
محلياتاالثنين  24  مايو  2010   8
»حقوق اإلنسان« ناقشت توصيات مؤتمر جنيڤ: عائلته تزوره اليوم و»الجنايات« تنظر قضيته 

البدون والعمالة المنزلية أضعف ملفين
 في تقرير الكويت أمام األمم المتحدة

»حقوق اإلنسان«: مكان احتجاز الجاسم غير الئق 
والسجن المركزي لم يهيئ مكانًا مناسبًا لمثل هذه الحاالت

الهاجري لشمول قانون المعاقين جميع أصحاب اإلعاقة

العسكر: وزير النفط ال يقبل تطبيق لوائح العجمي: نرفض تجاهل دور النقابات
»أرامكو« على عمال نفط الخليج الكويتيين

التقت نقابة العاملني بالشركة 
الكويتية لنف����ط اخلليج مؤخرا 
بوزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
العبداهلل في مكتبه، وذلك  أحمد 
بعد تقدمي النقابة مذكرة احتجاج، 
مطالبة بلقاء عاجل إثر قيام الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج باخلفجي 
بإصدار تعمي����م جلميع العاملني 
بالعمليات املشتركة تطالبهم بالعمل 
واالحتكام إلى لوائح شركة ارامكو 
العمال اخلليج املعتمدة من وزير 

العمل والعمال السعودي.
وبني رئيس نقابة نفط اخلليج 
فالح العسكر ان لقاء الوزير كان 
لقاء طيبا ومثمرا اكد فيه عدم قبوله 
املطلق بتطبيق لوائح شركة أرامكو 
»السعودية« على عمال شركة نفط 
ان  اخلليج »الكويتي����ني«، مبينا 
العبداهلل قد اطلع على الئحة ارامكو 
العمال اخلليج وتبني له ان جميع 
مفرداتها وبنودها صممت خصيصا 
للعمال الس����عوديني العاملني في 
ارامكو العمال اخلليج، وهي بذلك 
ال تخص عمال شركة نفط اخلليج 
البتة ال م����ن قريب وال من بعيد، 
مبينا انه قد اصدر اوامره الدارة 

الشركة بهذا الشأن.
واضاف العسكر ان النقابة إزاء 
هذا التصرف طلب����ت من الوزير 
الكويتية لنفط  ان تقوم الشركة 
اخلليج بتطبيق لوائح ش����ؤون 
العاملني ودليل العامل فيما تشكل 
امليزة األكبر واألفضل على عمال 
الش����ركة باخلفجي عل����ى اعتبار 
انها املرجع حلقوق العمال كما ان 
الئحة ارامكو العمال اخلليج املرجع 

للعمال السعوديني وان سياسات 
عمليات اخلفجي املش����تركة هي 
املصالح واحلقوق املشتركة بني 
الشركتني، ارامكو العمال اخلليج 

والكويتية لنفط اخلليج.
وقال العسكر ان النقابة طلبت 
ايضا من الوزير العبداهلل البت في 
التكييف القانوني لوضع العاملني 
الكويتيني في اخلفجي سواء كان 
اغترابا او ايفادا او سفرا او انتقاال، 
موضحا ان جمي����ع عمال القطاع 
النفطي يتمتع����ون ببدالت حتت 
مسمى بدل طريق سواء في الوفرة 
او الروضتني او املناقيش وحتى 
اجلزيرة الصناعية باالحمدي، وان 
وضع العمال باخلفجي ومنذ ثمانية 
اعوام دون وجود تكييف قانوني 
لوضعهم يعد بخسا وهدرا حلقوقهم 
على الرغم من ان مؤسسة البترول 
قد بينت ان عمال الشركة باخلفجي 
هم عمالها وتنطبق عليهم القرارات 

واملراسيم واللوائح الكويتية.

صرح شافي الهاجري أمني السر العام بالنادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني بأنه يقدم الشكر 
اجلزيل لوزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي على دعمه لذوي االحتياجات 
اخلاصة بصفة عامة في الكويت سواء كانوا من 
أبناء هذا الوطن أو من الوافدين املعاقني، وهو 
ما يؤكد النظرة احلضارية للكويت واهتمامها 
باملعاقني والذي متثل في أوامر وزير الشؤون 
العفاس���ي منذ تس���لمه زمام وزارة الشؤون، 
حيث تغيرت الكثير من القرارات التي طبقت 
لصالح املعاقني حت���ى وان متت إعادة جميع 
القرارات لدراستها من قبل املختصني في وزارة 
الشؤون، ما يشير الى وجود نظرة بعيدة املدى 
خلدمة هذه الشريحة. وقد مت مؤخرا تشكيل 

مجلس إدارة هيئة املعاق���ني بحلته اجلديدة 
والذي س���يكون ضمن الهيئة العامة لشؤون 
املعاقني للمساهمة في تطبيق قانون املعاقني 
بثوبه اجلديد. كما أوضح الهاجري ان قانون 
املعاقني اجلديد الذي سيطبق اعتبارا من أول 
يونيو 2010 يجب ان يشمل جميع املعاقني بكل 
ما جاء بجميع مواده، كما يجب ان يكون هناك 
حترك واسع من قبل مجلس اإلدارة املنتخب 
للهيئة العامة لش���ؤون املعاقني، حيث توجد 
بعض املعاناة لدى إخواننا وأخواتنا املعاقني 
بشأن التقييم الطبي ملفهوم اإلعاقة، حيث سمعنا 
ان التقييم الطبي األميركي هو التقييم املتبع 

للحاالت املسجلة أو املراد تسجيلها.
وأوض���ح الهاجري انه: غي���ر مقنع لنا أن 

تستبعد بعض اإلعاقات اخلفيفة )من ضمنها 
بعض حاالت شلل األطفال( من قانون املعاقني، 
إذن فلم���اذا لم تقبل هذه احلاالت في الس���لك 
العسكري أو الوظائف الشاقة، وعليه نطالب بأن 
تكون هناك عدالة لهذه الفئة وضمان حقوقها في 
احلياة. كما ناشد الهاجري النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الهيئة 
العامة لش���ؤون املعاقني الشيخ جابر املبارك 
للسعي لتطبيق جميع مواد قانون املعاقني حيث 
ان لدينا جتربة سابقة بقانون املعاقني السابق 
والذي حولت بعض مواده الى مذكرة تفسيرية 
لكل وزارة ولم يخدمنا القانون السابق،لذا نأمل 
أال يكون قانوننا اجلديد تابعا للقانون املاضي 

وجند صعوبة في االستفادة منه.

صرح رئيس احتاد نقابات 
العامل����ني بالقط����اع احلكومي 
فهاد العجمي ردا على ما اكدته 
االمانة العام����ة ملجلس اخلدمة 
املدنية من ان احلكومة ستتصدى 
للمعتصم����ني واحملتجني على 
الزيادات والكوادر وعدم  اقرار 
شمولهم بها وما تضمنه كتاب 
االمانة العام����ة ملجلس اخلدمة 
املدنية عن تشكيل جلنة لوضع 
آلية العمل املناسبة للتعامل مع 
تهديد العاملني في بعض االجهزة 
احلكومية باالضراب عن العمل 
املتضمن ق����رار مجلس الوزراء 

رقم 625 ومن ان احلكومة ستتصدى للمعتصمني 
بقوة القانون والنظام العام وستطبق قوانني اخلدمة 
املدني����ة من خصم ولفت نظر في حق املعتصمني، 
صرح بأنه يؤسفنا هذا التعسف والتسلط والتجاهل 
املفرط لدور املنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح 
وحقوق العاملني والواجب امللقى على عاتقها حلماية 
ورعاية شؤون تلك الشرائح في حال وقوع ظلم او 

اهدار حلقوقهم املشروعة.
واض����اف انه كان يجب على مجلس الوزراء ان 
يبحث عن جذور املشكلة وان يعاجلها بكل صدق 
وامانة وان يطمئن ابن����اء هذا الوطن ممن اهدرت 
حقوقهم انهم سيحصلون عليها طاملا انهم اصحاب 
حق اال اننا فوجئنا بتلك االجراءات غير املسبوقة 
والتصرفات البوليسية التي يجب اال تقع في بلدنا 
الذي جبل على التكاتف والتآزر واحملبة بني ابنائه 

وقيادته االمينة على مصالح الشعب.
وزاد انه الزالت القيادات الوزارية وكبار املسؤولني 
في الدولة لالس����ف يجهلون طبيعة عملنا النقابي 
ويجهلون القواعد واملرتكزات التي يس����تند عليها 
والتي متنحه الشرعية في ممارسة انشطته واعماله 
بكل حرية واس����تقاللية والزالوا يعتبرون ان تلك 
املنظمات النقابية تعمل بال غطاء قانوني ودستوري 
وتلك مصيب����ة كبرى ويجب ان يعلم اجلميع اننا 
نعمل من خالل منظومة قانونية ودولية ودستورية 

استمرت اكثر من 40 عاما بكل 
امانة ومصداقية حتى اصبحت 
احلركة النقابية الكويتية راسخة 
ارفع  االقدام ويشغل قياديوها 
املناصب داخل الكويت وخارجها 
في االحتادات واملنظمات النقابية 
العاملية وكان حلركتنا النقابية 
الكويتية الدور الكبير في رفع 
اس����م الكويت عاليا في احملافل 

الدولية.
واضاف: اننا نريد ان نوضح 
ملن يجهل دور منظماتنا النقابية 
ان مجلس الوزراء في قراره رقم 
)476/ ثانيا( قرر »ان من حقوق 
النقابات التقدم الى اجلهات املس����ؤولة مبطالبها 
املشروعة وفقا للقوانني احمللية واالتفاقيات الدولية 
املصدق عليها من الكويت وانه على النقابات تنبيه 
اجلهات املسؤولة الى وجود مخالفات قانونية او 
اخطاء اذا كانت ه����ذه املخالفات او االخطاء متس 
الوضع العام جلموع املوظفني او ألي مصلحة جماعية 
لهم او اي مخالفة اخرى للقانون«، كما اضاف القرار 
ان للنقابة كل احلرية في ممارسة اعمالها، كما ذكر 
قرار مجلس الوزراء الى ضرورة مراعاة عدم االخالل 
باحلماية املقررة للنقابات ضد اعمال التمييز التي 
يقصد منها احلد من حريتهم لسبب انتمائهم الى 
نقاب����ة. وزاد: اننا نريد ملن يجهلون طبيعة عملنا 
النقابي الرجوع الى ق����رار مجلس الوزراء )476/ 
ثاني����ا( حتى يتأكدوا ان كل االجراءات التي نصت 
عليها القرارات االخيرة تتنافى مع صلب قرار مجلس 
الوزراء املش����ار اليه وتغتص����ب حقوق املنظمات 

النقابية في ممارسة حقوقها املشروعة.
واضاف انه من مجمل تلك االتفاقيات الدولية 
والنصوص الدس����تورية والقانونية تبني لنا ان 
العم����ل النقابي مينح الصالحيات التي تؤهله ألن 
يدافع عن مصالح العاملني وبشتى الوسائل ومن 
بينها االعتصامات وخالفه طاملا انه قد اس����تنفذت 
كل الطرق مع جهات االدارة الرجاع احلقوق املهدرة 

للعاملني بوزارات الدولة.

البغلي: تركيز الجهود على إلغاء أي عقوبة 
مقيدة للحرية بالقانون في قضايا الرأي

صرح رئي��س اجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنس��ان 
علي البغلي بأن اجلهود يجب 
ان تركز على الغاء اي عقوبة 
مقيدة للحرية في القانون في 
قضايا وليس )جرائم( الرأي، 
فهذه العقوب��ات ألغيت من 
تشريعات كل الدول املتقدمة 
منذ عق��ود، لتأتي القوانني 
الكويتية على مسمع ومرأى 
ومشاركة من نواب الشعب 
ليقروه��ا متصورين انهم 
بها اي منتقد  س��يردعون 
لسلوكياتهم وقراراتهم بشأن 

األمور العامة وم��ا يقترحونه من قوانني، وما 
ينشر على لسانهم من تصريحات.

فكتاب الرأي مهما اتسمت آراؤهم باحلدية او 
عدم القبول فيجب اال تقيد حرياتهم كعقاب على 
مجرد رأي أبدوه، فاآلراء تقارع باحلجج واآلراء 
وليس بالقمع أو العقوب��ات املقيدة للحريات، 
وأرى ان تس��تبدل مثل تل��ك العقوبات مببالغ 

تعويضات مجزية وهو ما 
يشكل ردعا كافيا ومقبوال 
لكل من تس��ول له نفس��ه 
الناس  التع��رض لس��معة 
بالقذف والسب والتشهير، 
كم��ا أن��ي أؤي��د االقتراح 
النيابي بإحالة حاالت حجز 
التحقيق  املتهم على ذم��ة 
للقاضي املختص بعد مهلة 
حجز ال تتجاوز ال� 4 أيام، 
تعرض فيه النيابة او ادارة 
القاضي  التحقيقات عل��ى 
املختص مبرراتها لضرورة 
املتهم على  استمرار حجز 
ذمة التحقيق، وميكن املتهم او محاميه بالرد على 
تلك األسانيد بعدم وجود ما يبررها مثل عدم 
توافر خشية من فراره، فضال عن استحالة تصور 
عبثه او تأثيره على أدلة القضية او ش��هودها، 
األمر الذي ال ميكن تصوره وعلى األخص في 
جرائم او قضايا الرأي، فهي آراء مثبتة مكتوبة 

غير قابلة للتغيير او التأويل.

فيما حددت احملكمة الكلية 
اليوم االثنني 24 اجلاري موعدا 
لبدء نظ����ر القضية املرفوعة 
ضد الكاتب الصحافي واحملامي 
محمد عبدالقادر اجلاسم أمام 
محكمة اجلنايات، أكد احملامي 
جاسر اجلدعي ان عائلة الكاتب 
محم����د عبدالقادر اجلاس����م 
س����تزوره الي����وم وأنه جار 
العمل على تكوين هيئة دفاع 
من احملامني املؤيدين حلرية 

الرأي.
بدورها اصدرت اجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنسان تقريرا 
حول زيارتها للكاتب واحملامي 
محمد عبدالقادر اجلاسم في 
السجن املركزي، جاء فيه: قامت 
الكويتية حلقوق  اجلمعي����ة 
اإلنسان يوم امس االحد بزيارة 
الكات����ب الصحافي واحملامي 
محمد عبدالقادر اجلاسم في 
السجن املركزي حيث يقضي 
مدة ايقافه التي بدأت يوم 11 
اجلاري وتستمر 21 يوما على 
ذمة قضية رأي استندت فيها 
النيابة العامة الى قانون أمن 
الدولة الداخلي رقم 31 لسنة 

.1970

مقابلة مباشرة

ق����ام وف����د اجلمعية  وقد 
الكويتية حلقوق االنسان في 
صبيحة يوم االحد 23 اجلاري 
بزيارة اجلاسم بناء على إذن 
حصلت عليه من النائب العام، 
ومتت مقابلته مباشرة في أحد 
املكات����ب االدارية القريبة من 
مكان حجزه والذي يس����مى 

بعنبر »اإليراد«.
ووجه وفد اجلمعية املنتدب 
من قبل هيئتها اإلدارية عددا 
من االس����ئلة واالستفسارات 
واستمعت ملداخالت اجلاسم 
وذلك ضمن نطاق صالحياتها 
املتعلقة بحقوق االش����خاص 
احملتجزي����ن خ����الل مراحل 

التحقيق، وكذل����ك احلق في 
أوضاع انسانية اثناء االحتجاز، 
وبحسب شهادة اجلاسم فإن 
الس����جن معه  ادارة  تعام����ل 
انساني وجيد، كما انه يتمتع 
بالرعاي����ة الصحية املطلوبة 
حلالته اال ان القصور في مسألة 
مكان االحتجاز يرجع إلى تدني 
مستوى البنية التحتية فيه.

تواصل مع العالم الخارجي

وأفاد ايضا بأن مس����توى 
الغذاء الذي يتلقاه جيد، وانه 
على تواصل مع العالم اخلارجي 
حيث توج����د وس����ائل لذلك 
كالتلفزيون والصحف وهو على 

اتصال مع ذويه هاتفيا ويتوقع 
زيارتهم، فيم����ا اتيح حملاميه 
زيارة واحدة فقط منذ احتجازه 

في السجن حسب قوله.
الكويتية  وترى اجلمعية 
حلق����وق االنس����ان ان مكان 
احتجاز اجلاسم غير الئق إذ 
ان ما يسمى بعنبر »االيراد« هو 
مبثابة مكان مؤقت يأتي إليه 
احملكومون على ذمة قضايا ليتم 
العنابر  توزيعهم الحقا على 
املناس����بة للجرائ����م املتهمني 
بارتكابها، ولكون الكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم سجني رأي 
ولكون السجن املركزي لم يهيئ 
مكانا مناسبا ملثل هذه احلاالت 
فإن وجوده في عنبر »اإليراد« 
يعد مخالف����ة تتطلب إصالح 
انظمة السجون املعمول بها في 

الكويت وحتديدا املادة )25 و26 
و72 و28( من قانون تنظيم 

السجون الصادر عام 1962.
كذل����ك يعد اجلاس����م من 
احملبوس����ني حبسا احتياطيا 
ضمن الفئة )أ( والذين يحق 
لهم ارتداء مالبسهم اخلاصة ما 
لم تر ادارة السجن غير ذلك 
مراعاة للصحة العامة واألمن، 
وكذل����ك طلب اصناف خاصة 
من الغ����ذاء، ومقابلة زائريهم 
ومراسلة من يشاؤون حسب 

احكام الالئحة الداخلية.

أمر غير مناسب

الكويتية  وترى اجلمعية 
حلق����وق االنس����ان ان حجز 
اجلاس����م بعد االنته����اء من 
التحقيق معه امر غير مناسب 
أو مقبول إذ باإلمكان االفراج 
عنه بكفالة، خاصة انه مواطن 
وميكن االستدالل عليه بسهولة 
وال يخشى فراره، فضال عن 
انه ال يخشى منه التأثير على 
الشهود في قضيته او ادلتها، 
كما ان اجلمعية تتحفظ على 
اإلجراءات التي سبقت قدومه 
الس����جن املركزي ومنها  الى 
تقييد يديه ورجليه باالغالل 

وتعتبره إجراء غير الئق.
وتطالب اجلمعية الكويتية 
حلقوق االنسان في خالصة 
تقريرها وبع����د زيارة محمد 
عبدالق����ادر اجلاس����م باتخاذ 
قرار عاجل باالفراج عنه بكفالة 
بحكم كونه سجني رأي وهو 
موقفها الواضح الذي ابدته في 
بياناتها الصحافية املتعددة 

الصادرة بهذا الشأن.
وكانت اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنس����ان قد حصلت 
على إذن النيابة العامة بزيارة 
اجلاسم وتكون وفدها من أمني 
س����ر اجلمعية عامر التميمي 
وعضو مجلس االدارة مظفر 

عبداهلل راشد.

البدر يبحث مع سفر التعاون  الزراعي والسمكي

العواد رئيسة لجمعية المرأة في الهندسة 
لدول أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط

 قالت م.بشاير العواد انها فازت برئاسة جمعية 
املرأة في الهندس���ة عن املنطقة الثامنة والتابعة 
للجمعية العاملية ملهندسي الكهرباء وااللكترونيات 
والتي تضم الدول األوروبية وأفريقيا والش���رق 

األوسط.
وأضاف���ت العواد ل� »كون���ا« ان اختيارها لهذا 

املنصب مت في االجتماع ال� 94 للجمعية الذي عقد في 
التفيا في منتصف الشهر اجلاري لتكون أول كويتية 
تتولى هذا املنصب. وأوضحت ان هذا املنصب يأتي 
امتدادا إلبداعات املهندسني الكويتيني على املستوى 
العاملي وبروزهم في احملافل الدولية ومشاركاتهم 

الفعالة في القضايا التي تهم العالم.

 دمشق ـ هدى العبود
بحث رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.جاسم البدر امس مع وزير الزراعة السوري عادل سفر في 
دمشق التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية وتنمية مواردها وادارة 
وتنشيط البرامج املختلفة في هذا القطاع. واكد البدر على اهمية التعاون 
املش����ترك وتبادل اخلبرات والتجارب في مجال الثروة السمكية وعلى 
ضرورة تفعيل وتوسيع العالقات الثنائية زراعيا لتشمل جميع مجاالت 
االنتاج احليواني والنباتي. من جانبه اش����اد سفر مبساهمة الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في متويل مشاريع اقتصادية مهمة 
في سورية في مختلف املجاالت السيما مشروع جر مياه نهر دجلة الى 
محافظة احلسكة الذي سيس����هم في ارواء نحو 180 ألف هكتار وتأمني 
فرص عمل جديدة في احملافظة وزيادة رقعة املساحات املرورية وزيادة 

انتاج احملاصيل االستراتيجية.

 بشرى شعبان
أكد اس���تاذ العلوم السياس���ية في جامعة الكويت 
د.غامن النجار ان عملي���ة املراجعة الدورية التي تقوم 
بها األمم املتحدة على التقارير الشاملة اخلاصة بحقوق 
اإلنس���ان تعد إجراء طبيعيا دوريا يتم على 192 دولة، 
بحيث يتم مراجعة تقارير 12 دولة في كل دورة اي بعد 

مرور 4 سنوات.
وقال خالل املؤمتر الصحافي الذي أقيم أمس األول في 
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان لإلعالن عن التوصيات 
الت���ي أعلنتها األمم املتحدة وموقف الكويت منها انه ال 
يوجد دولة معفاة من تقدمي التقرير اخلاص بها، الفتا 
الى أن الكويت قدمت تقريرها في 12 اجلاري، وس���يتم 
اعتماده النهائي من قبل األمم املتحدة خالل س���بتمبر 
املقبل. وأوضح أنه ألول مرة سيتم السماح للمنظمات 
غير احلكومية لإلدالء برأيها في التقارير املقدمة وفي 
األداء احلكومي، لذلك فالكويت عليها ان حتدد موقفها 
من التوصيات التي خلصت لها االجتماعات الس���ابقة 
سواء باملوافقة او الرفض، الفتا الى ان موضوع موافقة 
الكويت على 114 توصية غير دقيق ألنه يوجد عدد كبير 

من التوصيات املقررة.
وذكر النج���ار ان املهم في الفت���رة املقبلة انه على 
الكويت حتديد موقفها من جميع التوصيات والعمل على 
تفعيلها حتى ال تصبح مجرد استعراض سياسي امام 
دول العالم، الفتا الى انه ليست هناك معركة بني األمم 
املتحدة والكويت او اي دولة اخرى واألمم املتحدة بشأن 
التقارير املقدمة كما يصور البعض ذلك ولن يكون هناك 
اي ضغط على احلكومات، الفتا الى ان اضعف ملفني في 
تقرير الكويت هما ملفا البدون والعمالة املنزلية ويجب 

العمل عليهما جيدا واالنتباه لهما.
وأضاف أن املرحلة األخي���رة من مراجعة التقارير 
وتثبيت التوصيات س���تكون في سبتمبر املقبل وبعد 
ذلك سيتم تقييم أداء الدول بعد مرور اربع سنوات من 
اعتم���اد التوصيات بعد مرور دورة كاملة، الفتا الى ان 
مشاركة وفد املجتمع املدني في دورة املراجعة اخلاصة 
مبلف الكويت جاءت من خالل دورة شاملة في جنيڤ 
خاصة بآليات حقوق اإلنس���ان وعمل���ت على االرتقاء 

باملستوى املهني جلميع املشاركني فيها.
وتطرق النج���ار الى موضوع اعتقال الكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم قائال كانت عملية االحتجاز سيئة في 
معناها وتوقيته���ا ألنه من غير اجلائز أن يتم توقيف 
واعتقال الكاتب ملجرد اإلدالء برأيه، وس���يئة من حيث 
توقيتها حيث مت اعتقاله قبل موعد مراجعة ملف الكويت 
بيوم واحد ويجب ان يكون هناك توضيح ما اجلهة التي 

قامت بهذا االجراء وأحرجت الكويت.
وعن مش���كلة البدون قال النجار: مش���كلة البدون 
تبقى وصمة عار ويج���ب على اجلميع التكاتف حللها 
وحتت���اج الى الرجوع الى ما قبل 85 وأن يتم جتنيس 
من يستحق التجنيس، السيما ان هناك مشكلة في ملف 
التجني���س الذي يجب على أعضاء مجلس األمة العمل 
على تعديل القانون اخلاص به حتى ال تخضع املسألة 

للواسطة وما شابه ذلك.

تقرير ضعيف

بدورها قالت نائبة رئيس جمعية حقوق اإلنس���ان 
الكويتية مها البرج���س ان تقرير الكويت كان ضعيفا 
وكانت احللقة األضعف فيه ما تعلق مبشكلتي البدون 
والعمالة، مشيرة الى انه على احلكومة أن تنشئ فريقا 
وطنيا ملتابعة التوصيات التي خلص لها األمم املتحدة في 
جنيڤ. وذكرت البرجس ان الكويت لم تقدم اي تقرير 
للمنظم���ة الدولية منذ 11 عاما مؤكدة انه لدينا تقصير 
ويج���ب العمل على معاجلة هذا القصور من اجل ابراز 
ص���ورة جيدة للكويت، الفتة الى ان التوصيات جاءت 
خفيفة كما ان الدول انقسمت على تقييم التقرير وكانت 
معظم الدول العربية مؤيدة لتقريرنا بينما انحازت دول 
اخرى ملصاحلها السيما الدول التي لديها عمالة كثيرة 
هنا في الكويت، الفتة الى ان مشاركة وفد من منظمات 
حقوق اإلنسان الكويتية في متابعة مناقشة تقرير الكويت 

كانت جتربة فريدة ستعود بالنفع على هذه املنظمات 
من خالل دعمها حلقوق اإلنسان في الكويت.

وناشدت البرجس صاحب السمو األمير واحلكومة 
والنائب العام اإلفراج عن الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم 

ألن ذلك يضر بسمعة الكويت.
م���ن جهته قال رئيس اجلمعي���ة الكويتية حلقوق 
االنس���ان عامر التميمي انه يجب ان تتعامل احلكومة 
الكويتية بجدية كاملة مع التوصيات التي خلصت لها 
االمم املتحدة في جنيڤ وان تستفيد من التقارير التي 
تقدم من جمعيات املجتمع املدني واجلمعيات الدولية، 
مشيرا الى ان قضايا حقوق االنسان باتت قضايا محورية 

وليست هامشية.
ولفت التميمي الى ان هن���اك ضعفا في اداء بعض 
اجلهات االدارية في الدولة، الفتا الى ان الوزير العفاسي 
قدم تقريرا جيدا ولكن هناك حاجة ملحة لتشكيل فريق 
عمل حكومي يتعامل بجدي���ة مع هذه االمور والبد ان 
نتعامل بش���فافية مع القضايا وال ننكر املشكالت التي 

تخصنا ونحاول العمل على اصالحها.
واكد التميمي ايضا على ضرورة تشكيل فريق عمل 
وطني للعمل على التوصيات التي يتم طرحها خالل شهر 
سبتمبر املقبل، كما انه من الضروري ان يتم االسراع في 
البت بشأن موضوع الهيئة الوطنية حلقوق االنسان، 
مطالبا بضرورة العمل على مش���كلة البدون وتسهيل 
االجراءات اخلاصة بهم السيما اجراءات السفر والزواج، 
كما انه يجب ان تكون هناك آلية عمل محددة دون تعقيدات 

او واسطات الجراء املعامالت اخلاصة بهم.
وش���دد التميمي على انه يج���ب ان تتوفر للبدون 
حقوقهم االساس���ية، السيما ان هناك تقصيرا ووعودا 
كثيرة ال تنفذ بش���أن هذه القضية، كم���ا انه يجب ان 

يخضع موضوع التجنيس الى القانون.

الحكومة والجمعيات

من جهته استعرض رئيس جمعية املقومات االساسية 
حلقوق االنسان د. عادل الدمخي التوصيات التي خلصت 
لها االمم املتحدة خالل مراجعة تقرير الكويت حلقوق 
االنسان في جنيڤ، مطالبا بأن يكون هناك تنسيق بني 
احلكومة واجلمعيات وان تبدي هذه اجلمعيات رأيها في 
التوصيات، كما انه من الضروري تشكيل فريق القرار 

التوصيات النهائية.
وقال د.الدمخي ان منظم���ات املجتمع املدني قدمت 
للحكومة تقارير ش���فافة،معتبرا مش���اركة اجلمعيات 
مع احلكومة ضعيفة، مطالبا مش���اركة هذه املنظمات 
في متابعة التوصيات مع احلكومة الن ذلك س���يعود 

بالنفع على اجلميع.
واكد د. الدمخي ضرورة وجود قوانني ومعايير واضحة 
النهاء مشكلة البدون، السيما انها اصبحت قضية دولية 
يتابعها اجلميع وسيكون هناك ضغط دولي بشأن هذا 
املوضوع، قائال: س���تظل هذه املشكلة نقطة سوداء في 
سجل الكويت، مشيرا الى ان اعضاء مجلس االمة قدموا 
قانون وصفه بانه »ضعيف جدا«، الفتا الى ان جمعيته 

اقترحت قانونا يتعلق بذلك وصفه باملمتاز.
بدوره قال مدير عام جمعية املقومات االساسية حلقوق 
االنسان فهد الضاعن ان جمعيات املجتمع املدني ليست 
خصما للحكومة وعلينا جميعا ان نعمل جيدا الظهار 
اجلانب االبيض للكويت وان نحاول ان نزيل الشوائب 
التي تؤثر على سمعتها في احملافل الدولية، مشيرا الى 
ان املرحل���ة املقبلة تتطلب ان يكون هناك ضغط قوي 
القرار التوصيات التي قبلتها الكويت خالل عرض امللف 

في جنيڤ حتى ال تصبح مجرد استعراض سياسي.
وطالب الضاعن بأن ننظر نظرة انسانية ملوضوع 
البدون ونعمل على توفير ابس���ط حقوقهم االنسانية 
وكذل���ك العمل جيدا على موضوع العمالة في الكويت، 
السيما ان هذين املوضوعني متت االشار اليهما في الكثير 
من مداخالت الدول خالل تقدمي وعرض امللف، الفتا الى 
ان حل قضية البدون س���يكون له دور كبير في اظهار 
صورة الكويت احلضاري ام���ام العالم اخلارجي الذي 

اصبح يتابع باهتمام تطورات هذه القضية.

)أنور الكندري( فهد الضاعن ود. عادل الدمخي ود.غامن النجار وعامر التميمي ومها البرجس خالل املؤمتر  محمد عبدالقادر اجلاسم
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