ال�صبيح :حمالت لتنظيم �سوق العمل
املطوطح� :سنتخذ االجراءات القانونية �ضد ال�شركات املخالفة
اعلنت وزي���رة ال�ش����ؤون االجتماعية والعمل
ووزيرة الدولة ل�ش����ؤون التخطي���ط والتنمية
هند ال�صبيح �ش���ن حمالت تفتي�شية مو�سعة
تهدف �إىل تنظيم �سوق العمل والق�ضاء على
العمالة الهام�شية وجتار االقامات.
و�أك���دت الوزي���رة ال�صبي���ح يف ت�صري���ح
�صح���ايف حر�ص ال���وزارة عل���ى تنظيم �سوق
العم���ل والق�ض���اء عل���ى العمال���ة الهام�شية
وال�سائب���ة ومواجهة كل من ت�س���ول له نف�سه
االجتار باالقامات مب���ا ي�شوه �صورة الكويت
احل�ضارية يف املحافل الدولية.
واو�ضح���ت ان احلمل���ة التفتي�شي���ة املو�سعة
التي قامت بها ف���رق التفتي�ش التابعة للهيئة

العام���ة للق���وى العاملة بالتع���اون مع وزارتي
التج���ارة والداخلية على اح���د مواقع العمل
املخالف���ة للقوان�ي�ن يف بر الطري���ق الدائري
ال�سابع ا�سفرت عن �ضبط  77عامال خمالفا
وهروب اكرث من � 50آخرين.
وا�ش���ارت اىل ان الهيئ���ة �ستتخ���ذ كاف���ة
االجراءات القانونية �ضد ال�شركات املخالفة
باحالته���ا اىل االدارة العام���ة للتحقيق���ات
ووق���ف ملفاته���ا ف�ض�ل�ا عن احال���ة العمالة
املخالف���ة اىل وزارة الداخلية متهيدا التخاذ
االج���راءات القانوني���ة بحقه���ا وابعادها عن
البالد نظرا ملخالفتها قوانني االقامة.
م���ن جانب���ه ق���ال مدير ع���ام الهيئ���ة العامة

للق���وى العاملة بالوكالة عب���د اهلل املطوطح
يف ت�صري���ح مماث���ل انه اثن���اء متابع���ة فرق
التفتي����ش لتطبيق قرار حظر ت�شغيل العمالة
خ�ل�ال فرتة الظهرية مت ر�ص���د موقع العمل
امل�ش���ار اليه وبداخله هذا الك���م من العمالة
ال�سائب���ة والتي تعمل لدى الغ�ي�ر ومن بينها
عمالة منزلية.
واو�ضح املطوطح ان التن�سيق مت مع اجلهات
املعنية ل�شن حملة تفتي�شية مو�سعة ومداهمة
املوق���ع اال ان اعدادا كبرية من العمالة الذت
بالف���رار نظرا لعدم وجود ق���وة امنية ترافق
اللجنة امل�شكلة ومن ثم مت التن�سيق مع وزارة
الداخلية ومتت مداهمة املوقع.
وا�ش���ار اىل ان العمال���ة الت���ي مت �ضبطه���ا
خمالف���ة لقوان�ي�ن االقام���ة يف الب�ل�اد ومت
التعام���ل معها من قبل االدارة العامة ل�ش�ؤون
االقام���ة ب���وزارة الداخلي���ة كم���ا مت اتخ���اذ
االج���راءات القانونية �ض���د ا�صحاب العمل
امل�سجل���ة عليه���م تلك العمال���ة وغلق ملفات
�شركاته���م ملخالفة قوان�ي�ن العمل يف ت�شغيل
العمالة لدى الغري.
وب�ي�ن املطوطح ان املوق���ع املذكور خم�ص�ص
لتدوي���ر النفاي���ات وهو تابع لبلدي���ة الكويت
«لك���ن وجدن���ا �سك���ن لنح���و اربع���ة �شركات
للتنظي���ف مل تبلغ الهيئة بها ما يعد خمالفة
�صريحة للقانون».
وا�ض���اف ان م���ن اب���رز املخالف���ات التي مت
ر�صده���ا يف املوقع هي انته���اء فرتة االقامة
القانوني���ة يف الب�ل�اد ووجود عمال���ة منزلية
ال يحق له���ا العمل بالقط���اع االهلي ا�ضافة
اىل �سك���ن عم���ايل غ�ي�ر منا�س���ب وخمالف
لل�ضواب���ط وعم���ال م���زارع يعمل���ون ل���دى
قطاعات غري م�صرح لهم العمل بها.
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