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خالل ندوة »البدون بين التخطيط والتجنيس« أقيمت مساء أمس األول في الصليبية بحضور رئيسة المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العالم مورين النش

نواب يطالبون الحكومة بحّل عادل وسريع لقضية البدون

علي الدقباسي أثناء حديثه عدنان املطوع وعسكر العنزي يتقدمان احلضور عسكر العنزي خالل حديثه في الندوة

مورين النش متحدثة

جانب من احلضور

خالد الشليمي خالل الندوة مورين النش بني اجلمهور النسائي

عدنان املطوع مخاطبا احلضور

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلـــــــن وزارة التجارة وال�صناعة مل�صاهمي �صركة اإيواء العقارية 

)�ـــــــش.م.ك( مقفلة اإىل اجتماع اجلمعية العامة العادية املقرر 

عقدهـــــــا يف متـــــــام ال�صاعة احلاديـــــــة ع�صرة من يـــــــوم اخلمي�ش 

التجـــــــارة  وزارة  مقـــــــر   - الـــــــوزارات  2010/5/13م مبجمـــــــع 
وال�صناعـــــــة بلوك 2 الـــــــدور االأول قاعـــــــة االجتماعات الكربى 

ومناق�صة تقرير الـــــــوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش مواد 

قانـــــــون ال�صركات التجارية رقـــــــم 15 ل�صنة 1960وذلك طبقًا 

لن�ش املادة )178( من القانون امل�صار اإليه.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــن الكرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

االجتماع اأو من ينـــــــوب عنهم مراجعة مقر ال�صركة العنوان / 

املرقـــــــاب ق 26 �صارع ال�صور ق�صيمة 4 الدور ال�صابع برج جا�صم 

م�صطحبن معهم م�صتنـــــــدات ملكية االأ�صهم ال�صتالم بطاقة 

احل�صور اأو ا�صتمارة التوكيل يف موعد اأق�صاه نهاية يوم االحد 

.2010/5/9
مالحظة: يف حالة عدم توفر الن�صاب، �صوف يعقد اجتماع اجلمعية املوؤجل يوم 

الوزارة  ال�صاعة احلادية ع�صرة مبقر  2010/5/20م يف متام  املوافق  اخلمي�ش 

املذكور، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

حمد العنزي
في خطوة غير مسبوقة وتعد األولى من نوعها حضرت رئيسة 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني في العالم مورين النش الندوة 
اجلماهيرية التي عقدت مساء أمس األول  في منطقة الصليبية وكانت 
حت���ت عنوان »البدون بني التخطيط والتجنيس« حيث حتدثت مع 
عدد من النواب بشكل مباشر مع احلضور اجلماهيري الكبير حول 

القضية.
وخالل الندوة حتدث النائب عس����كر العنزي قائال ان جلنة البدون 
البرملانية أمهلت احلكومة متس����عا من الوق����ت إلقرار احلقوق املدنية 
واالجتماعية لغير محددي اجلنسية بناء على توصية اللجنة، مضيفا 
أننا ال نضع في خططنا وأجندتنا فقط قضايا التجنيس وإمنا احلقوق 
املدنية واالجتماعية كاملة للبدون، مشيرا الى أن قانون جتنيس ال�4000 
من غير محددي اجلنس����ية، سيمر عاجال أم آجال، الفتا في الوقت ذاته 
إلى أنه س����يتقدم باقتراح بقانون ينص عل����ى أن كل من لديه إثباتات 
قدمية تثبت وجوده في البالد يقوم بتقدميها إلى احلكومة لتقر األخيرة 

بتجنيسهم حسب تلك االثباتات.

قضيتي األولى

وقال عس����كر ان قضية البدون تعتبر قضيتي األولى التي أحملها 
على أكتافي مخاطبا البدون بقوله: أنتم أهلي، فالعشرة شهور األخيرة 
التي مضت من عمر املجلس مرت بظروف عرقلت وأخرت حل القضية، 
مشيدا بوجود الندوات اجلماهيرية التي تتطرق لقضايا البدون والتي 
تع����د نقلة نوعية في القضية وبداية فعلية حلل هذه القضية املزمنة، 
الفتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الندوات تعتبر مبثابة استجواب للنائب 

ليشرح ما قام به من حلول تخدم هذه القضية.
ومتنى عسكر االنتهاء من إقرار احلقوق اإلنسانية والقانونية للبدون 

للتفرغ لألمور األخرى التي تخصهم.
م����ن جانبه قال النائب علي الدقباس����ي ان قضية البدون تتعرض 
لهجمة شرسة من بعض األطراف، فالقضية باتت تتطلب قرارا حاسما، 
ففئة البدون تعاني أضرارا أمنية واقتصادية واجتماعية نظرا لظروفهم 

القاهرة.
وأشار الى أن تعطيل حل قضية البدون مبا فيها التجنيس واحلقوق 
املدني����ة واالجتماعية كان جراء تعاقب األزمات السياس����ية التي مرت 
بالبالد من ح����ل مجلس األمة غير مرة، األمر ال����ذي عطل قضايا عدة 
كالتنمية والبدون، مشددا على أنهم غير مستعدين للدخول في فصل 
جديد من العذاب الذي ال نقبل به جميعا حينما ذهب ملفهم الى أروقة 
املجل����س األعلى للتخطيط، متوقعا ف����ي الوقت ذاته أن تطول فصول 

هذه املعاناة.
ب����دوره قال النائب عدنان املطوع ان مش����كلة البدون موجودة في 
مجلس االمة منذ 50 عاما، حيث متت مناقشتها في املجلس التأسيسي 
وكانت القضية األولى لوالدي املرحوم النائب إبراهيم املطوع، معتبرا 
القضية ازلية، وأننا نسعى ألن تكون الكويت سباقة في حل القضية 

من بني دول في الشرق األوسط.

القوانين الدولية

وشدد على أن القوانني الدولية تنص على أن كل من يولد على أرض 
ما يجب أن يكون تابعا لها، وال ذنب لألطفال الصغار الذين ال يحصل 
آباؤهم على ش����هادات ميالد والتي تعتبر حقا من حقوقهم املكتس����بة 
بحسب الشريعة والقانون، مؤكدا للجموع احملتشدة أن هنالك أخوان 

لكم يشاركونكم احلزن والعناء الذي تعانونه.
وتطرق املطوع إلى مس����ألة التوظيف التي اعتبرها مس����ألة مهمة 
فالكويت دولة مستقطبة من الدرجة األولى للعمالة الوافدة في حني أن 
البدون من أبناء هذا البلد ال تس����تفيد منهم الدولة في تسكينهم داخل 
أروقة وزاراتها وجهاتها احلكومية، على الرغم من أن توظيفهم يحقق 

األمن االجتماعي واالقتصادي واألسري ويخفف من آالمهم.
وتاب����ع املطوع: كانت هناك في الس����ابق وعود نيابية في كثير من 
املناسبات وكنا على وشك وضع حلول لها، إال أننا تأخرنا فيها كثيرا، 
مش����يرا إلى أن العديد من تلك امللفات جاهزة للتوقيع والتنفيذ، وأن 
وزير الداخلية وعدنا بحسم ملف التجنيس، بعد أن أكد وزير الداخلية 
أن حلول����ه قد تكون أفضل من حلول جلن����ة الداخلية والدفاع وجلنة 

البدون البرملانية.

أم����ا احملامي ناصر كريوين فقال: عندما كنت ضمن أعضاء جمعية 
حقوق اإلنسان حدثت الكثير من العراقيل التي مت وضعها أمام املواليد 
اجلدد، حيث مينع األب من استخراج شهادة امليالد ألسباب أمنية، ولم 
حترك اجلمعية ساكنا، مطالبا في الوقت ذاته البدون باملطالبة بحقوقهم 
وأن تكون طلباتهم القضائية واس����عة وغير محدودة للحصول على 

حقوقهم املدنية واالجتماعية.
في حني أكد رئيس مكتب حقوق اإلنسان لقوى 11/11 عبداخلالق مال 
جمعة أن قضية البدون تعتبر قضية مظلومية إلخواننا البدون الذين 
يعتبرهم البعض لألس����ف فئة منبوذة، مطالب����ا إياهم بعدم اإلحباط 

واإلحساس بالضعف والوهن.

استقالة

من جانبه قال رئيس جمعية االحتياجات اخلاصة عايد الشمري: قدمت 
استقالتي من اجلمعية ردا على من اساء وفرق بني املعاقني الكويتيني 
والبدون، مضيفا أن املادتني 143 و144 واضحتان، حيث ال يتمتع املعاقون 

البدون بحقوقهم في حني ينال املعاق املقيم كامل حقوقه.
وأضاف الشمري: يعاني املجلس األعلى للمعاقني من فساد واضح، 
فهناك معاقون ليسوا معاقني بل أصحاء في حني أن املعاقني احلقيقيني 
م����ن البدون ال يتمتعون بحقوقهم كامل����ة، وأن هناك بعض النواب لم 

يكترثوا بالبدون املعاق ولم يهتموا بقضاياه.
من جهته قال الناشط السياسي خالد الشليمي ان مسألة التخطيط 
في قضية البدون معناها أن أمد القضية سيطول كثيرا فهي أشبه بلعبة 
تن����س الطاولة التي تتقاذف كرتها بني العبني هما احلكومة واملجلس، 
مطالبا في الوقت ذاته بقرار حاسم من النواب حلل القضية بعد جتاهل 

القضية وإطالتها من قبل احلكومة.
وقال الشليمي: ان بعض النواب الذين يجتمعون في جلنة البدون 
البرملانية كانت لهم مواقف س����وداء من خالل عدم االكتراث بالقضية، 

مطالبا النواب بايجاد حل واضح لهذه الفئة.
واقترح الشليمي أن يتم تقدمي اقتراح بقانون لفتح ملف االنتهاكات 
حلقوق البدون الذين تعرضوا النتهاكات في اللجنة التنفيذية ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية، مطالبا رئيسة املفوضية السامية 
ملفوضية األمم املتحدة لش����ؤون الالجئني، في العالم عدميي اجلنسية 
موري����ان النش بفتح حتقيق دولي عن االنته����اكات التي يتعرض لها 
البدون من قبل اللجنة س����يئة الس����معة، ووضع وصاية دولية على 

اللجنة التنفيذية التي تتعامل مع البدون في البالد.

منبع الحريات 

 بدوره، حتدث رئيس جلنة الكويتيني البدون احمد التميمي قائال 
»باالمس القريب في 10/ 12/ 2009 مت تطويق مجلس االمة ومنبع احلريات 
والدميوقراطية بطوق امني وحزام عس����كري حرم البدون من ايصال 
صوتهم، وضياع جلس����ة منتظره القرار حقوقهم االنسانية واملدنية 
واليوم وبعد كل هذه العراقيل جلأنا الى قضائنا العادل، وبفضل اهلل 
وعزته استطعنا افشال كل هذه املطبات والعراقيل املتعمدة حلرماننا 
من حقوقنا االنسانية واملدنية، فعليه نطق صوت احلق من قصر العدل 
منب����ر االنصاف والعدالة حيث مت تنفيذ اول حكم صادر الحد اخواننا 
البدون حيث مت تس����لم شهادات ميالد الوالده جميعا وترتب على ذلك 
لتسلم جوازات سفر جلميع افراد اسرته ثم اضافتهم في ملف اللجنة 
التنفيذية للمقيمني بصورة غي����ر قانونية واصدار بطاقات امنية لهم 
رغم كل احملاوالت التعسفية من قبل اللجنة في عدم تنفيذ احلكم لكن 
اجلهود التي بذلت من قبل احملامي مبارك اخلش����اب الذي واصل الليل 
بالنه����ار واصراره على تنفيذ احلكم الصادر من قبل القضاء، مش����يدا 

بالقضاء العادل والنزيه الذي يعد احلصن احلصني للعدالة.
وبدوره طالب االعالمي صالح جيرمن جميع االعالمني الذين يكتبون 
ضد قضية البدون بأن يراعوا ضمائرهم فيما يكتبون وال يعتقدون ان 
البدون عاجزون عن الرد عليهم. ووجه حديثه لرئيسة املفوضية قائال 
»انتي أم.. وتعلمني ان الطف����ل عندما يكون في بطن امه يكون احلبل 
السري هو مصدر استمرار حياته، وعندما ينقطع عنه هذا احلبل يحدث 
ل����ه خلل.. فهذا هو حال البدون في الكويت«، ولالس����ف هناك فئة من 
الن����اس ال يرون اال بعني االعمى، والعمى نوعان عمى العني وهو الذي 
يتجاه����ل ما يدور حوله رغم انه ي����راه، والنوع الثاني هو عمى القلب 

وهو القاسي املتجرد من املشاعر واألحاسيس.

وقال املطوع: إذا كانت هنالك دول أجنزت القضية وحس����متها مثل 
بنغالديش فإن الكويت مطالبة بحل تلك القضية السيما ان الكويت دولة 
ذات تاريخ وحضارة وحتترم حقوق اإلنسان ووقعت على املعاهدات 
الدولية في عام 1961 و1971، مؤكدا في الوقت ذاته إلى انه سيسعى جاهدا 
وبعض النواب حلسم األولويات في اإلجازة الصيفية التي ستكون في 

مقدمتها قضية البدون.
م����ن ناحيتها قالت رئيس����ة 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني 
ف����ي العالم »عدميي اجلنس����ية« 
ان����ه وفقا لقانون  مورين النش 
األمم املتحدة وحسب املادة 15 فإنه 
يحق ألي إنس����ان أن تكون لديه 
جنسية، وعليه يجب أن تلتزم بها 
الدولة، قائلة: »أجد نفسي ملزمة 
البدون  جدا بالتعامل م����ع ملف 
في الكويت، ففي كل س����نة أزور 
دوال عدي����دة تعاني مش����اكل في 
اجلنسية«، واصفة حياة عدميي 
اجلنسية بالصعبة للغاية، وأن كل 
طفل عدمي جنسية يجد صعوبة 
في احلصول عل����ى وثيقة، األمر 
الذي يؤثر على صحته وتعليمه 

مستقبال.
وأشارت النش إلى أن العديد من 
الدول اعترفت بعدميي اجلنسية 
فعلى س����بيل املثال جن����د دولة 

بنغالديش لديها 300 ألف من عدميي اجلنس����ية الذين ال يستطيعون 
احلصول على ش����هادات امليالد أو احلصول على عمل إال أن مشكلتهم 
تختلف بعض الشيء، حيث حكمت احملكمة العليا في بنغالديش بتجنيس 

200 ألف منهم عندما كانوا من فئة عدميي اجلنسية منذ 37 عاما.
وأضافت النش: عندما زرت بنغالديش كانت احلكومة تقر باستحالة 
جتني����س عدميي اجلنس����ية في 
بنغالديش، إال أن القضية مت حلها 
إلى  الحقا بتجنيسهم، باإلضافة 
حلول جذرية في دول أخرى مثل 
نيبال والس����نغال وموريتانيا، 
ونتح����رى أن يأت����ي اليوم حلل 
قضية ال�  90 ألفا من البدون عدميي 

اجلنسية في الكويت.
ولفتت النش إلى أننا نأمل في 
حل القضية في الكويت، فهناك دول 
عدة مثل الدومنيكان لديها مشاكل 
أن املفوضية  البدون، مؤكدة  مع 
الس����امية لش����ؤون الالجئني في 
العالم عدميي اجلنسية ستتواصل 
ولن تتوانى في حل هذه القضية 
احلساسة، مشيرة في الوقت ذاته 
الى أن هناك الكثير مما يجب أن 
نقوم به إلنهاء ملفهم اإلنساني، 
فقد أتيت اليوم ألس����تمع وأتكلم 
أكثر عن قضية عدميي اجلنسية 

في الكويت.

عسـكر: إقرار قانون تجنيس الـ 4 آالف سيمّر من خالل المجلس
الدقباسـي: قضية البدون تتعرض لهجمة شرسـة وتتطلب قرارًا حاسمًا
المطوع: الدولة تسـتقطب العمالة الوافدة وال تستفيد  من  البدون
النش: وفقًا لقانون األمم المتحدة فإنه يحق ألي إنسان أن تكون لديه جنسية
الشـليمي: أمـد القضيـة سـيطول كثيـراً فهـي أشـبه بلعبـة التنس 

عبداخلالق مال جمعة متحدثا

   من أجواء الندوة
< قامت رئيسة املفوضية مبخاطبة النساء احلاضرات واالستماع 

ملعاناتهن وشكاواهن.
< طالب النواب املتحدثني في الندوة املفوضية الس��امية العاملية 
حلقوق اإلنسان االستنجاد من قبل املنظمة الدولية ملساعدة احلكومة 
الكويتية والسلطة التشريعية في البالد لتقدمي خبراتهم وتصوراتهم 
فيم��ا يخص حل مش��كلة »البدون عدميي اجلنس��ية« وتقدميها في 

اقرب وقت ممكن.
< ذك���ر عريف الندوة أن النائب عس���كر العنزي هو من قام 

بترخيص اقامة هذه الندوة. 
< شكر رئيس جلنة الكويتيني البدون احمد التميمي محافظ اجلهراء 
الشيخ مبارك احلمود على موافقته على اقامة الندوة مبنطقة الصليبية 

كما قدم الشكر للمحامي مبارك اخلشاب على مواقفه مع البدون.
< كان عريف احلفل يطالب النواب بعد االنتهاء من كلماتهم 

بان يكون لهم موقف حازم جتاه هذه القضية 
< شهدت الندوة حضورا جماهيريا كبيرا وحاشد جتاوز 2000 

شخص.


