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الوهيب: توظيف 20 ألف مواطن في القطاع الخاص سنويًا
إجمالي أع�داد العمالة الوطنية ف�ي القطاع الخاص ع�ام 2010 وصل إلى أكثر من 70 ألفًا تش�كل 
ما نسبته 4.32% مقابل ما ال يزيد على 13 ألفًا فقط قبل صدور القانون عام 2000 بنسبة ال تتجاوز 1.3% فقط

 أسامة دياب
رفع ام���ن عام برنامج اعادة 
هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب 
أسمى آيات التهنئة والتبريكات 
الى مقام صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد مبناسبة 
احتفاالت الكويت مبرور 50 عاما 
على االس���تقالل و20 عاما على 
التحرير و5 سنوات على تولي 

سموه مسند االمارة.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي اقام���ه د.الوهيب في مقر 
البرنامج ف���ي منطقة الضجيج 
مبناسبة مرور 10 سنوات على 
تأس���يس برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 

للدولة.
وق���ال د.الوهيب ان الكويت 
الس���مو االمير  بقيادة صاحب 
تتمت���ع مبواصفات متميزة من 
الدميوقراطية  خالل ممارساتها 
واجنازاتها على جميع املستويات 
احمللية والعربية والدولية والتي 
رس���م خريطتها صاحب السمو 
االمير منذ اكثر من 40 عاما واصبح 
العاملية،  اميرا للديبلوماس���ية 
وش���خصية فذة في املصاحلات 
العربية واالقليمية ورسول السالم 
وصانع املب���ادرات االقتصادية 
والتربوي���ة  واالجتماعي���ة 

والسياسية واالعالمية.
واض���اف: ان حرص صاحب 
السمو االمير وتوجيهاته السامية 
لدعم مسيرة توظيف املواطنن في 
القطاع اخلاص وتوجيههم للعمل 
احلر واقامة املشاريع الصغيرة 
اكبر االثر  واملتوسطة وكان له 
علي شخصيا وعلى برنامج اعادة 
هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة لبذل جهود غير 
عادية لدعم البرنامج مما اسفرت 
اجلهود عن اقرار قانون رقم 19 
لسنة 2000 بشأن دعم الوطنية 
وتش���جيعها للعمل في اجلهات 

غير احلكومية.
وتناول الصعوبات والعقبات 
التي واجهته الجناح مس���يرة 
البرنامج م���ن خالل عدم قناعة 
املواطنن به���ذا التوجه وتزايد 
اعداد العاملن في القطاع احلكومي 
مما ادى الى ما اطلق عليه البطالة 
املقنعة، وبالتالي فإن البرنامج 
قام بجهود غير مسبوقة لتغيير 
قناعات املواطنن واولياء االمور 
وخريجي اجلامع���ات واملعاهد 
التطبيقي���ة والثانوي���ة العامة 
للتوجه للعمل بالقطاع اخلاص 
وتقدمي الدع���م املادي وخدمات 
التدري���ب والتأهيل والعالوات 
االجتماعية املختلفة لتوجيه تلك 
الشرائح للعمل بالقطاع اخلاص 
العاملن في تطوير  وما يحقق 

دعم العمال���ة، مع الوضع بعن 
االعتبار ان االحصاءات اخلاصة 
بالبطالة في الكويت تشير الى ان 
نسبة البطالة كانت ستصل الى 
اكثر من 20% لوال انشاء برنامج 

اعادة الهيكلة.
قيام البرنامج بدور فاعل في 
مواجهة مشكلة املسرحن سواء 
بايجاد فرص عم���ل بديلة لهم 
او بصرف رواتب ش���هرية لهم 
وفق القواعد التي حددها مجلس 

الوزراء في هذا الشأن.
واش���ار د.الوهيب الى تزايد 
التواجد النسبي للعمالة الوطنية 
الى ح���دود االغلبية املطلقة في 
القطاع���ات كالبنوك  عدد م���ن 
واملؤسس���ات املالية لتصل الى 
اكثر م���ن 60% حاليا مقابل %10 
اعداد ونسبة  عام 2001 وتزايد 
الى اجمالي  الكويتين  العاملن 
العمالة بالقطاع اخلاص من %1.3 
عام 2001 الى حوالي 6.2% حاليا، 
مم���ا يعني مس���اهمة البرنامج 
بصورة فاعلة في اصالح اخللل 

ذاتهم وابداعاتهم املتعددة.
واستعرض د.الوهيب ما حققه 
البرنامج من اجنازات رائدة في 
هذا املجال قائال: لقد حقق برنامج 
اعادة الهيكلة منذ انشائه العديد 
من االجنازات للوطن العزيز، ففي 
مجال توظيف العمالة الوطنية مت 
حتفيز القطاع اخلاص الستيعاب 
العمالة الوطنية حيث زاد اجمالي 
اعدادها في هذا القطاع عام 2010 
الى اكثر من 70 الفا تش���كل ما 
نسبته 4.32% من اجمالي العمالة 
الوطنية بالقطاع اخلاص مقابل 
م���ا ال يزيد عن 13 الفا فقط قبل 
صدور القانون عام 2000 بنسبة 

ال تتجاوز 1.3% فقط.
واضاف د.الوهيب قائال: لقد 
س���اهم ذلك في خفض نس���بة 
البطالة من قوة العمل الوطنية 
الى حوالي 4.4% فقط، وهو معدل 
قريب جدا م���ن افضل املعدالت 
العاملية التي تقدر ب� 4%، خاصة 
بعد ان جتاوزت نسبة البطالة 
8% عام 2001 قبل العمل بقانون 

في هيكلة القوى العاملة بالكويت 
الفترة املاضية وامكانية  خالل 
اس���تمراره في حتقي���ق الهدف 
الرئيسي لقانون دعم العمالة )19 
لسنة 2000(، مؤكدا ان االهتمام 
بتدري���ب العمالة الوطنية على 
مختلف املهن واحلرف كان احد 
البرنامج حيث  اس���باب جناح 
بلغت اع���داد املتدربن اكثر من 
5000 مواطن ومواطنة حتى اآلن 
الى جانب تدريب الطلبة البالغ 
عددهم حوالي 5000 طالب وطالبة 

ايضا.
مم���ا يزيدنا ثق���ة في جناح 
جهودنا واهمية دورنا في تعديل 
هيكلة قوة العم���ل في الكويت 
هو قي���ام الدولة باس���ناد دور 
مهم للبرنام���ج في تنفيذ خطة 
التنمية للكويت والتي تضمنت 
عدة مش���اريع رئيس���ية منها 
م���ا مت تنفيذه فع���ال )فتح فرع 
للبرنامج في احلكومة مول وببرج 
التحرير ومنطقة اجلهراء( ومنها 
مشروعات جار تنفيذها باخلطة 

)تنفيذ برامج التدريب والتأهيل 
للعمالة الوطنية، انش���اء مركز 
الوطنية، توفير  العمالة  تنمية 
مزيد من ف���رص العمل للعمالة 
الوطنية بالقطاع اخلاص، توفير 
فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية 
خارج القطاع احلكومي، وانشاء 
حاضنة املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة«، هذا الى جانب انشاء 
مقر دائم للبرنامج والذي شارف 
على االنتهاء ليجسد اهتمام الدولة 
بالعمالة الوطنية وتوفير فرص 

عمل مناسبة لها.
واس���تعرض د.ولي���د خطة 
البرنامج املس���تقبلية فقال: اذا 
كان احلديث قد تناول املشروعات 
التي شملتها خطة الدولة للتنمية، 
فهناك مشروعات اخرى مقترحة 
من جانبنا، يحرص البرنامج على 
تنفيذها في اطار سعيه لتحقيق 
اهدافه بش���أن العمالة الوطنية 
منها »مركز التوظيف باملجمعات 
 »One Stop Shop التجاري���ة 
الطلبة نحو  وتأهيل وتشجيع 
العمل باجلهات غير احلكومية، 
الطاق���ات واخلبرات  ومراك���ز 
الكويتية، ومشروعات خدمات 
االرشاد الوظيفي في املؤسسات 
العمل واستقبال  ومؤسس���ات 
املسرحن، وتطوير فرص عمل 
تتواف���ق مع مش���روعات خطة 
التنمية، وانش���اء مراكز توعية 
لتشجيع شباب االعمال وتطوير 
مراكز احلكومة مول، عالوة على 
مش���روع تغيير مفاهيم وقيم 

العمل بالقطاع اخلاص.
واض���اف د.وليد في معرض 
البرنامج  اش���ارته لتطلع���ات 
للمرحلة املقبلة ان البرنامج يقوم 
بجهود كثيرة الجناز طموحاته من 
خالل رسالته الواضحة واقتفاء 
رؤية شاملة وهي مبثابة احلافز 
الطالق الطاقات الوطنية في هذا 
املجال وتوفي���ر كل االمكانيات 
املادية والبش���رية لتطوير اداء 
العاملن على جميع االصعدة في 
مجال القطاع اخلاص وال شك ان 
ذلك يعتبر املعيار احلقيقي الذي 

يقاس عليه مدى التقدم.
اننا نسابق  وقال د.الوهيب 
الزم���ن ونعم���ل ب���كل طاقاتنا 
العبء  للمساهمة في تخفيض 
املالي للدولة الناجت من التعين 
في احلكوم���ة والقض���اء على 
الى مساهمة  البطالة، مش���يرا 
البرنام���ج في رفع تنافس���ية 
العمالة الوطنية ودفع مس���يرة 
العمل في هذا االجتاه، ما يؤدي 
الى تعديل تركيبة سوق العمل 
احمللي، وذل���ك من خالل توفير 
املادي واملعنوي لتحفيز  الدعم 
العمالة الوطنية على العمل في 

اجلهات غير احلكومية.

الصالون اإلعالمي يواصل قراءة المشهد:خالل مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
نتمنى أن تنتهي األحداث باستقرار مصر

أسامة دياب
استأنف الصالون اإلعالمي ندواته التي تتماشي 
مع أحداث الثورة املصرية التي تشهدها مصر منذ 
ال� 25 من يناير املاضي حيث استضاف الصالون 
في ندوته التي أقيم����ت االثنن املاضي عددا من 
الشخصيات املصرية العاملة في مجالي الصحافة 
واإلعالم وكذلك مجموعة من رواد الصالون من 
الشخصيات الكويتية من أجل مناقشة العنوان 
الذي وضعه الصالون عنوانا لهذه الندوة وهو 

»مصر.. إلى أين؟«.
وبدأت الندوة بكلمة مقتضبة من قبل األمن 
العام لهيئة امللتقى اإلعالمي العربي ماضي عبداهلل 
اخلميس الذي أكد من خاللها أمله في أن تنتهي 
األح����داث في مصر مبا يضمن اس����تقرارها وأن 
تتجاوز محنتها في أسرع وقت ممكن، مشددا على 
أهمية الدور اإلعالمي في أحداث كهذه خصوصا 
في أحداث الثورة املصرية منذ بدايتها حتى اآلن، 
وقال اخلميس »نعتقد أن اإلعالم العربي كان في 
حالة غياب عن احلدث منذ بدايته وانشغل اإلعالم 
العربي بتغطية أحداث أقل أهمية مما هو مرتبط 
مبصير العالم العربي واستقراره باستثناء بعض 

الفضائيات العربية«.
ومن ناحي����ة أخرى أدان اخلميس االعتداءات 
التي تعرض لها الصحافيون واإلعالميون أثناء 
تغطيتهم للثورة املصرية، مشيرا إلى أن اإلعالم 
في األس����اس يؤدي رسالة ويش����ارك في الوقت 
ذاته في كتابة تاريخ العالم احلديث وتوثيقه فال 
ينبغي أبدا التضييق على اإلعالمين بأي شكل من 
األش����كال، ومتنى اخلميس ملصر سرعة االنتهاء 
من احلالة الراهنة بأكبر قدر من املكاسب املتاحة 

واملضي قدما نحو مستقبل مستقر ومشرق.
من جانبه أك����د د.عايد املناع على أن اجلميع 
اآلن بات يعلم يقينا أننا إزاء حدث تاريخي يحدث 
في مصر اآلن حيث اننا انتقلنا من مرحلة حسم 
العسكر للسلطة إلى مرحلة حسم الشعب للسلطة، 
مش����يرا الى أن الش����عب اآلن هو أداة التغيير ال 
العس����كر كما حدث في خمسينيات وستينيات 
القرن املاضي ف����ي أغلب الدول العربية، مضيفا 

أن على اجلميع أن يتعظوا.
وقال املناع إن الثورة املصرية اآلن تشهد عددا 
من اإليجابيات والسلبيات وان أبرز السلبيات هي 
األضرار االقتصادية التي تتعرض لها مصر منذ 
اندالع ث����ورة 25 يناير وحتى اآلن. ومن ناحية 
أخرى أش����ار املناع إلى موقف الغرب عموما مما 
يحدث في مصر حيث قال »ال أحد ينكر أن النظام 
في مصر كان حليفا للغ����رب ولكن الغريب هو 
املوقف الس����لبي جتاه الرئي����س مبارك من قبل 
الغرب ومطالبته بالرحيل وذلك – حسب اعتقادي 
– عندم����ا يصبح احلليف عبئ����ا يجب التخلص 
منه، ومن مصلحتهم أمام شعوبهم أن يتشدقوا 
بالدميوقراطية أمام شعوبهم وهم في األساس ال 

يعنيهم سوى مصاحلهم«.
وم����ن زاوية أخرى رأى اخلبي����ر األمني فهد 
الش����ليمي أن أميركا والغرب حينما يخاطبون 
الزعماء والشعوب العربية فهم باألساس يخاطبون 

شعوبهم وال يراعون سوى مصاحلهم فقط.
وأضاف: انني قد تدرب����ت في مصر وتنقلت 
بن معسكراتها املختلفة وال ننكر أبدا أن الشعب 
املصري كان له دو كبير في أزمة الغزو العراقي 
للكويت، وشدد على أهمية نزول املسؤولن إلى 
الشارع واقترابهم من الناس ألن ذلك يساعدهم 
على بلورة القرار السياسي الصائب. وفي إشارة 
منه إلى مس����ألة أمن املواطن قال إن أمن املواطن 
يعن����ي اخلدمة األمنية وليس األمن الس����لطوي 

املتعالي.
أما الصحافي املخضرم محمد مرعي فقد ربط 
في حديثه بن ما ح����دث في حريق القاهرة وما 
شهدته مصر في األيام القليلة املاضية من حرائق 
ألقسام الش����رطة ومقر احلزب احلاكم وقال إن 
التحقيق����ات في حريق القاه����رة أثبتت أن امللك 
فاروق هو م����ن كان وراء هذه احلرائق من أجل 

التخلص من وزارة النحاس باشا.
وأش����اد مرعي بعمر س����ليمان نائب رئيس 

اجلمهورية احلالي والفريق أحمد شفيق رئيس 
الوزراء احلالي مشيرا إلى أنهما من الشخصيات 
التي ال غبار عليها ولكنهما محسوبان على النظام، 
وان احلوار الدائر اآلن هو مع األحزاب التي وصفها 
بأنه����ا أحزاب ورقية ألنها أنش����ئت بقرارات من 

احلزب الوطني احلاكم.
أما د.نرمن احلوطي والتي كانت متواجدة في 
قلب األحداث في مصر منذ اندالع ثورة 25 يناير 
فقد أشارت إلى أن بعض وسائل اإلعالم الغربية 
كانت س����ببا في تأجيج األوضاع مؤكدة على أن 
الث����ورة كانت ثورة رائعة وطاهرة إلى أن هناك 
بعض األطراف م����ن أصحاب املصالح يحاولون 

تخريب هذه الثورة من أجل أوهام السلطة.
من ناحية أخرى، أش����ادت بالدور الذي لعبه 
سفير الكويت في مصر وحجم املجهودات التي 
قام بها أثناء ما يحدث ويحدث في مصر اآلن. كما 
دعت إلى تكوين حزب للشباب الكويتي من أجل 
احتواء هذا الشباب واستغالل قدراته وطاقته في 
احلياة السياسية واالجتماعية في الكويت، مطالبة 
بضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية لدى هؤالء 

الشباب من خالل قرار التجنيد اإللزامي لهم.
بينما أكد أس����امة جالل رئيس حترير موقع 
مصريون في الكويت انحيازه التام واملطلق لثورة 
25 يناير ومطالبها رافضا في الوقت ذاته أي تدخل 
أجنبي في شؤون مصر الداخلية. وأشار إلى أن 
ما يحدث اآلن يتطلب من املصرين في األساس 
أن يحكموا عقولهم في هذه املرحلة وأال يتغلب 

عليهم عاطفة القلب في احلكم على األمور.
من جانبها، أرسلت الناشطة السياسية ومحامية 
الدولة في الفتوى والتش����ريع جنالء النقي كل 
التحية والتقدير لش����باب مصر أصحاب الفضل 
في التغيير معلنة اس����تياءها من الطريقة التي 
تعامل بها األمن املصري مع هؤالء الشباب العزل 
الذي أدى إلى استشهاد عدد من الشباب في عمر 
الزهور، كما متنت أن تنتهي األوضاع في مصر 
س����ريعا ألن مصر دولة محورية مهمة للمنطقة 
العربية كلها كما أشادت بهذا التالحم القوي بن 
املسلمن واملسيحين في مصر والذي أثلج الصدور، 
مؤكدة ان األزمات دائما تقوي الشعوب وتوحده، 
داعية إلى إنشاء نصب تذكاري في ميدان التحرير 

ليخلد أسماء شهداء الثورة.
من جانبه، دعا د.أحمد س����امح إلى ضرورة 
الهدوء والتزام ما وصفه بصوت العقل من أجل 
إنهاء الرئيس مبارك لفترة رئاسته، وأشاد بحرية 
التعبير التي لم تكن موجودة قبل عصر مبارك 
وحذر من استيالء االخوان املسلمن على السلطة 
رافض����ا في الوقت ذاته أي تدخالت خارجية في 

شؤون مصر.
أما جاسم العون الوزير السابق فقال انه لن 
ينحاز إلى طرف ضد آخر وأن الوحيد الذي ميلك 
حق التقرير والقرار هو الش����عب املصري فقط 
وهو األقدر على حسم مصير مصر. مشيرا إلى 
أن انعكاسات ما يحدث على دول املنطقة واخلليج 
بشكل خاص يجب أن توضع في احلسبان ويجب 
أن نتساءل حول وجود بعض من تلك األسباب 
التي أدت إلى ان����دالع الثورة املصرية وهل هذه 
األسباب موجودة في بالدنا أم ال؟ مضيفا ان أبرز 
األسباب التي أدت إلى اندالع الثورة املصرية يتمثل 
في الفساد من حيث احملسوبية والرشوة وغياب 
العدالة االجتماعية ولألسف نحن نعاني من هذه 
الس����لبيات ونحتاج إلى معاجلة بعض الظواهر 
السلبية في مجتمعنا معاجلة فورية، مؤكدا ان 
هناك العديد من اإليجابيات التي حققتها الثورة 
املصرية ليس ملصر فقط وإمنا للشعوب العربية 

جميعا ودول املنطقة.
من جانبه، أش����اد الكات����ب الصحافي محمد 
عبدالعزيز بهذه الدماء الطاهرة التي س����الت من 
شباب مصر على تراب مصر، مؤكدا ان اهلل تعالى 
قد حسم مسألة أمن واستقرار مصر منذ أكثر من 
1400 عام، وأكد على أن مصر متجهة إلى األفضل. 
كما أش����ار إلى تقارير ملنظم����ات دولية مختلفة 
تناولت قضايا الفس����اد وع����دم وجود عدالة في 

توزيع الثروة في مصر.

)قاسم باشا(د.وليد الوهيب متحدثا في املؤمتر الصحافي 

صورة جامعة للمشاركني في املنتدى

د.وليد الوهيب وفوزي املجدلي يقطعان كيكة االحتفال باألعياد الوطنية

قانون العمل السابق لم يقدم الضمانات الكافية 
لحماية المواطن من الفصل التعسفي

البرنامج يستعد لنقلة نوعية وشكلية في أقل من عامين

وعن أبرز التعديالت على قانون العمل 
في القطاع االهلي، أوضح ان حماية العمالة 
الوطنية من الفصل التعسفي والتي كانت 
محل ش���كوى كبيرة من القانون السابق، 
حي���ث لم يقدم الضمانات الكافية حلماية 
املواطن من الفصل التعس���في، الفتا الى 
ان البرنامج تقدم بع���دد من االقتراحات 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية التي قامت 
بإعداد مشروع متكامل متوافق مع ما قدمناه 
حول ايجاد نظام لتأم���ن املواطنن ضد 
التعطل على خطوت���ن االولى في قانون 
العمل والثانية اضافة الى قانون التأمينات، 

كما قدم البرنامج تعدي���الت على قانون 
دعم العمال���ة الوطنية، وجار بحثها على 
املستوى احلكومي، فبعد مرور 10 سنوات 
ظهرت حاجة لتعديل بعض املواد وإضافة 
غيرها ومن أهمها إيجاد منظومتي خدمات 
وحوافز جديدة تشجع املواطنن على إقامة 
مشروعات خاصة بهدف تكويت مشروعات 
القطاع اخلاص ومؤسساته، الفتا الى ان 
هذا يعتبر خطا جديدا، حيث كان اهتمام 
القانون القدمي هو تكويت العمالة، بينما 
التعديل اجلديد يهدف لتكويت املؤسسات 

التي تبدأ صغيرة وتكبر بعد ذلك.

وأوضح الوهيب ان البرنامج يس���تعد 
لنقلة نوعية وشكلية في غضون أقل من 
عامن سننتقل من مبنى الضجيج الى املبنى 
اجلديد في الرقعي، وهذا سيسجد شخصية 
واضحة له، باالضافة ال���ى القانون الذي 
تقدمنا به والذي يقترح حتويل البرنامج 
لهيئة مما سيعطي للبرنامج مكانة كصرح 
مميز للدولة في القرن الواحد والعشرين 
ومن الناحية النوعية لدينا نقلة ش���املة 
تلمس جميع العناصر املؤثرة في توظيف 
القطاع اخلاص مبجموعات  املواطنن في 
مشروعات اس���تراتيجية تشمل تشجيع 

الباحثن عن عمل بإنش���اء مركز تدريب 
متكام���ل وبرام���ج متخصص���ة لتكويت 
القطاعات املختلفة وتشجيع جهات العمل، 
ونسعى الى ان نصل الى توظيف 20 ألف 
مواطن في القطاع اخلاص س���نويا، الفتا 
الى ان البرنامج له فلسفة في التعامل مع 
موضوع النسب احلالية ونقترح رفعها قليال 
من 1 الى 2%، مشيرا الى اعتراض القطاع 
اخلاص دوما على قرار النس���ب وتنتهي 
األمور باستيعابه للعمالة، موضحا ان احلل 
ليس في تغيير النسبة، ولكن في استيعاب 

أسباب االعتراضات.
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وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
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 العيد الوطني
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