
 
 
 

 
 

 ویت ..تخفیض سن التقاعد في الك
 متطلبات مبنیة على دراسات أم قفز للمجھول؟

 
 

 2017أكتوبر  9الكویت 
 
 
 

ؤون المالیة الشینتظر أن یناقش مجلس األمة الكویتي في أولى جلساتھ طلبا نیابیا الستعجال تقریر لجنة 
قاعد بشأن تعدیل سن الت المدرج على جدول أعمال المجلس منذ دور االنعقاد الماضي البرلمانیة واالقتصادیة

 بحسب االقتراحات النیابیة المقدمة في ھذا الشأن. ،"التقاعد المبكر"في الكویت، أو ما عرف إعالمیا بـ 
 

من اعد للرجل سن التق یخفضعلى تعدیل مادتین في قانون "التأمینات" بحیث  للجنةونص التقریر النھائي 
مع خدمة عمل عاما  45 الىسنة، وخفض سن التقاعد للمرأة  25مع خدمة عمل عاما   50عاما الى 55
 عاما دون النظر الى حالتھا االجتماعیة. 20

 
في المعاشات التقاعدیة، التعدیالت النیابیة ، الجھة الحكومیة المعنیة 1ورفضت مؤسسة التأمینات االجتماعیة

المطروحة، معللھ أسبابھا الى وجود عجز اكتواري متزاید نتیجة عدم تحدید السن ألنھ ینذر بإفالس أھم 
عاما ومعظم الدول تتجھ الى  55سن التقاعد في دول العالم ال تقل عن باإلضافة الى أن صنادیق المؤسسة، 

 متوسط عمر االنسان.زیادة السن وذلك الرتفاع 
 

كما أوضحت "التأمینات" أن تخفیض سن التقاعد یعني انسحاب الخبرات الوطنیة مبكرا من العمل ال سیما 
 بالمئة من قوة العمل الوطنیة. 54المرأة والتي تشكل 

 
الى مجلس تھ في التقریر الذي رفععلى تخفیض السن بدورھا لم تبین أسباب الموافقة النیابیة اللجنة المالیة 

األمة، واكتفت بذكر أن الموافقة على التعدیالت جاءت بإجماع الحاضرین من أعضاءھا بعد المناقشة وتبادل 
 اآلراء.

 
ساھم سی مرالع إن تخفیضأما النائب علي الدقباسي، وھو أحد مقدمي اقتراحات تخفیض سن التقاعد، فیقول 

یؤدي الى وفر في میزانیة الدولة  ، كما2ة جدیدةویوفر فرص وظیفی البطالة في الكویت نسبة في تخفیض
 بإحالة المواطن من موظف الى متقاعد.
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وبالنظر الى الملف بصورة عامة، فإنھ یتضح أن تقریر اللجنة المالیة البرلمانیة اكتفى برأي مؤسسة التأمینات 
ر ة فیما إذا كان التقاعد المبكاالجتماعیة فقط، ولم یستمع الى آراء الجھات األخرى، مثل دیوان الخدمة المدنی

زارة ومن شأنھ توفیر فرص وظیفیة فعلیا مرتبطة بطابور االنتظار، كما أن التقریر لم یستمع الى رأي 
التي تسعى الى تخفیف التوظیف  2035رؤیة الكویت لعام الدولة لشؤون التخطیط والتنمیة التي وضعت 

 یع الشباب الى االتجاه الى العمل الحر.الحكومي وزیادة التوظیف في القطاع الخاص وتشج
 

تلك الجھات الحكومیة المعنیة في ملف التوظیف في الكویت بشكل مباشر وغیر مباشر سیكون لھ أثر  آراء
عة افي تكوین قناعة النائب والمواطن بالموافقة على التعدیالت المطروحة أو رفضھا، فال یمكن أن تبنى قن

 ناقصة.متكاملة على قاعدة بیانات 
 
ن الموظفی ال یوجد مسح عملي وفني على سوق العمالة الوطنیة في القطاع الحكومي لقیاس رغبتھمف

في التقاعد المبكر من عدمھ، إذ أن التعدیل قد ینتج عنھ إقبال شدید على ھذه المیزة مما یخلق  والموظفات
في دیوان الخدمة المدنیة، مع األخذ  فجوة كبیرة في القطاعات الحكومیة ال یمكن أن تسدھا أعداد الطوابیر

مواطنا مقابل  3377االعتبار أن احصائیات الدیوان تشیر الى أن عدد المتعطلین من الذكور یبلغ بعین 
 .3مواطنة 11445

 
 الدكتوراهقام دیوان الخدمة المدنیة مؤخرا بترشیح كافة المسجلین في نظام التوظیف من حملة وقد 

، وھناك خطة إلحالل العمالة الوطنیة بدال 4والماجستیر وشھادات القانون والمحاسبة في الجھات الحكومیة
 .5من الوافدة خالل الخمس السنوات القادمة

 
في ملف تخفیض سن التقاعد، لم یتم التطرق لھ في تقریر اللجنة والنفسي كما أن الجانب االجتماعي 

على حیاتھ  النیابیة المقدمة، فھل تشجیع المواطن على التقاعد المبكر سیعودالبرلمانیة أو في االقتراحات 
؟ فمن البدیھي أن التقاعد بشكل عام سیترتب علیھ انخفاض الدخل المالي لرب العائلیة باإلیجاب أم السلب

فھل ھذا  ،وسیكون لھ أثر نفسي سلبي بالغ حین یعجز رب األسرة عن توفیر مستلزمات عائلتھ األسرة
 مواطن في منتصف حیاة تكوین أسرتھ؟صحیح في عمر مبكر لاالتجاه ال

 
ولمعرفة نتائج التقاعد المبكر نفسیا واجتماعیا على الموظف والموظفة، قد یكون من الضرورة االستعانة 
بالمختصین في جامعة الكویت لعمل دراسات میدانیة على شرائح المتقاعدین ومدى تأثر سلوكھم الحیاتي 

 باالنتقال من فئة موظف الى متقاعد.
 

تھم یطالبون الحكومة باالستعانة في خدما –وفق القانون الحالي  –والجدیر بالذكر أن الكثیر من المتقاعدین 
مرة من ھناك مطالبات مستب، ولسد النقص في بعض الوظائف التي ال یوجد علیھا إقبال من قبل فئة الشبا
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 6الرتفاع كلفة المعیشة في الكویت تتبناھا جمعیة المتقاعدین الكویتیة یة نظراقبلھم بزیادة رواتبھم التقاعد
 بدعم نیابي لھم.

 
ولعل من المناسب االطالع على دراسات الدول العربیة والخلیجیة التي تطبق التقاعد المبكر أو تلك التي 

ھا للمعلمات في قطر وأثرخفضت السن للتقاعد، فھناك على سبیل المثال دراسة لظاھرة التقاعد المبكر 
 .7اجتماعیا واقتصادیا نشرت في مجلة العلوم التربیة الصادرة من كلیة التربیة جامعة قطر

وھناك دراسة في غایة األھمیة أعدھا الدكتور عبدالرسول الموسى ود. كیث ماكالكلن بعنوان "الكویت: 
االطالع علیھا تحدثت في جزء مھم منھا عن والوھم" یمكن االستعانة بھا والواقع  –مجتمع النخبة المترفة 

 .8التقاعد المبكر في الكویت وأثره، ال سیما تقاعد المدرسات الكویتیات
 

تقریر اللجنة المالیة البرلمانیة بشأن تخفیض سن التقاعد قد یكون مقبول انتخابیا وشعبیا، ولكنھ ال یوفر 
قراره بما یخدم الدولة والمواطن، والتقریر، كذلك، ال البیانات والمعلومات الكافیة ألي نائب یرید أن یتخذ 

یبین للموظفین إیجابیات وسلبیات التقاعد المبكر، وھو ما یمكن اعتباره قفزا للمجھول بمستقبل الدولة 
 والموظف معا طالما أن القرار مبني على تكھنات وتوقعات ال أساس علمي لھا.

 
، التریث في التصویت على التقریر بصیغتھ الحالیة، وإحالتھ وقد یكون من األجدى لمجلس األمة والحكومة

شكیل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون الصحیة واالجتماعیة والعمل مجددا الى اللجنة المالیة البرلمانیة وت
ولجنة تحسین بیئة األعمال البرلمانیتان وذلك للخروج بتقریر متكامل یغطي كافة الجوانب ألثر تخفیض 

 سن التقاعد.
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 hello@darkpolitics.netلمزید من المعلومات والتواصل: 

 

                                                      
 2016یونیو  2المتقاعدین في صحیفة النھار بتاریخ  جمعیةتصریح رئیس 6 
 أعدتھا أستاذة أصول التربیة المساعد في كلیة التربیة بجامعة قطر بدریة مبارك العماري7 
 2012والطبعة اإللكترونیة عام  2000صدرت عن دار الساقي، الطبعة الورقیة األولى عام 8 


