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»المقومات«: نرفض التدخل األميركي وعلى السلطتين معالجة ملفات حقوق اإلنسان
جددت مطالبتها بسرعة االنتهاء من مناقشة وإقرار قانون تجريم االتجار بالبشر

بدفع رواتب عمال الش����ركات 
املخالفة من خالل تسييل أموال 
تلك الش����ركات لدى احلكومة 
كانت نقاط����ا إيجابية في أكثر 
امللف����ات احلقوقية س����خونة 
وه����و ملف العمالة، مناش����دا 
الس����لطتني االلتفات أكثر الى 
قضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان 
في الكويت دفاعا عن احلقوق 
األساسية لإلنسان التي أقرتها 
الشريعة اإلسالمية ونادى بها 
الدس����تور الكويتي واملواثيق 

الدولية ذات الصلة.
الدمخي ان إنشاء  وأوضح 
هيئة وطنية مستقلة حلقوق 
اإلنس����ان وفقا ملبادئ باريس 
يعد اخلطوة األولى والضرورية 
لتصحيح مسار حقوق اإلنسان 
املتابعة  الكويت من خالل  في 
والرصد واملساهمة في إصدار 
التشريعات املالئمة، مما يحمي 
الكويت م����ن التقارير الدولية 
التي نالت من سمعتها وسمعة 

أهلها.
الى  الواليات املتحدة  ودعا 
انتهاكات حقوق  الى  االلتفات 
العرب واملس����لمني فيها وفي 
العالم بدال من  أنح����اء  جميع 
سياس����ة الكيل مبكيالني التي 
اإلدارات األميركي����ة  تتبعه����ا 

املتعاقبة.

مشددا على اننا يجب ان نبدأ 
إذ يجب ان  التغيير بأنفسنا، 
يك���ون احملرك الرئيس���ي هو 
مفاهيمنا وقيمنا اإلسالمية التي 
كفلت حقوق اإلنسان قبل ظهور 

مواثيق حقوق اإلنسان.
وأشار الدمخي الى تقصير 
احلكوم����ة الكويتية في إطالق 
التوعوية اخلاصة  احلم����الت 
مبكافح����ة االجتار بالبش����ر، 
باإلضافة الى التقصير في اجلانب 
القانوني والتشريعي الذي ترك 
املجال لضعاف النفوس الذين ال 
يبالون بظلم العمال وال بسمعة 
الكويت لالجتار باإلقامات مما 
أثر سلبا على سمعة الكويت، 
مطالبا اجلهات املعنية مبعاقبة 
املتنفذين املتاجرين باإلقامات 
واملعروفني بأسمائهم وأسماء 

شركاتهم.
وأكد ان جهود مؤسس����ات 
املجتمع املدني ساعدت في دفع 
عجلة تنمي����ة وتعزيز حقوق 
اإلنسان في السنوات األخيرة 
وإن لم يكن على املستوى الذي 
ننشده، مؤكدا ان إقرار قانون 
العمل في القطاع األهلي � على 
الرغم من حتفظاتنا على بعض 
مواده � وقرار السماح للعمالة 
بالتحويل دون اشتراط موافقة 
الكفيل وقيام وزارة الش����ؤون 

البيضاء الى أرجاء املعمورة بل 
الى ضحايا إعصار كاترينا في 
الواليات املتحدة نفس���ها، فال 
يعق���ل ان يتم تصويرها على 
ه���ذا النحو املبالغ فيه وكأنها 
س���وق للنخاس���ة، وال يعقل 
أيض���ا أن نت���رك االنتهاكات 
تستمر وتتنامى حتى ال يصفنا 
اآلخرون باملتاجرين بالبشر، 
مبينا ان املوضوعية تقتضي 
ان نقر بوجود انتهاكات حلقوق 
العمالة الس���يما املنزلية منها 
والتي لم يغطها قانون العمل 
اجلدي���د وفي مج���ال جتارة 
الكفيل لكننا  اإلقامات ونظام 
في الوقت نفسه نرفض تصوير 
الكويت بهذه الصورة البشعة، 

اس����تنكر رئي����س جمعية 
مقومات حقوق اإلنسان د.عادل 
التقرير األميركي عن  الدمخي 
قضي����ة االجتار بالبش����ر في 
الكوي����ت، مؤك����دا ان صدور 
مثل ه����ذه التقارير عن وزارة 
اخلارجي����ة يع����د تدخ����ال في 
الشؤون الداخلية للكويت التي 
تتمتع بالسيادة، فالدول ال ُتقيم 
دوال وإمنا املؤسسات األممية أو 
املدنية املختصة، واننا كمعنيني 
ومراقبني ألوضاع حقوق اإلنسان 
داخل الكويت ومنها انتهاكات 
حقوق العمالة نقر بوجود بعض 
هذه االنتهاكات ولكننا في الوقت 
نفسه نرفض أي شكل من أشكال 
الوصاية األميركية أو غيرها 
على بلدنا، مجددا مطالبة جمعية 
املقومات للس����لطتني بسرعة 
مناقشة وإقرار قانون جترمي 
االجتار بالبشر � الذي تأخر في 
أروقة املجلس � الذي أوصت به 
اجلمعية في تقريرها السنوي 
عن حقوق اإلنسان في الكويت 
2009، مشيرا الى ان عدم وجود 
تشريع يجرم االجتار بالبشر 
جاء ضمن الركائز التي اعتمد 
عليها التقرير األميركي بشكل 

رئيسي.
وأض���اف ان الكوي���ت بلد 
اخلير والعطاء التي متتد يدها 

د. عادل الدمخي

البحرين مرتاحة لتصنيفها ضمن الفئة الثانية
في التقرير األميركي لالتجار بالبشر

أكدت مواصلتها لبذل الجهود وصوالً للتطبيق الكامل للمعايير الدولية

اعربت البحرين عن ارتياحها لتصنيفها 
ضمن الفئة الثانية في تقرير وزارة اخلارجية 
االميركية حول مكافحة االجتار بالبشر، 
وهي فئة للدول التي تعمل حكوماتها على 
االلت���زام باملعايير الدولية وتبذل جهودا 

ملموسة بهذا الشأن.
وقال وكيل وزارة اخلارجية البحرينية 
عب���داهلل عبداللطيف في مؤمتر صحافي 
بوزارة اخلارجية »نحن سعداء ان هناك 
اعترافات دولية متزاي���دة بجهود مملكة 
البحرين في مكافحة هذه الظاهرة«، مضيفا 

ومن ذلك اشادة املفوضية السامية حلقوق 
الدولية وكذلك  الهجرة  االنسان ومنظمة 
التقرير االميركي الذي يصدر بشأن جهود 

دول العالم في مكافحة االجتار بالبشر.
واضاف املس���ؤول البحريني »سوف 
تواصل البحرين بذل جهودها وصوال الى 
التطبيق الكامل لكل املعايير الدولية ملواجهة 
ظاهرة االجتار باالشخاص اينما وجدت، اود 
ان اشيد في هذا الشأن بجهود جميع اجلهات 
الوطنية احلكومية وغير احلكومية التي 
تسهم في هذا الشأن ومنها اللجنة الوطنية 

ملكافحة االجتار باالشخاص واملمثلة فيها 
جهات حكومية ومجتمع مدني.

وتابع: »كما ستواصل البحرين تعاونها 
احمللي واالقليمي والدولي مع اجلهات املعنية 

بهذا الشأن«.
واشار عبداللطيف الى »انها املرة االولى 
التي تنتقل فيها البحرين الى الفئة الثانية«، 
مضيفا: كانت البحرين مصنفة من بني الدول 
في الفئة الثالثة في تقرير العام 2007 ثم 
انتقلنا الى الفئة الثانية حتت املراقبة في 

تقرير العام 2008 وتقرير العام 2009.

الموضوعي�ة تقتض�ي أن نق�ّر بوج�ود انته�اكات لحق�وق العمال�ة 
الس�يما المنزلية منها لكننا نرفض تصوير الكويت بهذه الصورة البش�عة
على الواليات المتحدة االلتفات النتهاكات حقوق العرب والمسلمين فيها


