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د.محمد العفاسي

عجمي املتلقم

عبدالرحمن الغامن ووزير مالية والية تاميل نادو يتوسطان عددا من النقابيني الهنود بعد توقيع االتفاقية

المتلقم لتحقيق العدالة في توزيع الكوادر
كوادر جلميع موظفيها على سبيل املثال »وزارة املالية 
ـ ديوان اخلدمة املدنية ـ ديوان احملاسبة ـ الديوان 
االميري ـ مجلس الــــوزراء ـ اخلارجية ـ الداخلية ـ 
الدفاعـ  اجلماركـ  بجانب مؤسسات وهيئات الدولة«. 
واضاف املتلقم: هل يعني ان املوظفني في هذه الوزارات 
واملؤسسات والهيئات يعملون والباقي من الوزارات 
ال يعملون وال ينتجــــون، ال واهلل فجميع موظفي 
الدولة لديهــــم احلماس واجلهد واملثابرة في العمل 
والبد من معاملة جميع موظفي الدولة مبســــطرة 
واحــــدة ومن دون تفرقة. وافــــاد املتلقم بأن الدور 
الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في مزاولة 
اختصاصاتها ومهامها املنوطــــة بها والتي ترتبط 
بالنشاط االقتصادي والتجاري في الكويت، وان هذا 
الدور في تنام وتكثيف للجهود ليتواكب من توجهات 
الدولة في اعطاء االقتصاد الوطني اهمية قصوى من خالل اصالحات 
اقتصادية عاجلة، ومن االنفتاح والتحديث االقتصادي والتجاري على 
مختلــــف االصعدة، وبناء على هذا البد من اقرار الكادر االداري لوزارة 
التجارة والصناعة والعمل على خروجه الى النور وســــرعة البت فيه 
باقصى سرعة ممكنة، وذلك ليتسنى لهم تنفيذ مهام املرحلة املرتقبة 
وفقا لطبيعة عملهم التي ترتبط بالشــــأن االقتصادي والتجاري الذي 
ميثل محورا استراتيجيا في كيان الدولة وال يقل اهمية عما حتظى به 

بعض القطاعات االخرى بالدولة.

صــــرح نائب رئيــــس االحتاد الوطنــــي لعمال 
وموظفــــيـ  الكويت ورئيس نقابة العاملني بوزارة 
التجارة والصناعة عجمي فالح املتلقم بان القائمني 
على تطبيق القانون وخريطة توزيع الكوادر على 
الوزارات غير عادلني في طريقة طرحها وتوزيعها 
واختالفها وتناقضها بني وزارات الدولة ولكن باحلسبة 
الصحيحة والدراسة املتأنية يتبني ان موضوع الكوادر 
ليس بهذه الصعوبة البالغة وال املشكلة العويصة 
التي تعجز عنهــــا احلكومة فلو نظرنا الى مجموع 
االداريني بالدولة الذين ال يتقاضون اي بدالت سواء 
على املؤهل اجلامعي او املســــمى الوظيفي االداري 
فنراهم في حدود نسبة الـ 35% على مستوى جميع 
الوزارات ناهيك عن اكثر هيئات الدولة ومؤسساتها 
الذين مت لهم اقرار كوادر مؤخرا سواء لالداريني او 

للفنيني، فأكثر املؤهالت التخصصية على ســــبيل املثال هي »االطباءـ  
املهندسونـ  احملاسبونـ  القانونيونـ  علومـ  احصاءـ  علوم الكمبيوتر 
)احلاسب اآللي( ـ اخلدمات االجتماعية ـ خريج الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي من الفنيني وخالفه والدورات التخصصية« يتقاضون بدالت 
اي فئة وشريحة عريضة من املوظفني مبعنى ان الباقي من الوظائف 
االدارية شريحة بسيطة لو مت ارضاؤهم بإقرار كادر لهم سيحل الهدوء 
واالرتياح النســــبي بني هؤالء املوظفني لوجود من ينصفهم ويقر لهم 
حقوقهم والبد من االخذ في احلسبان ان اكثر وزارات الدولة مت لها اقرار 

توقيع اتفاقية بين اتحاد العمال ووالية تاميل نادو
لتنظيم أنشطة لحماية حقوق العمالة الهندية

الكويــــت، ويوافــــق االحتادان 
ايضا على تشكيل جلنة ادارية 
مشتركة لتلقي شكاوى العمال 
املهاجرين والتعامل معها عند 
الضرورة، كمــــا يوافقان على 
العمل معا من اجل الدفاع عن 
سياســــات تصب في مصلحة 
املهاجريــــن وتطبيقها  العمال 
الكويــــت ومنطقة  في كل من 

اخلليج.

املهاجرة في باالموري  للعمالة 
»بـــي ام ال يو« من والية اندرا 

براديش.
هذا، ويوافق االحتادان »تي 
سي دبليو اف« واالحتاد العام 
لعمــــال الكويت علــــى العمل 
معا بنشــــاط مــــن أجل وضع 
استراتيجية، وتطوير وتطبيق 
برامج تهــــدف لتنظيم العمال 
الهنود املهاجرين العاملني في 

الذي مقره في والية تاميل نادو 
سينسق ويعمل بصورة مقربة 
من النقابات األخرى في الواليات 
الثالث املجاورة والتي لها أيضا 
جالية كبيرة من العمالة املهاجرة 
الى منطقة اخلليج، وهي »كي 
كي ان تي سي« من والية كيراال، 
البناء  واالحتاد املركزي لعمال 
في والية كارناتاكا »كي اس سي 
دبليو سي يو«، والنقابة العمالية 

في اجتماع حاشـــد عقد في 
مدينة شـــيناي عاصمة والية 
الهندية شارك فيه  تاميل نادو 
أكثر من ألف شخص، وبحضور 
وزير مالية الوالية وعدد كبير 
من القادة النقابيني من الواليات 
املجـــاورة، وقع ســـكرتير عام 
الكويت  العام لعمـــال  االحتاد 
الوافدة  العمالة  ورئيس مكتب 
عبدالرحمن الغامن مذكرة تفاهم 
مع احتاد عمال البناء والعمال 
غير املنظمني فـــي تاميل نادو 
تهدف الى ايجاد افضل الســـبل 
حلماية حقوق ومصالح العمالة 
الهندية العاملة في قطاع البناء 

في الكويت.
ومذكرة التفاهم هذه هي اتفاق 
بني احتاد عمال البناء والعمال 
غير املنظمني )تي سي دبليو اف( 
واالحتاد العـــام لعمال الكويت 
للعمل معا للقيام بأنشطة من 
شـــأنها التأكيد على ان حقوق 
العمال املهاجرين بشكل واسع 
من جنوب الهند هي مصانة في 
الكويت من خالل العضوية في 
النقابات، و»تي سي دبليو اف« 

قطاع العمل يضع توصيفًا لـ 142 مهنة

بشرى شعبان
أعلن نائب رئيس اللجنة العليا ملنظومة املؤهالت املهنية د.حمود 
املضف انه مت اعداد الوصف املهني لعدد 142 مهنة في سوق العمل 
الكويتـــي واعتمادها من قبل املنظومة، كما انه مت اعداد االســـئلة 
املهنية لعدد 100 مهنة، وان عدد االسئلة التي مت اعدادها في املرحلة 
االولى بلغ ما يقارب 350000 سؤال، وأشار الى ان هذه املهن التي مت 
اعدادها ستخضع االختبارات فيها للمنظومة، ويكون اجتياز هذه 
االختبارات شرطا ملمارســـة تلك املهن، وانه في حالة عدم اجتياز 
هذه االختبارات فسيتم توجيه املمتحن جلوانب القصور واخللل، 

واعطاء فرص لالختبار مرة اخرى.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة العليا ملنظومة املؤهالت املهنية 
مســـاء أول امس برئاســـة نائب رئيس اللجنـــة د.حمود املضف، 
وبحضور اعضاء اللجنة العليا، الوكيل املســـاعد لقطاع العمل في 
وزارة الشؤون منصور املنصورـ  عضوا، واملدير التنفيذي للمنظومة 

د.فوزي الدوخي، ومقـــرر اللجنة د.جمان احمد، ود.آدم العتيبي ـ 
عضوا، ود.حمد مناور ـ عضوا.

وفي كلمتهـ  خالل اجتماع اللجنة العلياـ  استعرض املدير الفني 
للمنظومة د.فوزي الدوخي االعمال التي مت اجنازها في املرحلة االولى 
من مشروع توصيف املهن، كما تناول ما مت اجنازه من املرحلة الثانية 

للمشروع، واالطالع على اخلطط املستقبلية للمنظومة.
وأشـــار الدوخي الى ان غرفة جتارة وصناعة الكويت اختارت 
املهن التي تبدأ بها لتجربة االختبارات عليها ملدة 6 شـــهور، وهي: 
فني ألومنيوم، فني خراطة، فني متديدات كهربائية، ســـباك، فني 
حلام، فني ميكانيكا ســـيارات، عامل مســـاح، صباغ، جنار، جنار 

مسلح، كاشير.
 assistant air - conditioning mechanic, motor vehicle technician )team 

leader(, elevator maintenane technician, auto electrician, compouter 
programmer.

أصدر االحتاد  الوطني لعمال وموظفي 
الكويت هذا البيان بشأن اجتماع االحتاد مع 
د.محمد العفاسي وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل وبحضور كل من الوكيل املساعد 
لشؤون العمل منصور املنصور واملستشار 
في الشؤون االدارية زكي السليمي إضافة 
إلى عدد من رؤساء النقابات، قال فيه: إنه 
متت مناقشة العديد من القضايا التي تهم 
املنظمات النقابيـــة ومن أهمها عدم تدخل 
وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل في 
الشؤون الداخلية للنقابات، وقد وعد الوزير 

بعدم تدخل الوزارة في أي شـــأن داخلي 
للنقابة وإعطاء نقابات االحتاد مقرا خاصا 
بها يعرض على مجلس الوزراء بتخصيص 
ارض فقط ومتثيل النقابات باحملافل الدولية، 
وقد أبدى موافقته وقال انه ال يوجد ما مينع 
وان الوزارة تتحمل التكاليف ومشـــاركة 
نقابات االحتاد في سن القوانني التي تخص 
الطبقة العاملة بالكويت، وأفاد بأن باب مكتبه 
مفتوح للجميع ويتمنى أن نتواصل معه، 
وبخصوص تفعيل قانون العمل األهلي فيما 
الكافيتريات   النقابات من  يخص استفادة 

واملقاصف وكذلك منح مجلس االدارة او جزء 
منه تفرغا نقابيا، فأفاد بأنه يحق للنقابات 
االستفادة من املقاصف والكافيتريات حتى 
تســـتطيع ان متول نفسها بنفسها وكذلك 
يحق ألعضاء مجلس اإلدارة في النقابات 
أن يحصلوا على تفرغ حسب قانون العمل 
اجلديد مبوافقة الوزيـــر املختص وإلغاء 
شرط الثالثة شهور لصالحية »ملن يهمه 
األمر« وتكون صاحلة ملدة مجلس اإلدارة 
وقد وافق على ذلك بعد أن تأكد أنه ال يوجد 

ما مينع ذلك حسب القانون.

اتحاد العمال: العفاسي وعدنا بعدم التدخل في شؤون النقابات

عقوبات تصل إلى حد إغالق الملف في حال مخالفة الشروط 

»الشؤون« تحدد اشتراطات ومواصفات سكن العمالة
والنوافذ ومصائد للحشرات.

ـ توفيـــر غرفـــة مجهـــزة 
باإلســـعافات الطبيـــة األولية 
يعهد بها ملمرض متمرس وذلك 
في حالة زيادة عدد العمال عن 

200 عامل.
الالزمة  الوســـائل  ـ توفير 
للتخلص من مخلفات السكن 
والصـــرف الصحـــي بطريقة 

صحية وبصفة منتظمة.
مادة 11: يحظر قطعيا استخدام 
او استغالل ســـكن العمال في 
غير األغـــراض املخصص له 
وفي حالة تخزين مواد غذائية 
خاصة بالعمـــال يجب مراعاة 
االشتراطات الصحية لتخزين 
تلك املواد وفقا ملا تقرره اجلهات 

املختصة.
مادة 12: يلتزم صاحب العمل 
بتوفير أجهزة اطفـــاء وإنذار 
مناسبة وفقا ملا تقرره اإلدارة 

العامة لإلطفاء.
مادة 13: يراعى تزويد السكن 
بصناديق اإلســـعافات الطبية 
واألوليـــة مـــزودة باألدويـــة 
واألربطة واملطهرات مبا يتناسب 
وعدد العمال املقيمني بالسكن.

مادة 14: يلتزم صاحب العمل 
بتعيني عمال لتنظيف السكن 
ومشرف لكل مبنى لسكن العمال 
يتولى االشـــراف على السكن 
وحراسته وإخطار صاحب العمل 
باملرافق والتجهيزات التي يجب 

اجراء الصيانة الدورية لها.
مادة 15: يحظر على صاحب 
العمل استقطاع أية مبالغ مالية 
من العمال نظير توفير السكن 

وجتهيزاته أو صيانته.
مادة 16: مع عدم اإلخالل بحكم 
املادة 141 من القانون رقم 6 لسنة 
2010 في شأن العمل في القطاع 
األهلي، يجوز للوزارة في حالة 
مخالفة صاحب العمل ألحكام هذا 
القرار إيقاف ملفه لدى الوزارة 

حلني تالفي املخالفة.
مادة 17: يلغى القرار الوزاري 
رقم 1995/113 املشار اليه وكل 
حكم يتعـــارض مع أحكام هذا 

القرار.
أما املـــادة 18: فنصت على 
انه يعمل بالقرار منذ نشـــره 

باجلريدة الرسمية.

املطابخ مكسوة بالبورسالن حتى 
االسقف وان تكون ارضيتها من 
نوعية مانعة لالنزالق ويراعى 
توفيـــر التجهيزات التالية في 

املطابخ:
ـ مراوح شفط مناسبة لسحب 

األدخنة واألبخرة.
ـ طباخ غاز يتناسب وعدد 

العمال املقيمني بالسكن.
ـ ثالجـــة حلفـــظ الطعـــام 
تتناسب وعدد العمال املقيمني 

بالسكن.
ـ صنـــدوق قمامة ذو غطاء 
ومـــزود بأكياس بالســـتيكية 

شديدة التحمل.
ـ فلتر مياه ذو ثالث شمعات 
فخارية لالســـتخدام في اعداد 

وجتهيز الطعام.
ـ يحظر في جميع االحوال 
اعـــداد او جتهيـــز الطعام او 
اســـتخدام مواقد الطهي او ما 

مياثلها خارج املطبخ.
مـــادة 8: يجب توفير دورة 
مياه كاملة لكل ثمانية عمال كحد 
أقصى مع مراعاة االشتراطات 

التالية:
ـ ان تزود بســـخان للمياه 

يوضع خارجها.
ـ ان تكون جدرانها مكسوة 
بالبورسالن وان تكون أرضيتها 

من نوعية مانعة لالنزالق.
ـ ان تكون جيـــدة التهوية 
واالضاءة وان تزود باملطهرات 

واملنظفات املناسبة.
مـــادة 9: متتد مســـؤولية 
الـــى صيانة  العمل  صاحـــب 
مرافق السكن بصفة عامة وعلى 
وجه اخلصوص أعمال الصيانة 

التالية:
واحلوائـــط  األســـقف  ـ 
حالـــة  فـــي  واألرضيـــات 
تعرضها للرطوبة والرشـــح 

والتشققات.
ـ التوصيـــالت والتمديدات 
والصناديق الكهربائية مع مراعاة 

اشتراطات األمن والسالمة.
مادة 10: في املساكن املؤقتة 

للعمال يراعى توافر التالي:
ـ توفر قاعات لتناول الطعام 
تكون مجهزة مبا يتناسب وعدد 
العمال املقيمني بالسكن املؤقت 
وان تزود بشبك على األبواب 

ـ عدم إيواء اكثر من اربعة 
عمال داخل الغرفة الواحدة في 
املجمعات السكنية وثمانية عمال 

في املساكن املؤقتة.
ـ يحظر اســـتخدام املداخل 
املباني  او اســـطح  املمرات  أو 
او الســـراديب كغـــرف إليواء 

العمال.
ـ يجب اال تسمح نوافذ املبنى 
بتســـرب اي اتربة وان تغطى 
بســـلك معدني مينـــع دخول 

احلشرات.
ـ يجب ان تكون جميع الغرف 
جيدة التهوية وان تتوافر بها 
اإلضاءة الطبيعية مع تزويدها 

باإلضاءة الصناعية الكافية.
مادة 5: على صاحب العمل 
الطعام  توفير غرفة لتنـــاول 
مســـتقلة او مشـــتركة في كل 
مسكن مبا يتناســـب مع عدد 

العمال املقيمني بالسكن.
مادة 6: يلتزم صاحب العمل 
الســـكن بالتجهيزات  بتزويد 

األساسية التالية:
ـ دواليـــب حلفـــظ مالبس 

العمال.
ـ اجهزة تكييف الهواء الكافية 

واملناسبة.
ـ ســـرير مـــزود بالفراش 
واالغطية املناســـبة لكل عامل 
ويحظر استخدام االسرة ذات 

الطابقني او اكثر.
ـ براد مياه ذو مشرب واحد 
لكل عشرين عامال على االكثر 
ومزود بفلتر ذي ثالث شمعات 
فخارية ويحظر استعمال فالتر 

الفيبر او ذات اخليوط.
مادة 7: يجب ان تكون جدران 

بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاســـي قرارا وزاريا بشأن 
حتديد االشتراطات واملواصفات 
التي علـــى أصحاب  اخلاصة 
األعمال االلتزام بها في توفير 

السكن املناسب لعمالتها.
ويأتـــي هذا القـــرار ضمن 
التي  القـــرارات  سلســـلة من 
تتخذها الوزارة لتنظيم سوق 
العمل وحل املشاكل التي تواجه 

العمالة.
وجاء القرار في 18 مادة: 

مادة 1: تســـري أحكام هذا 
القرار على: 

امللتزمني  العمل  1ـ أصحاب 
بتنفيذ مشاريع حكومية.

2ـ أصحـــاب العمـــل الذين 
يســـتخدمون عماال في مناطق 

بعيدة عن العمران.
3ـ اصحـــاب العمـــل الذين 
يلتزمـــون بتوفيـــر ســـكن 

لعمالهم.
مادة 2: يلتزم اصحاب العمل 
السابقة من  املذكورون باملادة 
هذا القرار مبنـــح عمالهم بدل 
سكن في حالة عدم توفير السكن 
املناسب او عدولهم في اي وقت 
عـــن توفيره وفقـــا للضوابط 
التالية ودون االخالل مبا جاء 

باملادة السابقة:
1ـ 25% اذا كان اجـــر العامل 

يبلغ احلد األدنى لألجور.
2ـ 15% اذا كان االجـــر يزيد 

على احلد االدنى لألجور.
3ـ يحتفظ العامل مبا يتقاضاه 

اذا كان يزيد على ذلك.
مادة 3: يتعني على صاحب 
العمل الذي يوفر سكنا لعماله 
احلصول علـــى موافقة اجلهة 
املختصة في الوزارة واجلهات 
االخـــرى ذات العالقة بشـــأن 
مالءمة سكن العمال قبل شغل 
السكن الذي يخصص للعمال 
العمل بهذا  اعتبارا من تاريخ 

القرار.
مادة 4: يراعي في غرف سكن 

العمال التالي:
ـ يجـــب اال تقل املســـاحة 
املخصصة للفرد الواحد داخل 
الغرفة املشتركة عن اربعة امتار 

مربعة من املساحة اخلالية.

)كرم ذياب(جانب من اجتماع اللجنة العليا ملنظومة املؤهالت املهنية


