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شاركوا في املناقشة واالعداد 
وخرجنا بقانون متكامل.

وعن مالحظات ممثل منظمة 

الدولية وال يتعارض اطالقا 
مع االتفاقيات الدولية.

وأكد ان جميع اطراف العمل 

له أي تعويض.
ومن 3 الى 5 سنوات يحق 
له نصف املستحقات ومن 5 
الى 10 س���نوات يحق له ثلثا 
املكافأة وبعد ال� 10 س���نوات 

تكون املكافأة كاملة.
اما ف���ي حال���ة االقالة او 
االجبار على االس���تقالة ألي 
سبب فانه يس���تحق العامل 
جميع مستحقاته دون جتزئة 
بغض النظر عن املدة الزمنية 

التي قضاها في املؤسسة.
ال���وزارة تبذل  ان  وأك���د 
قصارى جهدها حلل مشكلة 
العم���ل وتش���جيع  س���وق 
املواطنني على االنخراط في 

العمل بالقطاع األهلي.

اجلدي���د، موضحا ان اللجنة 
العليا املس���ؤولة عن تنظيم 
القطاع  العمال���ة في  اوضاع 
األهلي س���تعقد اجتماعا لها 
فور ص���دور القانون لوضع 
الالئحة التنفيذية والقرارات 
الالزمة للتنفيذ والتي تصدر 

عن وزير الشؤون.
التعويضات  وعن صرف 
القانون  ومدى معاجلتها في 
الدوسري ان  اجلديد أوضح 
القانون عالج مسألة املستحقات 
للعمالة الوافدة وفق شرائح 
بالنسبة لالستقالة اذا لم مير 
ثالث سنوات على العمل في 
الش���ركة أو املؤسسة وتقدم 
العامل باالس���تقالة فال يحق 

الدوسري  اكد  الدولية  العمل 
انه���ا مالحظات متك���ررة اما 
بش���أن العمالة املنزلية فلها 
وضع خاص وتعالج بشكل 
مختلف وسيكون لها قانون 

مستقل.
وأكد الدوس���ري ان انشاء 
الهيئة املستقلة وفق القانون 
يجب ان تتم خالل سنة وعلى 
ان تعم���ل الوزارة على اعداد 
الالئح���ة التنظيمية االدارية 

للهيئة خالل هذه السنة.
الدوسري ان جميع  وأكد 
القرارات واللوائح الصادرة 
عن وزارة الش���ؤون بش���أن 
تنظيم العمل ستبقى سارية 
اذا لم تتع���ارض مع القانون 

الالئح���ة التنفيذي���ة جلميع 
النصوص التي حتتاج لذلك.

بدوره رأى الوكيل املساعد 
القانونية ورئيس  للشؤون 
املكلف���ة مبتابع���ة  اللجن���ة 
العمل في  ومناقش���ة قانون 
مجلس األمة جمال الدوسري ان 
القانون يلبي جميع احتياجات 
العالقة  العمل وينظم  سوق 
بني العام���ل وصاحب العمل 
وهو يس���اوي بني القطاعني 
احلكومي واخلاص لتشجيع 
العمالة الوطنية على االنخراط 

في القطاع اخلاص.
ورأى ان القان���ون متجدد 
كليا وهو على تكامل مع جميع 
املعايير والنصوص القانونية 

ينصف ويعطي أصحاب األعمال 
والعمال حقوقهم وهو يلبي 
جميع احتياجات سوق العمل، 
كما انه يعالج جميع املشاكل 

ويتابع حقوق العمال.
وعن انشاء هيئة مستقلة 
لش���ؤون العمل أكد املنصور 
انها الطريق الصحيح لتنظيم 
الكويت  ف���ي  العمل  س���وق 
وتعالج جميع املالحظات، وعن 
التعويضات للعمالة اوضح 
ان القان���ون يعطي كل ذوي 

حق حقه.
وعن بدء اإلعداد بالالئحة 
التنفيذية للقانون قال ان فور 
صدور القانون سنجتمع في 
قطاع العمل ونعمل على اعداد 

بشرى شعبان
أكد الوكيل املساعد لقطاع 
العمل منص���ور املنصور ان 
الوزارة عندما بادرت إلعداد 
قان���ون العمل اخ���ذت بعني 
االعتبار النصائح واملالحظات 
العمل  التي قدمته���ا منظمة 
الدولية وحرصت على ان يكون 
املعايير  القانون متوافقا مع 

واالتفاقيات الدولية.
وق���ال: القان���ون اكتم���ل 
الواردة  النص���وص  وجميع 
فيه ال تتعارض مع االتفاقيات 
الدولية املوقع عليها من قبل 

الكويت.
ورأى املنصور ان القانون 
اجلديد للعمل في القطاع األهلي 

»الشؤون«: قانون العمل ُمنصف ويمنح أصحاب األعمال والعمال حقوقهم
يلبي احتياجات سوق العمل ويساوي بين القطاعين الحكومي والخاص لتشجيع عمالتنا الوطنية على االنخراط في »الخاص«

الدوسري: يعالج المستحقات المالية للوافدين في حالتي اإلقالة أو االستقالةالمنصور: جمي�ع النصوص تتوافق مع المعايي�ر واالتفاقيات الدولية

جمال الدوسري منصور املنصور

إلزام إحدى الشركات بدفع الرواتب المتأخرة لعمالتها »المضربة« خالل أسبوع
بشرى شعبان

العمال����ة في إحدى  جتمهر مئات 
شركات القطاع اخلاص أمام مركز ميكنة 
وزارة الشؤون في اجلابرية ملناشدة 
الوزارة بإنصافهم لعدم قبض رواتبهم 
منذ أكثر من 6 اشهر واجتمع ممثلون 
عن هذه العمالة مع الوكيل املس����اعد 
الذي  العمل منصور املنصور  لقطاع 
أكد في تصريح صحافي ان »الشؤون« 
أجرت اتصاال مع الشركة واستدعت 
ممثلني عنها وعق����دت اجتماعا معهم 
بحض����ور وفد من العمال����ة املضربة 
وتبني ان منذ شهرين لم تقبض العمالة 
رواتبها بس����بب تأخر بعض اجلهات 
احلكومية عن دفع املستحقات للشركة 
و»الشؤون« ستقوم مبخاطبة اجلهات 
احلكومية لإلسراع في دفع املستحقات 

للشركة.
واكد ان الشركة لديها أكثر من 20 
إنذارا لكن لألسف لم تستجب وتبادر 

ملعاجلة الوضع، األمر الذي دفع الوزارة 
الى إلزام الشركة بدفع الرواتب خالل 
أسبوع وإال ستقع حتت طائلة احملاسبة 

القانونية.
وأوض����ح املنص����ور ان جلنة من 
الوزارة ستقوم بزيارة ميدانية لسكن 
العم����ال للتأكد من م����دى توافقها مع 
الالزم  القانوني����ة التخاذ  املواصفات 
بش����أنه. بدوره أوضح ممثل العمال 
انه منذ فترة طويلة لم تلتزم الشركة 
بتسديد الرواتب وبعدما أقفلت أبواب 
الش����ركة بوجهنا طرقن����ا باب وزارة 
الش����ؤون إلنصافنا ومت االتفاق على 
ان تقوم الشركة بدفع الرواتب خالل 
أسبوع باالضافة الى جتديد اإلقامات 
للعمالة املنتهية إقامتها ودفع الغرامات 
عن العمالة ألنها اجلهة املسؤولة عن 
عدم جتديد اإلقامة. ومتنى ان تلتزم 
 الش����ركة فيما مت االتفاق عليه ألنهم

جانب من العمال املضربنيال يريدون السلبية.

الغبيشان: القانون يحمي العمالة الوطنية 
والوافدة من مختلف أساليب الظلم واالستغالل

الهارون: الحكومة أقرت قانون العمل للتخلص
من االنتقادات ونأمل إلغاء نظام الكفيل قريباً

للحفاظ على حقوق ومصالح 
ومكتسبات كل الفئات الشعبية 
ضمن نظام تشريعي يضمن 
العدالة واملساواة للجميع، ملا 
القان���ون ان يبصر  كان لهذا 
الن���ور، وان تنع���م الطبق���ة 
العاملة وحركتها النقابية، وكل 
العاملني واملقيمني على  فئات 
ارض الكويت الطيبة بأحكامه 
العادل���ة، ونخص بالش���كر 
والتقدي���ر احلكومة مجتمعة 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
على وجه اخلصوص، للدور 
الكبير ال���ذي لعبوه من اجل 
دفع عجلة العمل على إقرار هذا 
القان���ون، انطالقا من إدراكهم 
الس���لم  ألهميته ف���ي إحالل 
األهلي في مجتمعنا الكويتي، 
وتأثيره الكبي���ر على حماية 
الوطني���ة والتالحم  الوحدة 
بني مختلف فصائل الشعب. 
ونتوجه بكلمة ش���كر عميق 
للدكتور محمد العفاسي وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
ووكيل الوزارة، والوكيل املساعد 
للش���ؤون القانونية، وأركان 
الدور  الوزارة جميع���ا، على 
اله���ام الذي لعبوه جميعا من 
اجل الوصول الى هذه النتيجة 
الهامة، وعلى دعمهم املتواصل 
لقضايا الطبقة العاملة واحلركة 

النقابية بصورة عامة.

الكويتية ايضا مكتسبات عديدة 
في هذا القانون اجلديد، أهمها 
استمرار الضمانة التشريعية 
لوحدة الطبقة العاملة في إطار 
احت���اد عمالي ع���ام واحد في 
البالد، اضافة الى حق التفرغ 
النقابي، واإلجازة مدفوعة األجر  
للمشاركة في األنشطة النقابية 
الثقافي���ة والتنظيمية داخل 
البالد وخارجها. وش���دد على 
ان االحتاد العام لعمال الكويت، 
إذ يهنئ شعبنا الكويتي وطبقته 
النقابية  العامل���ة وحركته���ا 
وجميع املقيمني والعاملني على 
ارض الكويت بهذه املناس���بة 
السعيدة، ال يسعه إال ان يتقدم 
بالش���كر والتقدير لكل الذين 
شاركوا وساهموا في حتقيق 
الكبير، سواء في  هذا االجناز 
مراحل مناقش���ته االولى بني 
أطراف اإلنتاج الثالثة، او بعد 
انتقاله الى مجلس الوزراء، او 
في مراحل إقراره االخيرة في 

مجلس األمة.
وتابع قائال »نتوجه بعظيم 
الش���كر والتقدير واالحترام 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، الذي لوال حكمته 
وبصيرته وبعد نظره، ونهجه 
االيجابي في قيادة السياس���ة 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
للبالد، وتوجهاته اإلنسانية 

وله���ذا عملنا ما بوس���عنا 
لك���ي جنعل���ه مبني���ا عل���ى 
أساس نظرة مستقبلية تأخذ 
باالعتبار التطورات االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية املتوقع 
حصولها عل���ى املدى البعيد. 
كما انه سيشمل في أحكامه كل 
العامل���ني في القطاع اخلاص، 
مبا في ذل���ك العمالة الوطنية 
التي من املتوقع ان تزداد نسبة 
القطاع بناء  تواجدها في هذا 
التي تتبعها  على السياس���ة 
الدولة في هذا املجال. وقال »لقد 
متكنا من خ���الل هذا القانون 
اجلدي���د ان نحقق عددا كبيرا 
من املكتسبات املهمة التي تطال 
مختلف فروع وفصائل الطبقة 
العاملة، وأهمها حماية حقوق 
الوطنية  ومكتسبات عمالتنا 
ومنحه���ا املزيد من التقدميات 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
التي تشجعها على االنخراط 
أكثر فأكثر في القطاع األهلي. 
وكذلك حماية العمالة الوافدة 
م���ن مختلف أس���اليب الظلم 
واالس���تغالل الت���ي تتعرض 
لها، وضم���ان حقها في العمل 
الالئق، وظروف العمل املناسبة، 
واحلماية االجتماعية الضرورية 
للش���عور باالطمئنان وتقدمي 
املزيد من العط���اء في العمل. 
النقابية  كما حققت احلرك���ة 

أسامة أبوالسعود
عقد رئي���س االحتاد العام 
لنقابات عم���ال الكويت خالد 
الغبيش���ان مؤمترا صحافيا 
بارك فيه بإصدار قانون العمل 
في القطاع األهلي بعد موافقة 
مجلس األمة واحلكومة عليه 

في املداولتني.
وقال الغبيشان: انه أخيرا 
وبعد طول انتظار، اقر مجلس 
األمة قانون العمل اجلديد في 
القطاع األهل���ي. وأضاف: انه 
اجن���از تاريخي مه���م عملت 
الطبق���ة العامل���ة الكويتي���ة 
النقابي���ة منذ زمن  وحركتها 
طوي���ل لتحقيق���ه، وهانحن 
نحتفل اليوم بإقرار هذا القانون، 
مختتمني بذلك مرحلة قاسية من 
املفاوضات والنقاشات واملذكرات 
وغيرها من املساعي التي أدت 
جميعها الى الوصول الى هذه 

النتيجة الطيبة.
وأردف الغبيشان: »ويكفينا 
فخرا ان نقول ان السنوات ال� 
4 املاضية كانت هي السنوات 
احلاس���مة في تلك املس���يرة 
الطويلة، حيث متكنا من وضع 
الصيغة االخيرة التي مت االتفاق 
عليها بني فرقاء اإلنتاج الثالثة، 
ودفعنا بها الى مجلس الوزراء، 
الذي اقرها ورفعها بدوره الى 

مجلس األمة.
ثم متكنا من إدخال العديد 
من التعديالت والتحسينات على 
تلك الصيغة خالل مناقشتها 
النيابية املختصة  اللجان  في 
قبل تقدميها الى اجللسة العامة 
إلقرارها في املداولة االولى، ومن 
ثم كانت لنا جولة جديدة من 
املساعي والتدخالت مع اللجان 
والن���واب ومختل���ف اجلهات 
املعنية األخرى، والتي أثمرت 
إقرار القانون بصيغته النهائية، 
وهو ما نعتبره اجنازا تاريخيا 
كبي���را لنا وللطبق���ة العاملة 
النقابية ولش���عبنا  واحلركة 
بصورة عامة. وشدد على ان 
هذا القانون س���ينظم عالقات 
العمل ف���ي القطاع األهلي بني 
العمال وأصحاب العمل لسنوات 

طويلة مقبلة.

انشاء مؤسس����ة عامة الستخدام 
العمالة الوافدة وهي املسؤولة عن 
العمالة القادمة لسوق العمل احمللي 
التي منحت للعمالة  امليزات  وان 
الوافدة سيشعر بها العامل مبجرد 

بدء التطبيق.
واضاف املطي����ري ان اعتماد 
قانون العم����ل هو اجناز رغم انه 
من املمكن اال يلبي الطموحات وهو 
بالفعل ناقص النه لم يشمل العمالة 
املنزلية، لكنه مهم وقد شارك في 
اعداده جميع اطراف العمل واذا ما 
طبق بشكل جيد فسيعالج الكثير 
من مشاكل سوق العمل، مشيرا الى 
عدم وجود ملا يسمى بنظام الكفيل 
في النصوص والقوانني في مادة 
واحدة من قانون الهجرة وهي اذا 
كان الكفيل محكوما باالبعاد يطلب 

كفيل او ضامن.
واكد ان االحتاد متفائل بوجود 
القان����ون اجلديد الذي س����يخدم 
السياسات التنموية للدولة ويساعد 
في تنظيم سوق العمل وفق اسس 

سليمة.
واضاف ان املساواة بني القطاعني 
الع����ام واخلاص على مس����توى 
االجازات سيشجع العمالة الوطنية 
لاللتحاق بسوق العمل في  القطاع 
اخلاص. ومتنى املطيري ان يصار 
بأسرع وقت ملعاجلة مشكلة العمالة 
املنزلية ووضع تشريعات حتميها 
وتصون حقوقها، الن اعتماد عقد 

عمل ال يفي بالغرض.

ألن القانون السابق، وعلى الرغم 
م����ن كل ما يقال عنه، اال انه ليس 
سيئا، بل العبرة في التنفيذ والوعي 
االجتماع����ي، وأعرب الهارون عن 
امله في ان يلغى ما يسمى بنظام 
الكفيل بأس����رع وقت ممكن، ألنه 

وصمة عار على املجتمع.
وبدوره رأى مسؤول الشؤون 
الثقافية واالعالم في احتاد عمال 
الكويت عوض املطيري ان قانون 
العمل ساوى في االجازات ما بني 
القطاع العام واخلاص، وركز على 

خاطئ، ألنه الب����د للقوى العاملة 
الوطنية تأخذ دورها وتش����ارك 
ف����ي عملية التنمي����ة االجتماعية 
واالقتصادية وعلى القطاع اخلاص 

ان يراعي مخرجات التعليم.
ورأى ان اقرار قانون العمل يؤكد 
اصرار احلكومة على التخلص من 
االنتقادات بأي شكل من االشكال، 
لكن لالسف ستبقى هناك بعض 

االنتقادات.
ورأى ان مش����كلة العمالة في 
الكويت ليست في وجود القوانني 

بشرى شعبان
اعتب����ر ممثل منظم����ة العمل 
الدولية في الكويت ثابت الهارون 
انه ال يجوز اصدار قانون يخالف 
الدولية، وتس����اءل  االتفاقي����ات 
عن اس����باب عدم اخذ التعديالت 
املرفوعة من منظمة العمل الدولية 

باالعتبار.
وقال في ندوة نظمتها جمعية 
حقوق االنس����ان ح����ول »أوضاع 
العمال����ة الواف����دة ف����ي الكويت« 
وحتول����ت الى مناقش����ة لقانون 
العمل بعد اقراره في مجلس االمة 
ان هذا القانون لألسف ستوجه له 
أملنا كبيرا في  االنتقادات، وكان 
اخذ مالحظات مكتب منظمة العمل 
 الدولية في االعتبار وأهمها العمالة
املنزلية، لكن لالس����ف لم يؤخذ 

بها.
وأضاف: علما ان الكويت على 
املس����توى الرس����مي ومؤسسات 
املجتمع املدني س����عت وتس����عى 
ليكون القانون وفق قواعد املعايير 
الدولية واحترام االتفاقيات الدولية 
املوقعة من قبل احلكومة. لكن هذه 

االتفاقية غائبة عن املجتمع.
وأشار الهارون الى انه قبل 10 
سنوات وعندما كان رئيسا الحتاد 
عمال الكويت تقدم مبشروع قانون 
عمل للنواب وناش����دهم كسلطة 
تشريعية املبادرة بعرض املشروع 
على مجلس االمة، لكنهم لالسف 
تأخروا وأتت املبادرة من احلكومة 
وطرحت مشروع القانون الذي اقر 
امس. كما انها وضعت في اخلطة 
اخلمسية وضمن أولويات عملها 

نظام الكفيل وقانون العمل.
ورأى انه قبل اصدار القوانني 
البد من ان حتتل الثقافة االولوية 
وان تعم����ل مؤسس����ات املجتمع 
املدني على نش����رها في املجتمع 
لنبرهن على ان الشعب الكويتي 
يحترم حقوق االنس����ان ويطبق 
القوانني والتش����ريعات الصادرة 
عن الس����لطة التنفيذية باالخص 

املتعلقة باالتفاقيات الدولية.
وتساءل: هل سبب عدم مالحظات 
منظم����ة العمل الدولي����ة العتقاد 
البعض ان قانون العمل في القطاع 
االهلي ال ميس الكويتيني، وهل هو 
وضع فق����ط للوافدين انه اعتقاد 

أكد أن القانون سينّظم عالقات العمل في القطاع األهلي بين العمال وأصحاب العمل خالل ندوة نظمتها جمعية حقوق اإلنسان حول بحث قانون العمل

)كرم دياب(خالد الغبيشان خالل املؤمتر الصحافي
)أنور الكندري(ثابت الهارون وعوض املطيري خالل اللقاء

العبرة ليست في القوانين
أوضح ثابت الهارون ان العبرة ليس��ت في القوانني، بل 
في تفعيلها وتنفيذها، وقانون العمل الس��ابق وان كان فيه 

بعض التناقضات مع االتفاقية الدولية، اال انه كان مطبقا.
وأوضح ان وفود من منظمة العمل الدولية زارت الكويت 
واطلع��ت على املش��روع وذهب خبير قانون��ي الى جنيڤ 
واس��تعرض القانون، وعلى اساس��ه مت تعديل بعض املواد 
ورفعت الى مجلس االمة، ولكن لالسف لم ينتبه لها بسبب 
ازدحام الس��احة الكويتية بالتطورات السياس��ية ومس��ألة 
االستجوابات، ولكن هذه املالحظات ستبقى قائمة وسنعمل 

على تعديلها.
ودع��ا الهارون الى ضرورة االس��راع في اعتماد قانون 
مكافحة االجتار بالبش��ر، لكن تنأى الكويت بنفسها عن أي 

شبهة أو اتهام في أي مؤسسة أو جهة دولية.

تنعى ببالغ احلزن والأ�سى

فقيدتها املغفور لها باإذن اهلل تعاىل
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