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  حمد ماجد حمد العجمى  اســم الباحـث
الحماية القانونية للعاملين بالقطاع النفطى من مخاطر   عـنـوان البحث

  دراسة مقارنة: بيئة العمل بدولة الكويت 
  عين شمس  جـامـعــــة
  معهد الدراسات والبحوث البيئية  كـلـيـــــة
  العلوم االقتصادية واإلدارة البيئية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
يمكن تصنيف درجات وأنواع المخاطر التى يتعرض لها العاملين  -١

  .فى القطاع النفطى
تحديد أهم اإلشكاليات التى تواجه العاملين فى القطاع النفطى  -٢

بهدف ..) التعويضات، التأمينات،(مل الكويتى فى الكويتى وقانون الع
 .تحقيق العدالة االجتماعية بين العاملين فى قطاع النفط

قياس مدى الحماية القانونية المنظمة للعمل فى الكويت من واقع  -٣
 .التشريعات الخاصة بحماية العمال، ومقارنتها باالتفاقيات العربية

جهزة الحماية للحد من إلقاء الضوء على دور منفذى القانون وأ -٤
  .األخطار
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  منهج الدراسة
  في هذه الدراسة  المقارن الباحث علي المنهج الوصفياعتمد

  استنتاجات الدراسة
يمثل القطاع النفطى عصب االقتصاد القومى الكويتى، لذا فقد تم  -

 لسنة ٢٨إفراد قانون خاص للعاملين فى قطاع النفط هو القانون رقم 
  . غيره من قطاعات االقتصاد الكويتى مميزا له عن١٩٦٩

إن قانون العمل فى القطاع النفطى قانونا متميزا يطبق فقط على  -
العمالة الكويتية دون غيرها، ومستبعد بعض الفئات التى قد يكون 

 .عملهم لدى أرباب العمل فى القطاع النفطى كالسائقين والمحاسبين

يتصف بالشمول فى إن قانون العمل فى القطاع النفطى قانونا ال -
 لسنة ٣٨أحكامه؛ لذا فهو ذو صلة وثيقة بقانون العمل األهلى رقم 

 ٦٩ لسنة ٢٨، والذى يعتبر الشريعة العامة للقانون رقم ١٩٦٤
الخاص بالعمل فى القطاع النفطى، كما أن قانون القطاع األهلى 

 .يستفيد بدوره من القواعد الواردة فى مجلة األحكام العدلية

 العمل النفطى حمل فى ثناياه العديد من الحوافز والمزايا إن قانون -
للعاملين فى القطاع النفطى متفردا فى ذلك عن قانون العمل األهلى، 

 .والذى يعتبر المرجعية القانونية األولى للعمل الكويتى

أن قانون العمل الكويتى لم يتطرق إلى موضوع تنظيم اإلضراب  -
  .وهو أمر يتعين تنظيمه

  
  
  


