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وزاي الموايص الاشيييييال والنوبال اصولل  –معالي السيييياص  انييييي ال اا ي ال ام ي 

 العياال المنحصة  تاألمايا

 واليااضيييلوزاي االننييياالت والنو ال الجاي ي  –معالي السييياص نايل اي الصو 

 ا م ويال ساياال كا الصامقيابال االشنياكال 

 يؤساء الواوص المشايكل   والسعاصةأنحاب المعالي 

 السالم ع اكم ويحمل هللا وايكانه 

اسيييعص ي ال أشيييايم الاوم معكم اي ااننال اعماا ال قاء النشييياوي  الجام  

لحواي أاو  اي الذ  نسينضيا ه صولل االمايات العياال المنحصة الشيقاقل والني  كا ت 

 .2008ميكز ا بالق نذا ال قاء اي العام 

اميا اسييييينبع يا نحقاقيه مل  واعنزاز اجي   عل أعيبلي ال  اواسيييييمحو

إيسيياء اواعص    حت صول ا اي ، حاثإ  ازات م ذ لقائ ا األوا اي مجن ل الم االت

اما اجصم نحقاق األنصال  ل عمالل والمسيييينقا لاال الصوا الميسيييي ل ااما  ااانل ل نعاول 

ألعضياء ونااصا الجايات ااما الن موال لا صا  ا مل جالا االسين اصة مل ن ايب الصوا ا

  المينابل اعالم العما.اا  ا اي شنى الم االت 

 والساصةالساصات 

ازجي  صوا اعماا ا نماع ا نذا االعصاص مل المواضيا  ال امل الني سينسيانم امشيائل 

حاث سيين ب ق  قاشييان ا االحصاث عل مسيينقاا ، ي صعم مسيياية عم  ا المشيينيما هللا

اإل ناج صول   أبيالمزصنيام لكاال مسيينقاالم مشييياام  ه ماع ا ل ع العما، الذ   بمح 
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ولل اأني ذلم إال مل جالا نعزاز النعاول المشيينيم اال الصوا األعضيياء اسيينا اء،  

 العمالل. وا نقااحوا مجن ل القضااا المينابل اسوق العما 

اول م   ومل نذا الم ب ق، صأات صولل الكوات ع ى انح كاال ا وات النوانيييييا والنعي 

،  الصوا الشييقاقل و النييصاقل اي م اا يسييم سييااسييات اسيينقصام العمالل الوااصة المانية

   ياال نعياول اي م ل عمياليل  ميذكية ن يانم م  اليصوا الميسييييي يل 20حايث ام يا انواا  

أ  مل اسنقصام سصاصة  اوض  اآللاات الك ا ل  االن اق ع ى ا صل ، االاص  العام ل  نااصا

بياي عالال العما مل ا ا نوااي اائل عما م اسييال اي  ا القوا ال نضييمل حقوق 

الوب ال المعموا ا ا و االن اااات الصولال المنيصق ع ا ا، اضيالم عل مسيانمل ال  ال 

نذه المذكيات اي نبواي ألاات اسييينقصام العمالل و حا  المشييينيكل المشيييك ل امو ب 

 .ص نبيأ و ذلم مل جالا اال نماعات الصويال الني نعقصنا نذه ال  الالمشاكا الني ا

كيكل أسيياسييي   واعنماصنانغ ا حكومل صولل الكوات عل أنمال نوااق الم ايات  ولم

 االسنقصام.مل أيكال عم ال 

ي الم  ايل لميا اقيايب ااعنمياص المعياا ملالعياميل ل قوا العيام يل  ال ائيلحايث ا ن يت 

 م  ل.( 256)

كما اامت ال ائل العامل ل قوا العام ل انبااق االجناايات الم  ال لم موعل مل الم ل 

انبااق نذه االجناايات ع ى الم ل األجيا  وسيينسيينميماا الم  صسييال والمع مال، 

 اإل مائال.حسب الجبل انوية نصيا ال المناقال 

 والساصة:الساصات 
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  نذهمام ع ا ا مواكال ا، أنياح لزاي  ا الاوية النك ولو ال الني اشي صنا العالم

الجصمات الني نقصم ا ال ائل  ونحوااالمنسيييايإ ااصجاا النك ولو اا اي العما النبوي 

العميا إلى جيصميات  وأنيييييحيابالعياميل ل قوا العيام يل ايصوليل الكوايت لكيا مل العمياا 

 اإللكنيو ي.الكنيو ال انم نقصام ا مل جالا موا  ال ائل 

ل ائيل العياميل ل قوا العيام يل نقيصام جيصميات الكنيو ايل ايصأت ا 2018م يذ ا يااي ا

ل عمياليل ا ما  ائيان يا والمسييييي  يل ليصا ال ائيل العياميل ل قوا العيام يل والني نمك  م مل 

والجانيييييل انقصام الشيييييكاو  العمالال ومنااعل الشيييييكوا   انقصام معامالن م الكنيو ا

واالسييييين سييييياي عل اال يات النغايب المقيصميل وذليم ا يصل حمياايل حقوق العيام ال اي 

القبياإ األن ي وحي  ال ائيل العياميل ل قوا العيام يل ع ى أصائ م اللنزاميان م ن ياه 

ا يل العمالال، كممل ل عالاياي القوا ال والقيايات وال وائح الم  يأنحاب العما اي إب

مل األن ي اسنجياج  سجل باإ يييي ال اي القيييي كل العام يييي ات الكنيو ال نميييي نقصم جصم

المسن صات الني مل شأ  ا إااات العالال العمالال كما امكل ل عام ال اي القباإ األن ي 

نسي اا شيكاوا الم ازعات العمالال وم ازعات ننياياح العما ومنااعل سياي الشيكوا 

حب العما امكل نسي اا اال ات النغاب ومنااعل إ ياءان ا مل جالا واالنواز  لنيا

جيصميات اإللكنيو ايل مل الامل جالا   " الجيصميل العميالايل" المقيصميل ألنيييييحياب العميا،

الممكل إجباي بياي عالال العما اكا ما اسين ص اجنيو  الم ازعل أو النغاب مل 

 جالا يسالل  نال ننا ل بياال. 

 والساصةالساصات 

  614 م النبويات النشيييياعال اي صولل الكوات كال نيييصوي القياي ياممل أن

لم    الوزياء الكواني و الذ  امو ال نم  قا االجننانات اشؤل العمالل الم زلال 
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و  1/4/2019مل وزاية اليصاج ايل إلى ال ائيل العياميل ل قوا العيام يل و ذليم اعنايايام مل 

مل ذليم النياياأ أنييييياحيت  ما  شيييييؤل العمياليل الواايصة المنوا يصة اي صوليل الكوايت 

العيام يل اي القبياإ األن ي و القبياإ ال  بي و ابياإ العمياليل الم زلايل نحيت م  يل 

إصاية ن  ام اسيينقصام العمالل اء ع ى ذلم نم اسيينحصاث ال ائل العامل ل قوا العام ل، وا 

الم زلال كأحص إصايات اباإ حماال القوا العام ل، و جالا مصة و ازة مايسييييت نذه  

اإلصاية م ام ا سيواء مل حاث ن قا ا لشيكاوا العماا أو مل حاث الحمالت الن ناشيال 

 ع ى مكانب اسنقصام العمالل الم زلال .

( نم نسيييييوال 257عصص )العميالايل الني ن قن يا اإلصاية  حايث ا   عصص الشيييييكياوا

 ل قضاء. ا  المناقي م وأحااابياقل وصال شكوا ( 124)

اليذ   68/2015اي إبياي نبااق ايا ول العمياليل الم زلايل يام  هذليم ك ي  وايأني

 الم زلال.ل عمالل  واالمناازاتاعبى انصويه المزاص مل الحماال القا و ال 

م  حسيييييل أنقيصم ايالشيييييكي ال زايا ليصوليل االميايات العياايل المنحيصة ع ى  ،وجنياميا

مقيابال االصاال كا  سييييياي م ويال كما أنقصم االشيييييكي إلى الضيييييااال   وكيمالن  ام  

واقكم  وال  الع ى نيأسي ا األعماا السيااقل م  نم ااني ل  ما  االنوااق  االشينياكال 

 جباكم.ع ى بياق الجاي  وسصصهللا 

 .وايكانههللا  ويحملم و السالم ع اك


