من �ص���دور قان���ون ينظم هذه امل�س���اعدات،
ا�س���تجابة للم���ادة ) (11من الد�س���تور ،الذي
طالب ب�أن تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف
ال�شيخوخ���ة� ،أو املر�ض� ،أو العجز عن العمل،
كم���ا توفر لهم خدم���ات الت�أمني االجتماعي،
واملعونة االجتماعية والرعاية ال�صحية.

ا�صدار قوانني جديدة

الت�أمينات االجتماعية للعاملني

تعت�ب�ر الكوي���ت الت�أمين���ات االجتماعية حقا
�أ�سا�سيا ل���كل مواطنيها ،وعن�ص���را هاما من
عنا�صر اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي،
ويرتب���ط نظام الت�أمين���ات االجتماعية بو�ضع
الفرد كمواط���ن كويتي ،دون النظر �إىل الفئة
الت���ي ينتمي �إليه���ا� ،أو م�ص���در الدخل الذي
يعتم���د علي���ه يف تغطيت���ه ملطالب���ه احلياتية،
�إذ متتد مظلة الت�أم�ي�ن االجتماعي �إىل كافة
املواطن�ي�ن م���ن خ�ل�ال الت�أمني عل���ى العائل.
ويت���م متوي���ل امل���وارد املالية لتدب�ي�ر ميزانية
الت�أمين���ات االجتماعية عن طريق ا�شرتاكات
ي�سه���م فيه���ا كل م���ن امل�ؤمن علي���ه و�صاحب
العم���ل والدول���ة ،وت�ص���ب ه���ذه اال�شرتاكات
يف م���ورد واح���د يتكون من���ه ر�صيد م�شرتك
يكف���ي ملواجه���ة م�ستحق���ات امل�ؤم���ن عليهم.
ولق���د �ص���در قان���ون الت�أمين���ات االجتماعية
رقم ) (61ل�سنة 1976م ) 132مادة( انطالقا
مم���ا ن�ص عليه د�ست���ور الكويت يف )املادة (7
من���ه ،من �أن« :التع���اون والرتاحم �صلة وثقى
ب�ي�ن املواطنني» ،وما ن�ص���ت عليه )املادة (11
ب�أن« :تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف حالة
ال�شيخوخ���ة �أو املر����ض �أو العجز عن العمل،
كما توفر له���م خدمات الت�أم�ي�ن االجتماعي
واملعون���ة االجتماعي���ة والرعاي���ة ال�صحية».
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العامـل

وم���ن ثم فقد �ص���در القانون رق���م ) (5ل�سنة
1968م ،املع���دل بالقان���ون رق���م ) (30ل�سنة
1971م ،والقان���ون رق���م ) (22ل�سنة 1978م،
وم���ا تبع ذلك م���ن تعديالت ج���اءت جميعها
ل�صالح املنتفعني بهذه امل�ساعدات ،وقد �شمل
القان���ون امل�شار �إليه ) 21مادة ( حتت مظلته
احلاالت التالية :االرمل -املطلقات-الأيتام-
املر�ض���ى وذوي العاهات -ا�س���ر امل�سجونني-
�أ�س���ر املف�صولني عن العمل ،وهم �أفراد الفئة
الت���ي مت ف�صله���م عن العم���ل ت�أديبيا _ من
بلغ �سن ال�شيخوخة -البنات غري املتزوجات،
وه���ن اللواتي تخطني �سن الزواج وال يعملن-
العج���ز عن العم���ل -العاج���زون ماديا )وهم
�أف���راد الفئة التي تعمل ،لكن دخلهم ال�شهري
ال يفي باحتياجات ومتطلبات الأ�سرة ،ويكون
دون املع���دالت املن�صو����ص عليه���ا يف قان���ون
امل�ساعدات العامة(� -أ�سر الطلبة.
ووفق���ا لبيان���ات وزارة ال�شئ���ون االجتماعية
والعم���ل و�إح�صاءاتها لع���ام 1996م ،فقد بلغ
ع���دد الأ�سر التي تتقا�ضى م�ساعدات �شهريا
من الوزارة حوايل � 13ألف �أ�سرة ت�ضم حوايل
� 20أل���ف فرد ،وقد جاءت حاالت الطالق يف
مقدمة من يتقا�ضون امل�ساعدة ،تليها حاالت
ال�شيخوخ���ة ،فالعجز املادي ،فاملر�ضى وذوي
العاه���ات و�أخريا �أ�سر الطلبة .ومن املالحظ
�أن امل�ساع���دة االجتماعي���ة �أ�صبح���ت الي���وم
ت�ص���رف دون حد �أق�صى لعدد �أفراد الأ�سرة،
كم���ا كان احلال يف بداية تطبيق النظام ،و�أن
قيمة امل�ساع���دة كانت دوما مو�ض���وع درا�سة
وتقيي���م وفق���ا ملتطلبات احلي���اة املعي�شية يف
الب�ل�اد .ففي ح�ي�ن كانت قيم���ة امل�ساعدات
امل�صروفة عام 1980م لرب الأ�سرة� ،أو الفرد

ال���ذي لي����س ل���ه �أ�س���رة ) 60دين���ارا كويتيا(،
وللأ�س���رة ) 250دينارا كويتيا(� ،أ�صبحت عام
1986م ،ل���رب الأ�سرة� ،أو الف���رد الذي لي�س
له �أ�سرة ) 100دينار كويتي( ،وللأ�سرة )400
دين���ار كويتي( ،لرتتفع قيم���ة امل�ساعدة ،وفقا
للمر�س���وم بالقانون رق���م ) (14ل�سنة 1992م
�إىل ) 195دين���ارا كويتي���ا( ل���رب الأ�سرة� ،أو
الفرد ال���ذي لي�س له �أ�س���رة ،وللأ�سرة )645
دينارا كويتيا( .وقد بلغ �إجمايل ما مت �صرفه
على امل�ساعدات يف موازنة عام 1997/96م،
�أك�ث�ر م���ن ) 533ملي���ون دينار كويت���ي( .وقد
بلغ عدد الوح���دات االجتماعية التي ت�شرف
على تنفيذ �أحكام القانون ) (22وحدة تخدم
خمتلف مناطق الكويت.

وقب���ل تطبيق نظ���ام الت�أمين���ات االجتماعية،
كان نظ���ام التقاعد ي�شمل املواطنني العاملني
بالقط���اع احلكوم���ي امل���دين ،وهن���اك نظام
للعامل�ي�ن بالقطاع الع�سك���ري ،وكانت هناك
فئات �أخرى من املواطنني ال ت�شملهم التغطية
الت�أمينية .ويف �أكتوبر عام 1977م ،بد�أ تطبيق
نظام الت�أمينات االجتماعية مبفهومه الوا�سع
على املواطنني املدنيني العاملني لدى �صاحب
عم���ل )حكوم���ي  -نفط���ي � -أهل���ي( وبع���د
ذل���ك ب�سنوات قليلة امت���دت التغطية لت�شمل
املواطن�ي�ن كاف���ة يف خمتلف �أن�شط���ة العمل،
حيث تبلغ ن�سبة التغطية الت�أمينية للمواطنني
يف الوق���ت احلا�ضر �أعلى م�ستوى لها )%100
من الناحية العملية(.
وق���د �صدرت قوان�ي�ن جديدة ،ولع���ل �أكرثها
ت�أث�ي�را هي القوانني الت���ي �صدرت يف �أكتوبر
ع���ام 1992م ،حي���ث �ص���در القان���ون رق���م
) (127ل�سنة 1992م ،واخلا�ص بتعديل بع�ض
�أح���كام القانون رق���م ) (61ل�سنة 1976م ،يف
اجتاه املزي���د من توفري الرعاي���ة للخا�ضعني
لأحكامه ،فمث�ل�ا امتدت التغطي���ة الت�أمينية
لت�شم���ل ح���االت الوف���اة� ،أو العج���ز الكام���ل
�إذا وقع���ا خ�ل�ال �سنتني من انته���اء اخلدمة،
وكذل���ك مت �إج���راء تعدي�ل�ات �شامل���ة عل���ى
�أح���كام امل�ستحق�ي�ن يف املعا����ش ع���ن امل�ؤمن
علي���ه �أو �صاح���ب املعا�ش ،وذل���ك للمحافظة
على م�ستوى دخ���ل الأ�سرة ومعاملتها كوحدة
واحدة ،مع ا�ستق�ل�ال �صرف ن�صيب كل فرد
فيها .كما مت �إ�صدار قانون الت�أمني التكميلي
رقم ) (128ل�سن���ة 1992م ،وكان الهدف منه
هو الت�أمني على كافة عنا�صر املرتب مبا فيها
التي كانت ال تدخل �ضمن الت�أمني الأ�سا�سي.
ه���ذا بالإ�ضافة �إىل التعدي�ل�ات التي �أدخلت
عل���ى القانون عام 1995م ،كان بينها ا�ستثناء
امل���ر�أة التي لديه���ا �أطفال ،وكذل���ك العاملون
بامله���ن اخلط���رة� ،أو ال�شاق���ة� ،أو ال�ضارة من
�شرط حتديد �س���ن التقاعد جدول ) (1بيان
ع���ن اخلا�ضعني لنظام الت�أمينات االجتماعية
يف 1996/6/30م .

