة 

ين الثامنة والجزائر التاسعة واململكة العربية السعودية يف املرتبة العارشة عربياً.   والبحر

 

 

 



  

 

 جودة الحياة للوافدين 

 

يره  أن الكويت احتلت    ،"انرتنيشيزن" األملانية عن املغرتبني بدول الخليج، قالت شبكة  السنوي    ايف تقر

دولة، من حيث جودة الحياة وسهولة    59من أصل    59وعاملياً، حيث حلت باملركز    املركز األخري خليجياً 

 االستقرار للوافدين. وأضاف أن الكويت نالت هذا املركز للمرة السابعة يف ثماين سنوات.

أن ثلث الوافدين املغرتبني ممن  "  2021اكسبات انسايدرالذي حمل عنوان "وأوضح االستطالع  

يخطط   3يقيمون يف الكويت تغريت خططهم املستقبلية بسبب جائحة كورونا، وأن واحداً من بني كل  

حالياً ملغادرة البالد يف موعد أقرب مما كان متوقعاً، إما للعودة إىل وطنهم أو البحث عن بلد آخر 

 .فيه لالستقرار

ير مؤرشاً فرعياً، هي جودة الحياة،   15الدول األفضل واألسوأ للمغرتبني على أساس    ويصنف التقر

وخيارات الرتفيه، والسفر والنقل، والصحة والسالمة، واألمن واألمان، وسهولة التأقلم واالستقرار 



  

 

يف البالد، والشعور بالرتحيب بهم، اللطف، وتكوين صداقات، واللغة، والعمل يف الخارج، والوظيفة 

 .واملهنة، والتوازن بني الحياة والعمل، واألمن الوظيفي، والحياة الرقمية

أن   ير  التقر قال  للرتفيه،  الكويت غري  58بالنسبة  املتسجيبة لالستطالع يف  الوافدين  ٪ من رشيحة 

املحلية،   الرتفيه  املناخ والطقس بشكل سليب، فيما صنف منهم  ٪  50صنف  و راضني عن خيارات 

الشخص29 سعادتهم  وقال  ٪  سليب.  بشكل  الكويت  يف  فرص 45ية  عن  راضون  أنهم  فقط   ٪

 سفرهم. 

، ٪ من املغتربين بأنهم يجدون صعوبة يف االستقرار بالبالد46على مستوى سهولة االستقرار، قال  

٪ يجدون صعوبة يف تكوين صداقات  62٪ صعوبة يف العثور على أصدقاء جدد، و51فيما يواجه  

بشكل سليب، بينما    "الود العام للسكان"٪ من الوافدين  36صنّف  محلية على وجه الخصوص. كما  

٪ آخرون املواطنني الكويتيني على أنهم غري ودودين تجاه املقيمني األجانب. وعلى الجانب  44وصف  

 ٪ من الوافدين أنه من السهل العيش دون التحدث باللهجة املحلية. 58اإليجايب، قال 

٪( أنهم غري راضني 31قال ما يقرب من ثلث املستطلعني )على مستوى سهولة العمل والوظائف،  

و عام،  بشكل  وظائفهم  نصف  34عن  من  كرث  وأ والحياة،  العمل  بني  التوازن  عن  راضني  غري   ٪

   ٪( يقيمون ساعات عملهم بشكل إيجايب.54الوافدين )

كرث من ثلث املستجيبني ) املايل وقال  ٪( أنهم غري راضني عن وضعهم  34وعلى املستوى املايل، ذكر أ

% منهم تكلفة املعيشة 55٪ أن دخل األرسة املتاح ال يكفي لتغطية نفقات معيشتهم فيما صنف  35

 يف الكويت ال بالسليب خاصة أسعار اإليجارات. 

للوافدين وهي  األكرث شيوًعا  الثالثة  املجاالت  يعملون يف  كانوا  املستطلعني  بالذكر أن رشيحة  جدير 

 ٪.  9٪ م والرعاية الصحية 9رافق ٪ والطاقة وامل 23التعليم 

رفضت جهات حقوقية ونقابية كويتية تصنيفا دوليا للكويت كأسوأ وجهة للوافدين يف  من جانبها،  

 .العامل، واصفة التصنيف الذي وضعته شبكة إنرتنيشزن األملانية باملجحف وغري املستند للحقائق



  

 

كرث من ثالثة ماليني فرد من مجم  4.6ل سكان البالد البالغ عددهم حوايل  ويبلغ عدد الوافدين أ

مليونن واعتمدت الكويت طيلة السنوات املاضية كقّوة عمل رئيسية يف أغلب القطاعات حيث كانت  

الخدمات   ومجانية  الرفاه  من  عالية  درجة  توّفر  إذ  بذلك  تسمح  النفطية  الرثوة  من  املالية  الوفرة 

الكثري م  الذين يرتّفعون على ممارسة  املردود للمواطنني  املرهقة ومتدنية  ن املهن، وخصوصا منها 

 .املايل 

ير   وقال حسني العتييب األمني العام للجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان للصحيفة إّن “تصنيف التقر

األملاين للكويت جاء مجحفا بحكم أننا على تماس مبارش مع العمالة املهاجرة للكويت، وال يمكن اعتبار  

مليا، رغم وجود بعض التجاوزات لكن تظل الخدمات املقدمة يف الكويت مقارنة  الكويت هي األسوأ عا

 .”بدول أخرى هي األكرب واألقل كلفة

أوضاعها   على  انعكست  اليت  التقلبات  من  الكثري  الكويت  شهدت  األخرية  العرش  السنوات  يف 

يجياً مع تقلب  االقتصادية ورضا املقيمني بها من املواطنني أو الوافدين. بدأت األمور يف ال  تغري تدر

أسعار البرتول ما أثّر على موازنة الدولة لتشهد الكويت عجزا يف السيولة ألول مرة. وجائت جائحة  

كورونا لزتيد من االضطراب االقتصادي، خاصة التأثريات السلبية  لعملية اإلغالق الكامل والجزيئ  

ي  د العاملية واليت انعكس يف ارتفاع نسب  اليت امتدت لشهور طويلة باإلضافة إىل تعطل سالسل التور

التضخم. فيما بدأت الحكومة يف مرشوع توطني الوظائف العامة، املعروف باسم" التكويت" منذ  

هيكلة   وإعادة  الوافدين  وظائف  يف  التأثري  على  النهاية  يف  أدى  الذي  األمر  وهو  سنوات،  خمس 

 عمليات التوظيف. 

شك   بال  أثّرت  وغريها  العوامل  هذه  تواجه  كل  كبرية  تحديات  وهي  وجودتها،  الحياة  نمط  على 

األكرث أهمية لتحسني أوضاع السكان   امللفات  أولويتها يف  املتتالية اليت يجب أن تصب  الحكومات 

يمة.   وهي: التعليم والصحة ومكافحة الفساد والجر

 

 



  

 

 مصادر: 

 

  ،2022  يناير  قاسم،  على   الرأي،  ،الحياة   جودة   يف  خليجياً   الخامسة   الكويت -

https://cutt.ly/MFDZKfT 

  يوليو   الرثيا،   الحياة،   جودة   يف   عربياً   والخامسة   املعيشة   تكلفة   يف   خليجياً   األرخص   الكويت   : نامبيو -

2021 ،  https://cutt.ly/4FDXsNt 

  ، 2021  أبريل  رسمد،   الحياة،   وجودة   األمان   بمؤش   عاملياً   39  والـ   عربياً   الثانية   الكويت  -

https://cutt.ly/qFDZM7l 

 https://cutt.ly/xFDZ4TY  ، 2021  مايو   ، CNN  املغرتبني،   وجهات   ألفضل   إنرتنيشن   استطالع  -

 https://cutt.ly/FFDXtOr  ، 2021  يوليو  الشبيبة،  املعيشة،   كلفة   يف  خليجياً   األرخص  الكويت  -

  عيىس،   محمود  األـنباء،   كورونا،  وطأة   تحت  الكويت  مغادرتهم   لترسيع   يخططون   الوافدين   ثلث  -

 https://cutt.ly/PFDZxV6  ،2021  مايو

يد  نحو  الغذائية   املواد  أسعار  -   ، 2021  أغسطس،  القبس،   الخالدي،  علي   االرتفاع،   من  مز

https://cutt.ly/KTvuZzU 

كتوبر  تجارتنا،   مسبوقة،   غري   مستويات   إىل  التضخم   معدل   وصول   بعد   الكويت  يف   األسعار   ارتفاع  -   أ

2021 ،  https://cutt.ly/YTvu9i8 

  ، 2020  يونيو   املعيشة،   تكلفة   يف   خليجياً   األغلى  ودب   األرخص   الكويت  -

https://cutt.ly/7FDXbAg 

يرة،   عربية،  مدن   خمس   وأسوأ   أحسن  على  تعرف   دويل:   مؤش   وفق -   ، 2019  مارس   الجز

https://cutt.ly/9FDXkxv 

  نوفمرب  والبحوث،   للدراسات  العرب   الخليج   مركز  برشوط،  مستمر  الرفاه  : 2030  يف  الكويتيني  حياة -

2019 ،  oDDhttps://cutt.ly/1FDZ 

  األنباء  وكالة   كورونا،  بسبب  متعددة  مخاطر  عن  ناجمة  الكوييت   باملجتمع   سلبية  اتجاهات -

يل   الكويتية،   https://cutt.ly/wELC8Gd  ،2020 أبر

https://cutt.ly/MFDZKfT
https://cutt.ly/4FDXsNt
https://cutt.ly/qFDZM7l
https://cutt.ly/xFDZ4TY
https://cutt.ly/FFDXtOr
https://cutt.ly/PFDZxV6
https://cutt.ly/KTvuZzU
https://cutt.ly/YTvu9i8
https://cutt.ly/7FDXbAg
https://cutt.ly/9FDXkxv
https://cutt.ly/1FDZoDD
https://cutt.ly/wELC8Gd


  

 

 

  ، 2021  مايو   العرب،   للوافدين،  وجهة  كأسوأ   البلد   لتصنيف  الكويت   يف   رفض -

https://cutt.ly/WFDZWPP 

  ، 2021  مايو   عبدهللا،  أحمد  الرأي،   األسوأ،   لسنا  انرتنيشن:  على  كوييت  رد -

Io6https://cutt.ly/rFDZ 

− From Great to Worst, the GCC States Have It All, inter nations, Expat insider 

2021, https://cutt.ly/EFDDAQS 

− NumBio Index, Kuwait score, https://cutt.ly/0FDXQSS 

https://cutt.ly/WFDZWPP
https://cutt.ly/rFDZIo6
https://cutt.ly/EFDDAQS
https://cutt.ly/0FDXQSS

