ثقافة غمالية

إعرف حقوقك ..كتيب أصدره االتحاد العام
ا�صدر االحتاد العام لعمال الكويت بالتعاون مع مركز الت�ضامن االمريكي كتيب «�إعرف حقوقك» وهو عبارة عن (دليل
�إر�ش�ادي للعمالة الوافدة يف دولة الكويت) مطبوع باربع لغات هي العربية واالجنليزية والهندية والتاميل) يت�ض�من
احلقوق اال�سا�س�ية للعاملو فق قانون العمل يف القطاع االهلي رقم  ..2010/6ويت�ض�من �س�اعات العمل والراحة واالجور
واجلزاءات الت�أديبية ومكاف�أة نهاية اخلدمة واالجازات وال�صحة وال�سالمةواالقامة و�شروط التحويل..
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العامــل

الف�صل الأول:
يغط��ي قان��ون العم��ل يف القط��اع الأهل��ي يف
الكويت رقم  6ل�سنة  2010حقوق العمل جلميع
العامل�ين يف القط��اع الأهلي بغ���ض النظر عن
املواطن��ة �أو اجلن�سي��ة .ويف الكويت ،تتم حماية
العمال الوافدين �إما بقانون
القط��اع الأهل��ي �أو النفط��ي �أو قان��ون اخلدمة
املدني��ة (العامل�ين يف القط��اع احلكومي) وتتم
تغطي��ة حقوق العمال��ة املنزلية قان��ون العمالة
املنزلي��ة ..ويرك��ز ه��ذا ال ُكت ِّي��ب عل��ى قان��ون
القط��اع الأهل��ي وال��ذي ينطب��ق عل��ى غالبية
العمال الوافدين يف دولة الكويت.
حقوق العمال الأ�سا�سية
�ساعات العمل وفرتات الراحة:
 -يت��م حتديد �ساعات العمل (� )8ساعات يومياً

�أو (� )48ساعة �أ�سبوعي�� ًا .وتكون �ساعات العمل
يف �شهر رم�ض��ان املبارك (� )36ساعة �أ�سبوعي ًا
جلميع العاملني.
 ال يج��وز ت�ش��غيل العامل �أكرث م��ن خم�س ()5�س��اعات مت�ص��لة يومي�� ًا دون �أن يعقبه��ا فرتة
راح��ة ال تق��ل ع��ن �س��اعة ،وال حت�س��ب فرتات
الراحة �ضمن �ساعات العمل.
عقد العمل:
يجب �أن يح�صل العاملون على ن�سخة من
عقد عملهم املكتوب باللغة العربية ويجب �أن
يت�ضمن املعلومات التالية:
 تاريخ �إبرام العقد وتاريخ نفاذه.تفا�صيل االت�صال/البيانات ال�شخ�صية للعاملو�صاحب العمل.
 -قيمة الأجر وطبيعة العمل.

 ُم��دَّة العق��د �إذا كان حُم��دَّد امل��دة )�إذا كانالعقد غري حمدد املدة ،فيجب �أال تقل املدة عن
�سنة وال تتجاوز خم�س (� )5سنوات.
 مدة الإجازة ال�سنوية. عدد �ساعات العمل يومياً. فرتة التجربة ب�ش��رط �أال تزي��د عن 100يومويج��وز لأي م��ن الطرف�ين �إنه��اء العقد خالل
فرتة التجربة دون �إخطار.
 الت�أمني �ضد �إ�صابات العمل. مكاف�أة نهاية اخلدمة.ُ
خت�ص��ة
 القانون الواجب التطبيق واملحكمة امل َّيف الف�صل يف �أي نزاع قد ين�شئ.
 توقيع الطرفني على العقد. يج��ب �أن ُيح َّرر العقد من ثالث ن�س��خ بيد كلطرف ن�س��خة وتودع الن�سخة الثالثة لدى الهيئة

