
االربعاء 10  فبراير  2010   19محليات
خالل محادثاته بـ »العدل« مع ممثلة منظمة العمل الدولية بحضور األنصاري

الحماد: تأجيل مشروع غير محددي الجنسية بسبب ازدحام أعمال مجلس األمة
ما يحدث من انتهاكات لحقوق اإلنسان حوادث فردية ال ترقى لمستوى الظاهرة

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزي���ر العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
احترام الكويت جلميع املواثيق واالتفاقيات 
الدولي���ة املتعلقة بحقوق االنس���ان، وان 
القوانني والتشريعات الوطنية كفلت ذلك 
احلق جلميع اجلاليات املقيمة على ارضها 
وانه ال وجود ألي انتهاكات لهذه احلقوق 
اال في ح���االت فردية ميكن التغلب عليها 

وال ترقى ملستوى الظاهرة.
جاء ذلك خالل املباحثات املوسعة التي 
اجراه���ا الوزير احلماد م���ع مديرة دائرة 
املعايير في منظمة العمل الدولية بجنيڤ 
د.كليوبات���را دومبيا هنري بوزارة العدل 
امس بحضور وكيل وزارة العدل باالنابة 
د.محمد االنصاري ووكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري وثابت 
الهارون ممث���ل منظمة العمل الدولية في 

الكويت.
واشاد الوزير احلماد بأهمية هذا اللقاء 
لقرب تزامنه مع موعد الدورة الس���ابعة 
ملجل���س حقوق االنس���ان ملراجعة تقرير 

الى ان دستور الكويت حدد اختصاصات 
السلطات الثالث بوضوح وان مجلس االمة 
هو املعني بالتش���ريع بجانب ما تقوم به 

الدولة وفق���ا الختصاصاتها من  وزارات 
اع���داد وطرح القوان���ني املتعلقة بها على 
غرار مشروع قانون منع ومكافحة االجتار 

بالبشر الذي كان مببادرة من وزارة العدل 
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزارة الداخلية، وان دور وزارة 
العدل يتمثل في صياغة مثل هذه القوانني 
لضمان مالءمتها للمبادئ الدستورية توطئة 
لعرضها على مجلس االمة، وفيما يتعلق 
بفئة املقيمني بصورة غير قانونية اوضح 
الوزير احلماد انه محل اهتمام من قبل جميع 
وزارات الدولة املعنية ومنها وزارة العدل، 
فهو قيد البحث والدراسة ملا يتضمنه من 
مس���ائل مهمة تتعلق باحلقوق االساسية 
كالتعليم والعالج والعمل، فعلى املستوى 
التشريعي فإن هذا االهتمام واكبه مناقشة 
قوانني اخرى مهمة كقانون ذوي االحتياجات 
اخلاصة مما اس���تدعى تأجيل النظر فيه 
الستكمال دراسته ومن ثم طرحه مجددا على 

املجلس التخاذ القرار املناسب بشأنه.
من جانبه، استعرض د.االنصاري خالل 
تلك املباحثات دور وزارة العدل ورسالتها 
فيما يخت���ص باقتراح القوانني وتعديلها 
وتنفيذ القوانني، وبني ان الوزارة سبق ان 
نسقت مع معهد الكويت للدراسات القضائية 

الكويت الشامل للمسائل املتعلقة بحقوق 
االنس���ان بجنيڤ في مايو املقبل، مبديا 
استعداد وزارة العدل لتقدمي اي ايضاحات او 
استفسارات خاصة بالقوانني الوطنية التي 
تكفل احلقوق جلميع املقيمني على ارض 
الكويت، مؤكدا ان ما يثار بني فينة واخرى 
حول موضوع االجتار بالبشر امر ال يعدو 
كونه احداثا متفرقة وقليلة العدد محصورة 
في حدودها الضيقة وتتخذ السلطات املعنية 
االجراءات القانونية الواجبة التطبيق في 
حينها، مش���يرا الى ان الكويت التزال من 

الدول االولى اجلاذبة للعمالة.
واس���تعرض احلماد مع ممثلة منظمة 
العمل الدولية استفساراتها حول اجلهات 
املخولة بالتش���ريع ف���ي الكويت وتنفيذ 
القوان���ني واالتفاقيات الدولية وتصحيح 
اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية، مؤكدا 
ان العدالة في الكويت ترتقي الى مصاف 
ال���دول املتقدمة وان هناك اميانا راس���خا 
لديها بأن العدالة ليست لها جنسية وانه 
متى ترسخ مفهوم احلق في الدولة تستقر 
جميع حقوق االنسان دون متييز، مشيرا 

والقانونية ترتيب دورة متخصصة بهذا 
الش���أن اميانا منها بأهمي���ة املوضوعات 
املتعلقة باالجتار بالبش���ر للمتخصصني 

واملعنيني بها.
واش���ار د.االنصاري الى ان االتفاقيات 
الدولية التي سبق ان صدقت عليها الكويت 
تعتبر جزءا م���ن القوانني الوطنية وانها 
ليس���ت بحاجة العادة صياغتها اال عندما 
تتضمن االتفاقية قواعد او احكاما حتتاج 

الى شرح وتفصيل عند اقرارها جزائيا.
واشادت د.هنري في اختتام مباحثاتها 
بالوزير احلماد ومبسيرته القضائية التي 
تبوأ خاللها رئاسة السلطة القضائية قبل 
تولي���ه حقيبة وزارتي الع���دل واالوقاف 
وجتاوبه مع كل ما طرح وس���عة صدره 
في توضيح احلقائق واملالبسات القانونية 
كاملة، ووجهت شكرها وتقديرها للمسؤولني 
بوزارة العدل للحف���اوة التي قوبلت بها 
وبجو املباحثات عامة، مش���يرة الى انها 
كانت حريصة منذ بداية زيارتها للكويت 
على لقاء الوزير احلماد واملسؤولني بوزارة 

العدل.

د.محمد االنصارياملستشار راشد احلماد

نبيل اخلرافي

شكلت املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية فريق����ا يض����م جهات 
حكومية بهدف تسهيل وتسريع 
اجناز معامالت املواطنني وتقدمي 
اخلدمات عن طريق نقل وتبادل 
املعلومات عب����ر االنترنت فيما 

بينها.
وقال نائب املدير العام لشؤون 
تنمية املوارد البشرية في املؤسسة 
نبيل اخلرافي ام����س ان الفريق 
املختص شكل بناء على قرار نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 

االسكان الشيخ احمد الفهد.
واض����اف اخلراف����ي ان مهمة 
التسهيل على  الفريق س����تكون 
املواطن����ني من خ����الل احلصول 
على املعلومات واجراء املعامالت 
بواسطة االنترنت دون حتمل مشقة 

التنقل بني اجلهات املعنية.
الفري����ق يضم  ان  واوض����ح 
اضافة الى املؤسسة بنك التسليف 

افتت����ح امس امللتقى الربيعي 
الثاني ملركز االس����تقامة للعالج 
من اإلدمان التابع إلدارة الدراسات 
اإلسالمية بوزارة االوقاف والشؤون 

االسالمية.
وقال وكيل الوزارة لش����ؤون 
القرآن الكرمي والدراسات االسالمية 
عبداهلل البراك في حفل االفتتاح ان 
العمل الذي يقوم به مركز االستقامة 
لعالج االدمان للعلوم الشرعية هو 
عمل ممتاز وجهد مبارك ملا يقدمه 
من انشطة تهدف جميعها ملساعدة 

ابناء بلدنا احلبيب على التوبة.
واضاف البراك ان املركز يساعد 

املدمنني على التخلص من آفة اإلدمان املهلكة وانتشالهم 
من غياهب املخدرات وظالم االنتكاس واألخذ بأيديهم 

الى طريق النور والهداية والرشاد.
واش����ار الى ان وزارة األوقاف تدعم كل اجلهود 
ملواصلة هذا اجلهد املبارك وابوابنا مفتوحة للمساهمة 
في دعم اجلهود املبذولة ملس����اعدة التائبني في كل 

حني.

من جانبه، ق����ال مدير املركز 
العطار ان تكاتف األيدي  صالح 
يس����هم في حتقيق اكبر قدر من 
النتائج االيجابي����ة والنجاحات 
امللموس����ة وهذا ما حتقق بفضل 
اهلل في مركز االس����تقامة، حيث 
نشارك اخواننا في جهات الدولة 
املختلف����ة بوض����ع مجموعة من 

األهداف نسعى لتحقيقها.
بدوره، اشاد د.خالد الشافعي 
نيابة عن مستشفى الطب النفسي 
بدور املركز ملس����اهمته في عالج 
اإلدمان وال����دور الذي بدأ به منذ 

سنوات ومازال مستمرا.
واش����ار الش����افعي الى ضرورة تكاتف اجلهود 
ملواجهة اإلدمان ألنه من اشد األخطار املهددة ملستقبل 
اي بلد ولش����بابه الناهض وبني احلاجة الى تكامل 
جهود وزارات الصحة واألوقاف والداخلية والعدل 
ومنظمات املجتمع املدني املتمثلة في جلنتي بشائر 
اخلير وجماعة املدمن املجهول لعالج هذا املرض الذي 

يستهدف اهم شريحة وهي فئة الشباب.

سيستفيد منها املراجعون بكفاءة 
عالية، مضيفا انه سيتم اعطاء رقم 
سري لكل مراجع يتابع من خالل 

االنترنت مراحل االجراءات.
واشار الى ان الفريق سيدرس 
االسس والقواعد الفنية واالجرائية 
والضوابط ذات الصلة بإنش����اء 
وتركيب وتوفير واستخدام النظم 
املتكامل����ة وتفعيله����ا مبا يحقق 
تقدمي بعض خدمات املؤسس����ة 
باس����تخدام نظ����م املعلومات مع 
ربطه مع اجهزة قاعدة البيانات 
واملعلومات املتوافرة لدى اجلهات 

ذات الصلة.
 كم����ا اش����ار الى االج����راءات 
التي س����يتم ربطها  واملتطلبات 
املتمثلة في  البيان����ات  بقاع����دة 
استكمال طلبات الرعاية السكنية 
ومنح بدل االيجار وتوفير املساكن 
الفئات بصفة  احلكومية لبعض 
ايجار وقواعد االستبدال والتنازل 
بني املستحقني وحتصيل مستحقات 

املؤسسة لدى الغير.

واالدخار ووزارتي العدل والداخلية 
ودي����وان اخلدمة املدنية والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية والهيئة 
العامة لشؤون القصر واملؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
وتوق����ع اخلراف����ي ان ينجز 
املش����روع خالل س����تة اشهر ما 
سيؤدي الى نقلة نوعية في نوعية 
واسلوب اخلدمات واملعامالت التي 

الخرافي: توقعات بإنجاز المشروع خالل 6 أشهر

»األوقاف« افتتحت الملتقى الربيعي الثاني

»السكنية« تشكل فريقًا يضم جهات حكومية 
لتقديم الخدمات للمواطنين عن طريق اإلنترنت

البراك: مركز االستقامة لعالج اإلدمان 
يهدف لمساعدة األبناء على التوبة

دع��ت وزارة العدل ورثة املتوفني التالية اس��ماؤهم كويتيني وغير كويتيني او 
الدائنني للمتوفني مراجعة اإلدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل الدور األرضي قسم 
التركات غرفة رقم 149 وذلك لتس��لم املبالغ املوجودة لدى اإلدارة اخلاصة بتركة 

كل من هؤالء املتوفني أو من له دين عليهم.
وأهابت الوزارة بالورثة والدائنني الى سرعة املبادرة بالتوجه لتسلم تلك املستحقات 

حتى ال تضطر اإلدارة الى اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيالها.. 
وستستقبل اإلدارة املراجعني يوميا خالل ايام الدوام الرسمي ابتداء من الساعة 

الثامن��ة وخمس واربعني دقيقة صباحا وحتى الس��اعة الواحدة ظهرا مصطحبني 
معهم املس��تندات الثبوتية اخلاصة بكل منهم. وفيما يلي اس��ماء املتوفني: يونس 
عب��ده عبدالرحيم، ومحمد مخلد براك، ومازن عبدالقادر العيس��ى، وغنيمة خليل 
راشد، وعبداهلل محمد فرحان، ومزنة حمدان كهف، وعبدالعزيز احمد عبدالعزيز، 
والعرب��ي ابوعي��اد علي، وحمدي ناي��ف حمدي محمد، وعب��داهلل عباس عبداهلل 
الصفار، وعبداهلل فهد محمد علي، ومرزوق ش��مران عبداهلل، وبيبي سليمان علي 
مكي، وجاسم محمد البدر، ومليحة غلوم سند، ووسمية ناصر مبارك، وفارجيس 

فاركي كيه، واحمد عثمان هاشم، وسيد االسالم عبدالستار، وفراج ناصر عبداهلل، 
واياد يوسف علي، وفاضل حميد علي، وراضي مغير علي الشمري، وعائشة حمد 
محمد العثمان، واش��رف فاروق جبر، وناصر راش��د عبداجلبار، وشافي ناصر 
الدوس��ري، واحمد عبداهلل كمال، وعبيد دعيجان الشمري، وحسن حسني محمد، 
وتركي مخيف الظف��يري، وعايش هدمول مش��عان، واجلازي طلمس مش��عان، 
وخريفة راشد عبيد، وأسم��اء احمد حم���يدان، واجارد اب���ا كويز، وط���ارق 

عليان عواد عليان.

»العدل« تدعو ورثة متوفين كويتيين وغير كويتيين ودائنين لمراجعة إدارة التنفيذ لتسلم المبالغ الخاصة بتركاتهم

عبداهلل البراك

كشف على هامش المخيم الربيعي أن الهيئة ستقيم استراحات على الطرق الخارجية السريعة

البدر: »الزراعة« خصصت أحد مواقعها لتنفيذ
 حديقة الحيوان الكبرى بمساحة 1.4 مليون م2

.. وبدء العمل بالالئحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي في الكويت
قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
امس انه بدأ العمل بالالئحة التنفيذية لقانون احلجر 
الزراعي في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
واضافت الهيئة في بيان صحافي ان الالئحة تقضي بان 
تتولى هيئة الزراعة باعتبارها السلطة املختصة جميع 

املهام واملسؤوليات وفقا للقانون.
واوضحت انه من املهام منع دخول اآلفات الزراعية 
من خارج الكويت ومن خالل تنظيم استيراد النباتات 
ومنتجاتها والكائنات النافعة واملواد اخلاضعة للوائح 

الصحة النباتية.
وافادت بأن من املسؤوليات تنظيم تصدير النباتات 
ومنتجاتها الستيفاء متطلبات الدول املستوردة وفقا 

لالتفاقيات الدولية.
واكدت ان القانون اوصى بتحديد اي موقع كمنطقة 
حجر زراعي ومنع انتقال اآلفات من بلد الى آخر لعدم 

انتشارها داخل الكويت.
واش���ارت الى ان من املهام التنسيق والتعاون مع 
املنظمات الدولية واالقليمية واجلهات احمللية اخلاصة 
بوقاية النبات وكذلك حتليل مخاطر اآلفات واعداد برامج 

تدريبية وورش عمل وندوات.
واوضحت ان القانون يتضمن اعداد دليل فيما يخص 
استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها سواء الغراض 
التج���ارة او البحث العلمي واهمية االلتزامات الدولية 

اخلاصة باإلبالغ عن االفات الزراعية.

واكدت ان لديها امكانية تعيني املفتش���ني الالزمني 
لتنفيذ القانون كما حددت الصالحيات واملهام املناطة 
بهم وتتمثل مبعاينة االراضي الزراعية والنباتات واملواد 
املخزنة او العابرة بغرض االبالغ عن وجود او تفشي 
اي آفات وميكن املصادرة والتحفظ على اإلرس���اليات 

املخالفة.
وقال���ت الهيئة ان القانون يس���مح لرئيس مجلس 
ادارة الهيئة تش���كيل جلنة للحج���ر الزراعي وحددت 
االختصاصات مبتابعة مستجدات احلجر الزراعي بشان 
القرارات واالتفاقات الدولية ومقترحات تطويرها وتطبيق 
وحتديث املعايير الدولية بشان الصحة النباتية وتطبيق 

بنود االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

محمد راتب
كشف رئيس مجلس االدارة 
املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
لش���ؤون الزراع���ة والث���روة 
الس���مكية م.جاس���م البدر ان 
الهيئة خصصت بعض مواقعها 
الدائرين السادس  الكائنة بني 
والسابع مبساحة مليون و400 
ألف م2، إلقامة مشروع حديقة 
احلي���وان الكبرى، إميانا منها 
بأهمية كسر الدورة املستندية 
لتنفيذ املشاريع، الفتا الى ان 
احلديقة ستكون مبنزلة معلم 
سياحي ترفيهي مهم في البالد 
والذي س���تنفذه شركة عاملية 
متخصصة، على ان تستبدل 
حديقة احليوان احلالية بحديقة 

ألهل املنطقة.
البدر على هامش  وأش���ار 
املخيم الربيعي للهيئة العامة 
للزراعة، الى ان هناك في الوقت 
احلالي تضاربا بني بعض جهات 
الدولة على صعيد التصورات 
بش���أن جزيرة فيل���كا، وذلك 
الى محمية  لتحويل اجلزيرة 
طبيعي���ة للنبات���ات البري���ة 
والفطري���ة القدمية مع اضافة 
بعض املنتزهات، أو الى جزيرة 
الى  ترفيهية وسياحية، الفتا 
ان اجلزر الكويتية »مظلومة«، 
رغ���م انها تصل���ح ألن تغطي 
الداخلية  احلاجات السياحية 
في البالد وقضاء أوقات اإلجازة، 
كما انها تش���جع السياحة من 

من جانب هيئة الزراعة، أجاب 
البدر بأن برنامج العمل احلكومي 
قسم على مشاريع لكل سنة، 
وهناك دورة مستندية بعد أخذ 
املوافقة على املوقع واستالمه، 
وتولى مكتب استشاري اعطاء 
التصمي���م، ومن ث���م تقدميها 
كعطاءات، وبعد ذلك تنفيذها، 
الفتا الى ان التعطيل والتأخير 
بني مشروع وآخر يكون تبعا 
لقوة املشروع وأهميته ومدته 

وموارده املالية.
وب���ني ان مش���اريع كبيرة 
مث���ل الت���ي وردت في اخلطة 
اخلمس���ية للدول���ة بحاج���ة 
ال���ى إعادة النظر في مس���ألة 
البيروقراطية والروتني، وهذا 
ما يتم تداوله في االجتماعات 
الرسمية، وباملتابعة مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
التنمية الشيخ أحمد الفهد، حيث 
يتم الدعوة الى انشاء مركزية 
في اتخاذ القرار وكسر الدورة 
املستندية التي تؤدي الى تعطيل 
مشاريع الدولة، واشار الى ان 
هذه امل���رة األولى التي تصدر 
اخلطة اخلمسية للدولة بقانون 
باالتفاق بني السلطتني، وقال: 
ان هناك متفائلني ومتشائمني، 
وأنا من املتفائلني بأن الشيخ 
أحمد الفهد م���ن املتخصصني 
واملتفرغني لتنفيذ هذه اخلطة، 
وجميع املش���اريع حتتاج الى 

تشريعات خاصة لتنفيذها.

الدول األخرى، وبالتالي، فإن من 
اخلطأ ان تعاد كمنطقة سكنية 

مرة ثانية.
وق���ال الب���در: ان املوازنة 
العام���ة للدول���ة تتضمن في 
بنودها تنفيذ مشاريع سياحية 
وخدمية على الطرق السريعة 
انش���اء  اخلارجي���ة، ومنه���ا 
اس���تراحات ومطاعم ومرافق 
األم���ور متوقفة  خدمية، وان 
لدى الهيئة العامة للزراعة على 

حتديد مواق���ع خاصة لتنفيذ 
هذه املش���اريع م���ع تدعيمها 
بالبنية التحتية الالزمة، وذلك 
بالتعاون م���ع وزارة الكهرباء 
واملاء واملواص���الت والبلدية، 
وهي ما تتطلب االنتظار تبعا 
للدورة املستندية والروتني في 

الدولة.
وبنينّ البدر ان الهيئة ستعمل 
من خالل امليزانية على استكمال 
مشروع منتزه الشيخ زايد بن 

س���لطان، والذي تعمل الهيئة 
فيه خالل الوقت احلالي، بعد 
ان توقف���ت أعماله مع أحداث 
الغزو العراقي الغاشم للكويت، 
وستكون على مستوى عال جدا 
كما ان خط���ة الهيئة تقتضي 
حتسني جميع حدائق الكويت 

بأكملها دون استثناء.
وفي سؤال حول املشاريع 
التي ستأخذ األولوية في تنفيذ 
مشاريع اخلطة اخلمسية للدولة 

جاسم البدر متوسطا املشاركني في املخيم الربيعي


