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سعد اخلنفور وطالل اخلرافي في نقاش حول قانون العمل د.ضيف اهلل بورمية ود.سلوى اجلسار وسعد اخلنفور خالل االجتماع

»الصحية« أقرّت قانون العمل في القطاع األهلي لمناقشته في الجلسة الطارئة اليوم
اللجن����ة الصحي����ة  انته����ت 
واالجتماعية والعمل في اجتماعها 
امس الى املوافقة على املش����روع 
احلكومي � قانون العمل في القطاع 
التعديالت  االهلي بإضافة بعض 
النيابية املقترحة من قبل اعضاء 
اللجنة ونواب املجلس. واكد رئيس 
اللجنة النائب سعد اخلنفور في 
انه س����يتم  تصريح للصحافيني 
احالة التقري����ر اخلاص بالقانون 
متضمن����ا تعديالت الن����واب الى 
مكتب رئيس املجلس اليوم متهيدا 
إلدراجه على جدول أعمال اجللسة 
ملناقشته. وأشار اخلنفور الى وجود 
توافق حكومي � نيابي حول إضافة 
خمس مواد جديدة تتمثل في حظر 
عمل امل����رأة في األعمال الش����اقة 
وانش����اء صندوق ضمن صندوق 
التأمينات االجتماعية للتأمني ضد 

البطالة وإلزام صاحب العمل بدفع 
مستحقات العمالة لدى املؤسسة 
املالية )البن����وك( ضمانا حلقوق 
العمال فضال عن ارس����ال نسخة 
لوزارة الشؤون، مبينا انه يجوز 
العامل بناء  العمل منح  لصاحب 
على طلبه اجازة خاصة من دون 
اجر بخالف االجازات املشار إليها في 
القانون. وبني اخلنفور ان من املواد 
املضافة احقية النقابات بعد موافقة 
رب العمل في فتح مقاصف ومطاعم 
خلدمة العمال داخل اطار املؤسسة 
مؤكدا على وجوب تزويد العمال 
بجميع القرارات واللوائح املتعلقة 
باحلقوق والواجبات املترتبة عليهم 
ويجوز لرب العمل ان يفرغ عضوا 
أو أكثر من اعضاء مجلس النقابة 
أو االحتاد ملتابعة شؤون النقابة أو 

اجلهات املعنية في الدولة.

أضافت بعض التعديالت النيابية المقترحة وأهمها حظر عمل المرأه في األعمال الشاقة وإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة

طالل الخرافي: األخذ بالجوانب االقتصادية عند إقرار القانون ثم معالجة أوضاع العمالة وفقًا للعدالة والتوازن
طالب بعدم تسييس مشكلة المسرّحين من القطاع الخاص مع معالجة القضية بأدوات اقتصادية

أك����د عضو مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة الكويت طالل 
جاسم اخلرافي اهتمام الغرفة مبشروع قانون العمل في القطاع 
االهلي وذلك في ضوء االهداف املهمة التي يحققها هذا املشروع 
والضمانات الت����ي يوفرها لكل من العاملني واصحاب العمل في 

القطاع اخلاص.
وقال اخلرافي في تصريح صحافي نشر يوم امس: ان اصدار 
قانون جديد للعمل في القطاع االهلي ميثل ضرورة في املرحلة 
احلالية وذلك ملعاجلة الثغ����رات القائمة في القانون احلالي من 
جان����ب، ولالرتقاء من جانب آخر باوض����اع العمالة وفق قواعد 
ومبادئ االتفاقي����ات الدولية والتوصيات واالش����تراطات التي 
حددتها منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق االنسان، واضاف 
اخلرافي ان مش����روع القانون املقترح م����ن حيث املبدأ هو محل 
اهتمام ومتابعة مجلس ادارة الغرفة، وموضع متابعة متواصلة 
من رئيس مجلس االدارة الذي عبر عن ترحيب الغرفة باصدار 
مثل هذا القانون. واوضح طالل اخلرافي ان رئيس مجلس ادارة 
الغرفة علي ثنيان الغامن وجه الكوادر املختصة بالغرفة لتوفير 
خبراتها وامكانياتها للمس����اهمة في اعداد ه����ذا القانون، وعلى 

النحو الذي يحقق مصلحة اجلميع، مشيرا الى ان الغرفة قامت 
مبتابعة مشروع القانون في كل مراحل اعداده، وتقدمت مبذكرة 
متكاملة بشأن منطلقاته واهدافه وبنوده للجنة الشؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل في مجلس االمة، كما اوضحت رؤيتها بشأن 
توجه����ات هذا القانون، واضاف اخلرافي: لق����د اكدت الغرفة أن 
التشريع للعمل في القانون االهلي يجب ان يأخذ في االعتبار اوال 
اجلوانب االقتصادية ثم يعالج في ضوئها اوضاع العمالة وعلى 
النحو الذي يوفر العدالة والتوازن، وقال ان القاعدة االساس����ية 
التي يجب ان يرتكز عليها هذا القانون تتمثل في االهمية النسبية 
للبع����د االقتصادي باعتبار ان النمو االقتصادي هو الذي يجعل 
حتقيق اه����داف التنمية االجتماعية امرا ممكنا، موضحا ان ذلك 
ه����و ما يجعل الغرفة تتعامل مع مش����روع القانون املقترح من 
منظور اقتصادي انتاجي يؤدي الى رفع القدرة التنافسية للقطاع 
اخلاص في الوقت نفسه الذي حترص فيه على ان يوفر القانون 
اوضاعا اجتماعية وبيئة عمل للعمالة تتفق مع احلقوق واملبادئ 

والقواعد املتعارف عليها في االتفاقات الدولية.
وقد اثنى عض����و غرفة جتارة وصناع����ة الكويت على دور 

اللجنة املختصة في مجلس االمة، واشاد بتعاطيها االيجابي مع 
مالحظات الغرفة على مش����روع القانون، كما اعرب عن تقديره 
لدور احلكومة ممثلة في وزير الشؤون االجتماعية والعمل في 
اصدار هذا القانون، واهتمامها مبالحظات ومرئيات الغرفة بشأنه، 
اال انه نبه الى ضرورة التروي في انضاج واصدار هذا القانون 
خصوصا ان بعض مواده املهمة يعتريها الغموض وعلى املشرع 
ان يحرص على ان يكون القانون محكما مبعنى ان يكون جامعا 
وقاطعا ومانعا، وقال ان اهمية هذا القانون جتعل من الضروري 
التريث في دراس����ته واصداره حتى ال تشوبه ثغرات او عيوب، 
مشيرا الى ان الغرفة تقدمت مبالحظاتها على عدد مهم من بنوده 
بغرض تطويرها، كما س����تتقدم مبالحظات اضافية حتى يكون 

القانون على النحو املطلوب. 
وفيما يتعلق مبش����كلة املواطنني املس����رحني من العمل قال 
اخلرافي: ان هذه املشكلة هي مشكلة اقتصادية في املقام االول، وال 
ينبغي تسييسها، مشيرا الى ان مشكلة البطالة هي حتد يواجه 
جميع اقتصادات العالم ويجب معاجلتها باالدوات االقتصادية، 
واكد اخلرافي ان الغرفة تؤيد اي قرار او تشريع يضمن مستوى 

كرمي����ا وكافيا من الدخل للمواطن الذي يت����م انهاء خدماته في 
القطاع اخلاص نتيجة االزمات واالوضاع االس����تثنائية، وعبر 
عن تقديره ملقترحات احلكومة ومجلس االمة بشأن صرف بدل 
بطالة للمس����رحني الكويتيني من القطاع اخلاص، مؤكدا على ان 
ذلك هو حل مؤقت، واش����ار الى ان التعديالت النيابية املقترحة 
في هذا الشأن يشوبها القصور وال تعالج املشكلة بشكل سليم 
وج����ذري، مضيفا ان على احلكومة ومجل����س االمة العمل على 
وضع حلول جذرية ودائمة للمش����كلة لضمان استقرار اوضاع 
العمالة الوطنية من خالل مش����روع التأم����ني ضد البطالة الذي 
اعدته املؤسس����ة العامة للتأمينات االجتماعية والذي ميثل عدم 
وجوده نقصا واضحا في االوعية التأمينية الالزمة لتحقيق االمان 
االجتماعي واالستقرار للعمالة الوطنية الكويتية، ودعا اخلرافي 
احلكومة ومجلس االمة الى االسراع في اقرار هذا القانون الذي 

اطلعت عليه الغرفة وأبدت تأييدها له. 
واكد اخلرافي في خت����ام تصريحه على حرص غرفة جتارة 
وصناعة الكويت على توفي����ر كل امكاناتها وخبراتها ملا يحقق 

مصلحة االقتصاد الوطني والعمالة الكويتية.

تعيد »األنباء« نشر رأي غرفة 
التجارة في مشروع قانون العمل 
ف���ي القطاع األهل���ي والذي كنا 
انفردنا بنشره األسبوع املاضي 

وفيما يلي التفاصيل: 
منذ طرحه للنقاش امام مجلس 
االمة قبل اسابيع ومشروع قانون 
العمل في القطاع االهلي يحظى 
باهتمام كبير لدى مختلف االوساط 
وعلى مختلف املستويات، وتعرض 
وسائل االعالم املسموعة واملرئية 
واملقروءة يوميا اسهامات متنوعة 
تتناول عناصر املشروع بالتقييم 
والتحليل والتعديل، وغرفة جتارة 
وصناعة الكويت اذ تؤكد تقديرها 
الكام���ل لاله���داف النبيلة التي 
قصدها مش���روع القانون بداية 
والتي تعززها هذه االس���هامات 
بعد ذلك، جتد من واجبها � حيال 
مثل هذا التشريع البالغ االهمية 
� ان تلقي الض���وء على أبعاده 
االقتصادي���ة والتنموية عموما، 
وفي اط���ار التركيب���ة الهيكلية 
القطاع االهلي على  للعمالة في 
وجه اخلص���وص. لعل في ذلك 
ما يساعد املش���رع على اصدار 
قانون يحقق اهدافه االجتماعية 
والتنموية، وينسجم مع الطبيعة 
اخلاصة لهيكل العمالة في البالد 
ويجتذب العمال���ة الوطنية الى 
القطاع اخلاص في آن معا. وفيما 
الغرفة ان تس���لط  يلي حتاول 
الضوء على ابعاد املوضوع من 

خالل وقفات اربع:

أوال: وقفة مع المنطلقات

كانت الغرفة والتزال في مقدمة 
الداعني � وفي مناس���بات عدة � 
الصدار قانون جديد للعمل في 
القطاع االهلي لعالج ما ش���اب 
القانون احلالي من تش���وهات 
وثغرات رصدها اصحاب االعمال 
قبل غيرهم، ليس فقط بس���بب 
ما احلقته بالقانون من قصور، 
ب���ل ألنها كانت ايضا � والتزال � 
مصدر حرج بالغ ملمثلي الكويت 
من رسميني واصحاب عمل وعمال 
في احملافل الدولية، ومثار انتقاد 
من قبل جلنة تطبيق االتفاقيات 
العمل  والتوصي���ات مبنظم���ة 
الدولية، لهذا كان من الطبيعي ان 
يلقى اي تسريع الصدار القانون 
ترحيب الغرفة، شريطة اال ينقلب 
التسريع الى تسرع وهذا ما حتاول 

املالحظات التالية تفاديه:
� في مواجهة ما يقال ان افراط 
املشروع في حتسني مستويات 
العمل، قصد به ج���ذب العمالة 
الوطني���ة للعم���ل ف���ي القطاع 
اخلاص، نود ان نؤكد ان اآللية 

الطبيعي���ة ألي رغبة صادقة او 
عاطفة مشروعة الصالح هيكل 
القوى العاملة واجتذاب العمالة 
الوطنية للعمل في القطاع اخلاص 
ال ميكن ان تكون من خالل قانون 
العمل في القط���اع االهلي الذي 
يخضع دائما ملجهر خبراء منظمتي 
العمل الدولية والعربية واملنظمات 
الدولية االخرى املعنية بحقوق 
االنسان، التي ال تقبل التمييز في 
العمل بأي صورة من الصور، او 

ألي سبب من االسباب.
وقد يكون املجال متاحا بشكل 
افضل من خالل اضافة مواد بديلة 
ضمن قانون دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في القطاعات 
غير احلكومية رقم 19 لسنة 2000 
تنص على ان تتساوى مستويات 
وشروط عمل الكويتيني العاملني 
في القطاع اخلاص مع نظرائهم 
في احلكومة كحد ادنى، على ان 
تصاغ االستحقاقات التي ستترتب 
على املواد املقترحة باعتبارها من 
حقوق املواطنة، وذلك على نسق 
امل���ادة 3 من قانون دعم العمالة 
الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والتي 
تقضي بأن تؤدي احلكومة لكل 
كويتي يلتحق بالعمل لدى القطاع 
اخلاص او القطاع احلكومي عالوة 
اجتماعية وعالوة اوالد بالنسب 
والشروط والضوابط التي يضعها 
مجلس الوزراء، فهذه املادة تضع 
حكما ينسحب اثره على جميع 
الكويتيني دون غيرهم من العمالة 
الوافدة ضم���ن حقوق املواطنة 
ودون ان ينط���وي ذلك على اي 

شبهة متييز بسبب العمل.
� من الضرورة مبكان ادراك ان 
التشريع موجه الكثر من مليون 
ومائتي ال���ف عامل يعملون في 
القطاع اخلاص وليس للعاملني 
في قطاعات بعينها، وال للعمالة 
الكويتية فقط، اننا من اجل منح 
امتيازات ومكتسبات لنسبة ال 
تزيد على 4% م���ن اجمالي قوة 
العمل في القطاع اخلاص ميثلون 
العمالة الكويتية، سيتم االغداق 
بالقدر نفسه من السخاء على ال� 
96% الباقني دون حتس���ب ملدى 
اآلثار السلبية لذلك على تكاليف 
االنتاج واملزايا التنافسية، وهذا ما 
ال يستقيم مع اي قياس اقتصادي 

سليم.
� ان التشريع للعمل في القطاع 
االهلي ينبغي ان يكون ذا بعدين 
اقتصادي وهو االهم ثم يأتي بعد 
ذلك البعد االجتماعي، واالهمية 
النس����بية للبع����د االقتصادي 
تأت����ي من انه ه����و الذي يحمل 
البعد االجتماع����ي على عاتقه 

ويجعل حتقيق����ه ممكنا، ومن 
ثم كان من الطبيعي ان نتعامل 
مع املش����روع الذي ب����ني ايدينا 
من منظور اقتص����ادي انتاجي 
مثلم����ا تفعل دول اجلوار، ألننا 
في النهاية نتنافس في س����وق 
خليجي واقليمي ودولي واحد، 
واذا كانت ظروف العمل في الدول 
التي نتناف����س معها اقل ارهاقا 
لصاح����ب العمل وحترص على 
التخفيف من اعبائه والتزاماته 
بش����كل افضل مما هي عليه في 
الكويت، فإن ذلك يعني ببساطة 
اننا مننح تلك الدول � بوعي او 
من دون وعي منا � ميزات نسبية 
في تكلف����ة اي منتج لكي تكون 
اكثر قدرة وكفاءة على منافسة 
منتجاتنا في االس����واق احمللية 

واخلارجية.
ثانيًا: وقفة للمقارنة  

قد تكون املقارنة ضرورية في 
مواجهة قناعات مبنية حصريا 
على االجتهاد والرغبة في االصالح 
دون غيرهما لتبيان مدى حاجة 
هذه القناعات الى منظور اوسع 
ومفهوم اش���مل لضبط اجتاهها 

وتطوير موقفها.
وقد اخترنا للمقارنة اربع دول 
تعتبر االكثر متاثال مع اوضاع 
الكوي���ت: ثالث منه���ا خليجية 
والرابعة من بني الدول العربية 

ذات النهج االقتصادي احلر.
وتتركز ابرز التفاوتات فيما 

يلي:
� بالنس���بة لس���اعات العمل 
يقترح التعديل ان تكون 40 ساعة 
في االس���بوع في حني تبلغ 48 

ساعة في الدول االربع.
� بالنسبة للتغيب عن العمل 
املوج���ب للفصل ينص التعديل 
على انه في حال انقطاع العامل 
ملدة 15 يوما متصلة او 30 يوما 
متقطع���ة، بينما في الدول محل 
املقارنة 7 ايام متصلة و15 يوما 

متفرقة.
� بالنس���بة لس���اعات العمل 
االضافي في االقتراح يحس���ب 
االجر عنه���ا مضاعفا، بينما في 
الدول االرب���ع مقابل 25% زيادة 

في االجر.
� بالنسبة لتش���غيل العامل 
يوم راحته االس���بوعية حسب 
االقتراح ضع���ف االجر + اجره 
االصلي + ي���وم راحة بديل اي 
ان تش���غيل العامل يوم راحته 
االسبوعية يكلف صاحب العمل 
ثالثة اضعاف االجر + يوم بديل، 
اما في الدول االربع فمقابل %150 

او يوم بديل.
� بالنس���بة الجازة احلج في 

 21 االقتراح وفي املشروع تبلغ 
يوما براتب كامل، وبعد س���نة 
واحدة من االلتحاق بالعمل بينما 
في الدول االربع من دون راتب، 
وبعضه���ا بعد خمس س���نوات 
واالخ���رى تربطه���ا باالقدمية 

وظروف العمل.
� جميع قوانني الدول االربع ال 
تتضمن نصوصا تتعلق بفصل 

العامل دون مبرر.
� كما ان قوانني العمل في الدول 
االرب���ع ال تتضمن نصا بإعطاء 
املرأة العاملة اجازة عدة مدفوعة 

االجر.
� بالنسبة حلق صاحب العمل 
في انه���اء عقد العمل غير محدد 
املدة، جعل املش���روع ذلك بعد 
اخطار العامل بثالثة شهور على 
االقل، في ح���ني جتعل القوانني 
االخرى مدة االخطار شهرا واحدا 

فقط.
في ضوء ه���ذه النماذج التي 
ميكن القياس عليها في مختلف 
م���واد القان���ون، يقتضي االمر 
اعادة دراسة نصوص املشروع 
املقترحة من خالل  والتعديالت 
مقارنة موضوعية مع قوانني العمل 
التعاون ودول  في دول مجلس 
اخ���رى ذات نهج اقتصادي حر، 
مع ادراك كامل بأن اي تفاوت في 
مستويات وشروط العمل يترتب 
عليه فرض اعب���اء جديدة على 
صاحب العمل سيضعف تنافسيته 
ويضر باقتصاد البالد والشرائح 
االجتماعية التي استهدف مشروع 

القانون مصلحتها.

ثالثا: وقفة مع التكلفة

لتبي���ان بعض م���ا تنطوي 
التشريعية من  التفاوتات  عليه 
فروق باهظة في التكلفة فيما بني 
املشروع ومقترحات التعديل من 
جهة والنصوص املماثلة لها في 
تشريعات الدول االربع نسوق فيما 

يلي مناذج واضحة الداللة:
املقترحات املطروحة  � من 
جعل ساعات العمل 40 ساعة 
في االسبوع بدال من 48 ساعة 
املطبقة في دول اخلليج العربية 
وفي معظم دول العالم واملقبولة 
عاملي���ا، وينبغي ان ندرك هنا 
انه س���يترتب على ذلك زيادة 
في تكلفة عنصر العمل تصل 
الى 20% م���ن كلفتها احلالية 
وعلى فرض ان حجم العمالة 
الوافدة في القطاع االهلي حاليا 
يناهز 1.200.000 فسيكون حجم 
العمالة املطلوب اس���تقدامها 
لتعويض النقص املترتب على 
تقليل ساعات العمل هو 240 الف 

عامل تصل تكلفتهم السنوية 
املباشرة نحو 865 مليون دينار 
بخالف ما تتكلفه الدولة مقابل 

املرافق واخلدمات.
� ثمة اقتراح آخر يدعو الى 
احتس���اب االجر عن س���اعات 
العمل االضاف���ي مضاعفا بدال 
من احتسابه على اساس %25 
زيادة على االجر العادي املطبقة 
في كل ال���دول احمليطة، وهذا 
يعني ان العم���ل االضافي في 
حال االخذ بهذا االقتراح سيكلف 
صاحب العمل اربعة اضعاف ما 
يدفعه في ظل القانون احلالي، 
وعلى سبيل املثال فإن صاحب 
العمل الذي اعتاد ان يدفع 1000 
دينار مقاب���ل العمل االضافي 
مبوجب القانون احلالي � وهو 
الساري في دول  نفس املعدل 
اجلوار � سيكون عليه ان يدفع 
4000 دينار سنويا وفقا للنص 

املقترح.
� ان كل هذا الس���خاء الذي 
حققه املش���رع للمرأة العاملة 
مبنحها اجازة عدة ملدة اربعة 
ايام، واجازة  اشهر وعش���رة 
وضع ملدة سبعني يوما تتمتع 
معها باجازتها االعتيادية كاملة، 
وس���اعتني للرضاعة، وجواز 
حصولها على اج���ازة ملدة ال 
تزيد على اربعة اشهر لرعاية 
الطفولة، ولو قدر لها ان حتصل 
عل���ى اجازة وضع مع االجازة 
الرضاعة  االعتيادية وساعتي 
فقط � وهو امر طبيعي ومعتاد 
� لبلغ اجمالي ايام انقطاعها عن 
العمل 172 يوما في العام الواحد، 
هذا بخالف االجازات املرضية 
واحلج والعطل الرسمية، وهذا 
يعني في النهاي���ة انها تعمل 
بطاقة ال تتجاوز 52% من طاقة 
عمل الرجل، ومع وجود نص 
في املشروع يقضي مبساواة 
املرأة بالرجل في االجر، ونص 
آخر ال يجيز له���ا العمل ليال، 
الى نتيجة ذات  فاننا نخلص 
شقني: اولهما ان عمل املرأة يحمل 
صاحب العمل تكاليف باهظة 
جتعله ينصرف عن تش���غيل 
النس���اء ملا ينطوي عليه من 
تكلفة عالية بال مردود مواز، 
وثانيهما ان املشروع في هذه 
احلالة يكون قد اضر بقضية 
عمل املرأة من حي���ث اراد ان 
ينفعها، وظلمها من حيث اراد 

ان ينصفها.
هذه مناذج مختارة اليضاح 
فداحة التكاليف التي ميكن ان 
يتحمله���ا صاح���ب العمل اذا 
متت ترجمة جميع التفاوتات 

ف���روق في  الى  التش���ريعية 
التكلفة.

رابعًا: وقفة مع حق التشاور

الوزارية  القرارات  � تشكل 
التي يصدرها وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل تش���ريعا 
موازيا ومكمال لقانون العمل، 
م���ن هن���ا تكتس���ب اهميتها 
وضرورة التحسب النعكاساتها 
على اصح���اب العمل، وكل ما 
تتطلع الي���ه الغرفة ان تأخذ 
هذه القرارات حقها من الدراسة 
والتشاور، حرصا على استقرار 
عالقات العم���ل، وحفاظا على 
متانة االقتصاد الكويتي وقدرة 
املنافسة  الكويتي على  املنتج 
داخليا وخارجي���ا، واذا كانت 
القائمة واملواثيق  التشريعات 
الدولية فضال عن اصول املمارسة 
الدميوقراطية تفرض عليها ابداء 
الرأي، وتلزم اجلهات الرسمية 
بالتشاور معها في كل ما يتعلق 
بدوائر اختصاصها فإن الغرفة 
العمل  كمنظمة متثل اصحاب 
في الكويت تسعى جاهدة الى 
تعزيز وانعاش آليات التشاور 
والتنسيق مع وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل في مختلف 
االمور التشريعية والتنظيمية 
التي تهم اصح���اب العمل في 
الكويت والتي تؤثر بالقطع في 
كفاءة اداء القطاع اخلاص ودوره 
احملوري في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية للبالد.
� وجتدر االشارة في هذا السياق 
الى ان منظمة العمل الدولية منذ 
تأسيسها عام 1919 اعتمدت ثالثية 
التنظيم والتش���كيل والتمثيل 
هيكلة وتش���ريعا، وجاء ميثاق 
املنظمة املعروف باس���م ميثاق 
فيالدلفيا الذي مت قبول عضوية 
الكويت في املنظمة عام 1961 على 
اساس االلتزام به مؤكدا ان جهود 
حتس���ني ظروف املعيشة داخل 
كل امة وعلى املس���توى الدولي 
البد ان يسهم فيها ممثلو اصحاب 
العمل والعمال على قدم املساواة 
مع ممثلي احلكومات، مشتركني 
معهم في النقاش احلر واحلوار 
الدميوقراطي بغ���رض حتقيق 

الرفاه للجميع.
املفهوم كان  وفي اطار ه���ذا 
توجه الغرفة للمطالبة بتضمني 
مشروع القانون نصا يؤكد تفعيل 
مبدأ التشاور كحق اصيل ملنظمات 

اصحاب العمل والعمال.
� وفيما يتعل���ق باملادة 139 
التي تنص على ان تشكل بقرار 
م���ن الوزير جلنة استش���ارية 

لشؤون العمل تضم ممثلني عن 
الوزارة ومنظمات اصحاب االعمال 
والعمال ومن يراه الوزير تكون 
مهمتها ابداء الرأي فيما يعرضه 
الوزير م���ن موضوعات  عليها 
القرار اجراءات دعوة  ويتضمن 
اللجنة والعمل فيها وكيفية اصدار 

توصياتها.
ويتضح من قراءة النص انه 
جاء مفرغا من اي مضمون فاللجنة 
مشكلة بقرار من الوزير وتضم 
في عضويتها م���ن يراه الوزير 
ومهمتها ابداء الرأي فيما يعرضه 
عليها الوزير، وجتتمع متى شاء 
الوزير ويتضمن ق���رار الوزير 
اجراءات دع���وة اللجنة والعمل 
فيها وكيفية اصدار توصياتها، لذا 
ترى الغرفة ان مثل هذه اللجنة 
ال تلبي مطلب الغرفة في تأكيد 

مبدأ التشاور الثالثي.
� ان كل ما تتطلع اليه الغرفة 
هو ان يتضمن القانون نصا يؤكد 
مبدأ التشاور كحق اصيل ألطراف 
االنتاج باعتبارهم اطرافا رئيسية 
في عالقات العمل في القرارات 
الوزاري���ة التي ترتب التزامات 
العمل وتؤثر في  على صاحب 
عالقته بالعاملني لديه، وذلك في 

ضوء االعتبارات التالية: 
ان الغرفة س���تكون س���ندا 
التش���اور  للحكومة من خالل 
وتبادل ال���رأي واحلوار، اذا ما 
تسنى لها الوقوف على الدوافع 
واملبررات إلصدار القرارات ورمبا 

تسهم في تهيئة اصحاب العمل 
لقبولها وااللتزام بها رغم ما قد 
يترتب عليها من تأثير س���لبي 

في الظاهر على نشاطهم.
ان القوانني والقرارات املنظمة 
للعمالة لها بعدها االقتصادي 
وانعكاس���اتها املباش���رة على 
نشاط اصحاب العمل من التجار 
والصناعيني ومن ثم يصبح من 
الغرفة وم���ن واجبها في  حق 
آن مع���ا ان تطالب بإعمال مبدأ 
التشاور واحلوار في مثل هذه 
االمور بصفتها مؤسس���ة ذات 
نفع عام غايتها تنظيم املصالح 
التجارية والصناعية ومتثيلها 
والدفاع عنها، وفق نص املادة 

األولى من قانون الغرفة.
مع ان احلوار املطلوب يبقى 
مجرد تشاور وللسلطة املسؤولة 
بعد ذلك ان تأخذ اوال مبا اسفر 
عنه، اال انه سيضفي نوعا من 
التفاهم واالنسجام على العالقة 
بني سلطة اتخاذ القرار واالطراف 
املتأثرة به حت���ى ان تضررت 

منه.
قد يكشف احلوار والتشاور 
للجهات املسؤولة عن امور غابت 
عنها او اشكلت عليها، وقد يسفر 
اقتراحات وحل���ول بديلة  عن 
تؤدي الغرض وال تلحق ضررا 

بأحد.
ه���ذه رؤية غرف���ة جتارية 
وصناعة الكويت تطرحها بكل 

الشفافية والوضوح.

رأي غرفة التجارة والصناعة في قانون العمل بالقطاع األهلي

البادية للتحف أول  افتتحت مؤسسة 
فروعها مبجمع املثنى مبدينة الكويت، 
وحضر حفل االفتتاح حشد كبير من 
املواطنني حيث جابوا املعرض وابدوا 
الش���ديدين  إعجابهم واستحس���انهم 
باملعروض���ات مب���ا متثله م���ن قيمة 

كبي���رة خاص���ة وانها متث���ل التراث 
الكويتي العري���ق، وكان للديكور أثرًا 
كبيرًا في إبراز املعروضات حيث أثنى 
الزوار على التميز والتنوع واالسلوب 
اجلديد في العرض الذي عكس أسلوبًا 

جديدًا وشكاًل فريدًا.

مؤسسة البادية للتحف تفتتح أول فروعها


