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أثارت سياسة التوظيف احلكومي واستمرار زيادة رواتب العاملني في األجهزة احلكومية تساؤالت وحيرة العديد من القياديني واخلبراء االقتصاديني جتاه تداعيات هذه السياسة على مستقبل األجيال 

القادمة وعلى تنافسية االقتصاد الوطني. »األنباء« فتحت هذا امللف، خاصة انه كان احد أهم األسباب التي دفعت لقيام ثورات في بعض الدول العربية، فرغم حرص الكويت على توفير الوظائف 

للمواطنني عكس الدول العربية التي تعاني من البطالة، إال أن سياسة التوظيف احلكومي واالرتفاع املتواصل في الرواتب تلبية ملطالب أعضاء مجلس األمة سيؤديان إلى عجز في ميزانية الدولة يقدر 

بنحو 13 مليار دينار في عام 2029 - 2030. وفي ضوء األرقام املستقبلية املخيفة، توجهت »األنباء« بعدد من األسئلة إلى مجموعة من االقتصاديني واخلبراء حول تداعيات سياسة التوظيف احلكومي 

واحللول املقترحة لتفادي جعل الكويت في موقف هش جتاه الدوافع االقتصادية للتغيير أمام االعتداء املستمر للسياسة املالية احلالية على حقوق األجيال القادمة، حيث أجمع بعضهم على أنه في ظل 

عدم قدرة القطاع اخلاص على استيعاب الكوادر من العمالة الوطنية وسوء التخطيط وضعف التنظيم لدى جهات احلكومة سيصاب االقتصاد الكويتي بالتباطؤ. وفيما يلي التفاصيل:

كتبت: منى الدغيمي

اقتصاديون أكدوا لـ »األنباء« أن استمرارها سيؤدي إلى عجز يقدر بنحو 13 مليار دينار في عام 2029 - 2030

سياسة احلكومة في التوظيف ورفع الرواتب ترهق امليزانية
وتهدد مستقبل األجيال القادمة وتفقد تنافسية االقتصاد الوطني 

يكلف به املوظف في الواقع من 
عمل في ناحية أخرى وذلك لعدم 
وجود احتياج حقيقي له في اجلهة 

احلكومية، والنتيجة الفوضى.

مصالح شخصية

من جانبه رأى اخلبير املالي 
علي النمش أن تنافسية االقتصاد 
الوطني قد انتهت، مشيرا إلى أن 
طلب الزيادة ف���ي الرواتب كان 
لصال���ح االنتخاب���ات ومصالح 
شخصية وأدى إلى قتل القطاع 

اخلاص واالقتصاد الوطني.
وقال النمش انه أصبح هناك 
هجرة من القط���اع اخلاص إلى 
القطاع الع���ام الذي أصبح مير 
مبرحلة خطيرة، مشيرا إلى أن 
األرقام تؤكد أن الكويت ليس لديها 

إنفاق استثماري.
وأكد أن سياسة التوظيف في 
إلى مقاييس  الكويت ال تخضع 
األداء واحلاجة وتتنافى مع قاعدة 
مهمة لنجاح أي مشروع، سواء 

كان خاصا أم عاما.

عنصر األمان

فيما دعت رئيسة مجلس إدارة 
العربية لالستثمار جناة السويدي 
إلى تغيير السياسة احلكومية 
املتهالكة وتوفير عنصر األمان في 

التوظيف في القطاع اخلاص.
وأك���دت على ض���رورة دعم 
القطاع اخلاص ليكون قادرا على 
استيعاب الطاقات البشرية، داعية 
التأهيل والتدريب  إلى ضرورة 
العمل ملمارس���ة  قب���ل تس���لم 
االختصاصات احملددة للوظيفة. 
وش���ددت على ضرورة االعتناء 
باملشاريع الصغرى واملتوسطة 
والسعي إلى إنشاء بنوك خاصة 
لتمويل املشاريع الصغيرة ودعمها 
الكويتي على  لتشجيع الشباب 
التعويل على الذات واملساهمة في 

بناء النسيج االقتصادي.

زيادة مدروسة

الرئي���س والعض���و  ورأى 
املنت���دب في ش���ركة املجموعة 
املالية الكويتية حس���ني العتال 
الرواتب  ف���ي  الزيادة  أن تكون 
مدروسة ومبررة وأن تتم وفق 
دراسة علمية وأن ال تكون إلرضاء 

األعضاء ولغايات شخصية.
وطالب العت���ال مبغادرة كل 
موظف ال يعم���ل وفق املنصب 
املوكل إليه، مشيرا إلى أن األداء 

هو سيد املوقف وهو احلكم.
ولفت إلى أن هناك توزيعا غير 
عادل للرواتب من شأنه أن يخلق 
حساسية بني املوظفني ويؤثر على 
طاقتهم اإلنتاجية وسير العمل. 
ودعا إلى ضرورة سعي القطاع 
اخلاص إلى تأطير القوى العاملة 
الوطنية وأن يكون القطاع اخلاص 
أكثر جدية، معتبرا أن هذا من باب 

املصلحة العامة.
وقال إن املسؤولني في الدولة 
يتعاملون م���ع التوظيف عبارة 
عن توزيع ثروة اجتماعية وهذه 

السياسة تعتبر خاطئة.

الواجب الدستوري

العربية  وقال عضو املنظمة 
القانونية واملتخصص  للعلوم 
بالقوانني التجارية وأسواق املال 
سعد الريس انه في جميع دول 
العالم املتحضرة تتبع سياسة 
الكفاءة في تقومي سلم الرواتب 
الوظيفي���ة، وذلك لدفع املوظف 
العموم���ي إلى أقص���ى درجات 
النشاط واملهنية واألداء اليومي، 
خاصة أن الواجب الدس���توري 
للدولة خلق فرص عمل حقيقية، 
وأن يقابل هذا الواجب الدستوري 
واجب مهني وأخالقي وش���رعي 
للموظف احلكوم���ي بأن ينتج 
نتاجا عاما في الوظيفة العمومية 
يقابل التزام الدولة بدفع الرواتب، 
الس���يما أن الدولة م���ن واجبها 
القطاعني  خلق فرص عمل لدى 
احلكومي واخلاص وفقا حلاجات 
املجتمع الطبيعية. وأعتقد الريس 
أن فرص العمل احلقيقة اآلن ال 
تفي بأعداد الكوادر الطالبية التي 
تفرزها املؤسسات التعليمية في 
املقاب���ل القطاع اخلاص اليوم ال 
يفي مبتطلبات س���وق العمل ما 
لم متارس الدولة دور حقيقي في 
سياسة إحالل العمالة الكويتية 

بدال من العمالة األجنبية.
وأكد أن السياسة املتبعة في 
الكوي���ت اآلن تخال���ف املعايير 
املهني���ة واالقتصادي���ة املتبعة 
في دول العالم بش���أن الوظيفة 
احلكومي���ة، حي���ث يعتبر باب 
الرواتب في ميزانية الدولة هو 
األكبر في املصروفات العامة ما 
من شأنه أن ال يخدم التنافسية 
االقتصادية املطلوبة على املدى 

املتوسط والبعيد.
إل���ى أن تخلق  الدولة  ودعا 
إعداد  فرصا حقيقية في مسألة 
البشرية وفقا حلاجات  الكوادر 
س���وق العمل، وأن تقضى على 
البطال���ة املقنع���ة املوجود في 
وزارات الدولة وهيئاتها العامة، 
وان تركز على خلق فرص عمل 
القط���اع اخلاص  حقيقي���ة في 
التعليم  الس���تيعاب مخرجات 
املتزايدة في السنوات األخيرة، 
وأن ت���درس فرص التعليم وان 
توج���ه الك���وادر الطالبية نحو 
التخصص���ات املطلوبة وربطها 
مع سوق العمل الكويتي، وأضاف 
الريس أن مسار اإلنفاق اجلاري 
املتصاعد في الكويت وعدم وجود 
املعالم  سياس���ة مالية واضحة 
ستضع االقتصاد بعد عشرين أو 
ثالثني سنة في وضع محرج جدا 
وبالغ اخلطورة، فالنمو في جانب 
الرواتب واألجور ال يتناسب مع 
أية معايير منطقية وال يتناسب مع 
معدالت ارتفاع األسعار والتضخم، 
وقد ولد عادات استهالكية داخل 
النسيج االجتماعي. ورأى الريس 
أن على الدولة أن تقوم بدراسة 
ش���املة للوظيف���ة احلكومي���ة 
ولسلم الرواتب والكوادر احلالية 
واملس���تقبلية وربطه���ا مبدى 
اإلنتاجية املطلوبة من املوظف 
احلكومي، وذلك لضمان االستفادة 
من الفوائ���ض املالية في الدولة 
باس���تثمارها باالستثمار األمثل 
في حالة انخفاض سعر برميل 
النفط. وقال ان على الدولة أن تعي 
مخاطر تكدس املوظفني العموميني 
في وزارة الدولة واإلنفاق املستمر 
دون دراس���ات علمية ومنهجية 
وعليها أن حتسن استغالل الفرص 
اإلستراتيجية من زيادة الفوائض 
املالية املرتبط بزيادة أسعار النفط 
إلى  التوظيف األمثل  وتوظيفها 

يعود على الكويت بالنفع.

التقاعس في اإلنتاجية والتشجيع 
على الكس���ل والتواكل وتفشي 
ظاهرة الرشاوى والفساد، داعيا 
إلى أهمية تعديل اخللل في سياسة 
التوظيف وإعادة النظر في إدارات 
التطوير مع إعادة النظر في كل 

التشريعات الالزمة لذلك.

الدور الرقابي

فيما قال اخلبير االقتصادي 
حج���اج بوخضور ان املش���رع 
الكويت���ي انح���رف ع���ن دوره 
األساسي للقيام بدور املصحح 
واملنهجية الصحيحة لتغطية هذا 
اخللل ال���ذي وقع فيه بتغطيته 
باملطالب الشعبية، مشيرا إلى أن 
الدور الرقابي في املجلس انصرف 

نحو املطالب الشعبية.
وأفاد بأن السلطة التنفيذية 
عاجزة عن تقدمي البديل ومعاجلة 

املشاكل في اجلهاز الوظيفي.
إلى أن  وأش���ار بوخض���ور 
الوظيفة احلكومية املكتبية في 
الكويت أصبحت حقا مكتس���با 
من حقوق املواطنني حتى في ظل 
غياب املؤهل الدراس���ي املناسب 
للعمل في مث���ل تلك الوظائف، 
وم���ع رواتب مرتفعة يتمتع بها 
املوظف الكويتي ليس لها نظير 
في الكثي���ر من دول العالم ومع 
فراغ كبير بس���بب نظام العمل 
احلكومي في الكويت، حيث حتول 
املجتمع الكويتي، وباألخص فئة 
إلى مجتمع استهالكي  الشباب، 

بدرجة خطيرة.
ولفت إلى عدم وجود توصيف 
وظيفي ولوائح صارمة لعملية 
التوظيف مما من شأنه أن يخلق 
ظاهرة مرضية ونهجا غير صحي 
تهدر في���ه املوارد ه���درا وعدم 
توظيفها بالشكل الصحيح الذي من 
شأنه أن يسبب اختالال اقتصاديا 
وارتفاع تكلفة املعيشة وضعفا 
هيكليا ميتد إلى كل مؤسس���ات 
الدولة وعدم استقرار اجتماعي.
العمل  وعزا تدن���ي كف���اءة 
ف���ي الدولة إل���ى االنصراف عن 
الواجب���ات والتمس���ك بأوهام 

احلقوق املزعومة.
واعتبر بوخضور أن الوظائف 
أصبحت مجرد مسميات ال يقابلها 
عمل أو مهام ومسؤوليات فعلية، 
بل مجرد مهام ورقية، مشيرا إلى 
أن مسمى الوظيفة في ناحية وما 

الرواتب واألجور ودعم الكهرباء 
واملاء والصحة والتعليم.

وأكد أن األس���عار والرسوم 
يجب أن تعكسا على األقل كلفة 
الت���ي تقدمها احلكومة  اخلدمة 
للمواطنني، فإل���ى متى تتحمل 
احلكومة كل شيء؟ يجب اإلسراع 
في موضوع اخلصخصة وتشجيع 
القطاع اخل���اص للعمل وحتمل 
املس���ؤولية في نشاط االقتصاد 

احمللي.
ولفت إلى ان القطاع اخلاص 
في الكويت يحت���اج إلى تفعيل 
لدوره وإعطائ���ه فرصة للعمل 
دون منافس���ة م���ن احلكوم���ة، 
ليقوم بدوره، موضحا أن الكويت 
إلى تشريعات وتسهيل  بحاجة 
اإلج���راءات، والتقليل من حدة 
الدورة املستندية والبيروقراطية 

التي يواجهها القطاع اخلاص.

إرهاق الميزانية

ق���ال اخلبير  م���ن جانب���ه 
إنه  التميمي  االقتصادي عام���ر 
الزيادة املطردة  أمام اس���تمرار 
أن  املتوقع  للرواتب، فإنه م���ن 
يصل بند الرواتب في عام 2025 
إلى 25 ملي���ار دينار األمر الذي 
يسبب إرهاقا كبيرا ملوازنة الدولة 
ويستنزف حقوق االجيال القادمة، 
إلى أن امليزانية احلالية  مشيرا 
قدرت بنح���و 20 مليار دينار ما 
يعادل نسبة 40% منها خصصت 

لبند الرواتب.
وحذر التميمي من السياسة 
الوظيفية غير املدروسة والتي 
تفتقر ألس���س علمية حتوطية 
وترع���ى مس���تقبل األجي���ال 

القادمة.
وأش���ار إلى أن هناك مشكلة 
أخرى تؤثر في االقتصاد الوطني 
بشكل مباشر وهي وضعية القطاع 
اخلاص ودوره في تقوية االقتصاد 
أدائه، مؤكدا  الكويتي وحتسني 
أن هناك عزوف���ا من الكويتيني 
عن العمل ف���ي القطاع اخلاص 
بسبب حتجيم دور القطاع اخلاص 
واملزاي���ا املبالغ فيها في القطاع 

احلكومي.

هيمنة الحكومة

من جهته قال عضو مجلس 
غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
عبداهلل جنيب املال إنه ال ميكن 
ألحد أن ينكر دور القطاع اخلاص 
في الكوي���ت، مضيفا أن القطاع 
اخلاص دائما يحاول استقطاب 
الكويتي���ة، ولكنه ال  العمال���ة 
يستطيع ذلك بسبب عدم قدرته 
على أن يجاري املميزات األخرى 
القطاع احلكومي  التي يقدمه���ا 

للمواطن الكويتي.
وأضاف أن املواطن الكويتي 
عموما ال يقبل بأي وظائف، فهو 
اإلدارية غير  الوظائ���ف  يفضل 
احلرفية والفنية، مشيرا إلى أن 
هذه مشكلة يعانيها القطاع اخلاص 
في توظي���ف العمالة الكويتية، 
إضافة إلى هيمنة احلكومة على 
االقتصاد وهذا أمر س���لبي جدا 

على القطاع اخلاص.
وتاب���ع امل���ال أن أي زي���ادة 
مستقبلية على بند الرواتب في 
العامة س���تؤثر سلبا  امليزانية 
على تش���جيع العمالة الوطنية 
على االلتحاق بالوظيفة التابعة 
للقطاع اخل���اص ويخلق فجوة 

على املدى البعيد.
وأش���ار املال إل���ى أن قرارات 
الرواتب  الزيادة املس���تمرة في 
اللعبة  تدخ���ل حت���ت طائل���ة 
السياسية املفضوحة، موضحا 
أنه ليس هناك رؤية على املدى 
البعيد مليزانية الدولة واعتمادها 
النفطية  اإلي���رادات  الكلي على 
وتخصيص النسبة األكبر منها 
لصالح الرواتب وإهمال اإلنفاق 

االستثماري.
التي  إلى أن املشكالت  ولفت 
يعاني منها اجلهاز الوظيفي تتمثل 
املتبعة  السياسة احلكومية  في 
حاليا بإيجاد وظيفة لكل كويتي 
بغض النظر عن احلاجة إليه من 
عدمه، مؤكدا أن سياسة التوظيف 
في الكويت ال تخضع إلى مقاييس 
األداء واحلاجة وتتنافى مع قاعدة 
مهمة لنجاح أي مشروع، سواء 

كان خاصا أم عاما.
وكشف املال أن هناك نوعا من 

في البداية قال رئيس مجلس 
إدارة شركة »الشال« لالستثمار 
ان االقتصاد  الس���عدون  جاسم 
الكويت���ي يعان���ي مم���ا يطلق 
عليه »امل���رض الهولندي« وهي 
الظاهرة التي تشير إلى ممارسات 
سياسية وإدارية يتحول مبوجبها 
اكتشاف مورد طبيعي من نعمة 
كما ه���و مفترض إلى نقمة وفي 
نهاية املطاف إلى سبب للتدهور 
االقتصادي، مشيرا إلى أن األعراض 
املعتادة لهذا املرض تظهر جليا 
في االقتص���اد الكويتي متمثلة 
في تدهور القطاعات االقتصادية 
املنتجة، وتراجع القدرة التنافسية، 

وفساد وسوء اإلدارة.
وأوض���ح أن النه���ج ال���ذي 
اتخذته احلكومة في سياس���تها 
الوظيفية نهج خاطئ يعتمد كليا 
على استيراد القوى العاملة وال 
يش���جع على إنتاج اليد العاملة 
احمللية ويدعم تقاعسها واعتمادها 
على املنح والزيادات القياس���ية 

في الرواتب.
واعتبر السعدون أن »املرض 
الهولن���دي« يعتبر م���ن أخطر 
األمراض التي تصيب االقتصاد، 
مشيرا إلى أن احللول حتتاج إلى 
إدارة حكومية حكيمة ال تعتمد 
عل���ى مورد واح���د للدخل قابل 

للنفاذ.
ودع���ا إلى األخ���ذ بالتجربة 
النرويجية التي عزلت أثر النفط 
على االقتصاد احمللي لتجعل من 
اقتصادها اقتصادا منافسا وآمنا، 
النرويج جتنبت  أن  إلى  مشيرا 
املرض الهولندي بفضل جناحها 

في إنشاء مؤسسات فاعلة.
واستدرك قائال: »ما يحصل 
في الكويت أنها تفتقر إلى اإلدارة 
احلصيفة ومغيبة عن الوعي«.

وأضاف الس���عدون أن احلل 
يكم���ن ف���ي اخلط���ة التنموية 
التي البد أن تس���ير في اجتاهني 
متعاقبني كي تتمكن من حتقيق 
أهدافها، األول هو معاجلة اآلثار 
السلبية في احملاوالت التنموية 
السابقة، والثاني هو العمل على 
حتقيق عدة مكاس���ب حقيقية 
وهي مساهمة القطاع اخلاص في 
العملية االقتصادية بشكل مباشر 
وفعال، وإيجاد فرص عمل حقيقية 
ألن القط���اع احلكومي يخلق ما 
يع���رف بالبطال���ة املقنعة التي 
يعاني منها االقتصاد، مع العمل 
على فرض ضرائب تصاعدية على 
القطاع اخلاص من أجل املساهمة 

في موارد الدولة.

تكدس العمالة

من جانبه قال أمني سر مجلس 
إدارة بنك الكويت الدولي ومدير 
إدارة البحوث في البنك د.صادق 
أبل أن استمرار زيادة الرواتب من 
خالل الكوادر وغيرها من املزايا 
العمالة في  إلى تكدس  سيؤدي 
القطاع احلكومي وتضخم حجم 
اإلنفاق احلكومي، مؤكدا أن توجه 
احلكومة في هذه السياسة سيكون 
له تداعيات وخيمة على االقتصاد 
إذا ما انخفض س���عر  الوطني، 
النفط عن األسعار احلالية الذي 
سيؤدي إلى عجز احلكومة عن 
تسديد بند الرواتب في موازنتها 
وضغط كبير على أداء املوازنة 

التي تعتمد على النفط فقط.
وأض���اف أن هذه السياس���ة 
ستضر بالقطاع اخلاص، ألنه ال 
يس���تطيع منافسة احلكومة في 
اس���تقطاب العمالة الوطنية وال 
املزايا التي متنحها، مشيرا إلى أن 
احلل يكمن في تفعيل دور القطاع 
اخلاص وحتفيز العمالة الوطنية 
للعمل في القطاع اخلاص أو تبني 

املشاريع املتوسطة.
وتاب���ع: »أعتقد انه آن األوان 
أن تلتفت الكويت إلى املستقبل 
بلغة األرقام واملنطق حتى حتافظ 

على الرفاه«.
وأشار إلى انه ال يوجد سياسة 
الكويت،  ف���ي  مالي���ة حصيفة 
ال رس���وم تعكس اخلدمة التي 
تقدمه���ا وحدات القط���اع العام 
وال نظ���ام للضرائب وال تنويع 
الدخل، مستدركا: »نعم  ملصادر 
هناك احتياطي لألجيال القادمة 
مستثمر بطريق جيدة ولكن في 
املقابل هناك هدر في مواردنا من 
خالل اإلسراف في اإلنفاق على 

عبداهلل املالد.صادق أبلجاسم السعدون

عامر التميميحسني العتالجناة السويدي

سعد الريسحجاج بوخضورعلي النمش

14 حاًل لتعديل خلل سياسة التوظيف

الرؤية املستقبلية لسياسة التوظيف

أهداف قانون دعم العمالة وصعوباته

270.6 ألف عامل كويتي حكومي

توفير 1.38 مليون وظيفة بحلول 2020

٭ ضرورة خلق رابط بني الواجب واحلقوق للمواطنني واالمكانيات 
املالية املستقبلية.

٭ ضرورة احداث تغيير لثقافة الرواتب وال يكون الراتب قائما على 
مبدأ االجر مقابل الوظيفة.

٭ يجب أن تكون االجور مرتبطة بالنتائج وأن ينظر الى الراتب 
على أنه استثمار وليس تكلفة.

٭ يجب أن تكون هناك لوائح عمل ومنهجية تؤدي الى نتائج تغيير 
الثقافة التي تعمل فيها السلطة التشريعية.

٭ وقف نظام الكوادر وشطب هذا املسمى وتعديل الرواتب وربطها 
بأهداف محددة موجهة نحو أهداف اخلطة التنموية.

٭ يجب أن تكون هناك رقابة وفق منهج سليم لسياسة التوظيف 
وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وفق اطار قانوني أساسه االجناز 

والعقوبة ملن تقاعس عن ممارسة االختصاصات احملددة وفي ضوء 
معرفة املوظف حقوقه وواجباته وأن يصبح االجناز هو املعيار 

وليس احلضور واالنصراف. 
٭ التخفيض من تكلفة املوظف الكويتي من خالل تأهيله الى العمل 

بالقطاع اخلاص 
٭ رفع الكفاءة وانخفاض التكلفة وليس مقصودا بذلك تقدمي 

رواتب داعمة ملستوى الدخل 
٭ انشاء هيئة رقابية ملكافحة الفساد الوظيفي ودعم االداء 

احلكومي وردع أي موظف يعطل مسار ومنو االقتصاد الوطني 
٭ توقيف العبث بامليزانية الذي من شأنه أن يردع التقاعس 

٭ وقف سياسة التوظيف في القطاع العام 
٭ تفعيل القوانني لدعم القطاع اخلاص 

٭ دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتفعيلها 
٭ خلق حاضنات أعمال لتأهيل اخلريجني لسوق العمل.

٭ العمل على تقريب املزايا بني القطاع احلكومي واخلاص.
٭ استكمال منظومة املشروعات الصغيرة.

٭ تعديل التشريعات العاملة في مجال التوظيف.
٭ تعديل القرارات التي ادت الى زيادة عدد املسجلني للبحث عن العمل.

٭ اصالح اخللل القائم في تركيبة قوى العمل في القطاع االهلي الذي 
تسيطر عليه العمالة الوافدة.

٭ اقتراح اآلليات والتشريعات التي تشجع اجلهات غير احلكومية على 
تشغيل العمالة الوطنية.

٭ تقريب الفوارق بني مزايا ومرتبات العمل في اجلهات املختلفة.
الصعوبات:

٭ استمرار القناعة بأن مسؤولية التوظيف تقع على عاتق القطاع 
احلكومي، وانه ال الزام على القطاع اخلاص بتوظيف الكويتيني.

٭ عدم التوافق بني مخرجات التعليم واالحتياجات الوظيفية.
٭ استقطاب القطاع احلكومي للكوادر املتميزة )الهندسة، الطب، التعليم( 

وعدم توافر االعداد املناسبة من هذه الكوادر.
٭ الكثير من املسجلني يرفضون فرص العمل التي سيتم عرضها عليهم 

في القطاع اخلاص.
٭ استمرار وجود تفاوت في املزايا بني العاملني في القطاع احلكومي 

والقطاع اخلاص لصالح القطاع احلكومي.

بلغ اجمالي عدد العاملني في الكويت نحو 2.09 مليون عامل، أي ما 
نسبته 60.1% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيني 
نحو 31.4% من اجمالي عدد السكان الكويتيني، ومن املالحظ أن نسبة 
العاملني، غير الكويتيني، من مجموع السكان غير الكويتيني قد بلغت 

نحو 73.6%. وارتفعت نسبة قوة العمل الكويتية في مجموع عدد 
العاملني في الكويت من نحو 16.1%، في 2008، الى 16.8% في 2009. 

وارتفع عدد العاملني الكويتيني، خالل 2009، بنحو 15.1 ألف عامل ليبلغ 
عددهم نحو 351.4 ألف عامل، وبلغ عدد العاملني منهم، في احلكومة، 

نحو 270.6 ألف عامل، أي ما نسبته 77%، مرتفعا من نحو 262.7 ألف 
عامل، في نهاية 2008. بينما مت استيعاب نحو 11221 وظيفة لكويتيني 
خارج القطاع احلكومي، وبنسبة منو بلغت 19.7%، وارتفاع منو عمالة 

االناث في جملة العاملني الكويتيني الى أكثر من 45%، أسوة بالدول 
املتقدمة، ليس كله داللة على توظيف العمالة املنتجة، كلها، خلدمة 

متطلبات النمو االقتصادي، ولكن الن العمالة، معظمها، عمالة حكومية. 

أكد تقرير صادر عن منظمة العمل العربية أن الوطن العربي مطالب 
بتوفير 50 مليون وظيفة جديدة بحلول 2020 معظمها في الدول 

العربية. وأشار الى أن الدول العربية البترولية مطالبة بضرورة توفير 
12 مليون وظيفة جديدة منها 8.85 ماليني وظيفة في السعودية 
ومليون و380 ألفا في الكويت و1.03 مليون وظيفة في االمارات 

و140 ألفا في قطر و530 ألفا في سلطنة عمان و150 ألف وظيفة في 
البحرين. ونوه التقرير الى ان الدول العربية مطالبة بتوفير 3.6 ماليني 
وظيفة جديدة سنويا على االقل حتى عام 2015 للسيطرة على معدالت 

البطالة املتزايدة في العديد من الدول العربية حيث من الضروري 
توفير 1.5 مليون وظيفة في الدول ذات االقتصاد املتنوع بنسبة %41 
و900 ألف وظيفة في الدول العربية البترولية بنسبة 52% و500 ألف 
وظيفة في الدول العربية البترولية ذات االقتصاد املختلط بنسبة %14 

و700 ألف وظيفة في الدول العربية املعتمدة علي تصدير املواد االولية.

السعدون: االقتصاد 
مصاب باملرض 

»الهولندي«

املال: امليزانية تفتقر 
إلى رؤية بعيدة املدى

التميمي: تضخم الرواتب 
إرهاق كبير للموازنة

النمش: الزيادة أدت 
إلى قتل القطاع اخلاص

السويدي: يجب توفير 
عنصر األمان في 

التوظيف بـ»اخلاص«

العتال: التوظيف ينطلق 
وفق توزيع الثروة

الريس: سياسة 
احلكومة الوظيفية 

تخالف املعايير املهنية 
العاملية

بوخضور: نفتقر
إلى توصيف وظيفي

أبل: يجب وقف
هدر املوارد


