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المشرف العام للمركز المؤقت إليواء العمالة الوافدة استعرض اللوائح المنظمة لعمل المراكز

الجنسية اإلندونيسية األولى في عدد النزيالت تليها الفلبينية والسيالنية و30 حالة يرعاها مركز اإليواء المؤقت حاليًا
)أنور الكندري(العيادة الطبية في املركز

حديقة املركز

ملعب خاص للنزالء املطبخ داخل املركز

هادي العنزي متحدثا للزميلة بشرى شعبان ديوانية املركز

أّم مع أطفالها الثالثة
صادفنا لدى دخولنا مركز االيواء ثالثة اطفال يلعبون 

في حديقة املركز.
ولدى س��ؤالنا عن االطفال وس��بب تواجدهم في هذا 
الوقت وفي هذا املكان كانت املفاجأة ان والدتهم من جنسية 
آس��يوية تعمل في احد املنازل هربت م��ن منزل كفيلها 
بعد زواجها س��را من احد االشخاص من جنسية عربية، 
وعندم��ا اجنبت منه طفال تركها وه��رب ولم تعرف عنه 
شيئا، وبعد فترة من الزمن تعرفت على شخص آخر من 
جنسية عربية اخرى وتزوجته بشكل سري ايضا واجنبت 
منه ولدا وبنتا، ووجدت نفسها أمّ ا لثالثة اطفال دون اب 
بعدما تركها االخير وهرب، فلم جتد سوى مركز االيواء 
مكانا لها والطفالها الثالثة، وحاليا يعمل على اصدار اوراق 
لالبناء ليتم تسفيرهم برفقة والدتهم الى بالدها بعدما تعثر 

العثور على اي من زوجيها السابقني.

 بشرى شعبان
كشف املش����رف العام للمركز 
املؤقت إليواء العمالة الوافدة هادي 
العنزي ع����ن توجه لدى الوزارة 
إلنشاء 3 مراكز إليواء العمالة في 
ثالث محافظات: الفروانية، اجلهراء 

واالحمدي.
وبني ان بداية عام 2010 سيبدأ 
العمل الفعلي ف����ي مركز االيواء 
مبنطقة جليب الش����يوخ والذي 

يستوعب 700 نزيل.
العنزي ايضا ان املركز  وبني 
املؤقت ف����ي خيطان يرعى حاليا 
30 عاملة، كاشفا عن ان العمالة 
االندونيسية االكثر عددا في الدار 

تليها الفلبينية والسيالنية.
الش����ؤون  واكد جدية وزارة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية في 
معاجلة مش����اكل العمالة الوافدة 
باالخص املنزلي����ة منها وتوفير 

احلماية لها.
اللوائح املنظمة  واستعرض 
لعم����ل املركز وكيفية اس����تقبال 
التي تعاني مش����اكل.  العمال����ة 
موضحا انه في املقر املؤقت يتم 
اي����واء العام����الت املنزليات من 
النس����اء فقط، اما في املس����تقبل 
فسيتم استقبال اجلميع، وأمور 
اخرى تطرق لها خالل لقائه مع 

»األنباء«:
 ما الهدف من هذا املركز؟

االهداف االساسية إلنشاء مركز 
ايواء العمالة هي تنفيذ سياسة 
الدولة في العمل على تعديل اوضاع 
العمالة الوافدة داخل البالد وتوفير 
الرعاية الشاملة ملن يواجه مشاكل 
مع الكفيل، وذلك بالتنسيق بني 
وزارة الشؤون واجلهات احلكومية 
الداخلية،  املعنية مث����ل وزارات 

العدل، الصحة واخلارجية.
 ه��ل م��ن ش��روط خاص��ة 

لاليواء؟
أوال ان يكون االيواء الى املركز 
اختياريا، وال يق����ل عمر النزيل 
املتقدم عن 20 س����نة. وان يتقدم 
بطلب االيواء بصفة ش����خصية 
ويوقع على النموذج املعد لذلك.

وان يتقيد بإجراء الفحوصات 
الطبي����ة ويتعاون م����ع الباحث 
وأال  والنفس����ي،  االجتماع����ي 
يكون مطلوبا عل����ى ذمة قضايا 

جنائية.
 هل هذا يعني انكم ال تستقبلون 
س��وى احلاالت التي تأتي مبحض 

ارادتها؟
يجب ان يكون العامل موافقا 
على االي����واء في املركز، وطريقة 
االستقبال تكون اما بصفة شخصية 
أو عن طريق ادارة العمالة املنزلية 
او س����فارة  الداخلية،  في وزارة 
دولته في البالد، وتتم عبر االدارة 

اخلاصة بالعمالة املنزلية.
 ما عدد احل��االت املوجودة في 

املركز والى اي جنسيات تنتمي؟
حاليا نوفر الرعاية ل� 30 حالة 
من جنسيات مختلفة، وكلها من 

النهائي في املركز:
� تعدي����ل ومن����ع النزي����ل 
الى كفيله بناء على  وتسليمه 

طلب او مبغادرته البالد.
� رف����ع اس����م النزي����ل من 
احصائيات املركز وحفظ امللف 

اخلاص به في األرشيف.
� اخط����ار اجلهات املختصة 

بترك النزيل ملركز االيواء.

مادة 10: حقوق وواجبات النزالء

أ � حقوق النزالء:
1 � حق النزي����ل في معاملة 
انسانية واحملافظة على كرامته 

من قبل جميع موظفي املركز.
2 � اال يتعرض النزيل لاليذاء 
املعن����وي او البدن����ي ويعامل 
معاملة حس����نة وعادلة وتقدم 
له جميع اخلدم����ات والبرامج 
واالنش����طة من دون متييز في 
اجلنسية او الدين او اللون او 

املذهب.
3 � ال يجوز حرمان النزيل من 
اي زيارات داخل املركز او خارجه 
اال في اضي����ق احلدود ولدواع 

امنية وملصلحة النزيل.
4 � احلق في تلبية احتياجاته 
املشروعة في اطار اللوائح والنظم 
والقرارات املعمول بها في املركز 

وفي ضوء االمكانات املتاحة.
5 � حقه في عدم نش����ر اي 
معلوم����ات او صورة عنه ألي 
جهة اعالمية او خارجية تؤدي 

الى التعرف على هويته.
6 � حق النزيل في االفصاح 
عن شكواه وطلباته واحتياجاته 
مبقابلة االخصائيني املختصني 
في املركز او مشرف املركز وفقا 

للنظم واللوائح.
7 � ح����ق النزيل وفي جميع 
االحوال بالتمتع بجميع احلقوق 
والضمانات التي كفلها الدستور 
الدولية  والقوانني واالتفاقيات 

املعمول بها في الدولة.
ب � واجبات النزالء:

� يجب على النزيل تنفيذ كل 
ما تقضي به الالئحة الداخلية 
باملرك����ز والنظ����م والقرارات 
الي����ه واالمتث����ال  الص����ادرة 
له����ا واالس����تجابة للتعليمات 
واالرشادات وتنفيذ ما يتلقاه 
من نصائ����ح وتعليم����ات من 
االخصائيني واملشرفني املعنيني 
النزالء وااللتزام  بالتعامل مع 
بحضور اجللس����ات اخلاصة 

بالتحقيق دون اي اعتراض.
� يجب على النزيل اال يتجاوز 
حدود اللياق����ة في التعامل مع 
موظفي املركز ويلتزم بالسلوك 

احلسن قوال وفعال.
� يجب على النزيل ان يحافظ 
على ممتل����كات واثاث واجهزة 

ومقتنيات املركز.
� يلت����زم النزي����ل بواجبات 
النظافة الشخصية وما يكلف به 

من واجبات النظافة العامة.

النساء، واجلنسية االندونيسية 
التي تعاني من  اكثر اجلنسيات 
مشاكل تليها اجلنسية الفلبينية 

ومن ثم السيالنية.
 هل م��ن فترة زمني��ة محددة 

يقضيها النزيل؟
القان����ون واللوائح املنظمة ال 
حتدد فترة زمنية ولكن منذ دخول 
العمالة الى املركز نباشر بإجراءات 
وابحاث حلل مش����كلتها، ونقوم 
باالتص����ال بالكفيل ونطلب منه 
احلضور، ونعمل على حل املشكلة 
وديا، وبعده����ا اما تعود العاملة 
للعمل لدى الكفيل أو تتم تسوية 
أوضاعه����ا، وتأخ����ذ كل حقوقها 
ويجري تسفيرها الى بالدها بناء 

على طلبها شخصيا.
 ما أن����واع الرعاية التي تقدم 

للنزالء؟
فور حضور اي عامل يعرض 
على العيادة الطبية املوجودة داخل 
املركز ويتم اج����راء الفحوصات 
الالزمة للتأكد من سالمته الصحية 
وعدم وج����ود اي م����رض معد، 
باالضافة الى اجراء بحث نفسي 
واجتماعي لكل حالة ويتم تنظيم 
ملف كامل عن كل حالة يتضمن كل 
املعلومات اخلاصة بها، كما نعمل 
على توفير الرعاية املتكاملة من 
مأكل ومشرب واخلدمات األساسية 
وكل متطلبات احلياة وكل ما يكفل 
احملافظة على كرامة النزيل، كما 
اننا نش����دد العقوبة على كل من 
يتعرض للنزالء بأي اعتداء او إيذاء 
سواء كان معنويا او جسديا من 
قبل اي شخص، ونعمل على توفير 
كل ما يحتاجه النزيل، بغض النظر 
عن جنس����يته او دينه، ونضمن 
للنزيل عدم نشر اي معلومة او 

صورة ونتعامل مع امللفات بسرية 
تامة حلماية حقه اإلنساني.

 ملاذا فقط النس��اء املقيمات في 
املركز؟

امل����كان وعدم  نظ����را لضيق 
امكانية استيعاب االعداد الكبيرة 
فهو مخصص الستقبال 60 حالة 
فقط ارتأين����ا ان تكون األولوية 
للنساء العامالت في املنازل كخطوة 
اولى على ان يتم ايواء جميع من 
يعاني من مش����اكل سواء كانوا 
رجاال او نس����اء او عمالة منزلية 
او يعمل في اي جهة اخرى بعد ان 
يتم جتهيز املبنى اجلديد والذي 

يستوعب 700 حالة.
 منذ سنوات ونحن نسمع عن 

هذا املركز متى يتم ذلك؟
لقد قام وكيل وزارة الشؤون 
محم����د الكندري بجه����ود كبيرة 
إلنشاء مركز دائم إليواء العمالة 
واحلمد هلل مت تخصيص موقع في 
منطقة جليب الشيوخ يستوعب 
700 حالة إن شاء اهلل بداية العام 
املباشرة بالتجهيز  املقبل ستتم 
العمالة،  والتحضير الس����تقبال 
املوضوع اصبح في طور التجهيز، 
واألمر يقتصر فقط على هذا املركز 
والوزارة تعمل في ش����كل متواز 
إلنش����اء ثالثة مراكز احدها في 
جليب الشيوخ ومركز في اجلهراء 
وآخر في األحمدي وبالتالي تتم 
تغطي����ة كل احملافظات ويتوافر 
املكان ألكبر عدد من العمالة التي 

لديها مشاكل.
 حتدثتم عن شروط القبول هل 

من شروط خاصة للخروج؟
صحيح، أوال عدول النزيل عن 
طلب اإليواء، وذلك يتم عبر تقدمي 
خط����اب إلدارة املركز يطلب فيه 

اخلروج من املركز بعد تس����وية 
الكفي����ل وديا ويعبر  النزاع مع 
فيه عن غربت����ه بالعودة للعمل 
عند الكفيل نفسه او املغادرة الى 

بالده.
 هل لكم دور في احلصول على 

حقوقه في حال قرر املغادرة؟
بالتأكي����د نعمل وفق اللوائح 
احملددة للعمالة ويتم التنس����يق 
مع كل من وزارة الداخلية وسفارة 
دولة العامل والتأكد من حصوله 
على جميع حقوقه قبل مغادرته 

البالد.
 ما رؤية الوزارة املستقبلية للعمل 

في مثل هذا املركز؟
اوال مت اجناز الالئحة الداخلية 
ملركز اإليواء ونعمل على تنفيذها، 
ونحن كما قلت سابقا بصدد نقل 
املركز الى املوقع الذي مت تخصيصه 
في منطقة جليب الشيوخ والذي 
سيبدأ العمل التأسيسي له بداية 
العام املقبل إن شاء اهلل، الى جانب 
العمل على إنشاء مركزين آخرين 
ف����ي كل من محافظت����ي اجلهراء 
واألحمدي، والعمل بشكل متواز 
في قطاع العمل بالوزارة ملتابعة 
استقرار وضع العمالة الوافدة في 
البالد متاشيا مع التوجه إللغاء 

نظام الكفيل.
 هل لك ان تزودنا بالالئحة املنظمة 

لعمل املركز؟
الالئح����ة ش����ملت العديد من 
امل����واد املنظمة للمركز واحلقوق 
والواجبات على طرفي النزاع سواء 
من اجراءات الدخول وفتح امللف 
وخروج العامل من املركز، وهي 
تتكون من 10 مواد مقس����مة الى 
اجزاء ونصوص بدءا من تعريف 
االي����واء وانتهاء  مصطلح مركز 

بواجبات النزيل.

مادة 1 تعاريف

يقصد باأللفاظ التالية املعنى 
املبني امام كل منها:

1 � الوزارة: وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل.

2 � الوزي����ر: وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل.

العمال����ة  إدارة  اإلدارة:   �  3
القائمة على اإلش����راف  املنزلية 

مبركز اإليواء.
4 � املكت����ب: مكتب اس����تقدام 

العمالة.
إي����واء  مرك����ز  املرك����ز:   �  5

العمالة.
6 � اجله����ات املختصة: وزارتا 

الشؤون والداخلية.
مادة 2:

الالئحة  تخضع احكام ه����ذه 
للقوانني والق����رارات والتعاميم 
املنظمة للعمل في وزارتي الشؤون 

والداخلية.
مادة 3 أهداف املركز:

1 � تنفيذ سياس����ة الدولة في 
العمل على تعديل اوضاع العمالة 
داخل البالد وبالتنسيق مع وزارات 
الداخلية والشؤون والعدل والصحة 
واخلارجية والفتوى والتشريع.

2 � تعديل اوضاع الراغبة في 
الدخول الى املركز.

مادة 4 تستخدم الوسائل التالية 
لتحقيق األهداف:

1 � إيواء العمال����ة الراغبة في 
الدخول الى املركز اختباريا.

2 � تقدمي اخلدمات األساسية من 
مأكل وتطبيب وغيرها من اخلدمات 
املتصلة بالرعاية اإليوائية وفقا 
للقواعد والنظم والقرارات الصادرة 

في هذا الشأن.
3 � إع����داد التقارير النفس����ية 
واالجتماعي����ة والس����لوكية عن 
احل����االت ورفعه����ا ال����ى اجلهات 

املختصة.
امللف����ات اخلاصة  � حف����ظ   4

بالنزيل ومتابعة حالته.

مادة 5 شروط القبول في المركز:

1 � اال يقل عمر النزيل املتقدم 
عن 21 عاما.

2 � التقدم بطلب ايواء في املركز 
ممهور ببصمة النزيل.

3 � اج����راء البحث االجتماعي 
الالزم باملركز.

4 � اج����راء الفح����ص الطب����ي 
والنفسي على طالب االيواء وان 
يكون خاليا من االمراض املعدية 

او املزمنة.
5 � اال يك����ون طال����ب االيواء 
مطلوبا عل����ى ذمة قضية جنائية 

او مطلوبا للجهات االمنية.
6 � ان يكون لديه املس����تندات 
الثبوتية الرس����مية والتي متكن 
اجله����ات املختص����ة م����ن تعديل 

االوضاع.

مادة 6: االجراءات الخاصة لمركز 
االيواء

1 � التوقيع على طلب االيواء.
2 � تسجيل بيانات النزيل وفقا 

للمستندات املقدمة.
3 � يت����م فت����ح مل����ف موعد 

للنزيل.
4 � يتم توزيع النزالء من قبل 
الدار على اعضاء اجلهاز  مشرف 
الفني الستيفاء وفتح امللفات وفقا 
الختصاصاتهم وتعرض وتعتمد 

من اللجنة الفنية للمركز.

5 � يت����م تكلي����ف الباحث����ني 
والباحث����ات املعني����ني مبتابعة 
التقارير  النزالء واستيفاء  صالة 

الشاملة.

مادة 7

العمالة  ايواء  املركز في  يتبع 
نظام املجموعات الصغيرة وتشرف 
على كل مجموعة باحثة اجتماعية 
ويعاونها في ذل����ك مجموعة من 
املشرفني االجتماعيني ويتم رعاية 
النزالء وفقا جلدول نشاط شامل 
يعطي طابع احلياة اليومية األسرية 
املنظمة والذي يعود على احترام 
النظام واحترام املواعيد ويتضمن 

اجلدول:
� مواعيد االستيقاظ واالغتسال 

واستبدال املالبس.
الوجبات  � مواعي����د تن����اول 

الرئيسية والوجبات اخلفيفة.
الداخلية في  البرامج  � فترات 

املركز.
� فترات الراحة والنوم.

مادة 8

شروط الترك واخلروج النهائي 
من املركز:

1 � عدول طالب االيواء عن طلب 
االيواء وتعهده خطيا بذلك.

2 � ان يتم تعديل وضع طالب 
االيواء اما بحل النزاعات مع كفيله 
ورغبته في العودة اليه او مغادرته 

البالد.
3 � طلب النزيل من قبل اجلهات 
الرس����مية في البالد لصدور امر 

بتوقيفه او القاء القبض عليه.

مادة 9

الت����رك واخلروج  إجراءات 

هادي العنزي لـ »األنباء«: إنشاء 3 مراكز إليواء العمالة في 3 محافظات قريبًا
و عام 2010 سيشهد بدء تأثيث مبنى جليب الشيوخ ليستوعب 700 نزيل


