قضــايا عـمــالــيـة
اال�س��تثمار التقت بنا اكرث من مرة لكن مازالت دون م�س��توى الطموح .وحول حكم املحكمة الد�ستورية
ب�إلغاء قانون هيئة مكافحة الف�س��اد �أكد اخلرايف انه ام حمزن� ،إننا كدول نخرج بت�شريعات وندخل يف
تنفيذ هيئات وقوانني بهذا امل�ستوى وبعد ذلك نكت�شف انها خط�أ ،م�شريا �إىل ان جمل�س االمة �سيتحرك
خ�لال يومني القرار قانون جديد .وحول امليزاي��ة التعزيزية للت�سليح بني ان جمل�س االمة خف�ضها من
�ست��ة ملي��ارات �إىل  3٫2مليار ،م�شريا اىل ان الو�ضع الإقليمي احلايل يحت��اج منا بع�ض الوعي ب�أهمية
وخطورة املوقف.

 50عاما بال قانون

 وم��ن جهت��ه قال رئي���س االحتاد العام لعمال الكوي��ت �سامل العجمي انه من املعل��وم لدى اجلميع انالكويت كانت �سباقة يف ت�أ�سي�س املنظمات النقابية يف منطقة اخلليج العربي منذ مطلع �ستينات القرن
املا�ض��ي .وعل��ى الرغم من م��رور اكرث من  50عاما عل��ى ت�أ�سي�س احلركة النقابي��ة الكويتية  ،ال يزال
التنظي��م النقاب��ي يفتقر اىل قانون خا�ص به ،يف الوقت الذي و�ضعت العديد من الدول احلديثة العهد
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بهذا االم��ر قوانني خا�ص��ة بالتنظيم النقابي يف
بلدانها منذ فرتة طويل��ة .وا�ضاف العجمي« :ان
االمر يف هذا املج��ال ترك للن�صو�ص التي وردت
يف الباب الثالث ع�شر من قانون العمل القدمي يف
القطاع االهلي رق��م  38ل�سنة  ،1964ومن ثم يف
الباب اخلام�س من القانون اجلديد رقم  6ل�سنة،
 2010ا�ضاف��ة اىل م��ا ورد م��ن ن�صو���ص ب�ش�أن
�ضمان ح��ق التنظي��م وممار�سة العم��ل النقابي
يف اتفاقي��ات العم��ل الدولي��ة  ،ك�أط��ر ت�شريعية
وحي��دة  ،خمت�ص��رة وغ�ير متكامل��ة  ،للتنظيم
النقاب��ي الكويتي .وا�شار اىل ان هذا الو�ضع جعل
بع���ض القي��ادات النقابي��ة ت�ستغ��ل و�صولها اىل
موقع القيادة لتهيمن عل��ى التنظيمات النقابية،
وتلغ��ي دور القواع��د واجلمعي��ات العمومي��ة
وامل�ؤمت��رات العام��ة ،وتق�ض��ي عل��ى االنتخابات
احل��رة واملمار�س��ة الدميقراطي��ة ،لتحل حملها
التعيينات والتزكية ،وتتحول النقابات واملنظمات
اىل م��زارع او دكاكني يهيمن عليه��ا ا�شخا�ص ال
ميت��ون اىل التمثيل النقابي والعم��ايل ال�صحيح
ب�صلة ،ويفر�ض��ون وجودهم على ر�أ�س املنظمات
النقابي��ة لفرتات زمنية طويلة ،وميار�سون كل ما
يخ��دم م�صاحلهم الفردية واالنانية دون ح�سيب
او رقيب.
و�أو�ض��ح ان االحتاد الع��ام لعمال الكويت يرى �أن
القانون النقابي اجلدي��د �سيعالج اخللل  ،ون�أمل
�أن تع��ود االنتخابات النقابي��ة يف جميع قطاعات
الدول��ة ،وان ن��رى جم��ددا العر���س النقاب��ي

