
 الخميس ا�مــــــة 
  ١٩  نوفمبر ٢٠٠٩ 

 قدم النائب خلف دميثير العنزي اقتراحا برغبة  12 
بشأن «إنشاء مدرستني للمرحلة االبتدائية واخرى 
للمتوسطة في منطقة غرناطة، وذلك لعدم وجود 

مدارس لهذه املراحل في املنطقة».
  وقدم دميثير اقتراحا آخر بشـــأن «تخصيص 
موقع في قطعة ٣ في منطقة غرناطة لعمل حديقة 

عامة». 

 أعلن النائب ســـعدون حماد عن انه سيعقد في 
العاشرة من مساء اليوم اجتماعا تشاوريا بحضور 
النائبـــني خالد الطاحوس ود.محمـــد احلويلة في 
ديوانه مبنطقة صباح السالم لتدارس مستجدات 
ملف التلوث في املناطق اجلنوبية وتقرير املوقف 
من االستجواب املقرر تقدميه لسمو رئيس مجلس 

الوزراء على خلفية هذه القضية.

  واكد حماد في تصريح للصحافيني مبجلس األمة 
ان الهدف من االجتماع التنســـيق والتشاور بشأن 
معانـــاة األهالي وكيفية تعاطي احلكومة مع املهلة 
التي منحت لها من قبل النواب قبل حتريك املساءلة 
السياســـية، متمنيا على احلكومة االسراع في أداء 
مسؤولياتها جتاه هذه القضية حتى ال تضطر النواب 

الستخدام أدواتهم الدستورية لتقومي اخللل. 

 حماد يتدارس مع الحويلة والطاحوس ملف التلوث في أم الهيمان اليوم دميثير إلنشاء مدرستين في منطقة غرناطة

 علي الدقباسي جانب من جلسة أمس مرزوق الغامن

 د.محمد احلويلة يطلب نقطة نظام أثناء نقاش املجلس مواد قانون العمل صالح عاشور متحدثا  

 الخالفات النيابية على تعديل المواد حالت دون تمريره وتأجيل استكمال مناقشته لجلسة ٨ ديسمبر المقبل 

 المجلس أخفق في إقرار قانون العمل في القطاع األهلي 
 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

  ناقش مجلس االمة في جلسته العادية التكميلية امس مشروع القانون في شأن العمل في القطاع االهلي 
والتعديالت املقدمة عليه.

ــة اختالفات نيابية وحكومية عديدة في وجهات النظر على التعديالت املقدمة على مواد  ــهدت اجللس   وش
القانون، ما جعل من الصعوبة مبكان االنتهاء من مواد القانون جميعها.

ــجيع الشباب    وقال عدد من النواب ان قوانني العمل املعمول بها حاليا مجحفة بحق العمالة، مطالبني بتش
الكويتي على االنخراط في سوق العمل االهلي واعادة النظر في مسألة استقدام العمالة الوافدة.

  وذكر نواب آخرون ان بعض مواد القانون ال تتناسب واالتفاقيات التي صادقت عليها الكويت، داعني الى 
ــل املرأة واجازات الوضع والرضاعة وفق تلك االتفاقيات «امللزمة  ــرورة تعديل بنود القانون اخلاصة بعم ض

للكويت».
ــزز مكانتها في منظمات العمل  ــمعتها ويع ــد آخرون على اهمية اقرار القانون الذي يحفظ للدولة س   واك

الدولية، مبينني ان معدالت اجلرائم زادت اثر زيادة العمالة الهامشية في البالد.
ــتقلة الستقدام  ــاء هيئة مس   وانتقد بعض النواب تعديال نيابيا على احدى مواد القانون مبا يقضي بانش
العمالة الوافدة، مبينني ان من شأن ذلك زيادة مشكلة الكفيل «وعليه يجب اشراك وزارتي الداخلية والصحة 

في مجلس ادارة تلك الهيئة منعا لالجتار باالقامات وتنظيما لعمل مكاتب استقدام اخلدم».
  وقالوا ان من االهمية مبكان ايقاف استقدام العمالة الوافدة غير املؤهلة اضافة الى تشديد العقوبات على 

املخالفني للقانون من مكاتب اخلدم.
ــي تلك العمالة االمان  ــة الوطنية وتطمينات مبا يعط ــة ان يتضمن القانون ضمانات للعمال ــدوا أهمي   وأك

النفسي ويحفظ حقوقها في بالدها ويقف حائال امام ارباب العمل في حال الرغبة بتسريح املوظفني.
  ولم يتسن لالعضاء استكمال النقاش، حيث انتهى وقت اجللسة مما اضطر رئيس اجللسة النائب عبداهللا 
الرومي الى رفعها الى جلسة الثامن من ديسمبر املقبل، خصوصا بعد تزايد اخلالف النيابي على بعض املواد 

وتعطل سير اجللسة اكثر من مرة. 

 عاشور: إذا اقتصر جلب العمالة على أي جهة فسيضر باالقتصاد ويصادر حق الشركات

 العـدوة: الكويـت علـى قائمـة الـدول المسـيئة السـتخدام العمالـة الوافدة

 الدقباسي: نريد قانونًا يحمي العمالة الوطنية من أي جنسية ويشترط موافقة الحكومة عليه

 الطاحـوس: قانون العمل جيد ويجب خروجه بتشـريع من أجل سـمعة الكويت 

 جوهر: ما مصير المكاتب األهلية في حال الموافقة على مؤسسة استقدام العمالة؟

 البقية ص ١٣ 

ان من لديه مالحظة فعليه ارسالها 
للجنة.

  اتفاقية دولية

اتفاقية  الراشـــد: هناك    علي 
الكويـــت عليها  دوليـــة وقعت 
وتعتبر مبنزلة قانون وما حدث 
ان ما في القانون االهلي ال يتناسب 
مع االتفاقية التي أصبحت ملزمة 
للكويـــت، وقدمنا تعديالت على 
املـــرأة وفق هذه  تنظيم عمـــل 
االتفاقيـــة، وأمتنى من احلكومة 
واملجلس التصويت لهذا التعديل 

ملصلحة املرأة والكويت. 
  د.وليد الطبطبائي: استغرب 
اللجنة القتـــراح للعمالة  الغاء 
املنزليـــة على ان تكـــون الهيئة 
احلكومية مختصة باســـتقدام 
املنازل  الوافدة وخـــدم  العمالة 
ولألســـف بعض املكاتـــب لديها 
سجون حلبس اخلدم ومعاقبتهم 
ويجب تنظيم هذه القضية وملاذا 
ألغت اللجنـــة مادة التأمني على 
البطالة وقانون العمل األهلي هو 

محلها.
  الصيفي مبارك الصيفي: نعاني 
اليوم من مشـــكلة املتاجرة في 
اإلقامات وهناك أشخاص جنوا 
التجارة  مبالغ طائلة من هـــذه 
ونتمنى القضاء على هذه الظاهرة 
التي شوهت سمعة الكويت في 
اخلارج ونطالـــب بأن تدار هذه 

املؤسسة بعقلية ناضجة.
السلطان: «ال طبنا وال    خالد 
غدا الشر» ومعنى ذلك اننا ننقل 
الى  ادارة حكومية  الفســـاد من 
مؤسسة تابعة لوزير الشؤون. 
والبديـــل ان تكـــون هناك هيئة 
مستقلة لها صالحياتها ونظامها 
مع احلفـــاظ على بنود االتفاقية 
الدولية، واســـتنكر اعطاء املرأة 

التعامل مع الشـــركات التجارية 
واخلاصـــة؟ وال يوجد توصيف 
وظيفي لسلوكيات العمالة، وهناك 
جتار يسيئون الى سمعة الكويت، 
وهناك جتار يتاجرون بســـمعة 

الكويت.
العميـــر: ال طبنا وال    د.علي 
غدا الشـــر، فقطاع العمل تسبب 
في الكثير من املشاكل، فإذا كان 
هناك من لديه ٥٠ عامال هل يجب 
انشـــاء دور حضانة، باالضافة 
الى ساعتي رضاعة، وكيف ذلك 
والطفل موجود اصال في العمل 

معها داخل املؤسسة؟!
  حســـني احلريتـــي: االخوان 
ادخلوا مؤسسة عامة يرأسها أحد 
املسؤولني في وزارة الشؤون وهذا 
ال يجوز ولن يحل املشكلة، وأرى 
أن تكون هيئة عامة مستقلة بدال 
من ان تكون مؤسسة تابعة لوزارة 

الشؤون.
  د.ضيـــف اهللا بورمية: هناك 
لبس في هذه املادة، فهذه املؤسسة 
سيكون دورها اصدار تراخيص 
العمل والتأكد من حاجة الشركات 
وما فهمناه مـــن الوزير ان هذه 
املؤسسة ستكون فقط الستقدام 
العمالة وماذا عن اصحاب املكاتب 

وقطع أرزاقهم وهم كويتيون؟!
  عدنان املطوع: صاحب املكتب 
يستقدم عمالة سائبة وهامشية، 
وهنـــاك اضـــرار باملؤسســـات 
والشـــركات ويجب ان نوفر لها 

احلماية.
  ســـعد زنيفر: هـــذه القوانني 
مجحفة فراتب العامل ال يتجاوز 
الثالثني دينارا والعمالة ال حتصل 

على حقوقها كاملة.
  اجلســـار: اللجنة أرسلت الى 
اعضاء املجلس باملالحظات التي 
وردت باملالحظة االولى ومت حتديد 
٩/٣٠ لتســـلم الردود واجتمعنا 
االجتماع االول والرسالة مفادها 

التعديالت الشفوية فال نستطيع 
املضي بها.

  د.أســـيل العوضي: ناقشـــنا 
التعديالت وممثلو الشؤون كانوا 
موجودين في االجتماع ولم يرد 

الينا اي تعديالت أو مالحظات.
العفاســـي: ممثلو    د.محمـــد 
علـــى  حتفظـــوا  الشـــؤون 
التعديالت ولكن اللجنة لم تأخذ 

بتحفظهم.
  صالح عاشور: هذا قانون يدعم 
االقتصاد احمللي، وشيء جيد أن 
احلكومة تهتـــم بقضايا حقوق 
االنسان بالنسبة لالجئني، ولكن 
يجب ان تهتم بالعمالة الكويتية، 
والتعديل املقدم يعني وجود ادارة 
مركزية تتحكم في العمل، فهل هذا 
يعني الغاء املؤسسات االخرى. وما 
مصير مكاتب العمالة املوجودة 
حاليا؟ هل ستنتهي، ايضا هناك 

تناقض في هذه التعديالت.
  د.أســـيل العوضي: بالنسبة 
ملوضوع مكاتـــب جلب العمالة، 
فالنص واضح بأال يوجد سلطة 
جللب العمالـــة غير هذه اجلهة 
ومدة اعضاء مجلس االدارة، فهناك 

خلط بني جزأين.

  خطر كبير

  صالح عاشـــور: ســـنقع في 
خطر كبير جـــدا، فهل احلكومة 
من خالل هذه اجلهة ستجلب كل 
الكويت؟ فاحلكومة  العمالة في 
حينها تضر باالقتصاد وتصادر 
حق أي شركة أو مؤسسة سواء 
في القطـــاع اخلـــاص أو العام، 
وهذا اخلطأ واضـــح في النظام 
الرأسمالي، اما ان تكون احلكومة 
محل مكاتـــب العمالة فليس لها 

اخلبرة في ذلك.
  علي الدقباسي: ما أثاره صالح 
عاشـــور هو أمر يثيـــر عالمات 
استفهام بأن ليس في امكان الوزير 

 افتتح رئيس املجلس جاسم 
اخلرافي اجللسة التكميلية امس 
الساعة ٩٫٣٠، ثم مت تالوة اسماء 

املعتذرين.

  العمل في القطاع األهلي

  انتقـــل املجلـــس ملناقشـــة 
التعديالت التي قدمت على املداولة 
الثانية لقانون العمل في القطاع 

االهلي.
  عـــادل الصرعـــاوي: هنـــاك 
اقتراحات مقدمة منذ اســـبوعني 

وأمتنى تالوتها.
العفاســـي: نشـــكر    د.محمد 
املداولة  املجلس على اعتمـــاده 
االولى، وهذا قانون مهم جدا ويعد 
بديال للقانون السابق الذي مضى 
عليـــه الزمن وأصبح غير مالئم 
بســـبب االســـتحقاقات الدولية 
الكويـــت لالتفاقيات  وانضمام 
وخاصة حقوق االنسان، والقانون 
احيل للمجلس عام ٢٠٠٠ وتأخر 
أكثر مما يجب وأصبحت الكويت 
أسوأ ســـجل في حقوق االنسان 
بسبب تأخير صدور هذا القانون، 
وفي شهر ٥ املقبل هناك استحقاق 
دولي وايضا قانون جترمي االجتار 
بالبشر يفترض اقراره قبل شهر 

مايو املقبل.
  لذلك أطالب املجلس بان يقر 

القانون.
  د.أســـيل العوضي (املقرر): 
وردت بعـــض التعديالت للجنة 
الصحيـــة وانتهـــت اللجنة من 

صياغتها.
  د.محمد العفاسي: كنا نطمح 
الى ان تكـــون هيئة عامة تعنى 
بشؤون العمل ومسألة ان وكيال 
واحدا يقوم بهذا الدور أمر قليل 

جدا.
  الرئيس: لكي نطلع بنتيجة 
وال نتأخـــر، فأمتنـــى ان تقـــدم 
اما  احلكومة تعديالتها مكتوبة، 

ســـتقوم بدور املكاتب االهلية؟ 
فما مصيـــر هـــذه املكاتب؟ وال 
يوجد في القانون نص يحســـم 
هذا املوضوع اجلدلي، وفي حالة 
اغالق هذه املكاتب نكون قد رجعنا 
الى املربع االول، ولهذا نخشى ان 
تكون الدولة أو احلكومة تاجرة 
االقامات الوحيدة في ظل تفشي كل 

انواع الفساد االداري واملالي.
  سعدون حماد: أمتنى من الوزير 
توضيح هل سيكون هناك تنظيم 
للمليون ومائتـــي ألف، العمالة 
املوجودة في البلد، ووضع القانون 
ملدة ٥ سنوات، فلماذا وضع هذا 
العدد من الســـنوات؟ املفروض 
٤ سنوات، وهل احلكومة قادرة 
على السيطرة على مليون و٢٠٠ 

الف؟
  د.محمد العفاســـي: املؤسسة 
هي فقط الستقدام العمالة حتى 
ال يكون هناك تســـيب وتخدمها 
حســـب التقرير االحتياجي واما 
املليون و٢٠٠ ألف فهذه محل نظر 
وزارة الشؤون اآلن، ولكن املشكلة 
احلقيقية في استقدام العمالة بدون 

تنظيم.
  حسني مزيد: ما الضوابط في 

استقدام العمالة، واذا كان هناك 
عقود حكومية فتقدر االحتياج 
العمالـــة وتقضي على  وتراقب 

مكاتب العمالة.
  الرئيس: هـــل نكتفي في كل 
مادة بأن يتحدث ٤، اثنان مؤيدان، 

واثنان معارضان؟
  مسلم البراك: هناك مجموعة 
من االخـــوان قدمـــوا اقتراحات 
ونتمنى مـــن اللجنة قراءة هذه 
االقتراحات متهيدا لعرضها على 
املجلس وهي وصلت اللجنة قبل 

اعداد التقرير.
  عادل الصرعاوي: أقترح لكل 

متحدث دقيقتني.

  استخدام العمالة

  خالد العدوة: الكويت على قائمة 
الدول التي أساءت استخدام العمالة 
البشرية وكبرى الشركات ال تدفع 
رواتب منذ ٦ اشهر ويستخدمون 
أشد أنواع العذاب ووزارة الشؤون 
ال تســـتطيع أن تكبـــح جمـــاح 

الشركات املتوحشة.
  وهناك واسطات ورشاوى دون 
معايير ونعـــرف انكم يا معالي 
الوزير حتاولون اخلروج من هذا 

املأزق أمام حكومـــة غير قادرة 
النهـــوض والقيام بدورها  على 

الصحيح.
  خالد الطاحوس: قانون العمل 
يعتبر قانونا جيدا، والبد ان نخرج 
مثل هذا التشريع، واؤكد انه يجب 
ان يكون به تشريع لتجار االقامات 
الذين أساءوا لسمعة الكويت في 
احملافل الدولية واحلكومة دفعت 
به بعد فضيحة البنغاليني العام 
املاضـــي. وال شـــك ان احلكومة 
صادقت على االتفاقيات الدولية، 
والبد أن يتطابق هذا القانون مع 

االتفاقيات الدولية.
التقرير    عادل الصرعـــاوي: 
الثاني للجنة لم ترفق معه مذكرة 
تفسيرية ألن هناك تصويتا وفي 
التعديالت فان املؤسسة  مجمل 
بشكلها العام وضعت مفهوما عاما 
ولم حتدد تنظيم مكاتب العمل، 
ولكن تنظم طريقة االستخدام، 
واعطاء الوزارة حق تقدمي الدعاوى 
على النقابات في حال مخالفتها 
للقانون، وبالتالي أجد لزاما ان 
يكون هناك ممثلون جلهات اخرى 

مثل االحتادات والنقابات.
الهيئة    د.حســـن جوهر: هل 

السيطرة على هذه املؤسسة وهذا 
القانون ليس ســـهال واملفترض 
ان يعالج مشاكل حقوق االنسان 
والفساد والرشـــاوى ما يعطل 
مصالح املواطنـــني، ونطلب من 
وزير الشؤون اذا كان هناك حتفظ 
من احلكومة ان يكون واضحا قبل 

الدخول في التعديالت.
ان    وهذه املؤسسة املفروض 
يكـــون مجلـــس ادارتها واضحا 
وتعرف مـــا امكانياتها وهل هي 
قادرة على العمل والرقابة واالجابة 
عن االسئلة املتعلقة بسمعة الكويت 
وحتسني صورتها، وال نريد ان 
نتبنى قانونا ال توافق احلكومة 
عليه، واذا كان هذا القانون يتعلق 
بالعمالـــة الوطنية، فنحن نريد 
قانونا يحمي العمالة الوافدة من 
أي جنسية، فاملادة التاسعة من 
القانون مميزة وسيدفع املجلس 

بتحقيق هذا االجتاه.
  د.وليد الطبطبائي: أقترح أن 
الوزير مـــع فريقه على  يصعد 

املنصة.
  د.محمد العفاسي: التعديل على 
هذه املادة وعندنا الردود الوافية 
واملؤسسة ستقضي على مكاتب 

 (متين غوزال)  الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهللا الرومي وأمني السر دليهي الهاجري على املنصة
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