
االثنين 7 مارس 2011 23محليات
المنظمة الدولية للهجرة أقامت الدورة التأسيسية

العوضي: »الداخلية« عقدت العزم على مكافحة الظواهر اإلجرامية 
وخاصة االتجار بالبشر ومساعدة ضحاياها والمتضررين منها

بشرى الزين
أكد الوكيل املساعد الدارة املباحث 
اجلنائية ف���ي وزارة الداخلية اللواء 
عبداحلميد العوضي ان الكويت أولت 
اهتماما كبيرا باإلنسان باعتباره الثروة 

احلقيقية في بناء الدولة.
الذي مّثل نائب  العوضي  وأضاف 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحم���د احلمود ف���ي افتت���اح الدورة 
التأسيسية التي تعقدها املنظمة الدولية 
للهجرة حول »حماية ضحايا االجتار 
ان  املتاجرين«  بالبشر والتحقيق مع 
املنظومة التشريعية تعمل على مكافحة 
املمارسات غير املشروعة، مشيرا الى 
ان مشاركة منتسبي وزارة الداخلية في 
هذه الدورة تأتي انطالقا من اميان الدولة 
وحرصها على التعاون وتعزيز اجلهود 

املشتركة وحتقيق رعاية أفضل حلقوق 
االنسان وتؤكد على ان الوزارة ال تألو 
جهدا ف���ي مكافحة الظواهر االجرامية 
وخاصة االجتار بالبش���ر، مبينا انها 
تتناقض مع ما يتسم به مجتمعنا من 
قيم وأخالق وملا لها من آثار س���لبية 
اقتصادية واجتماعية، الفتا الى ان وزارة 
الداخلية عقدت العزم على خوض حرب 
على هذه اجلهات ومتكني اجلهات املعنية 
من تطبيق اجراءات رادعة ملس���اعدة 

الضحايا واملتضررين.
من جهتها، قالت رئيس مكتب املنظمة 
الدولية للهجرة اميان عريقات ان افتتاح 
املنظمة لهذه الدورة التأسيسية لضباط 
الشرطة حول تقدمي احلماية لضحايا 
االجتار بالبشر والتحقيق مع املتاجرين 
يأتي في س���ياق دعم جهود احلكومة 

الكويتية الس���اعية الى تعزيز قدرات 
كوادرها وتأهيله���م بأحدث اخلبرات 

وأكثرها تطورا.
وأش���ارت عريقات الى ان الرعاية 
الكرمية لنائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ احمد احلمود تأكيد 
له���ذا النهج، مذكرة ب���أن هذه الدورة 
تليها دورة متقدم���ة حول املوضوع 
ذاته بداية االسبوع املقبل حتى يتسنى 
للمشاركني االستفادة بأقصى درجة من 
البرنام���ج املعني بتعزيز قدراتهم في 
هذا الش���أن العام، موضحة ان الهدف 
من هذه الدورة التركيز على عدة أمور 
منها: منح املوظف���ني املكلفني بتنفيذ 
القانون فهما دقيقا عن التنقل بشكل غير 
قانوني واالجتار باألشخاص وتهريب 
املهاجرين والتكاليف البشرية والعواقب 

املترتبة على اجلرائم املعنية اضافة الى 
مراجعة سياق قوانني التنقل والهجرة 
الدولية واحمللية وحتديد هوية الضحايا 
والتصرف بشكل سريع ومالئم لتلبية 

احتياجاتهم.
وأش���ادت عريق���ات بالتع���اون 
النموذجي واملتميز الذي أبدته االدارة 
العامة للتدريب وانتقائها للمشاريع 
واحلرص على تزويد منتسبي وزارة 
الدولية حتى  الداخلي���ة بامله���ارات 
يعكس���وا صورة طيبة عن التوجه 
العام في العمل الدائم ملا فيه مصلحة 

الكويت.
من جهته، أوضح املنس���ق املقيم 
القوانني املعمول  ان  املتح���دة  لألمم 
بها في كثير م���ن البلدان ال حتتوي 
على النص���وص الضرورية من أجل 

مالحقة ومعاقبة املتورطني في االجتار 
بالبشر إذ رمبا يتطلب ذلك جمع األدلة 
واستخدام وسائل التحقيق اخلاصة 
او التقنية العالية غير املتوافرة في 
كثير من البلدان، مشيرا الى انه على 
الرغم م���ن كل ه���ذه التحديات فقد 
جن���ح املس���ؤولون احلكوميون في 
اعتقال ومحاكمة املتاجرين وتعطيل 
أنش���طتهم عن طريق تتبع األرباح 
واألموال املكتسبة من هذه اجلرمية، 
الفتا الى ان بعض الدول جنحت في 
الش���رطة على جميع  زيادة تدريب 
املس���تويات وتأهيلهم للتعرف على 
عالمات وأدلة االجتار بالبشر، مبينا 
ان مكافحة جرمية االجتار بالبش���ر 
واجب قانوني وأخالقي وديني البد 

من التصدي لها والقضاء عليها.

عريق�ات: نش�يد بالتعاون النموذجي ل�إدارة العامة للتدري�ب وحرصها على تزويد منتس�بي »الداخلية« بالمه�ارات الدولية

)قاسم باشا(املتحدثون واملشاركون في افتتاح الدورة التأسيسية حول االجتار بالبشر

العوضي: خطة كبرى 
لتنفيذ المكرمة األميرية للعمالة الوافدة

10 أيام لتدريب 22 ضابطًا 
على يد 6 خبراء دوليين

أعلن مدير عام االدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي 
انه تنفيذا للقانون الوزاري الذي جاء تنفيذا للمكرم��ة االميري��ة 
الخاص�����ة بمنح مخالفي االقامة تعديل اوضاعهم خالل اربعة 
اش���هر فإن وزارة الداخلية اعتمدت خطة كبرى حتى يتسنى 
للوافدين المخالفين تسوية وضعهم، مشيرا الى ان لقاء قريبا 
سيتم مع سفراء الدول المصدرة للعمالة في وزارة الخارجية 
لبحث هذا الموضوع داعيا هذه السفارات الى التعاون وابالغ 

رعاياها.

أفادت رئيس مكتب املنظمة الدولية للهجرة اميان عريقات 
بأن الدورة التأسيسية حول حماية ضحايا االجتار بالبشر 
والتحقيق مع املهاجرين والدورة املتقدمة س���تدوم 10 ايام 
عمل وسيتولى 6 خبراء دوليني املنظمة وخبيران وطنيان 
تدري���ب 22 ضابطا وموظفا ميثلون االدارة العامة للهجرة 
واالدارة العام���ة ملباحث الهجرة، واالدارة العامة للمباحث 
اجلنائية ومراكز اخلدمة وعناصر نسائية من االدارة العامة 

للتحقيقات.

السفيرة األميركية حول »االتجار بالبشر«: 
الكويت أخذت خطوة إيجابية جدًا

قالت الس���فيرة األميركية ديب���ورا جونز ان »االجتار 
بالبشر« حتد جدي وان الكويت اخذت خطوة ايجابية جدا 
ونحن نتطلع للعمل معا، مشيدة مببادرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في منح مخالفي االقامة فترة 
اربعة اشهر لتعديل اوضاعهم وكذلك ما تقوم به منظمات 
االمم من اجل مساعدة ضحايا االجتار بالبشر معربة عن 
سعادتها في املشاركة وحضور هذه الدورات ومعبرة عن 

ثقتها في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا.


