االفــتــتــــــ
الكويت تقدر الطبقة العاملة
وحركتها النقابية ..ولكن!!
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الكويت واحدة من الدول التي ادركت مبكرا اهمية الطبقة العاملة ودورها الرئي�سي
يف بن��اء وتنمي��ة الدول��ة ..لذلك وج��دت الطبق��ة العامل��ة كل التقدي��ر والعرفان
بجهوده��ا ك�ضلع ا�سا�سي يف بناء الكويت احلديثة واملتط��ورة .و�أي�ضاهناك تقدير
كبري للحركة النقابية باعتبارها املمثل ال�شرعي للطبقة العاملة واملتحدث الر�سمي
با�سمها وهم��زة الو�صل بني احلكومة وا�صحاب العمل والعمال وهي ال�صوت املعرب
عن مطالبهم و�آمالهم وطموحاتهم..
وق��د حر�صت الكويت منذ ن�ش�أتها على حفظ حق��وق العاملني وتنظيم العالقة بني
�أرباب العمل والعمال فجاءت الت�شريعات والقوانني لتنظم هذه العالقة مبا يحفظ
حق��وق العمال وي�ضمن جودة االنتاج وجدي��ة ت�آدية االعمال ..وقد و�ضح ذلك جليا
يف د�ست��ور دول��ة الكويت الذي �صدر يف ع��ام  ١٩٦٢وجاءت ن�صو�ص��ه لتنظم هذه
العالق��ة كما ورد يف مادته ال « 22ينظم القانون على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة
قواع��د العدال��ة االجتماعية والعالقة ب�ين العمال و�أ�صح��اب العمل وعالقة مالك
العق��ارات مب�ست�أجريها» ..و�ضمن الد�ستور �أي�ض��ا للمواطن حق العمل وحق اختيار
ن��وع العمل و�ألزم يف مادته الـ  41الدول��ة بتوفري العمل للمواطن ..كما حرم فر�ض
العمل االجب��اري �إال مبوجب «الأحوال التي يعينها القانون ل�ضرورة قومية ومبقابل
عادل ..كما فتح الباب وا�سعا امام حرية تكوين النقابات واالحتادات العمالية على
ا�س�س وطنية ودميقراطية �سليمة وفق املادة ( )43منه ..
كذل��ك ا�ص��درت الكوي��ت عددا م��ن القوان�ين ..ب��د�أت بقان��ون العم��ل يف �أواخر
خم�سينيات القرن املا�ضي وحتديدا بعد اكت�شاف النفط وظهور املهن املرتبطة به.
ويف الع��ام  1955اق��ر امل�شرع (كادر عمال احلكومة) الذي يهدف اىل تنظيم العمل
يف الدوائ��ر احلكومية ثم اعيد تنظيم العمل يف تلك الدوائر مبقت�ضى القانون رقم
.1960/18
وفيم��ا يخ�ص القطاع االهلي فقد قننه امل�ش��رع يف �سنة  1964بالقانون الذي حمل
ا�سم قانون العمل يف القطاع االهلي وحمل الرقم  ، 64/38ثم �صدر قانون العمل يف
القطاع النفطي رقم  28ل�سنة  ، 1969ويف عام � 2010صدر قانون العمل اجلديد يف
القط��اع االهلي رقم  2010/6الذي يعترب خطوة كبرية اىل االمام يف جمال تنظيم
عالقات العمل بني فرقاء االنتاج.
ومم��ا ي�ؤكد حر�ص دولة الكويت على االهتم��ام بطبقتها العاملة وحركتها النقابية
ه��و التع��اون والتفاهم ب�ين احلكومات املتعاقب��ة والتنظيمات النقابي��ة حول تلبية
العديد من املطالب العمالية العادلة وفق ما ت�سمح به اللوائح والقوانني لذلك �أ�صبح
لعمال الكويت مكت�سبات ال تقل عن غريها يف الدول املتقدمة ..وهذا حتقق بف�ضل

