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هيئة الزراعة تنظم دورة بين 16 و20 الجاري
أفاد مدير إدارة اإلرشاد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية م.غامن السند عن تنظيم الهيئة لدورة تدريبية عن 
الزراعة العضوية، وذلك في الفترة من 16 – 20 من الشهر اجلاري 
بقاعة التدريب باملبنى الرئيســـي للهيئة بالرابية من الساعة الـ 10 

وحتى الساعة الـ 12 صباحا.
وصرح الســـند بان الدورة تشـــكل احد أنشطة املوسم الثقافي 
احلالي إلدارة اإلرشاد الزراعي، ويحاضر فيها د.طارق فهمي اخلبير 
باملنطقة العربية للتنمية الزراعية، والذي أفاد بان الدورة تشـــمل 

عددا من احملاور الهامة في مجال الزراعة العضوية تتلخص في:
- التعريف بالزراعة العضوية.

- التعريف باملنتج العضوي.

- التعريف باملزرعة العضوية.
- أهداف الزراعة العضوية.

- شروط اإلنتاج الزراعي العضوي.
- أساليب وتوصيات إنتاج محاصيل اخلضر عضويا.

- معايير اجلودة في الزراعة العضوية.
- خطوات تسجيل املزرعة العضوية.

- إنتاج األسمدة العضوية.
هذا وأكد السند على تثمينه لهذه الدورة مهيبا بجميع املهتمني 
من املواطنني واملزارعني للحرص على احلضور حتى تعم الفائدة، 
وذلك باإلسراع في تسجيل أســـمائهم وتعبئة االستمارة اخلاصة 

بذلك واملتوافرة بإدارة اإلرشاد الزراعي.

»الهيئة الخيرية«: 65 مشروعًا تعليميًا 
وصحيًا وإغاثيًا وثقافيًا في دائرة التنفيذ

تشمل بناء مدارس وحفر آبار ومساجد ومراكز إسالمية

تستعد الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية إلجناز 
65 مشروعا تعليميا وصحيا وإغاثيا وثقافيا في 11 
دولة حول العالم خالل الفترة املقبلة في إطار برامجها 

ومشاريعها التنموية والتأهيلية واإلنسانية.
وقال مدير عام الهيئة د.سليمان شمس الدين ان 
الهيئة وقعت عددا من االتفاقيات مع بعض اجلهات 
اخليرية ومؤسســــات املجتمع املدني من أجل إقامة 
16 مسجدا في دول باكستان وبنني وتوجو ولبنان 
ونيبــــال والهند، وحفر 37 بئرا في دول باكســــتان 
والسنغال والصومال والعراق ونيبال والنيجر والهند، 
وبناء مدرســــتني و4 فصول دراســــية في السنغال 
وباكســــتان ونيبال، ومركزين صحيني في األردن 
وأوغندا، باالضافة الى بناء مجمع إســــالمي وشراء 

أجهزة طبية في دول أخرى.

وأضاف د.شمس الدين ان الهيئة اعتادت ان تقيم 
مثل هذه املشــــاريع بناء على رغبة املتبرع ووفق 
احتياجات هذه البلدان، الفتا الى ان هذه املشــــاريع 
تســــتغرق من 6 إلى 12 شــــهرا حتى تدخل اخلدمة 
وتصبح جاهزة الستقبال روادها من املستفيدين. 
ولفــــت الى انتهاء الهيئة خــــالل اآلونة األخيرة من 
بناء عدد من املســــاجد واملراكز اإلسالمية في الهند 
وبنغالديش وأوغندا، داعيا املتبرعني إلى مواصلة 
دعم مشاريع وبرامج الهيئة حتى تستمر في عطائها 
والعمل على مواجهة معدالت الفقر املرتفعة التي تئن 

من جرائها املاليني في مختلف دول العالم.
يذكر ان الهيئة تعمل في 136 دولة حول العالم، 
وتعنى بإقامة املشاريع الصحية والتعليمية والتنموية 

د.سليمان شمس الدينوالثقافية وغيرها.

خالل ورشة عمل أقامتها منظمة الهجرة الدولية في مقر األمم المتحدة

الكندري: نظام الكفيل اليزال يشكل هاجسًا لدول »التعاون«
المنص�ور: اختي�ار مدير ع�ام هيئة الق�وى العاملة ل�م يتم حت�ى اآلن ونحاول االس�تفادة م�ن المالحظ�ات الخاصة بنظ�ام الكفيل 

منظمة تسهم في انتعاش االقتصاد 
في املستقبل، لذلك اكد على انه كلما 
كانت انظمة العمل مؤسسة ومنفذة 
بشــــكل امثل ازدادت القدرة لدى 
دول اخلليج على مواصلة النمو 
االقتصادي والتقــــدم االجتماعي 
في الســــنوات املقبلة، معبرا عن 
تقديره لاللتزام الكبير من حكومة 
الكويت فــــي مجال حماية حقوق 
االنسان في سياق الهجرة الدولية 
ومبادرتها املتميزة لتعزيز حقوق 
العمالة الوافدة ومكافحة االجتار 
باألشــــخاص، متمنيــــا مزيدا من 
التعاون بني املنظمة الدولية للهجرة 
واحلكومة الكويتية لتحقيق مزيد 

من الرؤية املشتركة.

عبدالمولى: نظام شائع

بدوره، حتدث املمثل املقيم لألمم 
املتحــــدة آدم عبداملولى عن نظام 
الكفيل فقال هو نظام شائع في دول 
اخلليج، وهناك ضرورة للوقوف 
وإعادة النظر به، األمر الذي يدعونا 
ليس فقط إلى التشريع بل االلتزام 
باملعايير الدولية التي اتفقت عليها 
منظمة العمل الدولية، مؤكدا على 
ان اهمية تلك الورشــــة تأتي من 
تقليلها بعض اآلثار السلبية لنظام 

الكفيل.

اتخذتهــــا في اآلونة األخيرة ومن 
ضمنها إصــــدار قانون العمل في 
القطاع األهلي، واملشروع املقترح 
لقانون العمالة املنزلية، ومشروع 
االجتار في البشر املعروض على 
مجلس األمة باإلضافة إلى اجلهود 
املبذولــــة من وزارتي الشــــؤون 
والداخلية ملنع االساءة الى الكويت 
من خالل منع االجتار باالقامات، 
االمر الذي يســــتحق منــــا الثناء 
والتشجيع، مختتمة باالعالن عن 
إطالق التقرير العاملي للهجرة لعام 
2010 والذي يصدر عن املنظمة من 

جنيڤ كل عامني.

فون: قوانين العمالة

من جانبه، قال ســــفير مملكة 
هولندا تون بــــون فون ان اهمية 
تلك الورشة تأتي من كونها منبرا 
لتبادل اخلبرات واملعلومات حول 
وجهات النظــــر املختلفة احمللية 
والدوليــــة ذات الصلــــة بأنظمة 
الوافدة، في ظل  العمالة  وقوانني 
تأثيــــر االزمــــة االقتصادية على 

العمالة واسواق العمل.
واضاف: من املهم تعزيز اآلليات 
التي ميكن ان تؤدي الى اسواق عمل 
افضل، من اجل االسهام في ايجاد 
اسواق عمل افضل، وقوى عاملة 

يحمل الكثير من التحديات، الفتة 
الى ان الغاء نظــــام الكفيل ليس 
املعايير  اليه  الذي تسعى  الهدف 
الدولية، امنا إيجاد البديل من خالل 
التي تواجهه،  التحديات  مناقشة 
ومعاجلة الثغرات التي تصاحبه، 

وهذا ما يعنينا في املقام االول.
واضافــــت ان ضبــــط ســــوق 
مــــع املصلحة  العمــــل بالتوافق 
الوطنية يتطلب تضافر اجلهود 
والعمــــل مبنتهى املوضوعية مبا 
يضمن حفــــظ وصيانة احلقوق 
لــــرب العمل والعامــــل واملجتمع 
بشــــكل عام، الفتة الى ان حرص 
املنظمة الدولية في الكويت على 
جعل تلك الورشــــة اقليمية يأتي 
من سعي املنظمة الدائم لالستفادة 
القصوى من خبرات دول مجلس 
التعاون اخلليجي التي كانت تطبق 
ومازالت نظام الكفيل من خالل بحث 
األوضاع التــــي واجهت كل طرف 

طبقا خلصوصية كل بلد.
ومتنــــت ان تخرج الورشــــة 
بتوصيات قابلــــة للتطبيق على 
أرض الواقع، مشيرة الى ان املنظمة 
تســــعى إلى دعم اإليجابيات، مبا 
ينعكس على أداء املنظمة وتنفيذ 
مشــــاريعها، قائلــــة: نؤكد دعمنا 
خلطوات احلكومة الكويتية التي 

لدى الكويت طاهر فرحات ان هذه 
الورشة جاءت لبحث سبل التعاون 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
من حيــــث التحديات التي تواجه 
نظام الكفيل اليجاد مفهوم مشترك، 
الفتا الــــى ان اآللية اخلاصة التي 
اصدرتها وزارة الشؤون لتنظيم 
اوضاع العمالة الوافدة ســــتكون 
وفقا لقانون كل دولة والتي التزال 
في طور النقاش وان الســــفارات 
حريصة على املستجدات التي تطرأ 
على الساحة والتصورات اخلاصة 
بنظام الكفيل، مشيرا الى ان العمالة 
املصرية تتمتع برعاية واهتمام على 
القيادي والشعبي وان  املستوى 
عدم وجود اختالف ثقافي وفكري 
ومجتمعي بني مصر والكويت هو 

السبب في وجود هذا التناغم.

عريقات: قضية حساسة

بدورها، اعلنت اميان عريقات 
أن مكتب املنظمة الدولية للهجرة 
يطلق نشاطاته في عام 2011 بورشة 
عمل اقليمية مهمة، تسلط الضوء 
على قضية حساسة تتناول العديد 
من املواضيع التي متس املواطنني 
الكويت من  واملقيمني على ارض 
خالل »نظــــام الكفيــــل.. الفرص 
الذي  النظام  والتحديات«، ذلــــك 

ســــوق العمل من جتار االقامات 
واملتالعبني في اذونات العمل كما 

كان في السابق.

العوضي: نموذج رائد

من جهة اخرى، اكد املدير العام 
لــــإدارة العامة للهجــــرة العميد 
كامــــل العوضــــي ان املؤمتر يعد 
منوذجا رائدا في التعاون الوثيق 
واملثمر بني منظمة العمل الدولية 
للهجرة واحلكومة الكويتية وذلك 
من خالل التنســــيق الواضح بني 
وزارات وقطاعات الدولة املختلفة 
في حماية حقوق عمالتها الوافدة، 
الفتا الى ان انشاء شركة مساهمة 
الستقدام العمالة املنزلية سيرى 
النور فــــي القريب العاجل والذي 
من شأنه أن ينظم اوضاع اخلدم 
كونه يهدف الى حتقيق مزيد من 
التعاون والتنسيق، واشار الى ان 
اللجنــــة العليا وبناء على تنظيم 
مسبق مع كل من وزارة الشؤون 
والداخلية والعــــدل والتجارة قد 
عقدت اجتماعات عدة بخصوص 
تعديل اوضاع العمالة الوافدة في 

الكويت.

فرحات: نظام الكفيل

من جهته، اكد السفير املصري 

وزاريـــا بتحديد احلـــد األدنى 
لألجر، وقرارا آخر يسمح للعامل 
باالنتقال من رب عمل إلى آخر، 
وقريبا سيتم إنشاء الهيئة العامة 
املزيد من  للعمل بهدف حتقيق 

املزايا للعمالة.
بدوره بنينّ الوكيل املســـاعد 
العمل منصور املنصور  لقطاع 
ان الورشة جاءت للتعرف على 
جتارب الدول االخرى في محاولة 
إيجاد احللـــول والبدائل لنظام 
الكفيل وذلك من خالل االستفادة 
من التجارب واملالحظات اخلاصة 
بهذا النظام عن طريق املنظمات 
احملليـــة والدوليـــة ومحاولة 
لالستفادة من الغاء نظام الكفيل 
والذي يتزامن مع انشـــاء هيئة 
القوى العاملة، مشيرا إلى أنه قد 
مت إعداد دراسات كبدائل لنظام 
الكفيل كإنشاء شركة مساهمة 
حكومية مسؤولة عن االهتمام بكل 
ما يتعلق بأمور وقضايا العمالة 

الوافدة لضمان حقوقهم.
وتابع انه حتــــى اآلن لم يتم 
اختيــــار مدير عــــام هيئة القوى 
العاملــــة، متمنيــــا ان يكــــون ذا 
طموحات واضحة في تطوير العمل 
واحملافظة على سمعة الكويت في 
احملافل الدولية من خالل تنظيف 

العمالة،  كبيرا تقديرا منها لدور 
ومساهمتها في مسيرة بناء املجتمع 
ونهضته، وعمــــال وفق حرصها 
على توثيق التعاون مع املنظمات 
الدولية، املعنية بالعمالة، كمنظمة 
الهجرة والعمل العربية، للوصول 
إلى أطر وتشريعات عادلة حتقق 
مصالح كل من الدول املصدرة لتلك 

العمالة والدول املستقبلة لها.
ولفت الكندري إلى أن النهضة 
املعماريـــة التي شـــهدتها دول 
اخلليج العربية وما ارتبط بها 
كان داعيـــا لتواجد أعداد كبيرة 
من العمالـــة الوافدة، لذلك كان 
لزاما الى الدولة سن قوانني تنظم 
تلك العمالة، والعالقة بني العامل 
وصاحب العمل لذلك سعت دول 
اخلليج على تطوير تشريعاتها 
مبا يتوافق مع ذلك التطور طبقا 
حلقوق اإلنسان، واتخذت دول 
اخلليج وفـــي مقدمتها الكويت 
خطوات جـــادة إليجاد ظروف 
أفضـــل لتلك العمالـــة، وحفظ 
حقوقها وحقوق أصحاب العمل 
ومراعاة املصالـــح االجتماعية 
واالقتصادية واألمنية في البالد 
ومن تلك اخلطوات إصدار قانون 
العمل في القطاع األهلي لســـنة 
2010، وأصـــدرت الوزارة قرارا 

بشرى شعبان 
أكد وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكندري أن نظــــام الكفيل اليزال 
يشــــكل هاجســــا كبيرا لدى دول 
مجلس التعــــاون اخلليجي فيما 
الوافدة  العمالة  يتعلق بحقــــوق 
ومدى االلتزام باملعايير الدولية، 
الفتا الى ان العالقــــة بني العامل 
وصاحب العمــــل يجب ان تكون 
عالقة متميزة حتى يقوى العامل 
على تقدمي كل انواع العطاء ألجل 
رفع شــــأن النهضة العمرانية في 
البالد، وان مشاركة جميع الهيئات 
والقطاعات والسفارات وجمعيات 
العمال  حقوق اإلنســــان واحتاد 
جاءت إلميانهم املطلق باملشاركة 
في كل ما يتعلق باالستحقاق الدولي 
حلقوق العمالة الوافدة، الفتا الى 
انه من املتوقع ان يكون هناك زيادة 
في نسبة العمالة خالل السنوات 
املقبلة متاشيا مع تطوير النهضة 
العمرانية مبا يتــــالءم مع تنفيذ 

اخلطة التنموية.
كالم الكنــــدري جــــاء خــــالل 
مشاركته في ورشة عمل مناقشة 
بدائل نظام الكفيل التي أقيمت أمس 
في مقر األمم املتحدة، حيث أكد أن 
قضية نظام الكفيل من أهم القضايا 
التي توليها حكومة الكويت اهتماما 

»الداخلية« شاركت بوفد كبير  منصور املنصور وناشطون كويتيون مشاركون في الورشة املتحدثون الرئيسيون في ورشة عمل منظمة الهجرة الدولية

»الهجرة الدولية«: الوصول للحل األمثل بداًل من نظام الكفيل
حتقيقا لسياسة املنظمة الدولية للهجرة الهادفة لتنفيذ نشاطات 
مستمرة وداعمة للمساهمة في تعزيز قدرات احلكومة الكويتية، تعقد 
املنظمة الدولية للهجرة في الكويت حتت رعاية وزير الشؤون ورشة 

عمل اقليمية بعنوان »نظام الكفيل.. الفرص والتحديات«.
تهدف الورش��ة الى تبادل احلوار ومش��اركة اخلبرات وطرح 
التحديات ومناقشة االيجابيات التي تواجه نظام الكفيل بصورته 
احلالية، وسيشارك ممثلون عن وزارات العمل في كل دول مجلس 
التعاون اخلليجي باالضافة الى ممثل عن املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء العمل بدول مجلس التع��اون لدول اخلليج العربية. ايضا 
سيشارك ممثلو عن كل من وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية، احتاد 
العمال ومنظمات املجتمع املدني في الكويت. يشرف على الورشة 
االقليمية اثنان من خب��راء املنظمة الدولية للهجرة املتخصصني 

في هذا املجال ولهم خبرة سابقة ومتقدمة في تنفيذ ووضع آلية 
لسياسات استقدام العمالة املدربة وغير املدربة في أوروبا. كذلك 
سيحضر االفتتاح املمثل االقليمي اجلديد للمنظمة الدولية للهجرة 

ورئيس بعثة مكتب القاهرة باسكوال ليبولي. 
هذا وقد وجه��ت الدعوة حلضور مراس��م افتتاح الدورة 
التدريبية للمس��ؤولني احلكوميني املعنيني ورؤس��اء البعثات 
الديبلوماسية املعتمدة لدى الكويت بهدف مشاركتهم في مثل 
هذه الورش��ة والتي تؤكد التزام الكويت وحرصها ع ى تطوير 
قدراتها والعمل على كل االصعدة للنهوض بإمكانياتها، وذلك 
للوص��ول الى احلل االمثل فيما يتعلق بنظ��ام الكفيل والذي 
بدوره سينعكس إيجابا على العمالة املتعاقدة املؤقتة املوجودة 

في الكويت.


