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العازمي: جميع المعاقين في الكويت يستنكرون 
االعتداء على الزيد ويطالبون بالقبض على الجاني

بشرى شعبان
ادارة  قال رئيس مجل���س 
الكويت���ي للمعاقني  الن���ادي 

مه���دي العازمي ان ما تعرض 
الزيد والذي  له االعالمي زايد 
يعد بعيدا عن اخالقياتنا عمل 

اجرامي بعيد عن عادات واخالق 
اه���ل الكويت وان من قام بهذا 
العمل ما هو اال شخص ارهابي 

ويجب االس���راع ف���ي القبض 
الى السلطات  عليه وحتويله 
 املختصة ليكون عبرة المثاله من
املجرم���ني واخلارج���ني ع���ن 

القانون.
واضاف العازمي في تصريح 
صحافي: انني باسمي ونيابة عن 
اخواني اعضاء مجلس االدارة 
وباسم اخواني واخواتي املعاقني 
واملعاقات نستنكر ما تعرض 
له االعالم���ي الزيد من هجوم 
وحشي ال يستحقه هو وامثاله 
الشرفاء واننا ندعو معالي وزير 
الداخلية الرجل الذي عهدنا منه 
وقوف���ه الى جانب احلق دائما 
الى ان يقف وقفاته الشجاعة 
املعهودة ويجند قواته للقبض 
على ذلك املجرم السفيه وهذا 
ليس ببعيد على رجاالت وزارة 
الداخلية والشعب جرب وقفاتهم 

الى جانب احلق.

محاكمة عادلة

وتساءل العازمي: ما اجلرم 
الذي قام ب���ه الزيد ليتعرض 
ال���ى ذلك االعت���داء اآلثم؟ هل 
النه رج���ل مخل���ص ومحب 
لوطنه قام بواجبه الصحافي 
خير قيام لكشف حقيقة شلة 
فاسدة؟ وهل يكون جزاؤه ان 
يرسل له ش���خص مجهول ال 
يعرف اهلل وغير محب للكويت 
للقيام بهذا العمل غير الشريف؟ 
لكننا جموع املعاقني بالكويت 
نعلن تضامننا الى جانب الزيد 
ولن نرتاح اال بعدما يتم القاء 
القبض عل���ى املجرم ويوضع 
خلف القضبان ويحاكم احملاكمة 
العادلة جراء ما قام به من جرم 
مش���هود للجميع وفي وضح 

النهار.
واشار العازمي الى ان ابناء 
الكويت ال يرضون بهذا العمل 
الدنيء من شخص اقل ما يطلق 
عليه انه مجرم بكل ما حتمل 
هذه الكلمة من معنى وان هذا 
العمل ما هو اال عمل جبان من 
ش���خص غدار اراد ان يسكت 
صوت احلق لكن نقول له لن 
تنال الذي في رأسك انت ومن 
وراءك الن الشرفاء امثال الزيد 
لن يسكتوا عن الفساد في البالد 
ونهب خيراتها وان هذا احلادث 
سوف يجعلنا اكثر اصرار على 

احملاربة املفسدين.

المهيري لـ »األنباء«: دول التعاون تسير باالتجاه الصحيح نحو إلغاء نظام الكفيل
مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون في دول التعاون أشاد بتجربة الكويت في إنشاء مركز إليواء العمالة الوافدة

سالم املهيري

املهيري يتحدث إلى الزميلة بشرى شعبان

الكويـت سـباقة فـي إنجـازات تنظيـم سـوق العمـل وأول دولـة فـي المنطقـة شـهدت والدة اتحـاد للعمـال
الصحة والسـامة المهنية واسـتخدام واسـتقدام العمالة مشـاريع مطروحة على جدول أعمال مجلس عمل »التعاون«

بشرى شعبان
أش��اد مدي��ر املكت��ب التنفيذي ملجل��س وزراء العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة لدول مجلس التعاون س��الم املهيري بتجربة الكويت في 
انش��اء مركز اليواء العمال��ة الوافدة التي تواجه مش��اكل، معتبرا انه 
يدل على اهتمام الكويت وهي الس��باقة باستمرار في هذه اخلطوات. 

وكش��ف عن قيام املكتب التنفيذي بإعداد ع��دد من القوانني اخلاصة 
باستقدام العمالة واس��تخدامها، والصحة والسالمة املهنية، باالضافة 
ملش��روع قانون استرش��ادي ينظ��م وكاالت اس��تخدام العمالة التي 
ستكون مطروحة على جدول اعمال مجلس وزراء العمل ملجلس دول 

التعاون.

ورأى ان دول اخلليج من اقل الدول التي تأثرت اسواق العمل فيها 
باألزمة املالية، حيث خس��ر العالم 240 ملي��ون فرصة عمل لكن دول 
املنطقة ما زالت تس��تقطب العمالة. واك��د ان جميع قوانني العمل في 
دول مجل��س التعاون مأخوذة من االتفاقي��ات الدولية، وامور اخرى 

تطرق لها املهيري في لقاء مع »األنباء«، فإلى تفاصيله:

نداء من 18 نقابة للمدير اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية
ثماني عش��رة نقابة مشهرة تقوم وزارة الشؤون بالتواطؤ مع احتاد العمال باختراق 

شؤونها بالرغم من انها ليست عضوة في االحتاد وال تعترف به.
وهو يتش��كل من 9 نقابات فقط في حني ان االحت��اد الوطني للنقابات لديه 18 نقابة، 
ومكتب منظمة العمل الدولية في الكويت ال يوصل شكاوى املنظمات النقابية الى املنظمة 
وهناك ش��كاوى ضده من النقابات. حاولت »األنباء« االتصال مبدير مكتب منظمة العمل 

الدولية ثابت الهارون ولم يرد على االتصال.

ه��ل مت اطالعكم على مش��روع قانون العمل 
اجلاري مناقشته في الكويت وما رأيكم به؟

لالس����ف لم نطلع عليه لكن مجلس وزراء 
العمل لدول مجلس التعاون اصدروا قانون عمل 
استرشاديا مستندا الى قوانني العمل املعتمدة في 
دول املجلس واملأخوذة من االتفاقيات العربية 
والدولية للعمل، واعتقد ان االخوان في الكويت 
استرشدوا بقانون مجلس التعاون ونحن كنا 
قد حرصنا خالل اعداد القانون االسترش����ادي 
على االستناد لالتفاقيات الدولية وهذا معمول 
به في كل دول العالم والتي يشارك في وضعها 
اطراف العمل الثالثة )اصحاب العمل، احلكومة 
واالحتادات العمالية(، والكويت سباقة في تنظيم 

العالقة بني اطراف العمل املختلفة.

إلغاء نظام الكفيل

ما رأيكم في اخلط��وات التي اتخذتها الكويت 
بشأن الغاء نظام الكفيل؟

 ال يوجد شيء اسمه كفيل في عالقات العمل 
هن����اك صاحب عمل وعام����ل ويحكم عالقتهما 
القانون، واخلطوات التي خطتها الكويت ايجابية 
باالخص في ناحية منح العامل حرية االنتقال 
من عمل الى آخر بع����د انتهاء عقد عمله، وفي 
مملكة البحرين قام����وا بنفس اخلطوات حتى 
توصلوا الى اتخاذ القرار بالغاء نظام الكفيل، 
وكل دول مجلس التعاون متش����ي في االجتاه 

الصحيح بهذا الشأن.
إذن من يكون مس��ؤوال عن اس��تقدام العمالة 

وتشغيلها؟
استقدام العمالة مسؤولية احلكومة، حيث 
يتقدم صاحب العم����ل بطلب اصدار تصاريح 
عمل الى هيئة سوق العمل كما هو معتمد في 
البحرين حاليا، وبعد دراسة الطلب وعلى ضوء 
احلاجة الفعلية يتم منح صاحب العمل تصاريح 
عمل للعمالة الوافدة، كما يستند إلى ممارسات  
صاحب العمل السابقة اذا لم تكن لديه مخالفات 

لقانون العمل لناحية توفير الس����كن وس����داد 
الرواتب والوجود الفعلي والفاعل للمنشأة يتم 

منحه تقدير احتياج.

احتياجات العمالة

لكن ف��ي الكويت اجتاه إلنش��اء إدارة ضمن 
قطاع العمل لتقدير احتياجات العمالة، وحاليا هناك 

أقسام في إدارات العمل، لذلك هل هو كاف؟
الكوي����ت من أقدم الدول في منطقة اخلليج 
تنظيما لس����وق العمل، فهي شهدت والدة أول 
احتاد للعمال والذي يساهم في حل الكثير من 
املش����اكل، وهي صاحبة أقدم عالقة بني أطراف 
العمل وبالتأكيد هي تدرك كيفية التعامل مع ملف 
العمالة سواء بإنشاء إدارة مستقلة أو أقسام، 
املهم ان تنظم عملية اس����تقدام العمالة وتضع 

حدا لكل ما يقال عن جتار اإلقامات.
لك��ن هناك إضراب��ات وتقارير دولية تش��ير 
ال��ى وجود مالحظ��ات على الكوي��ت وباقي دول 

اخلليج؟
صحيح، شهدت الساحات اخلليجية بشكل 
عام موجات إضرابات لكن قياسا بحجم األزمة 
املالية العاملية وما تعرضت له الشركات تكاد 
ال تذكر باألخص في الكويت واس����تطاع احتاد 
العمال ووزارة الشؤون حل الكثير من املشاكل 
وهو الدور الرئيس����ي لالحتاد في الوقوف الى 
جانب العمالة ومساندتها وايضا دور الشؤون 
كان متميزا في سرعة املعاجلة والزام الشركات 
بالرغم م����ن األزمة املالية بالوفاء بعقودها مع 

العمالة وهي تسجل للكويت.

240 مليون فرصة عمل

لكن الدور الرئيسي في حل مشكلة اإلضرابات 
في الكويت كان للوزارة، واالحتاد رمبا ساهم في 

البعض منها، كيف كان وقع ذلك؟
 صحيح، وهي تس����جل للحكومة الكويتية 
متمثلة في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

ولذلك وبالرغم من األزمة العاملية املالية وتضرر 
ما يزيد على 240 مليون فرصة عمل فمازالت 
دول اخلليج مقصدا للعمالة في كل أنحاء العالم 

ونأمل ان يستمر ذلك.

لكن هناك تهما تس��اق باس��تمرار حول قيام 
ه��ذه الدول باالجتار بالبش��ر، كيف تردون على 

ذلك؟
موضوع االجتار بالبش����ر موجود في كل 

دول العالم مبا فيها دول اخلليج لكن في دول 
اخلليج قوان����ني للعمل تراعي ظروف العامل 
وتس����انده وال أعتقد انها ظاهرة، رمبا الكالم 
عن االجتار بالبشر في دول اخلليج مبالغ فيه، 
كما ان املجلس التنفيذي ملجلس وزراء العمل 
في دول اخلليج أصدر قانونا خاصا للعمالة 
املنزلية وهناك اتف����اق بني الدول ونصوص 
في القانون تنظم العالقة بني صاحب العمل 
)املن����زل( واخلدم رمبا هناك ح����االت فردية 
تعاني مشاكل اذا نظرنا لألعداد الكبيرة لهذه 
العمالة ورغم ذلك تعمل الدول على معاجلتها، 
وهناك إجراءات قانونية اتخذتها وزارات العمل 
والشؤون االجتماعية تعاقب املخالف لالتفاقية 
واذا كان����ت هذه احل����االت الفردية ال تعرض 
مشكلتها نتمنى من اي عامل منزلي يتعرض 
ألي ن����وع من االنتهاكات حلقوقه عدم التردد 
في تبليغ السلطات املعنية، وهي تعطي احلق 

لصاحبه سواء رب العمل او العامل.
كما ان في كل دول مجلس التعاون إدارات 
مختصة بأوضاع العمالة املنزلية وهناك ضوابط 

وضعت للحد من االجتار بالبشر 
وهنا نقولها بصراح����ة اللوم ال يقع على 

السلطات.

مركز اإليواء

ه��ل زرمت مركز االيواء الذي انش��أته وزارة 
الشؤون وما رأيكم في هذه اخلطوة؟

انها خطوة متقدمة انشاء مركز اليواء العمالة 
وهذا ليس بغريب على الكويت الس����باقة في 
ش����تى املجاالت وهذا اجناز يسجل للكويت، 
الستخدامها مركزا يقدم جميع اخلدمات للعمالة 
التي تواجه مشاكل وهو يدل على مدى اهتمام 

الكويت بهذه الفئات.

إبطاء بالتنفيذ

هن��اك مأخذ على دول اخلليج هو االبطاء في 

التصديق على االتفاقيات الدولية واالبطاء بالتنفيذ 
ما رأيك بهذا الكالم؟

ان جميع االتفاقيات الدولية يتم وضعها على 
هامش مؤمتر العمل الدولي وكدول خليجية او 
اي دولة في العالم قبل ان تصدق على اي اتفاقية 
تقوم بدراستها ومدى مطابقتها لطبيعة كل دولة، 
واما ان تصدق عليها او ال تصدق عليها، هناك 
حرية في موضوع التصديق للدول، ونحن في 
دول مجلس التع����اون التزمنا بعد التصويت 
على جميع االتفاقيات الدولية االساسية على 
سبيل املثال اخلاصة بتحديد ساعات العمل، حق 
العمال في اقامة النقابات والسالمة املهنية، وعدم 
التمييز، وعمالة االطفال وغيرها واجلميع ملتزم 
بجميع االتفاقيات املوقعة كما ان لدينا مندوبني 
ف����ي جلنة اخلبراء القانونية في منظمة العمل 

الدولية وهذا اجناز يسجل ملجلس التعاون.

استقدام العمالة

هل من مشاريع قوانني خاصة يجري اعدادها 
في املكتب التنفيذي؟

نعمل حاليا على قانون استخدام واستقدام 
العمالة وهو مطروح على جدول اعمال مجلس 
وزراء العمل لدول التعاون اخلليجي في دورته 
املقبلة، ودراس����ة للصحة والسالمة العمالية 
حيث يقوم املجلس بوضع اللمس����ات االخيرة 
عليها، ودراس����ة تصور لتنظيم عمل الوكاالت 
اخلاصة باس����تخدام العمالة جار اعداد دراسة 

استرشادية لها.
كيف تنظر الى جتربة الكويت في تنظيم سوق 

العمل؟
الكوي����ت من الدول التي حترص دائما على 
صيانة حقوق العمالة وهي سباقة في تنظيم 
التركيبة الثالثية الط����راف العمل ونتمنى ان 
يس����اهم قانون العمل اجلديد اجلاري اعداده 
في استقرار اوضاع العمالة في الكويت سواء 

الوطنية او الوافدة.

)أسامة البطراوي(


