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كلينتون: حقوق اإلنسان قيمة عالمية
وال ينبغي ألحد أن يدعي أنه محصن ضد تجاوزاتها 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أصدرت وزارة اخلارجية االميركية 
تقريرها العاشر عن االجتار بالبشر صباح 
امس بعد ان قدمت له وزيرة اخلارجية 
هيالري كلينتون ومدير مكتب مكافحة 

االجتار بالبشر لويز كادبيكا. 
وقالت كلينت����ون ان صدور التقرير 
يدعو للتأمل في اجنازات عقد كامل من 
حتديد ومكافحة االجتار في البشر بعد 
اتفاق الدول األعضاء في األمم املتحدة على 
االتفاقية الدولية بهذا الشأن وسن قانون 
اميركي حلماية ضحاي����ا تلك الظاهرة. 
ويذكر ان التقري����ر االول الذي اصدرته 
اخلارجية حول تلك الظاهرة يرجع الى 

الع����ام 2001. وتابعت كلينتون »من املش����جع ان نرى ان 
املجموعة الدولية قد شهدت تقدما ملموسا في مكافحة هذه 
اآلفة. لقد أمكن حماية املزيد من البشر ومقاضاة املزيد من 
املسؤولني عن ارتكاب تلك اجلرمية ومنع املزيد من مخالفات 

حقوق اإلنسان في هذا املجال«.
وأضافت الوزيرة ان الدول التي كانت في السابق تنكر من 
األصل وجود اجتار بالبشر فيها وضعت تعريفات قانونية 
محددة ملقاضاة مرتكبي تلك اجلرمية وبذلت جهودا مضاعفة 

ملنعها ووصفت االجتار بالبشر بأنه »عبودية معاصرة«.
واضافت »على الرغم من حدوث تقدم ال شك فيه ملقاومة 
هذه الظاهرة العاملية فإن هناك جهدا اليزال ينتظر ان يبذل. 
وبالتأس����يس على الدروس التي تعلمناه����ا فإن علينا ان 
نعمل باملشاركة مع املجتمع املدني وقطاع األعمال اخلاص 
واحلكوم����ات وذلك للوصول الى ش����راكة حقيقية في هذا 

املجال«.
وحول التقرير العاش����ر الذي اصدرته اخلارجية قالت 
كلينتون »ان التقرير يحدد ايضا التحديات املستمرة على 
الساحة العاملية التي تواجه جهود مكافحة االجتار بالبشر. 
وللمرة االولى فق����د صنفنا الواليات املتحدة ووضعنا لها 
درجة محددة في قائمة تقييم الدول التي تكافح تلك الظاهرة 
بتطبيق نف����س املعايير التي طبقناها على الدول االخرى. 
اننا ال نريد ان جنعل من أنفس����نا حكما على غيرنا وليس 
على انفسنا ايضا. والتقييم الذي اعطيناه جلهود الواليات 
املتحدة ميثل مسؤولية وليس عقابا او نقدا. انه مسؤولية 
لبذل املزيد م����ن اجلهود ملقاومة ه����ذه العبودية احلديثة 

داخ����ل دول العالم مبا في ذلك الواليات 
املتحدة ايضا«.

وأضافت »ان تقرير هذا العام يركز 
على عدد م���ن املس���احات املهمة منها 
معاناة النساء من جراء اخلدمة املنزلية 
غير الطوعية وتعري���ف الضحايا من 
الوجهة القانونية. ان حقوق اإلنس���ان 
قيمة عاملي���ة وال ينبغي ان يدعي احد 
انه محصن ض���د جتاوزاتها. ان انهاء 
هذه اآلفة مس���ؤولية عاملية وهو ايضا 
أولوية سياسية للواليات املتحدة فهي 
ظاهرة تؤثر على الثقافات اإلنس���انية 
والتجمعات السكانية والعائالت والدول 

في كل أنحاء العالم«.
وقال كادبيكا ان تقرير هذا العام يوضح ان عدد قضايا 
معاقبة التجار في البشر شهد ارتفاعا ملموسا خالل العام 
املاض���ي الذي يتناوله التقري���ر بالتقييم وتابع »غير ان 
املاليني اليزالون يكدحون في ش���كل من اشكال العبودية 
احلديثة املقنعة بينما تش���هد ظاهرة االجتار في البش���ر 
بكافة صورها حتوالت ملموسة ينبغي االهتمام بها قبل 

ان تستفحل اكثر«.
وتابع »من تلك التحوالت زيادة عدد النساء في النسبة 
اإلجمالية ملن يتعرضون لشكل من اشكال العبودية املقنعة 
او الطرد من بيوتهم واالضطرار الى القبول بهذه العبودية. 
ففي دولة في جنوب ش���رقي آسيا س���نالحظ ان النسبة 
الغالبة ممن اضطروا للهجرة كانوا من الرجال اما في تلك 
الس���نوات القليلة املاضية ارتفعت نسبة النساء في تلك 

النسبة االجمالية الى %70«.
وقال ان ارتفاع نسبة النساء على هذا النحو يعني ان 
العبودية املقنعة لم تعد تقتصر على الرجال. وأوضح ان 
األمر لم يعد يتعلق بتهريب النساء للتجارة اجلنسية قائال 
»النساء اليوم اصبحن مثل ازواجهن وأوالدهن واخوتهن 
فهم جميع���ا محاصرون ومجبرون على العمل في مزارع 

ومطاعم وحقول بأجور ال تكاد تسد الرمق«.
وطالب كادبيكا بأن تنسق دول العالم جهودها ملكافحة 
تلك الظاهرة التي ال تقتصر على مجتمع دون اآلخر واضاف 
»سنجد في التقرير رصدا النتشار تلك الظاهرة في كل دول 
العالم بصرف النظر عن مستوياتها االقتصادية واالجتماعية. 

انها ظاهرة دولية وهي لن تنتهي اال بجهود دولية«.

قالت إننا ال نريد أن نجعل من أنفسنا حكماً على غيرنا

هيالري كلينتون

العفاسي: حوار مباشر مع الدول المرسلة للعمالة
لخلق شراكات وحماية العمال من الممارسات غير المشروعة

دعم مشاريع األعمال احلرة وتوفير فرص 
العمل للشباب للحصول على رؤوس أموال 

والوصول الى األسواق.
وأشار الوزير العفاسي الى أن دول املجلس 
أطلقت عددا م���ن البرامج املتكاملة لتوفير 
فرص العمل واحلد من البطالة واستثمار 
املوارد البشرية الوطنية حيث أطلقت اململكة 
العربية السعودية استراتيجية التوظيف 
الرامية الى تخفيض معدالت البطالة وحتقيق 
ميزة تنافس���ية لالقتصاد الوطني اعتمادا 

على املوارد البشرية الوطنية.
إلى جانب تل���ك البرامج أوضح الوزير 
العفاسي أن دول مجلس التعاون حرصت 
على أن تضمن تشريعاتها وأنظمتها ما يكفل 
حقوق العمالة الوافدة وبانسجام مع معايير 
العمل الدولية لتوفير العيش الكرمي وفرص 
العمل اجليدة وس���د املنافذ التي ميكن أن 
تستغل النتهاك حقوق هذه العمالة من خالل 

سياسات وإجراءات تتسم بالشفافية.
وأضاف أن دول املجلس قد حرصت على 
فتح قنوات حوار مباشرة مع الدول املرسلة 
للعمالة خللق ش���راكات تعزز املعرفة في 
مجال اجتاهات سوق العمل وبناء القدرات 
والتعاون في مجال حماية العمال املتعاقدين 
املؤقتني من املمارسات غير املشروعة في دول 

االرسال واالستقبال على حد سواء.
كما طالب العفاس���ي باسم دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي بضرورة توفير الدعم 
الالزم لتلبية االحتياجات الفورية والعاجلة 
لعمال فلس���طني وتنفيذ البرامج اخلاصة 
بتحسني أحوالهم حيث يخضعون لظروف 
قاسية ناشئة عن السياسات التعسفية التي 
تطبقها سلطات االحتالل االسرائيلي على 
نحو تصاع���دي الرغامهم على الرحيل عن 
أراضيهم احملتلة، مطالبا في الوقت نفسه 
بضرورة اس���تمرار توفير متويل صندوق 
فلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية 
على نحو يكفل متكينه من حتقيق هدفه في 

دعم القوى العاملة الفلسطينية.

على قانون العمل لديها مما أتاح عقد املؤمتر 
التأسيس���ي لالحتاد العام لعمال س���لطنة 
عمان كأول احتاد نقابي ميثل جميع عمال 

السلطنة.
وقدمت مبادرة أمير دولة قطر النش���اء 
مؤسسة »صلتك« لتلبية االحتياجات امللحة 
لتوليد وظائف وفرص أخرى للشباب ليس 
على مستوى قطر أو دول مجلس التعاون 
اخلليجي فقط بل على مس���توى الش���رق 
األوسط بأسره وشمال أفريقيا الى جانب 

جني���ڤ � كون���ا: أك���د وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أمام 
منظمة العمل الدولية أمس أن دول مجلس 
التع���اون اخلليجي أدرك���ت غايات وأبعاد 
امليثاق العاملي لفرص العمل املعروف باسم 
»االنتعاش من األزمة« السيما أنها استبقت 
ذلك ببرامج وآليات الصالح س���وق العمل 

لديها.
وأضاف العفاس���ي متحدثا باس���م دول 
مجلس التعاون اخلليجي أمام اجللسة العامة 
للدورة 99 ملؤمتر منظم���ة العمل الدولية 
السنوي »أن دول املجلس قد اتخذت إجراءات 
ومناهج معاجلة آث���ار األزمة العاملية على 
املدى القصير من خالل مساعدة املنشآت على 
التأقلم مع األزمة بتعزيز االتفاق االستثماري 
للدول وإضفاء مرونة أكبر على سوق العمل 
ملساعدتهم على تخطي آثار هذه املرحلة«.

كما أشار الى أن دول املجلس لم حتتج 
الى وقت طويل اليجاد آليات جديدة خللق 
فرص عمل للعاطلني بس���بب األزمة حيث 
اس���توعبتهم اآلليات الت���ي وضعتها دول 
املجلس قبل وقوعها لتنشيط سوق العمل 

وتوفير فرص الئقة للباحثني عنه.
وأكد أن »تطوير سياسات ومناهج سوق 
العمل مبا يعزز توجهاتها االمنائية املستدامة 
للوفاء بالتزاماتها هي من األمور التي حتتل 
مكانة مهمة في انش���غاالت دول املجلس«، 
موضحا بعض االجن���ازات التي قامت بها 

دول املجلس.
وأوض���ح الوزير العفاس���ي أن الكويت 
أص���درت قانون العمل ف���ي القطاع األهلي 
قبل شهور لينظم عالقات العمل على نحو 
يستلهم روح هذه املعايير الدولية ويشكل 
نقلة نوعية في التطور التشريعي في عالقات 

العمل بالكويت.
كما أجنزت البحرين مشروع قانون عمل 
جديدا يتضمن أحكاما متقدمة في اطار تنظيم 

سوق العمل وتوفير العمل الالئق.
كما أجرت سلطنة عمان تعديالت أساسية 

أوضح أن قانون العمل في القطاع األهلي يستلهم روح المعايير الدولية

د.محمد العفاسي متحدثا في منظمة العمل الدولية

الخارجية األميركية: 550 ألف امرأة أجنبية ُيّجَندن للعمل المنزلي في الكويت
والحكومة لم تلتزم بالحد األدنى من المعايير لمنع االتجار بالبشر

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
وضعت اخلارجية األميركية الكويت في الشريحة 
الثالث��ة من تقييم الدول على أس��اس جهود مكافحة 
االجتار بالبشر، وهي الشريحة األقل في التقييم أو 
البلدان التي ال تطبق احلد األدنى من معايير قوانني 

مكافحة االجتار بالبش��ر وال تبذل أي جهد لتطبيق 
ذلك احلد األدنى.

وقالت اخلارجية األميركية في تقريرها العاش��ر 
عن االجتار بالبش��ر صباح أم��س ان أغلبية ضحايا 
االجت��ار بالبش��ر تأتي ضمن نح��و 550 ألف امرأة 

أجنبي��ة يجندن للعمل املنزلي في الكويت، مش��يرة 
ال��ى ان بعض الذين يأتون للعمل م��ن بلدان عربية 
وآس��يوية يتعرضون لظروف العمل القس��ري من 
قبل الكفالء ووكالء العمل من خالل ممارس��ات مثل 
عدم دفع أجورهم والتهديد بسوء املعاملة اجلسدية 

واجلنسية وفرض القيود على حتركهم مثل احتجاز 
جوازات سفرهم.

وأكدت اخلارجية األميركية ان احلكومة الكويتية 
ال تلتزم بش��كل كامل باحلد األدنى من املعايير ملنع 
االجت��ار، كم��ا انها ال تب��ذل جهودا كافي��ة في هذا 

املجال، مس��تدركة بالقول: رغم التقدم الذي أحرزته 
احلكومة لتحسني أدائها عن السنوات السابقة إال ان 
النقاش العلني واحلوار الواس��ع في الصحافة حول 
االجتار بالبشر لم ينتجا تطبيقا للقوانني، وفيما يلي 

تفاصيل ما جاء في التقرير:

أصدرت تقريرها السنوي العاشر عن االتجار بالبشر

بإقامة ش����ركة جتنيد حكومية 
لالشراف على جتنيد كل العمال 
االجانب ولكن الشركة لم تتأسس 
بعد. ويستثني القانون العمالة 
املنزلي����ة البالغة نصف مليون 
شخص وهي الفئة االكثر تعرضا 
لالجتار كما ان����ه ال ينص على 
آليات ملراقبة حقوق العمال. وفي 
اغسطس اصدرت وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل قرارا وزاريا 
العمال  الفوري لكل  بالس����ماح 
االجانب بتغيير مس����تخدميهم 
بعد ثالث سنوات من العمل من 
دون احلصول على موافقة كفيلهم 
الكويتي االصلي. وفي ابريل 2010 
اصدرت الوزارة قرارا اخر بتحديد 
حد ادنى لالجور يعادل 200 دوالر 
اميركي شهريا وهو اول حتديد 
للحد االدنى لالجور في الكويت 
ولكن العمالة املنزلية ليس����ت 

مشمولة بهذين القرارين.
هنالك قرار وزاري يحظر على 
الكفالء واملس���تخدمني احتجاز 
القرار ال  السفر ولكن  جوازات 
افيد  يطبق بش���كل كاف. وقد 
بأن 90% من عمال املنازل الذين 
طلبوا املساعدة من سفاراتهم لم 
يكونوا يحملون جوازات سفرهم. 
وقد اص���درت وزارة اخلارجية 
حتذيرا من السياحة اجلنسية 
في كل الصحف اليومية الكويتية 
باللغة العربية في فبراير 2010 
كم���ا طلب���ت وزارة االوق���اف 
والشؤون االسالمية من املساجد 
القاء خط���ب اجلمعة عن خطر 
املمارسات اجلنسية في اخلارج 
وعن ان التعاليم االسالمية حترم 
العالقات غير السليمة. وتلقى 
موظفون حكوميون تدريبا على 
حقوق العمال الوافدين وامكان 
استخدام القوانني احلالية لالدعاء 
ف���ي جرائم االجت���ار. وتقدمت 
احلكومة مبشروع قانون ضد 
االجتار وهو اليزال على جدول 
اعمال مجلس االم���ة منذ مايو 

.2010

وه���م يحولون عادة من مالجئ 
السفارات. ولكن املصادر تفيد 
بأن املسؤولني حددوا عدد النساء 
الذي ترسله كل سفارة الى امللجأ 
وطلبوا من الس���فارات حتويل 
احلاالت »البسيطة« فقط. ولم 
يكن هنالك ملجأ للعمال الوافدين 
من الذك���ور. وفي 2007 تعهدت 
احلكومة بفتح ملجأ يتس���ع ل� 
الرجال والنساء ولكن  700 من 
امللجأ لم ينشأ بعد ألن احلكومة 
كان���ت بصدد حتويل املبنى من 
وزارة التربية الى وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل. وخالل الفترة 
التي يغطيها هذا التقرير قامت 
احلكومة االندونيسية بإرسال 
العربية  اململك���ة  ال���ى  وف���ود 
الس���عودية والكويت واالردن 
لدراس���ة محنة العمالة املنزلية 
االندونيسية في تلك البلدان. وقد 
عثر عل���ى اكثر من 400 ضحية 
السفارة االندونيسية  في ملجأ 
في الكويت. ولم يكن باستطاعة 
هؤالء املغ���ادرة النهم كانوا اما 
ال يحمل���ون جوازات س���فر او 
او كليتهما.  تأش���يرات خروج 
ولكن جرت اعادتهم الى بالدهم 
بعد تدخل الوفد االندونيس���ي. 
وكان ضحايا االجتار يسفرون 
عموما النهم هربوا من كفالئهم 
او مس���تخدميهم. كم���ا يجري 
تسفير الوافدات املدانات بالدعارة 
بغض النظر عما اذا كن ضحايا 
لالجتار بالبشر أو ال. ولم تشجع 
السلطات الضحايا على املشاركة 
في التحقيقات او في االدعاء على 

املتاجرين بهم.

الوقاية

بذلت احلكومة الكويتية هذا 
العام بعض اجلهود ملنع االجتار 
بالبش����ر. وقد اقر مجلس االمة 
الكويتي قانونا جديدا للقطاع 
اخلاص زاد فيه من جملة امور 
التجنيد  العقوبة عل����ى  اخرى 
غير القانوني للعمال وس����مح 

بالس���جن 10 اع���وام على اثنني 
من رجال الشرطة الغتصابهما 
ثالث عام���الت وافدات. وحدثت 
اجلرمي���ة في مرك���ز لالحتجاز 
وضعت فيه النساء بعد هربهن 

من مخدوميهن.

حماية الضحايا

لم تبذل الكويت خالل العام 
أي جهود ملموس���ة لتحس���ني 
حماية ضحايا االجتار. والتزال 
احلكوم���ة تفتقر الى االجراءات 
الرسمية لتحديد وحماية ضحايا 
االجت���ار مثل العم���ال االجانب 
الذين يعتقلون لع���دم حملهم 
وثائق هوية او النساء اللواتي 
يجبرن على ممارس���ة الدعارة. 
ان امللجأ قصير االمد في الكويت 
يتسع ل� 40 شخصا ويفترض به 
تقدمي اخلدمات الطبية والنفسية 
والقانونية. واستنادا الى وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
ف���ان نحو 300 من عمال املنازل 
يدخلون امللجأ ويغادرونه كل عام 

يغلي وبدمغها بس���كني ساخنة 
من قبل رب عملها. وحكم على 
ربة عمل كويتية في ديس���مبر 
2009 بالسجن 15 عاما لضربها 
خادمتها اآلس���يوية حتى املوت 
ولكن في ابري���ل 2010 خفضت 
محكمة االستئناف احلكم الى 7 
سنوات. ودانت احملاكم 48 متهما 
بالعنف ضد العمال االجانب في 
مهن اخرى ولكن لم تتوافر أي 

معلومات عن احكامهم.
وتتبع اجهزة فرض القانون 
اداريا  الكويت عادة اسلوبا  في 
او مدنيا في التعامل مع قضايا 
او االستغالل  القس���ري  العمل 
مث���ل تقدير الغرام���ات واغالق 
ش���ركات العمالة واص���دار امر 
الرباب العم���ل بإعادة جوازات 
الس���فر احملتجزة او مطالبتهم 
بدفع االج���ور املتأخرة. ان هذه 
اجلزاءات االدارية ليست صارمة 
مبا يكف���ي وال تعكس الطبيعة 
الفظيعة جلرائم االجتار بالبشر. 
واصدرت احملاكم الكويتية حكما 

كحد اقصى. وتفرض املادة 201 
القس���رية  الدعارة  التي حتظر 
على عقوبة اقصى بالس���جن 5 
سنوات اذا كانت الضحية بالغة 
و7 سنوات اذا كانت دون ال� 18. 
ومع ان هذه العقوبات املنصوص 
عليه���ا صارمة وتتناس���ب مع 
عقوبات مخالفات خطيرة اخرى 
اال ان احلكوم���ة ل���م تعاقب أي 
مخالف مبوجب هذه املواد. وقد 
وجهت الكويت تهما ل� 15 مواطنا 
كويتيا و63 وافدا بجرائم تتعلق 
بإساءة معاملة العمال املنزليني 
مبا فيها جرمية قتل واحدة ولكن 
متهمني اثنني فقط حكم عليهما 
اثنني من  بالسجن. وحكم على 
ارباب العمل الكويتيني بالسجن 
15 و16 عاما ولكن احدهما توارى 
عن االنظار. وحكم على رب عمل 
كويتي اخر بالسجن عامني ولكن 
مت ايقاف التنفي���ذ بعد ان دفع 
غرامة تعادل 350 دوالرا. وكانت 
الضحي���ة خادمة اندونيس���ية 
تعرضت للضرب وللحرق مباء 

مخالفات االجتار. اصدار مسودة 
قان���ون العمالة املنزلية إلعطاء 
هؤالء احلقوق ذاتها التي يتمتع 
بها العمال االخرون ووضع طرق 
لتحديد ضحايا االجتار خصوصا 
بني العامالت في املنازل. ضمان 
عدم احتجاز الكفالء وارباب العمل 
بشكل غير قانوني جلوازات سفر 
العمال الوافدين وتوسيع تدريب 
املوظفني في االمن والقضاء على 

التعامل مع قضايا االجتار.

االدعاء

اظهرت احلكومة الكويتية قدرا 
قليال من التقدم في فرض القانون 
في حاالت االجتار بالبشر خالل 
العام املاضي. وبالرغم من انها 
لم تس���ن بعد تشريعات حتظر 
بشكل صريح االجتار بالبشر فان 
قانون العقوبات الكويتي يحظر 
عددا م���ن املخالفات ذات الصلة 
باالجتار بالبشر. وحتظر املادة 
185 بعض اشكال الرقيق وتنص 
على عقوبة بالسجن 5 سنوات 

القسري لدى وصولهم الى الكويت. 
ويستغل بعض الكفالء الكويتيني 
ووكالء التجني����د بع����ض هؤالء 
العمال بتقاضي مبالغ مرتفعة لقاء 
تأشيرات اقامتهم. وتتعرض النساء 
املهاجرات بش����كل خاص لتهديد 
االس����تغالل اجلنس����ي والدعارة 
القس����رية. وهنالك حاالت هرب 
للعامالت من املستخدمني اجبرن 

بعدها على ممارسة الدعارة.
الكويتي����ة ال  ان احلكوم����ة 
تلتزم بش����كل كامل باحلد االدنى 
من املعايير ملنع االجتار كما انها 
ال تبذل جه����ودا كافي����ة في هذا 
املجال. وبالرغم من بعض التقدم 
الذي احرزته احلكومة لتحس����ني 
ادائها عن السنوات السابقة اال ان 
النقاش العلني واحلوار الواسع في 
الصحافة حول االجتار بالبشر لم 
الكافية.  ينتجا تطبيقا للقوانني 
الكويتية  وقد حققت احلكوم����ة 
التي  االلتزامات  تقدما في بعض 
قدمتها عام 2007 بتوفير البيانات 
عن حاالت تطبيق القانون بشأن 
مخالفات االجتار بالبشر. ولكن 
احلكومة لم حتقق تقدما كافيا في 
االلتزام بتعهدات اخرى عام 2007 
مبا فيها التزام بإصدار تشريعات 
حتظر بشكل صريح االجتار بالبشر 
واقامة ملجأ دائم يتس����ع ل� 700 
شخص من ضحايا االجتار وتطوير 
وتطبيق برنامج تدريبي ملوظفي 
احلكومة حول التعامل الفعال مع 
حاالت االجتار. وتواصل احلكومة 
امتناعها ع����ن مقاضاة املواطنني 
الكويتيني بسبب مخالفات تتعلق 
باالجت����ار. ان الكثير من االجتار 
في الكويت يتعلق بعمال املنازل. 
وفي حني اقرت احلكومة بأن بعض 
العاملني يواجهون مصاعب فإنها 
انكرت ان ذلك يساهم في مشكلة 

االجتار.

توصيات للكويت

اصدار مسودة القانون الذي 
يحظر االجتار صراحة ويعاقب كل 

الكويت بلد يقصده رجال ونساء 
يتعرض بعضهم الحقا الى االجتار 
بالبشر وخصوصا العمل القسري. 
وتأت����ي اغلبي����ة ضحايا االجتار 
ضمن نحو 550000 امرأة اجنبية 
يجندن للعمل املنزلي في الكويت. 
ويأتي املهاجرون من الهند ومصر 
وبنغالدش وس����ورية وباكستان 
والفلبني وسريالنكا واندونيسيا 
ونيبال وايران واالردن والعراق 
للعمل ف����ي الكويت معظمهم في 
خدمة املنازل والبناء والصناعات 
الصحي����ة. وبالرغم من دخولهم 
الكوي����ت طوع����ا اال ان بعضهم 
يتعرض����ون ل����دى وصولهم الى 
ظروف العمل القس����ري من قبل 
الكف����الء ووكالء العمل من خالل 
ممارسات مثل عدم دفع اجورهم 
والتهديد بسوء املعاملة اجلسدية 
واجلنسية والقيود على حتركاتهم 
مثل احتجاز جوازات سفرهم. وقد 
تعمل وكاالت العمالة في جنوب 
آسيا على قسر العمال او االحتيال 
عليهم لقبول عمل في الكويت ولكن 
يتبني الحقا انه اس����تغاللي وفي 
بعض احلاالت يش����كل عبودية 

اجبارية.
وفي بعض احلاالت وجد العمال 
املهاج����رون ل����دى وصولهم الى 
الكويت ان شروط العمل مختلفة 
كلي����ا عن الش����روط التي وافقوا 
عليها في بلدانه����م مما يجعلهم 
مهددين باالجت����ار بهم. ونتيجة 
لهذا االحتيال في العقود حظرت 
احلكومة االندونيسية في اكتوبر 
2009 هجرة العمالة املنزلية الى 
الكويت. وف����ي العام املاضي جلأ 
نح����و 600 من العمال����ة املنزلية 
االندونيس����ية الى سفارة بالدهم 
في الكويت وق����د يكون بعضهم 
ضحايا لالجتار بالبشر. ويصل 
بعض هؤالء الى البالد ليكتشفوا 
ان اعمالهم املوعودة غير موجودة. 
وكثي����رون منهم دفعوا رس����وما 
باهظة ملجنديهم في موطنهم وهو 
ما يجعلهم مهددين بقوة بالعمل 

»الشؤون«: الكويت ال تنتظر مالحظات من أحد لمعالجة 
الملفات اإلنسانية وأصدرنا تشريعات لضمان حقوق العمال

بشرى شعبان
اكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون 
ان الكويت ال تنتظر مالحظات من احد 
ملعاجلة امللفات االنس���انية وانها تقوم 
باس���تمرار باتخاذ اخلط���وات العملية 
ملعاجلة اي قضية انس���انية، فان اقرار 
قانون العمل 2010 مؤخرا ما هو اال دليل 
قاطع على مدى اهتمام الدولة مبعاجلة 
اوضاع العمالة الوافدة، حيث منح هذا 
القانون الكثير من االمتيازات لهذه العمالة، 

كما ان هناك الكثير من القرارات الوزارية 
التي صدرت عن الوزارة ملعاجلة قضايا 
العمالة ومنها على سبيل املثال ال احلصر 
السماح بتحويل االقامة دون موافقة الكفيل 
والزام الشركات بضمانات مالية لصرف 
الرواتب في حال تعثر الشركة والسماح 
بتحويل العمالة املنزلية للعمل في القطاع 
اخلاص وحتديد حد ادنى لالجور يعاد 

النظر فيه كل 5 سنوات.
واضاف املص���در ان برنامج ميكنة 

خدمات وزارة الشؤون وربطها آليا مع 
اجلهات احلكومية واالهلية املعنية ساهم 
في وضع حد لتجار االقامات ومكافحة 
هذه املش���كلة، كما ان هناك قوانني في 
مجلس االمة قيد الدراسة واالصدار منها 
تنظيم اوضاع العمالة املنزلية وحقوق 
االنسان الى جانب ايالء احلكومة قضية 
البدون العناية الالزمة ملعاجلتها، واعتبر 
املصدر ان هذا االتهام بعدم احترام حقوق 

العمالة مناف للواقع واحلقيقة.

اعتبرت أن االتهام بعدم احترام حقوق العمالة منافٍ للحقيقة

الكويت أوصت بضمان عدم احتجاز الكفالء بشكل غير قانوني لجوازات 
الوافدين وتدريب موظفي األمن والقضاء للتعامل مع قضايا االتجار بالبشر

مجلس األمة أقّر قانونًا جديدًا لـ »الخاص« زاد فيه عقوبة التجنيد غير القانوني 
للعمال لكن القانون اسـتثنى العمالة المنزلية وهـي الفئة األكثر تعرضًا لالتجار


