االحتاد العام لعمال الكويت ي�ستنكر �إ�ستمرار �أزمة �إنهاء
عقود موظفي �إرتباط م�شاريع البيئة
�إ�ستنك�ر �سكرتري عام االحتاد الع�ام لعمال الكويت عو�ض
�ش�قري املطيري � ،إ�س�تمرار �أزمة انه�اء عق�ود البع�ض من
موظفي نقطة االرتباط الكويتية مل�ش�اريع البيئة  ،وعدم
ح ّله�ا عل�ى الرغ�م من م�رور �أكثر م�ن �أربعة �أ�ش�هر على
اجراءات انهاء تلك العقود ب�شكل تع�سفي.
و�أ�ش�ار املطريي يف ت�صريح له اىل �أن توقيع بقية املوظفني
عل�ى عق�ود ب�ش�كل مكاف��آت �شهري�ة دون �أخ�ذ موافق�ة

اي جن�س��ية كان��ت ،م��ن االطالع علي��ه وفهم
حمتواه.
وختم م .بتوجيه ال�ش��كر اىل و�س��ائل االعالم
املرئية واملكتوب��ة على اختالفها ،التي ت�س��عى
معنا لتحقيق الهدف املن�ش��ود من هذا الكتيب
ون�ش��ره عل��ى او�س��ع نط��اق م��ن اج��ل تعميم
اال�س��تفادة منه ،كما تقدم بال�ش��كر اي�ضا من
مركز الت�ض��امن االمريكي ،ومن�س��قه يف دولة
الكوي��ت ال�س��يد عبد الرحمن الرتك��ي ،الذي
وظف كل جهوده وطاقاته من اجل حتقيق هذا
العم��ل الهام الذي يعت�بر االول من نوعه على
نطاق دول جمل�س التعاون اخلليجي بكاملها.

 ومن جهته �أكد من�سق مركز الت�ضامنالأمريكي عبد الرحمن الرتكي �أن كتيب
«�أعرف حقوقك» نتاج عمل املركز مع االحتاد
العام لعمال الكويت وي�سلط ال�ضوء على حقوق
العمالة الوطني��ة والعمالة الوافدة يف الكويت،
العامل��ة يف القط��اع اخلا�ص ..م�ش�ير ًا �إىل �أن
الكتيب يتكون من ثالثة ف�ص��ول �أ�سا�سية وهي
حقوق العم��ال الأ�سا�س��ية والإقام��ة والكفالة
ومعلوم��ات ح��ول جهات االت�ص��ال ويت�ض��من
�أرب��ع لغات ،ومت��ت طباعة العديد من الن�س��خ
لتوزيعها.
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املعني��ة ،ومنه��ا منظمت��ي العم��ل العربي��ة
والدولية واحتاد العمال العرب والكونفدرالية
الدولي��ة للنقاب��ات وغريه��ا  .وكان م��ن ابرز
اجله��ات الدولي��ة الت��ي نتعاون معه��ا يف هذا
املج��ال املرك��ز االمريكي للت�ضام��ن العمايل
العامل��ي الذي تربطنا به عالق��ات وثيقة تعود
اىل اوائ��ل االلفية الثاني��ة عندما كان االحتاد
العام ي�ست�ض��يف مقر مكتب مركز الت�ض��امن
يف منطقة دول اخللي��ج العربي ملدة تزيد عن
خم�س �س��نوات  ،قب��ل ان ينتقل املقر اىل دولة
قطر .
وب�ين م .العجم��ي �أن االحت��اد الع��ام لعم��ال
الكوي��ت ومركز الت�ض��امن االمريكي قد توجا
تعاونهما املثمر يف الدفاع عن حقوق وم�صالح
العمالة الواف��دة العاملة يف الكويت  ،با�صدار
ه��ذا الكتيب اله��ام الذي نطلقه ع�بر و�سائل
االع�لام حول مو�ض��وع  :حقوق��ك يف العمل ،
الدلي��ل االر�ش��ادي للعمال يف دول��ة الكويت ،
لتعري��ف كافة فئات الطبقة العاملة  ،الوطنية
والواف��دة  ،م��ن خالل��ه عل��ى حقوقه��ا الت��ي
ت�ض��منها له��ا الت�ش��ريعات العمالي��ة الكويتية
ب�ص��ورة مب�سطة ووا�ض��حة  ،ويف نف�س الوقت
ب�ص��ورة �ش��املة وخمت�ص��رة بقدر االمكان .
ومت ا�ص��دار الكتيب املذكور باللغ��ات العربية
واالجنليزي��ة والنيبالي��ة واالوردو حت��ى االن
 ،و�س��نعمل عل��ى ا�ص��داره بلغات اخ��رى لكي
يتمك��ن كل من يعمل على ار�ض الكويت  ،ومن

اجله�ات املعنية كدي�وان اخلدمة املدني�ة  ،يعترب �إنتهاك
�صارخ حلقوق املوظفني ال يجوز ال�سكوت عنه من قبل وزير
النفط رئي�س جمل�س ادارة النقطة .
وختم �سكرتري عام االحتاد العام ت�صريحه قائال �أنه ي�أمل
بتفاعل �سريع من الوزي�ر واحلكومة على ال�سواء من اجل
ايجاد ّ
ح�ل �سريع له�ذه امل�شكلة  ،وانه�اء معاناة املوظفني
ب�شكل عاجل.

