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)كرم ذياب(حنان حمدان مرحبة بالسفيرة األميركيةالوكيل محمد الكندري واللواء كامل العوضي واميان عريقات وحنان حمدان في صورة مع عدد من املشاركني في الدورة

الكندري: دولة بحجم الكويت ال يمكن أن يكون فيها اتجار بالبشر
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
ح����ول القانون الدول����ي وحقوق 
اإلنس����ان ثم نفذنا حلقة نقاشية 
جمعت وألول مرة جميع االطراف 
املعنية بالعمالة الوافدة وانبثقت 
عنها توصيات مت تنفيذها بدءا من 
تأهيل كادر مدربني وطنيني مختص 
في شؤون العمالة الوافدة، ثم ورشة 
عمل بالتعاون مع املعهد الكويتي 
القضائية والقانونية  للدراسات 
القضائية في  الس����لطة  ألعضاء 
الكويت حول قضايا االجتار بالبشر، 
وبعدها مت عقد دورة اقليمية حول 
ادارة العمالة املتعاقدة املؤقتة دعي 
إليها ممثلو وزارات العمل في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، اضافة 
ال����ى دورة لتدريب ضباط وزارة 
الداخلية على اسس ادارة الهجرة 
علما بأن هنالك املزيد من املشاريع 
املشتركة والهامة مع وزارة الداخلية 

في املستقبل القريب.
إدارة  ق����ال مدير  ومن جهته، 
العمالة املنزلية في وزارة الداخلية 
عب����داهلل العلي إن ه����ذه الدورة 
التدريبية حلقة من سلسلة حلقات 
نظمت من قب����ل املنظمة الدولية 
للهج����رة يدع����م رؤي����ة واهتمام 
الكويت باعتبارها جزءا ال يتجزأ 
من املجتمع الدولي ويخدم مصالح 
جميع اجلاليات التي تعيش على 
ارض هذا الوطن املعطاء، وتعكس 
املقاييس االنسانية باملقام األول 
والتي هي اس����س ديننا احلنيف، 
واملعايير الدولية لطرق التعامل مع 
املقيمني، ومعاجلة التحديات اينما 
ظهرت، وتطبيق احدث األساليب 
لالرتقاء بالنفس البشرية وكيفية 

التعامل فيما بينها.
واضاف: ان وجود اكثر من 2 
مليون مقيم من أكثر من 170 دولة 
من بينه����م 650 الف عامل منزلي 
على دولة مبس����احة الكويت لهو 
حتد يصاحبه الكثير من املعضالت 
وسياسات تعديل مبا يضمن التأقلم 
ليصب في مصلحة العيش الكرمي 
الفائدة  ب����دوره  للمقيم ويعكس 
العامة عليه وعلى دولتنا احلبيبة 
الكوي����ت. وان دورتنا التدريبية 
اليوم هي تدعيم ملا ابتدأت به كل 
من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بإنشائها ملجأ 
االيواء املؤقت للعمالة والذي يعتبر 
مركزا مؤقتا لرعاية العمالة الوافدة 
الرئيس����ي  املركز  افتت����اح  حلني 
لإليواء والذي س����يخدم اكثر من 
700 شخص بجميع االحتياجات 
االجتماعية والطبية والقانونية 
واملعيشية، وان وجود مركز كهذا 
يتطل����ب الكفاءة الوطنية الالزمة 
إلدارة وتغطية االحتياجات كافة 
مبا يحقق لهم العيش الكرمي الذي 

نصبو له.

وأوضحت ان الدورة التدريبية 
تعد تكملة للخطوات التي يسير 
عليها مكتب املنظمة الدولية للهجرة 
في الكويت من اجل تعزيز قدرة 
الك����وادر احلكومي����ة وتزويدها 
باخلبرات العاملية مبا يتالءم مع 
املعايي����ر الدولي����ة، حيث جاءت 
هذه الدورة نتاج التعاون املتميز 
الش����ؤون االجتماعية  مع وزارة 
والعم����ل مما يظهر م����دى التزام 
احلكوم����ة بالعمل على كل ما هو 
ممكن لتطوير إمكانيات كوادرها، 
وميثل املشاركون في هذه الدورة 
كال من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل واخلارجي����ة والداخلية 
والصحة، حيث س����يتم تدريبهم 
ملدة 5 ايام على اسس ادارة مركز 
االيواء وكيفية تقدمي العون لضحايا 
ان  االجتار بالبش����ر والتي نأمل 
حتقق االهداف املرجوة منها وان 
تتم االستفادة القصوى من وجود 
الدولية  ثالثة من خبراء املنظمة 
للهجرة املختص����ني في اجلوانب 
القانونية والنفسية واالجتماعية 
والذين حضروا ليشاركوا بخبراتهم 
القائمني على  املكتسبة دوليا مع 
مركز االيواء املؤقت والتي نتطلع 
الى أن تنعكس إيجابا فيما بعد على 

أدائهم وعلى املصلحة العامة.
وأشارت الى ان ملكتب املنظمة 
الدولي����ة للهجرة في الكويت منذ 
اع����ادة افتتاحه ف����ي العام 2003 
العديد من النش����اطات التي تتبع 
نف����س النهج الداع����م، حيث أقام 
الش����ؤون  بالتع����اون مع وزارة 
االجتماعية والعمل حلقة نقاشية 
الدولية والوطنية  حول احلماية 
للعمالة الوافدة ثم ورشة عمل مع 

االجتماعية والعمل جمال الدوسري 
ان الوزارة على استعداد تام ملكافحة 
جميع االمور التي تطرأ على وضع 

العمالة التي حتتاج الى دعم.
واشار الدوسري الى ان مركز 
االيواء س����يقدم جميع املساعدات 
الت����ي تختص باجلان����ب األمني 
وااليوائي، الفتا الى ان املركز يضم 
70 فردا، موضحا ان الوزارة وفرت 
حتى اآلن نحو 400 تذكرة س����فر 
خالل االش����هر املاضية ملس����اعدة 
العمالة على املغادرة مبس����اعدة 

بيت الزكاة.
واوضح ان قرار وزارة الشؤون 
كان واضحا فيما يتعلق بإلغاء نظام 
الكفيل وذلك بإعطاء حق للعامل 
بتغيير م����كان عمله بعد مرور 3 
سنوات دون موافقة الكفيل، كما له 
احلق بطلب التحويل مع ضرورة 
االلتزام بعقد العمل وقضاء املدة 

الكافية لدى صاحب العمل.

العوضي: الكويت دولة جاذبة 
للعمالة

من جانب����ه، أعرب مدير ادارة 
الهجرة في وزارة الداخلية اللواء 
كامل العوضي عن استغرابه من 
تصريحات وزير العمل االندونيسي 
وما تنش����ره بعض السفارات من 
وجود ما يسمى ببيع وشراء العمالة 
املنزلية، متسائال: ملاذا تأتي هذه 
العمالة للكويت إذا كان ما يدعونه 

صحيحا؟
كما أك����د العوضي ان الكويت 
تعتبر الدولة الوحيدة التي يوجد 
فيها 650 ألف عامل����ة باعتبارها 
دولة جاذبة، مشيرا الى ان املشاكل 
التي حتدث تعد على األصابع الفتا 

بشرى الزين
الش����ؤون  اكد وكي����ل وزارة 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
ان الكويت حترص على ان يكون 
سجلها في حقوق االنسان نظيفا 

وعلى حفظ حقوق العمالة.
واضاف الكندري في تصريح 
للصحافي����ني صب����اح امس لدى 
حضوره افتتاح الدورة التدريبية 
التي يقيمها مكتب املنظمة الدولية 
للهجرة »لتدريب القائمني على مركز 
االيواء على أسس ادارة املركز وتقدمي 
العون لضحايا االجتار بالبشر« ان 
جميع اجلهات املعنية متعاونة حلل 
املشاكل املتعلقة بحقوق العمالة، 
مبينا ان هذا االمر خير دليل وشاهد 
على اهتمام احلكومة ومؤسسات 
املجتمع املدن����ي وجمعيات النفع 
العام املعنية بحقوق االنسان بحل 

هذه املشاكل.
وف����ي تعلي����ق عل����ى توجيه 
انتقادات للكويت واتهامها باالجتار 
بالبشر قال الكندري »ال نعتقد ان 
املشاكل التي تتعرض لها العمالة 
الوافدة ق����د تصل لدرجة االجتار 
بالبشر«، مشيرا الى ان اطالق هذا 

الوصف خطير.
واضاف ان وجود ضحايا ناجم 
عن عدم التوافق او يعود للمكاتب 

اجلالبة للعمالة.
وفي رده على ما جاء على لسان 
وزير العمل االندونيسي في حق 
الكويت وحظر العمالة االندونيسية 
من العمل فيها، قال الكندري: »نحن 
نتعاون فيما بيننا كدول ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل ميثل 
الكويت في املنظمات الدولية، اذا 
ما تعل����ق االمر مبوضوع العمالة 
بغض النظر عن نوعيتها وبالتالي 
فنحن منثل جهة واحدة سواء كانت 
وزارة الشؤون او وزارة اخلارجية 
او وزارة الداخلية، مذكرا بوجود 
جلنة مشتركة حلل ملف مشاكل 

العمالة.
العمل  انط����الق  وحول موعد 
بالهيئة العامة للعمل قال سيكون 
املقبل موعد انطالقها وهو  العام 
املوعد الذي ح����دده قانون العمل 

في القطاع االهلي.
وفيما يتعلق بإلغاء نظام الكفيل 
في فبراير املقبل قال الكندري ان 
قانون العمل سواء كان القدمي او 
اجلديد ال توجد فيه اشارة لوجود 
ما يسمى مبصطلح الكفيل وبالتالي 
ليس لدينا ه����ذا النظام لنلغيه، 
مش����يرا الى ان القان����ون اجلديد 
والهيئة العامة للعمالة سيغيران 

هذا املصطلح.

الدوسري: إجراءات جيدة

ومن جانبه اكد وكيل الشؤون 
الش����ؤون  القانوني����ة في وزارة 

في افتتاح دورة تدريبية على  »أسس إدارة مركز اإليواء وتقديم العون لضحايا االتجار بالبشر« بمشاركة وزارات الشؤون والخارجية والداخلية والصحة وتستمر 5 أيام

ال توج�د إش�ارة لنظ�ام الكفيل ف�ي قان�ون العم�ل القدي�م أو الجدي�د.. والهيئ�ة العام�ة للعمل س�تغير ه�ذا المصطلح

عريق���ات: سياس��ة المنظم��ة الدولي�ة للهج��رة ترتكز
عل�ى التع�اون م�ع الحكوم�ات وتقديم الدع�م للنه�وض بالكوادر

العوضي: إنش�اء شركة العمالة محال إلى مجلس الوزراء ونتوقع أن ترى النور خالل دور االنعقاد المقبل

حضور ديبلوماسي كبير ملتابعة أنشطة الدورة

ومن جانبها أكدت رئيس مكتب 
املنظم����ة الدولي����ة للهجرة إميان 
عريقات ان سياسة املنظمة الدولية 
للهجرة اينما تواجدت ترتكز على 
التعاون مع احلكومات وتقدمي الدعم 
عن طريق تسخير جميع امكانياتها 
وخبراتها الدولية للنهوض بالكوادر 
احلكومية من خالل تقدمي مشاريع 
ومقترحات تساهم في تعزيز قدرات 

تلك احلكومات. 
مبينة ان مكتب املنظمة الدولية 
للهج����رة في الكوي����ت قام خالل 
الفترة املاضية بتدريب ومشاركة 
اخلبرات مع ما يزيد على 85 موظفا 

حكوميا.

املجتمع الكويتي، متسائال عن سبب 
عدم حدوث مثل هذه املشاكل مع 
العمال����ة الهندية او غيرها والتي 

يتجاوز عددها 650 ألفا.
كما ذكر العوضي ان موضوع 
انشاء ش����ركة العمالة محال الى 
مجلس ال����وزراء متوقعا ان ترى 
النور خالل دورة االنعقاد املقبل.

حضر افتتاح الدورة التدريبية 
س����فراء الواليات املتحدة ديبورا 
جونز ومصر طاهر فرحات ولبنان 
د.بسام النعماني وباكستان افتخار 
عزيز والسنغال عبداألحد امباكي 
وعدد من اعضاء السلك الديبلوماسي 

املعتمدين لدى الكويت.

مشيرا الى وجود خطاب لوزارة 
الداخلية حول هذا املوضوع الذي 
اطلع عليه كل من وزارتي الشؤون 
االجتماعية والعمل واخلارجية، 
مش����يرا ال����ى ان ممث����ل الرئيس 
االندونيسي تفهم مواضع اخللل 
وش����كر الكويت لرعايتها العمالة 
الكويت  االندونيسية، مذكرا بأن 
ساهمت في تس����فير 800 خادمة 

اندونيسية.
ان املشكلة  العوضي  وأوضح 
ال تكم����ن في الكوي����ت وامنا في 
املكاتب املصدرة للعمالة في البلد 
األم، داعيا هذه الدول الى ضرورة 
تدريب العمالة على عادات وتقاليد 

الى ان اغل����ب الدول تتهافت على 
ارسال عمالتها الى الكويت للعمل 
فيها، مضيفا: كلما قلنا قاطعوا هذه 
الدول نرى سفراءها يتوسلون لنا 
الستقبال مواطنيها، مبينا ان هذا 
دليل على ان الكويت بالد اخلير 
وفيها مؤسس����ات ونظام يسمح 
للعامل بتقدمي ش����كوى ضد رب 

العمل.
ونفى العوضي ما تردد حول 
منع احلكومة االندونيسية ارسال 
عمالتها الى الكويت قائال: هذا كالم 
غير صحي����ح ألن ممثل الرئيس 
االندونيسي زار الكويت منذ 6 أشهر 
واطلع على موض����وع التقصير، 

أغلب الدول تتهافت على إرس�ال عمالتها للكويت وكلما قلنا قاطعوهم يتوس�ل سفراؤها الستقبال مواطنيها


