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أكدت في ندوة لها غياب الرؤية املستقبلية للشباب الكويتي وعدم تطبيق املساواة الدستورية

احلركة الشعبية الوطنية: العمالة الكويتية في القطاع اخلاص مهمشة

انتهاء  كمستش���ارين بعد 
خدماتهم، واصفا قانون دعم 
العاملة احلالي بالقاصر وأدى 
لظهور الوظائف الوهمية في 
القطاع اخلاص والعديد من 

املشاكل.
الش���طي  تق���دم  ث���م 
باقتراحات مشاريع بقانون 
الش���عبية  باس���م احلركة 
الوطنية تتضمن حتديد سلم 
الرواتب للعاملني في القطاع 
اخلاص، ما يتطلب تعديل 
العمال بصورة  سلم أجور 
عادلة ومرن���ة تتوافق مع 
الغالء وارتفاع الدخل العاملي، 
باإلضافة إلى تخفيض مدة 
التقاعد للعاملني في القطاع 
اخلاص إلى 25 سنة خدمة 
امتيازاتهم كاملة،  ومنحهم 
مع ض���رورة إصدار قانون 
تكويت جديد وليس مجرد 
تعديل نص���وص القانون، 
بل أن يك���ون هناك تغيير 
شامل لقانون العمل األهلي 
لكي يتناس���ب مع ظروف 
القادمة مبا حتمله  املرحلة 
من مس���تجدات وتطلعات 
نحو املستقبل وحتقيق هدف 
اإلحالل وهو الهدف الرئيس 
العاملة في  حلماية األيدي 

القطاع اخلاص.
انن���ا نطالب  وأض���اف: 
إدارة أو قسم  أيضا بوضع 
خاصة بالتكوي���ت في كل 
ش���ركة يكون تابعا للهيئة 
العامة للقوى العاملة ملراقبة 
العمال���ة الوطنية كيال يتم 
تهميشهم من قبل املسؤولني 
في الشركات، وبهذا القانون 
سيجري احلد من التجاوزات 
كتواج���د العمالة الوهمية، 
متابع���ا بض���رورة تغيير 
القوان���ني احلالي���ة تغييرا 
كام���ال يصب ف���ي مصلحة 
املواطن فقط، فالقانون رقم 
19 لسنة 2000 في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
على العمل في اجلهات غير 
احلكومية الذي أصدر من دون 
ضوابط أو ش���روط نتجت 
عنه عدة جتاوزات، باإلضافة 
إلى القانون رقم 2010/6 في 
شأن العمل بالقطاع األهلي 

الذي سعى إلى إحالل األيدي 
العاملة الوطنية ثم فش���ل 
القانون ولم تستفد العمالة 

الوطنية منه في شيء.
وزاد: ان القانون السابق 
يتكون من 7 أبواب تشتمل 
العام���ة،  عل���ى األح���كام 
والتلم���ذة  واالس���تخدام 
والتدريب املهني، وعقد العمل 
الف���ردي بخصوص تكوين 
عقد العمل والتزامات العامل، 
العمل واجلزاءات  وصاحب 
التأديبي���ة، وانته���اء عقد 
العمل ومكافأة نهاية اخلدمة، 
العم���ل واألجر  وظ���روف 
العمل واإلجازات  وساعات 
مدفوع���ة األجر والس���المة 
املهني���ة وقواعدها، وعالقة 
العم���ل اجلماعي ومنظمات 
العمل واحلق النقابي وعقد 
العمل اجلماعي وش���روطه 
ومنازعاته وأخيرا تفنيش 

العامل والعقوبات.

تهميش العمالة في القطاع 
النفطي

ب���دوره، طال���ب رئيس 
الكويت  نقابة عقود نف���ط 
منص���ور ناص���ر املطيري 
النفط بالوكالة أنس  وزير 
الس���ريع  الصالح بالتدخل 
حلل هذه األزمة ومحاسبة 
املسؤولني لتقاعسهم املستمر 
جتاه العمال���ة الوطنية في 
النفطية،  الش���ركات  عقود 
الفتا إلى أن ما نتحدث عنه 
هو قضية في غاية األهمية 
فالعمالة الوطنية في القطاع 
النفطي اخلاص مت تهميشها 
من قبل مؤسس���ة البترول 
الكويتية، حيث لم تراع ولم 
تلتزم بالقانون النفطي رقم 
1969/28 الذي نص على أن 
العمالة الوطنية التي تعمل 
في العقود النفطية يحق لها 
التي يحصل  امليزات  جميع 
عليه���ا زمالؤهم في القطاع 
النفطي احلكوم���ي ونحن 
في نقابة العاملني في عقود 
شركة نفط الكويت نطالب 
املؤسسة بأن تطبق القانون 
التي  الوطنية  العمالة  على 
تعمل في عقود الش���ركات 
النفطية، وان تنصفهم من 

الظلم الذي وقع عليهم.
وتاب���ع: ان املس���ؤولني 
في ش���ركة نفط الكويت ال 
يلتزمون بسلم الرواتب، ما 
تسبب في حرمان العاملني من 
الزيادات املالية السنوية منذ 
سنوات طويلة، وباإلضافة 
إلى ذلك تقوم بعض الشركات 
اليوم بتعمد فصل زمالئنا 
املوظفني من دون رقابة من 
جه���ة إدارة التكويت، وإننا 
ل���ن نقف مكتوف���ي األيدي 
وس���نطالب بإحال���ة هذه 
الشركات إلى التحقيق، وإلى 
وقف الكونتركت املتعاقد من 

خالل شركة نفط الكويت.

كما سنترك هذه املطالب في 
أعناق نواب األمة ومجلس 

الوزراء.

دعم المواطنين في الخاص

من جهت���ه، ذكر رئيس 
املكتب القانوني في احلركة 
الوطنية عبداهلل  الشعبية 
ياسني الش���طي أن العمالة 
الوطنية تلعب دورا كبيرا 
في القط���اع األهلي، ولذلك 
يجب على الدولة تس���هيل 
سبل العمل أمام الشباب من 
خالل التواصل مع مؤسسات 
القطاع اخلاص للمساهمة 
في بن���اء الوطن، باإلضافة 
إلى توفيره���ا أماكن العمل 
املناس���بة وتقدمي احلوافز 
املالية واملعنوية، مع التركيز 
عل���ى تطبيق قان���ون دعم 
العمالة رقم 2010/6 بش���أن 
العمل ف���ي القطاع اخلاص 
وعالج عيوبه بأسرع وقت، 
ليكون القطاع اخلاص أمينا 
على املواطنني ومنحه حقوقه 
واالمتيازات التي يستحقها، 
السيما عند انتهاء اخلدمة.

وأكد أن احلركة الشعبية 
الوطنية تطالب بزيادة نسبة 
العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص بحي���ث ال تقل عن 
60% في كل شركة، وسرعة 
محاس���بة الش���ركات التي 
املواط���ن وتتحايل  تهمش 
القانون وتخفض من  على 
أعداد العمالة الوطنية بشتى 
الطرق، مشيرا إلى أن النسب 
املوجودة حاليا متواضعة 
ج���دا، واحلكوم���ة تتخاذل 
وتتساهل مع بعض املتنفذين 
ما يعني عدم وجود سياسة 
قوية لدخول العمالة الوطنية 

إلى القطاع اخلاص.
وتابع: إن شباب الكويت 
الطاقات واملواهب  ميلكون 
أثبتوا ذلك  والقدرات، وقد 
ف���ي جميع املج���االت ومن 
الفرصة  الواجب إعطاؤهم 
األكبر، فقد وصلوا للعاملية، 
وتش���هد بذل���ك املنظمات 
اإلقليمي���ة والعاملية، مبينا 
أن من احملزن عدم استخدام 
املوظف���ني أصحاب اخلبرة 

وهذا التهميش ليس خاصا 
بهؤالء، بل لألسف الشديد 
هناك ظلم يقع على العاملني 
في القط���اع اخلاص أيضا، 
خصوصا بع���د أن أغلقت 
التوظيف احلكومي  أبواب 

في وجوههم.
إلى  وأش���ار احلجيالن 
غياب الرؤية والهدف للعمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص 
بشكل كامل، فال يوجد سلم 
رواتب منضبط وال ترقيات 
س���نوية معت���رف بها، وال 
تكويت في الشركات وتسريح 
أيض���ا له���ذه الش���ريحة، 
مؤكدا أن احلركة الشعبية 
الوطني���ة تعاهد الش���عب 
دائما على أن تكون في صفه 
وتطالب احلكومة بأن تقوم 
إدارة للتكويت  بتخصيص 
داخل كل شركة أهلية تتبع 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
حملاسبة مسؤولي الشركة 

املقصرين.

تسلط مالك الشركات

أما س���كرتير العالقات 
اخلارجية في االحتاد العام 
لعمال الكويت األسبق سعد 
علي احلجيالن فذكر أن ما 
يؤل���م النفس هو تس���لط 
وطمع بعض مالك الشركات 
في القطاع اخلاص، ووقوف 
احلكومة عاج���زة متفرجة 
دون أن تق���وم بأي حترك 
إلنق���اذ العمال���ة الوطنية، 
فبعض أصحاب الش���ركات 
يلتف���ون على القوانني، وال 
يخجلون م���ن عدم تطبيق 
نسب العمالة لديهم أو الرقابة 
على الش���ركات، بل جترأوا 
أكثر وأكثر وقاموا بعمليات 
تسريح للموظفني أمام أعني 

املسؤولني في الدولة.
وتابع: إن ما رأيناه خالل 
الفت���رة األخيرة من تكبيل 
العمل النقابي وقطع ألسنة 
غالبية النقابات عن الدفاع 
عن حق���وق املوظفني يؤكد 
بال ش���ك أن هن���اك تواطؤا 
الذي  القطاع اخل���اص  مع 
يري���د أن يلته���م حق���وق 
اجلميع على مرأى ومسمع 
من أكث���ر النواب، الفتا إلى 
أننا نتحدث اليوم من منبر 
احلركة الشعبية الوطنية 
التي تسعى دائما لنقل صوت 
املواطن بالصورة اإليجابية 
إلى كل املسؤولني، وتسعى 

لتحقيق آمال املواطنني.
ورأى أن هناك عبثا واضحا 
مي���ارس في س���وق العمل 
بالقطاع اخلاص وال يخفى أن 
هناك سحقا حلقوق املواطنني 
واحلكوم���ة  وميزاته���م، 
واملجلس هما من يتحمالن 
هذا الضرر والتهميش وعلى 
النواب ورئيس الوزراء أن 
يتحملوا مسؤولياتهم كاملة 
جتاه الشعب، خصوصا ما 
يتعلق بقضاياه املستحقة، 
ألن التاريخ سيذكرهم أنهم 
الوطن عرضة  أبناء  تركوا 
للظلم واالستنزاف وابتزاز 

احلقوق من قبل التجار.
ووجه احلجيالن نداء من 
خالل وسائل اإلعالم وعبر 
احلركة الشعبية الوطنية 
بضرورة التدخل الس���ريع 
والعاج���ل لوقف اإلجحاف 
بحق العمال���ة الوطنية في 
القط���اع اخل���اص، وعلى 
احلكومة أن تعلم أن مصير 
هؤالء أمانة في يدها ستسأل 
عنها أمام اهلل وأمام التاريخ، 

الكبير قبل الصغير، وإعادة 
النظ���ر في آلي���ة التكويت 
املتبعة في الشركات النفطية 
كلها، وااللتزام مبنح العاملني 
فيها من أبناء الكويت املزايا 
السنوية، خصوصا أن هناك 
الكثير من الشكاوى املقدمة 
العامة  الهيئ���ة  بحقهم في 
للقوى العاملة بسبب الظلم 

وعدم منح احلقوق.
وتس���اءل كيف ال يطبق 
القانون يا وزير النفط وقد 
أقر في مجلس األمة وصادق 
عليه صاحب السمو، وهو 
يتضمن مبادئ دستورية من 
املواطن،  العامل  أهمها حق 
وأحقيته في عقود الشركات 
النفطية باحلص���ول على 
املزاي���ا أس���وة بزمالئه في 
النفطية األخرى،  الشركات 

خصوصا أن احلكومة تتجاهل 
تطبيق القانون رقم 1969/28 
الش���ركات  اخلاص بعقود 
النفطية وامليزات املالية التي 
يستحقونها أسوة بزمالئهم 
العاملني في الشركات النفطية 

احلكومية.
ودعا احلكوم���ة ممثلة 
في رئي���س الوزراء ووزير 
القانون  إلى احترام  النفط 
وتطبيقه فقد أقسم اجلميع 
أمام صاحب الس���مو وأمام 
الشعب الكويتي على ذلك، 
ومن الواجب إنصاف العاملني 
الكويتيني في عقود الشركات 
النفطية الذين نحذر نحن في 
احلركة الشعبية الوطنية من 
تهميشهم ونرفض املساس 
بحقوقهم، كما نطالب وزير 
النفط بتطبيق القانون على 

محمد راتب

أكدت احلركة الش���عبية 
الوطني���ة أن هن���اك غيابا 
واضحا للرؤية املستقبلية 
ملصي���ر الش���باب الكويتي 
ومهمته في التنمية املنشودة، 
داعية احلكومة ومجلس األمة 
إلى إصدار قوانني تتناسب 
مع املرحلة احلالية لضمان 
منح العمال���ة الوطنية في 
القطاع اخلاص حقوقها كاملة 
باإلضافة إلى ضرورة زيادة 
نسبتها لتصل إلى أكثر من 

.%60
وذكرت في ندوة بعنوان 
»حقوق العمالة الوطنية في 
القط���اع اخلاص« بحضور 
رئيس احلركة الش���عبية 
الوطني���ة س���عود راش���د 
احلجيالن وسكرتير العالقات 
اخلارجية في االحتاد العام 
لعمال الكويت األسبق سعد 
عل���ي احلجي���الن ورئيس 
املكتب القانوني في احلركة 
الوطنية عبداهلل  الشعبية 
الش���طي ورئيس  ياس���ني 
نقابة عق���ود نفط الكويت 
منص���ور ناص���ر املطيري 
ذكرت أن احلكومة تتجاهل 
تطبيق القانون رقم 1969/28 
الش���ركات  اخلاص بعقود 
النفطية وامليزات املالية التي 
يستحقونها أسوة بزمالئهم 
العاملني في الشركات النفطية 
احلكومية ما يجعل القطاع 
الوطنية  ط���اردا للعمال���ة 
التي يجب االهتمام بها أكثر 
ومنحه���ا امتيازات إضافية 
ليكون خي���ر أبناء الكويت 

للكويت فقط.
بداية، قال رئيس احلركة 
الش���عبية الوطنية سعود 
راشد احلجيالن إن اجتماعنا 
هذا يهدف إلى مناقش���ة ما 
العمالة  يتعل���ق بحق���وق 
الوطني���ة التي تعمل حتت 
مظلة القطاع اخلاص بشكل 
عام، وخصوصا املواطنني 
الذي���ن يعمل���ون في عقود 
الشركات النفطية الذين نرى 
أنهم مستهدفون في حقوقهم 
ومظلومون ظلما واضحا، 
فالعمل في هذا القطاع بات 
ط���اردا للعمال���ة الوطنية، 

منصور املطيريسعد احلجيالن عبداهلل الشطي سعود احلجيالن

سعود احلجيالن: 
نطالب بإدارة 

للتكويت في كل 
شركة أهلية تابعة 
لـ »القوى العاملة« 

سعد احلجيالن: 
املميزات أمر 

مستحق للعاملني 
في الشركات 
النفطية أسوة 

بزمالئهم

عبداهلل الشطي: 
من املهم تعديل 

سلم الرواتب 
وتخفيض سن 

التقاعد للعاملني 
في القطاع اخلاص

جانب من احلضور في ندوة حقوق العمالة الوطنية التي نظمتها احلركة الشعبية الوطنية                  )شانافاس قاسم(

مجلس اإلدارة

مت بعون  الله وتوفيقه
املوافق  الثالثاء  يــــوم  مســاء  العادية  العموميــة  اجلمعيــة  انعـــقاد 
واإلداري  املالي  التقريرين  على  التصديق  مت  حيث  2016/4/26م 
حسابات  مراقب  وتعيني   2015/12/31 في  املنتهية  املالية  للسنة 

للسنة املالية 2016.
املوافق  األربــعــاء  يــوم  اجتماعه  اجلمعية  إدارة  مجلس  عقد  وقــد 
على  للمجلس  اإلداريــــة  الهيئـــة  تشگيـــل  وتــــم  2016/4/27م 

النحو التالي: 

ومجلس اإلدارة ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشگر والتقدير جلميع 
بذل  للجميع  الغالية، مؤكدين  ثقتهم  الكرام على  العمومية  أعضاء اجلمعية 

املزيد من اجلهد واإلخالص في العمل ملا فيه تطور ورقي اجلمعية.

والله ولي التوفيق،،،

الترتيباالســـــمم

رئيس مجلس اإلدارة        )بالتصويت(وليد عبدالله محمد السنعوسي1

نائب رئيس مجلس اإلدار ة  )بالتصويت(م. أحمد خزمي علي اخلزمي2

أمني سر مجلس اإلدارة    )بالتزگية(خالد أحمد حسن البصيري3

أمني الصندوق                 )بالتزكية(طالل سعد سليمان العليمي4

عضو مجلس اإلدارةسامي محمد ناصر املنيخ5

عضو مجلس اإلدارةعادل محمد سعد احلليله6

عضو مجلس اإلدارةفهد سعد محمد النخيالن7

عضو مجلس اإلدارةنايف محمد نايف اخلليفي8

عضو مجلس اإلدارةنواف عبدالله سالم احلسينان9


