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مؤتمر العمل الدولي

بقـلم:

م� .سامل �شبيب العجمي
رئي�س االحتاد العام لعمال الكويت

تنطلق هذا ال�ش��هر وحتديدا خالل الفرتة م��ن  16-5يونيو احلايل �أعمال الدورة
« »106مل�ؤمت��ر العم��ل الدويل يف مدينة «جنيف» ال�سوي�س��رية ،و�سي�ش��ارك احتادنا
كممث��ل ع��ن العم��ال �ضمن وف��د الكويت ال��ذي ي�ض��م وزارة ال�ش���ؤون االجتماعية
(حكومة) وغرفة جتارة و�صناعة الكويت ( ا�صحاب اعمال) فمن املعروف ان متثيل
االع�ضاء يف املنظمة ي�ضم �أطرف االنتاج الثالثة يف كل دولة.
و�سيناق���ش امل�ؤمتر تقارير رئي�س جمل�س ادارة املنظمة ومديرها العام واقرتاحات
برنام��ج امليزاني��ة  2019-2018وكذلك مل��ف الت�شغيل والعم��ل الالئق ومراجعة
تو�صي��ة الت�شغي��ل (االنتق��ال م��ن احل��رب اىل ال�سالم) رق��م ( )71لع��ام ، 1944
و�سيناق���ش �أي�ضا مو�ض��وع الهدف اال�سرتاتيج��ي للمبادئ اال�سا�سي��ة واحلقوق يف
العم��ل يف �ضوء متابعة اعالن منظمة العمل الدولية ح��ول العدالة االجتماعية من
�أج��ل عوملة عادل��ة  2008و�سيطرح يف امل�ؤمتر �إلغاء االتفاقي��ات ارقام (-28-5-4
 .)67-60-41واي�ض��ا �سيت��م طرح ومناق�شة املو�ضوع الهام ح��ول هجرة العمالة..
وه��ذا ما �سنحاول الرتكي��ز عليه يف ال�سطور القادمة حيث �صدر م�ؤخرا تقرير عن
منظم��ة العمل الدولية حتت عن��وان «عالقات �أ�صحاب العم��ل بالعمال املهاجرين
يف ال�ش��رق الأو�سط» حمل تغ�يرا �إيجابيا كبريا يف نظرة املنظم��ة اىل دول اخلليج
ب�صفته��ا الدول امل�ستقبلة للعمال��ة ،وذلك على �ضوء الق��رارات التي اتخذتها دول
اخللي��ج ومنهم الكويت فيما يخ�ص تنظي��م ا�ستقدام العمالة والرعاية املقدمة لها
واال�صالحات والتعديالت التي طالت تنظيم �سوق العمل ونظام الكفيل ،حيث ا�شاد
التقري��ر باجلهود املبذولة من احلكوم��ات يف دول اخلليج يف �إدخال تعديالت على
قوان�ين العمالة املهاجرة و�أنظمة الكفالة فيما يخ�ص �إ�صالح نظم منح الت�أ�شريات
للعمال املهاجرين على �أ�سا�س الرعاية والكفالة يف بلدان ال�شرق الأو�سط من �ش�أنه
�أن يعود بالفائ��دة على اقت�صاديات البلدان امل�ستقبلة لهم وعلى العمال املهاجرين
وعلى بلدانهم الأ�صلية.
وال يخفى على احد ما تعر�ضت له دول اخلليج  ،ومن �ضمنها الكويت من انتقادات
ب�سب��ب هذا املل��ف والعالقة غ�ير املتكافئة بني �أ�صح��اب العمل والعمال��ة الوافدة
وخا�ص��ة العمالة املنزلية وو�ضعت عدة مالحظات ح��ول نظام الكفيل وق�صوره يف
اجلوان��ب املتعلقة بتنقل العمالة داخل �سوق العمل مب��ا يف ذلك الدخول �إىل البلد،
وجتديد الإقامة ،و�إنهاء اخلدمة ،واالنتقال �إىل عمل �آخر وغريها.
وقد ا�شاد التقرير باخلطوات اال�صالحية يف هذا امللف وح�سن ال�صورة امام العامل
وه��ذا وا�ضح يف الكويت خا�صة بعد �صدور قانون العمالة املنزلية والذي نظم عمل
هذه الفئة و�ضمن حقوقها وقلل من حجم امل�شاكل واملمار�سات ال�سيئة التي كانت تتم

