قضــايا عـمــالــيـة

مب�شاركة االحتاد العام لعمال الكويت..
�إحالة ق�ضية العاملني بالنفطي اخلا�ص
�إىل املنظمات النقابية

العامـــل

بح�ض��ور رئي�س االحت��اد العام لعم��ال الكويت
املهند���س �س��امل �ش��بيب العجمي ق��ررت هيئة
الق��وى العامل��ة احال��ة مطالب��ات العامل�ين
بالقط��اع النفطي �إلى جلن��ة التوفيق يف �إدارة
املنظمات النقابية للنظر يف ال�شكوى العمالية
املقدمة من املوظفني.
ج��اء ذل��ك الق��رار يف االجتم��اع الث��اين الذي
نظمت��ه الهيئ��ة العام��ة للق��وى العامل��ة م��ع
�ش��ركات النف��ط «املقاولني بالباط��ن» وممثلني
ع��ن العمال��ة الوطني��ة يف تل��ك ال�ش��ركات
وبح�ض��ور رئي�س االحتاد العام لعمال الكويت،
ي��وم اخلم�س��ي املواف��ق  2015/8/20وبع��د
اال�ستم��اع الى جميع االط��راف وعدم التو�صل
�إلى حل للم�شكلة داخ��ل االجتماع متت �إحالة
الق�ضي��ة �إلى جلنة التوفي��ق يف �إدارة املنظمات
النقابي��ة للنظر يف ال�شك��وى العمالية املقدمة
م��ن املوظفني على �أن تب��ت اللجنة فيها يف مدة
�أق�صاه��ا  20يوم��ا ويف حال ع��دم التو�صل �إلى
معاجلة تتم �إحالة الق�ضية �إلى جلنة التحكيم
التي تبت فيها يف مدة �أق�صاها  90يوما.
ومن اب��رز مطالب العاملني اال�ستفادة من املزايا
املن�صو���ص عليه��ا يف القان��ون  69/ 28اخلا�ص
بالعامل�ين بالقط��اع النفط��ي جله��ة البدالت
و�ساعات العمل والإجازات.
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عبداهلل املطوطح مدير هيئة القوى العاملة بالوكالة
 بداي���ة قال مدير الهيئ���ة بالوكالة عبداهلل املطوط���ح يف مومتر �صحايف عقدعلى هام�ش االجتماع ان عدد العمالة الوطنية العاملني يف تلك ال�ش���ركات ممن
تقدموا ب�ش���كاوى لعدم ح�صولهم على االمتيازات املن�صو�ص عليها بالقانون رقم
 1969/28يرتاوح ما بني  2500و 3الآف عامل من �أ�ص���ل � 7آالف عامل وطني
يف ال�ش���ركات النفطية اخلا�ص���ة ،م�سجلني على ما يقارب  200عقد يف القطاع
النفطي.
و�أ�ض���اف املطوطح ملناق�شة �ش���كاوى العمالة فيما يخ�ص عدم تطبيق ال�شركات
للقان���ون رق���م  1969 /28عل���ى العمال���ة الوطني���ة بال�شركات �صاحب���ة العقود
النفطي���ة� ،أ�ض���اف �أن االجتماع ي�أت���ي للتقريب بني وجه���ات النظر بني �شركات
القط���اع النفطي اخلا�صة والعمالة الوطنية التي تقدمت ب�شكاوى �ضدها ،فيما
يخ�ص عدم التزام ال�شركات مبنحهم االمتيازات �أ�سوة بالعاملني يف �شركة نفط
الكويت.
ولفت �إلى ان االجتماع هو الثاين بني ممثلي ال�شركات وممثلي العمالة الوطنية
فيه���ا ،بح�ض���ور ممث���ل من �شركة نف���ط الكوي���ت وال�شركات اخلا�ص���ة ،وخالل
االجتم���اع ال�ساب���ق ا�ستمعن���ا من العمال���ة مطالبه���م و�أو�صلنا له���م وجهة نظر
العاملني ،ولكن من ال�صعوبة �أن ننهي امل�شكلة واخلالف احلا�صل خالل اجتماع.
وتاب���ع «طلبن���ا من ال�شب���اب �أعطاء ال�شركات مهلة لبح���ث الأمر مع �شركة نفط
الكوي���ت ،ولكن املوظفني رف�ضوا ب�سبب ا�ستعجالهم ،وبالأخري متت �إحالة الأمر
�إل���ى جلنة التوفيق التابع���ة لإدارة املنظمات النقابية لبح���ث ال�شكاوى املقدمة،
بحي���ث نقل املو�ض���وع من �إدارة عالق���ات العمل املنازعات �إل���ى �إدارة املنظمات
النقابية لبحثه ب�شكل عام ولي�س ب�شكل �شكاوى فردية من املوظفني».

