ال�سماعيل :ديوان اخلدمة وعد بدرا�سة �شروط الإ�شرافية والإ�ضايف
�أكد نائب رئي�س احتاد العاملني بالقطاع احلكومي حممد ال�سماعيل �أن الوكيل امل�ساعد بديوان اخلدمة املدنية
بدر احلمد وعد بدرا�سة �شروط �شغل الوظائف اال�شرافية والعمل اال�ضايف واالعمال املمتازة والتفرغ النقابي
والبدالت مبختلف �أنواعها .جاء ذلك لدى زيارة وفد من احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي برئا�س��ة
ال�سماعيل ومقابلة الوكيل امل�ساعد بديوان اخلدمة بدر احلمد وذلك �أول من �أم�س .وا�ضاف ال�سماعيل �أنه مت
عر�ض العديد من املطالب التي تهم �شريحة كبرية من العاملني يف خمتلف وزارات الدولة واجلهات احلكومية
االخرى وغريها من املطالب االخرى التي تعنى ب�ش�ؤون احلركة النقابية العمالية �س��وف تكون حمل اهتمام ودرا�سة ومتنى ان يتم االنتهاء منها
العمالية ومن هذه املطالبات �ش��روط �شغل الوظائف اال�شرافية ـ العمل ب�أ�س��رع وق��ت و�إف��ادة احت��اد نقابات العامل�ين بالقط��اع احلكومي مبا
اال�ض��ايف ـ االعم��ال املمتازة .و�أك��د �أن الوفد مل�س خ�لال املقابلة تفهم ينتهي اليه الديوان .و�أ�ش��ار �إىل ان االحتاد �سوف يتابع مع الديوان �آخر
الوكيل امل�س��اعد بديوان اخلدمة املدنية بدر احلمد لهذه املطالب حيث امل�س��تجدات �أول ف�أول لإقرار هذه املطالب كما انه �سوف ي�ستمر يف اداء
اك��د خ�لال املقابلة ان دي��وان اخلدمة املدني��ة يثمن ه��ذه املبادرة من ر�س��الته نحو حتقيق املكا�سب واجناز املطالب اخلا�صة بجميع العاملني
احتاد نقاب��ات العاملني بالقطاع احلكومي لكونها ت�ص��ب يف م�ص��لحة ب��وزارات الدولة وغريه��ا من اجلهات احلكومية االخ��رى الن هذه هي
العاملني باجلهات احلكومية ،وان الديوان من جانبه يحر�ص على تلبية غاي��ة االحت��اد وهدفه اال�س��مى الذي ي�س��عى اليه من اج��ل رقي ورفعة
هذه املطالب طاملا انها تت�س��ق مع القوانني والت�ش��ريعات ال�سارية ووعد الطبقة ،م�ؤكدا ان االحتاد يعمل دائما على حتقيق وتلبية مطالب االخوة
ب�أن هذه الطلبات �س��وف تكون حمل اهتمام ودرا�س��ة من قبل الديوان ،العامل�ين باجلهات احلكومية ويحر�ص على متابعة حتقيق واجناز هذه
وا�ش��ار �إىل انه وعد �أي�ض�� ًا بالرد على احتاد نقاب��ات العاملني بالقطاع املطالب على كافة امل�ستويات الن ذلك من ا�سا�سيات مهامه وذلك ي�أتي
احلكومي يف اقرب وقت ممكن حال االنتهاء من درا�س��ة هذه املطالب .انطالق��ا م��ن املادة  4من د�س��تور االحت��اد التي تعط��ي لالحتاد مهمة
وثمن ال�س��ماعيل حفاوة اال�س��تقبال واالهتمام الذي ابداه بان املطالب رعاية م�صالح اع�ضائه.
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وم��ن جانب��ه او�ضح عو���ض �شقري املط�يري نائ��ب مدير معه��د الثقافة
العمالي��ة يف كلمته ان هذه الور�شة تاتي �ضمن برنامج املعهد لعام 2016
وذلك نظرا ملا لل�ص��حة وال�س�لامة املهنية من �أهمية على م�ستوى الإنتاج
و�ص��حة العام��ل وم�ؤ�س�س��ة العمل .م�ض��يفا ان املعهد قام خالل الأ�ش��هر
بتنظي��م دورتني ثقافيتني عن هيكلة احلرك��ة النقابية وتنظيمها النقابي
كم��ا �أقام دورت�ين قيادتني للك��وادر النقابية �إ�ض��افة �إىل ن��دوة عن دور
اجلمعيات العمومية كما نظم املعهد دورة تخ�ص�ص��ية للقيادات النقابية
يف القاهرة بالتعاون مع اجلامعة العمالية هناك� ،إ�ضافة �إىل �إقامة ندوة
م�ش�تركة بني مكت��ب العمالة الوافدة واحت��اد عم��ال النيبال عن قوانني
العمل يف ال�سوق الكويتي �شارك بها  90عامال ، وقد بلغ عدد امل�ستفيدين

من هذه الور�ش والدورات التى �أقيمت خالل الأ�ش��هر املا�ض��ية �أكرث من
 600عامل وعاملة.
وعل��ى مدى ايام ور�ش��ة العمل حا�ض��ر فيها عدد من املحا�ض��رين منهم
الدكت��ور احمد ال�ش��طي مدير ادارة ال�ص��حة املهنية وا�ست�ش��اري الطب
املهني والبيئي ..والدكتور حممد ابراهيم كامل ا�س��تاذ الطب املهني كلية
ال�صحة العامة جامعة اال�سكندرية ،وا�ستخدم خاللها العديد من الطرق
واملناق�شات ،ا�ضافة اىل املحا�ضرات الق�صرية والعرو�ض والعمل الفردي
والعمل يف جمموعات �ص��غرية ا�ض��افة اىل التطبيقات العملية ..وعر�ض
وتلخي�ص اهم حماور النقا�ش واخلال�صة يف نهاية كل جزء.

