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الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون ردّ على أسئلة واستفسارات قراء »األنباء« على مدى 3 ساعات

الدوسري: قانون العمل في مجلس األمة إلعادة ترتيب المواد وصياغتها 
واستحداث هيئة مستقلة للعمل بعد سنة من اآلن أبرز مميزاته

بشرى شعبان
واخي�را أصبح احللم حقيقة، فبعد طول انتظار وترقب اقر مجلس االمة قانون العم�ل في القطاع االهلي واحاله الى مجلس الوزراء 

ليصبح ساري املفعول بعد نشره في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم«.
القانون منح العاملني الكثير من املميزات، س�واء ما يتعلق باالجازات السنوية او املرضية او الوفاة او الوضع او احلج، حيث حدد 

القانون االجازة السنوية ب� 30 يوما بعد مرور 9 اشهر، كما اصبحت اجازة الوضع 30 يوما قبل الوالدة و40 يوما بعدها مع السماح 
للعاملة باحلصول على اجازة غير مدفوعة االجر ملدة 4 اشهر و10 ايام شرط موافقة صاحب العمل، كما منح املرأة املسلمة 

حال وفاة زوجها اجازة 4 اشهر و10 ايام ولغير املسلمة 21 يوما.
كما مت رفع اجازة احلج الى 21 يوما بعد ان كانت 13 يوما فقط، على ان يكون مضى على العامل عامان في عمله. 

وفيما يتعلق باالجازة املرضية، فللعامل والعاملة 15 يوما مدفوعة االجر و10 ايام بثالثة ارباع االجر و10 ايام بنصف 
االجر و10 ايام بربع االجر و30 يوما دون اي اجر.

وم�ن التعديالت ايضا ما يتعل�ق مبكافأة نهاية اخلدمة، حيث وس�ع القانون عل�ى العمالة في القطاع 
االهلي، فمن امضى اقل من 5 سنوات يحصل على 50% من مستحقاته ومينح من امضى بني 5 

و10 سنوات ثلثا مستحقاته وبعد 10 سنوات يعطي كامل املستحق في حال االقالة 
او االستقالة.

القان�ون اجلديد الذي انتظرته العمالة لس�نوات طويلة والذي اطلق 
عليه في وزارة الش�ؤون االجتماعية والعمل بالقانون احللم اشتمل 

على استحداث هيئة مس�تقلة للقوى العاملة خالل سنة مع وضع 
ضوابط النهاء اخلدمة التعسفي وبيان االسباب، منح العامل حق 

انهاء العقد املس�بب ويلزم صاحب العمل بابالغ العامل بانهاء 
عقده قبل 3 اشهر.

»األنباء« وعلى مدى 3 ساعات متواصلة استضافت في »ألو 
األنباء« ابو القانون الوكيل املساعد للشؤون القانونية في 

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ورئيس اللجنة التي 
رأست لسنوات مناقشة القانون، سواء في جلنة الفتوى 

والتشريع في مجلس الوزراء او في جلنة الصحة والشؤون 
االجتماعية في مجلس االمة جمال الدوسري ومراقب 

ادارة عالق�ات العمل هادي العنزي اللذين قاما 
باالجابة عن تساؤالت قراء »األنباء« فيما يتعلق 

بقانون العمل االهلي وقضايا عمالية تختص 
بالشكاوى وحل املنازعات.

فإلى تفاصيل »ألو األنباء« وردود الدوسري 
والعنزي على اسئلة القراء حول القانون الذي 

جاء في 7 ابواب ضمت 150 مادة:

ص�رف مكاف�أة نهاية الخدم�ة كاملة ح�ال اإلقالة أو االس�تقالة بعد 10 س�نوات من العم�ل والثلثين م�ن 5 إلى 10 س�نوات و50% ألقل من 5 س�نوات
اإلج�ازة المرضي�ة 75 يوم�اً منه�ا 15 يوم�اً كاملة األج�ر و10 أي�ام بثالث�ة أرباع األج�ر ومثله�ا بنصف أج�ر و10 أيام رب�ع األج�ر و30 يوماً ب�دون أجر

سنوات متتالية دون ان تأخذ اجازة 
دورية وبعد تنفيذ القانون طلبت 
اجازة حتصل على 30 يوما على 
السنة احلالية اما السنوات املاضية 
فكما كان معموال به وفق القانون 

القدمي.
محمد حس��ن: اعمل في احدى 
مدارس القطاع اخلاص منذ اكثر من 
ثالث سنوات واريد حتويل اقامتي 
الى مدرس��ة اخرى، ووزارة التربية 
اش��ترطت احلصول عل��ى موافقة 
الكفيل، هل استطيع التحويل دون 

موافقته؟
وزير الش����ؤون اص����در قرارا 
اجاز فيه التحوي����ل دون موافقة 
الكفيل بعد مرور ثالث س����نوات 
ولكن ان تكون موظفا في القطاع 
القطاع احلكومي  اخلاص وليس 
ألن له احكاما اخرى، اما بالنسبة 
الشتراط وزارة التربية فهذا شيء 
يعني التربية، نحن في الشؤون 
لدينا قرار وزاري يقضي باجازة 
التحويل بعد ثالث سنوات دون 

موافقة الكفيل.
نظام الكفيل

القانون  محم��ود احم��د: ه��ل 
اجلدي��د ج��اء به��دف الغ��اء نظام 

الكفيل؟
ال يوجد في القانون ما يسمى 
بنظام الكفيل ب����ل هناك صاحب 
عم����ل وعامل وعقد يرتب العالقة 
بني الطرفني وما يترتب عليه وقد 
اصدر الوزير قرارا يساهم في حرية 

االنتقال.
اإلجازات المرضية

م��رمي درويش: ه��ل مت تعديل 
االجازات املرضية، وكيف حتسب؟

نعم، فقد اصبح يحق للعامل 
اج����ازة مرضية مدفوعة االجر 15 
يوما و10 ايام بثالثة ارباع االجر، 
و10 ايام نصف االجر، و10 ايام ربع 

االجر و30 يوما دون اجر.
س��ميرة محمد: ماذا عن اجازة 

الوضع هل جرى عليها اي تعديل؟

ومن مضى عليه في اي شركة اكثر 
من 10 سنوات يحصل على جميع 
املستحقات في كل احلاالت استقالة 

او ايقاف عن العمل.
األثر الرجعي

طارق: متى يت��م تطبيق قانون 
العمل اجلديد، وهل هو بأثر رجعي 

ام فوري؟
فور نشره باجلريدة الرسمية 
يتم تطبيقه، اما بالنسبة لتطبيقه 
بأثر فوري فهذا يسري فقط على 
االجازات اما بقية املستحقات فكما 

هي واردة في القانون اجلديد.
مثال: اذا قضيت باملؤسسة ثالث 

االس��تقالة إذا كان العقد محدد املدة 
أو غير محدد املدة؟

إذا كان العقد غير محدد املدة 
وقدمت استقالتك عن العمل ومضى 
على وجودك في الشركة أقل من 5 
سنوات ستحصل على 50% من قيمة 
املستحقات، ومن 5 إلى 10 سنوات 
ستحصل على ثلثي املستحقات، 
وبعد 10 سنوات كامل املستحقات 

في حال اإلقالة أو االستقالة.
وف����ي حالة انهاء اخلدمات من 
قبل الش����ركة حتصل على كامل 
املستحقات، واذا كان العقد محدد 
املدة ومت انه����اء خدماتك حتصل 
على كامل مستحقاتك وفق العقد، 

إص��دار هيئة مس��تقلة للعمل متى 
تبصر النور؟

ألول مرة تأتي ضمن القانون 
مواد تلزم احلكومة بإنشاء هيئة 
مستقلة للقوى العاملة خالل سنة 
من ص����دور القانون وهذه الهيئة 
س����نعمل في وزارة الشؤون كما 
بالقان����ون على وضع  هو محدد 
اللوائح والنظم اخلاصة بها السيما 
توصيف إدارات العمل خالل السنة 
املمنوحة وإن ش����اء اهلل ستشكل 
نقلة نوعية على مستوى تنظيم 

سوق العمل.
الب��دري: كي��ف س��يتم صرف 
مكاف��أة نهاي��ة اخلدم��ة ف��ي حال 

القانون حاليا، في مجلس األمة 
جار ترتيب مواده واعادة صياغته 
وبعد نشره في اجلريدة يتم تشكيل 
جلنة دائمة أو شبه دائمة من قبل 
وزير الش����ؤون إلصدار القرارات 
التنفيذية ل����ه، وهناك الكثير من 
القرارات ستصدر ومنها ما يجب ان 
تتم مناقشته مع أصحاب األعمال 
واحتاد العمل وفقا للقانون الذي 
يلزم وزارة الشؤون بأخذ مشورة 
كل أط����راف العمل قبل إصدار أي 

قرار تنفيذي للقانون.
الهيئة المستقلة

محمد علي: ن��ص القانون على 

الداخلية تتلقى الشكاوى وتتابعها، 
وأيضا لدينا في وزارة الش����ؤون 
جلن����ة املنازع����ات العمالية على 
استعداد ملعاجلة أي شكوى يتقدم 
بها أي عامل، وم����ن هذا املنطلق 
ميكن إدراجها ضمن قانون العمل 
ف����ي القطاع األهل����ي ولها قانون 
مستقل وهذا معتمد في كل الدول 
اخلليجية والعربية وحتى بعض 

الدول العاملية.
التطبيق

فادي حس��ن: مت��ى يتم تطبيق 
التنفيذية  اللوائ��ح  ووضع  القانون 

له؟

أما بالنس����بة للعمالة املنزلية 
القطاع األهلي  العمل في  فقانون 
اعطى ملفتشي قطاع العمل صفة 
الضبطية القضائية وهي متنحهم 
صالحيات التفتيش على السالمة 
املهنية في أماكن عمل العمالة دون 
سابق إنذار، وبالتالي فان العمالة 
املنزلية مكان عملها داخل املنازل 
ولهذه املن����ازل حرمة محددة في 
اليها  التش����ريعات والدخول  كل 
يحتاج الى اذن مسبق من النيابة 
العام����ة وبالتال����ي ال نس����تطيع 
الدخول إليها ودمجها في القطاع 
اخلاص خلصوصيتها، لكن هناك 
إدارة العمال����ة املنزلية في وزارة 

البنوك منصور  رئيس نقابة 
عاشور:

أبادر بتوجيه الش��كر واالمتنان 
إلى الوكيل املساعد على الدور الذي 
قام به أثناء مناقشة القانون وأتوجه 
بس��ؤال ح��ول موض��وع تعدي��ل 
س��اعات العمل في البن��وك؟ ومتى 

يصدر القانون؟

بالنسبة لس����اعات العمل في 
املناقش����ات  البن����وك بعد  قطاع 
املطولة ثم حتديد ساعات العمل 
ب� 48 ساعة أسبوعيا وبخصوص 
عدد ساعات العمل اليومية متصلة 
أو على دوامني هذا يتم االتفاق عليه 

بني صاحب العمل والعامل.
أما بالنسبة ملوعد نشر القانون 
فإنه اآلن ف����ي مجلس األمة حيث 
يع����اد ترتيب م����واده وصياغته 
متهيدا لرفعه لصاحب السمو األمير 
ليضع توقيعه الكرمي عليه ومن 
ثم ينش����ر في اجلريدة الرسمية 

الكويت اليوم.
االتجار بالبشر

بوط��الل: ملاذا ال يعال��ج قانون 
العم��ل اجلديد الذي ط��ال انتظاره 
قضية اإلجتار بالبشر التي تتعرض 
لها الكويت باستمرار من قبل منظمة 
العم��ل الدولية؟ وملاذا لم يأخذ بعني 
االعتب��ار مالحظات منظم��ة العمل 
الدولية كما لم تدخل العمالة املنزلية 

حتت مظلته؟
بالنسبة لقضية اإلجتار بالبشر 
مت إعداد قانون خاص بها من قبل 
وزارة العدل ومت إقراره في جلنة 
الفتوى والتشريع وهو حاليا في 
مجلس األمة وهو من ضمن أولويات 
عمل احلكومة وهي مهتمة بأصداره 
بأسرع وقت ليواكب إصدار قانون 

العمل.
وجميع مؤسسات الدولة مهتمة 
بهذا املوض����وع ومت تنظيم دورة 
الفائت بني  تدريبي����ة األس����بوع 
الدولية ومعهد  الهج����رة  منظمة 
القضاة  القضاء لتدريب إخواننا 

حول قضايا اإلجتار بالبشر.

460 موظفًا في تفتيش العمل
كش��ف الدوس��ري عن تضمن القانون اجلديد ملا يسمى 
بالتفتيش الصناعي، مشيرا الى حصول 460 موظفا في ادارة 
تفتيش العمل على الضبطية القضائية بكامل صالحياتها، ويحق 

لهم التفتيش على السالمة املهنية وبيئة العمل والسكن.

الحكومة عّوضت الشركات ذات العقود المسبقة
قامت احلكومة بتعويض الشركات ذات العقود احلكومية 
عن العقود القائمة لدفع رواتب العمالة بعد زيادة االجور بقرار 
حتديد احلد االدنى وال يوجد مبرر لدى الشركات لعدم االلتزام 

بتعهداتها جتاه عمالتها.

استحداث إدارة لتقدير احتياج العمالة
أبرز توصيات جلنة التدقيق في ملفات العمل:

- انشاء ادارة مركزية لتقدير االحتياج واقسام تابعة.
- قرار وزاري يحدد احلد االدنى لالجور ويعاد النظر فيه 

من قبل الوزير كل خمس سنوات وكلما دعت الضرورة.
- محاسبة املقصرين، واحالة الشركات املخالفة الى التحقيقات 

واقفال ملفاتها بشكل نهائي.

تم توقيع عقد المبنى الدائم إليواء العمالة
كش��ف مراقب ادارة العمل هادي العنزي واملشرف العام 
لدار االيواء للعمالة املنزلية، ان عقد املدرسة املخصصة النشاء 
مركز ايواء دائم جرى توقيعه مع وزارة التربية وحاليا العمل 

جار على اجراءات التسلم وستعمل الشؤون خالل السنة احلالية 
على اعادة ترميم وتأهيل املبنى والذي يحتاج الى تأهيل جذري، 
ومتوقع ان يتم في مدة ال تتعدى الستة شهور، وهذا املبنى 
مت تخصيص املبالغ املالية له ويتس��ع ل��� 700 نزيل ونزيلة 
وبه قسم للرجال وآخر للنساء باالضافة الى مكاتب للجهات 

احلكومية املعنية )الداخلية، العدل، اخلارجية، والصحة(.

الفصل من العمل يجب أن يكون مسببًا
اي عقد عم��ل يتم انهاؤه يجب ان يك��ون مبررا ويحق 
للعامل الدفاع عن نفسه، القانون عالج مسألة الفصل التعسفي 
م��ن العمل واي قرار صادر عن صاحب عمل يجب ان يكون 

مسببا بأسباب مقنعة.

ال يجوز االحتفاظ برصيد اإلجازة ألكثر من سنتين
أكد الدوسري ان قانون العمل اجلديد يتضمن احد بنوده 
بأنه ال يجوز ان يستمر املوظف دون اجازة سنوية ألكثر من 
س��نتني ويفرض على صاحب العمل منحه اجازاته السنوية 

سنويا.

410 أيام عدة للمسلمة
مين��ح القانون املرأة املس��لمة العامل��ة اجازة عدة 
للمتوفى زوجها 4 ش��هور و10 اي��ام و21 يوما للمرأة 

غير املسلمة.

البقية ص19مراقب إدارة العالقات العامة في وزارة الشؤون هادي العنزي

في  العم�ل  س�اعات 
البنوك 48 ساعة أسبوعيًا 
وصله�ا  أو  وفصله��ا 
بين  باالتفاق  يت�م 
صاح�ب العمل 
والعم���ال

 تش�كيل لجن�ة دائمة 
أو شبه دائمة بعد نشر القانون 
إلصدار الق�رارات التنفيذية 
أصحاب  م�ع  باالتف�اق  ل�ه 
العم�ل واتح�اد  األعم�ال 

جمال الدوسري 
يرد على أسئلة قراء »األنباء«

)حسن حسيني(




