عن ف�ترة الإخطار مبا ي�ساوي مكاف���أة العامل
ع��ن نف���س الف�ترة .وه��ذا يعن��ي �أن��ه �إذا �أراد
العام��ل �أن ينهي عقد العمل ،فقد يكون م�س�ؤو ًال
عن تعوي�ض �صاحب
ُ
العمل ملا كان �سيتقا�ضاه خالل الأ�شهر املتبقية
من العقد.
و�إذا كان الإنه��اء م��ن جان��ب �صاح��ب العم��ل
خ�لال فرتة التجربة ،التزم بدفع مكاف�أة نهاية
اخلدمة للعامل عن فرتة عمله.
البقية يف العدد القادم..

41

العامــل

امل��ر�أة العاملة بناء على طلبه��ا �إجازة من دون
�أج��ر ال تزيد مدتها على �أربعة � 4أ�ش��هر لرعاية
الطفولة.
�إجازة احلج
للعام��ل ال��ذي �أم�ض��ى �سنت�ين  2مت�صلتني يف
خدم��ة �صاحب العمل احل��ق يف �إجازة مدفوعة
الأج��ر مدتها �إح��دى وع�شرين  21يوم�� ًا لأداء
فري�ض��ة احلج �شريط��ة �أال يكون ق��د �أدى هذه
الفري�ضة قبل ذلك.
�إجازات �أخرى
للعام��ل يف حال وف��اة �أحد �أقارب��ه من الدرجة
الأوىل �أو الثاني��ة )�أم �أو �أب �أوجدّ/ج��دَّة �أو ابن/
ابن��ة �أو حفيد/حفي��دة �أو �أخ�/أخ��ت( احل��ق يف
�إج��ازة ب�أجر كام��ل ملدة ثالثة � 3أي��ام ،وللمر�أة
العامل��ة امل�سلم��ة الت��ي يتوفى زوجه��ا احلق يف
�إج��ازة ع��دّة ب�أج��ر كامل مل��دة �أربع��ة � 4أ�شهر
ال ِعدَّة وع�شرة � 10أيام من تاريخ الوفاة ،واملر�أة
غ�ير امل�سلمة متنح �إحدى وع�شرين )  ( 21يوم ًا
مدفوعة الأجر.
وللعام��ل احل��ق يف جتميع �إجازات��ه مبا ال يزيد
عل��ى �إج��ازة �سنتني ،ول��ه بعد موافق��ة �صاحب
العم��ل �أخذه��ا دفعة واح��دة ،ويج��وز مبوافقة
الطرفني جتمي��ع الإج��ازات ال�سنوية لأكرث من
�سنتني.
ال�صحة وال�سالمة
َّ
 يقت�ضي هذا القانون وجوب �أن يقوم �أ�صحابالعم��ل ب�إ�ص��دار �إر�ش��ادات توجيهي��ة تتعل��ق
بال�صحة وال�سالمة يف موقع العمل.
 كم��ا يجب عل��ى �صاحب العم��ل اتخاذ جميعاحتياط��ات ال�سالمة الالزمة حلماية العاملني.
وال يج��وز حتمي��ل العامل �أي نفق��ات او اقتطاع
مبالغ من �أج��ره مقابل توف�ير و�سائل احلماية
له.
 للعام��ل احلق ب���أن ي�ؤ َّمن عليه ل��دى �شركاتالت�أمني �ضد �إ�صابات العمل و�أمرا�ض املهنة.
ين���ص القان��ون واملر�س��وم ال��وزاري على �أنه
 ُّيجب توفري �سكن «منا�سب » للعاملني.
 يج��ب �أن يك��ون �صاح��ب العمل م�س���ؤو ًال عن�صحة املوظ��ف وي�ؤ ّمن له مالب�س��ه وموا�صالته
ال�ضرور َّي��ة .وحتدي��د ًا ،يج��ب عل��ى �صاح��ب
العم��ل �أن يو ّفر الت�أمني ال�صح��ي لكافة العمال
و�أن ي�سم��ح له��م ب�أخ��ذ �إج��ازة مر�ض ّية ح�سب
ال�ضرورة.
 -ال يج��وز ت�شغيل الن�ساء لي ًال يف الفرتة ما بني

 10م�س��ا ًء – � 7صباح�� ًا ،با�ستثناء امل�ست�شفيات
وامل�صحات ودور العالج الأهلية.
َّ
 و ُيحظ��ر ت�شغي��ل امل��ر�أة العامل��ة يف الأعمالاخلطرة �أو ال�شاقة �أو ال�ضارة �صحي ًا �أو �أخالقي ًا.
ا ُ
حلر َّية النقابية
ي�ستطي��ع العم��ال الواف��دون االن�ضم��ام �إىل
النقاب��ات واجلمعي��ات القائم��ة يف الكوي��ت
والتمت��ع باالمتي��ازات واحلماي��ة الت��ي متنحها
ه��ذه النقاب��ات ،غ�ير �أن القان��ون يحظر على
العمال الوافدين �إن�ش��اء نقابة �أو رابطة خا�صة
بهم.
و ُيحظر تر�شي��ح العامل الواف��د ملن�صب قيادي
ويحظر �أن يق��وم بالت�صويت ملر�شحي املنا�صب
القيادي��ة يف النقاب��ات واجلمعي��ات �إذا كان
ع�ضو ًا يف تلك النقابات �أو اجلمعيات.
ويوج��د يف الكويت احت��ادات نقابية هما احتاد
عم��ال الب�ترول والبرتوكيماوي��ات واحت��اد
العاملني بالقطاع احلكومي اللذان يتكون منهما
االحت��اد العام لعمال الكويت .ا�ضافة اىل ذلك،
هناك مكتب العمالة الوافدة لدي االحتاد العام
والذي يهتم بق�ضايا العمال الوافدين.
املمتلكات ال�شخ�ص َّية
للعامل احل��ق باالحتفاظ بج��واز �سفره وجميع
امل�ستن��دات ال�شخ�صي��ة مب��ا فيها عق��د العمل
يف جمي��ع الأوق��ات .و�إذا ق��ام �صاح��ب العم��ل
مب�ص��ادرة ج��واز �سف��ر العام��ل دون موافقت��ه
الكتابي��ةُ ،يفر���ض عل��ى �صاحب العم��ل غرامة
�إدارية.
انتهاء عقد العمل
للعام��ل �أو �صاح��ب العم��ل اختي��ار �إنه��اء عقد
العمل.
وال يج��وز ل�صاح��ب العم��ل �أن يف�ص��ل العامل
دون �إخط��ار �أو تعوي�ض �أو مكاف�أة �إال �إذا ارتكب
العامل �أحد الأفعال الآتية:
� -1إذا ارتك��ب العام��ل خط�أ نتج عن��ه خ�سارة
ج�سيمة ل�صاحب العمل؛
� -2إذا ثب��ت �أن العام��ل قد ح�ص��ل على العمل
نتيجة غ�ش �أو تدلي�س؛
� -3إذا �أف�شى العامل الأ�سرار اخلا�صة باملن�ش�أة
مما ت�سبب �أو كان من �ش�أنه �أن يت�سبب بخ�سارة
حُم َّققة لها.
و�إذا اختار العامل �أو �صاحب العمل �إنهاء العقد
قبل ف�ترة الإخط��ار ،ف�إن الط��رف الذي يتخذ
القرار يكون ُملزم ًا بدفع تعوي�ض للطرف الآخر

