
االثنين 26 ابريل 2010   21محليات
المركز الكويتي لحقوق الجاليات يقيم ندوة 2 مايو

مال حسين: مليونا دينار تكلفة مقر اإليواء المؤقت لضحايا االتجار بالبشر
أكدت رئيسة اللجنة القانونية في املركز 
الكويتي حلقوق اجلاليات احملامية آمنة مال 
حس���ن ان جرمية االجتار بالبش���ر تعتبر 
شكال من أشكال العبودية تقوم على جتريد 
االشخاص من كرامتهم وحقوقهم الطبيعية 
والقانونية، سواء باإلكراه أو بالوعود الزائفة، 

وهي جرمي���ة عرفها التاريخ منذ القدم غير 
أنها أصبحت اليوم متارس بوسائل حديثة. 
وأشارت الى ان جميع دول العالم تسعى من 
اجل تضافر اجلهود ووضع أطر تنس���يقية 
مشتركة بهدف مكافحة جرائم االجتار بالبشر، 
وقد حرصت الكويت عل���ى التصديق على 

»اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عبر الوطني���ة«، وبروتوكول منع ومعاقبة 
االجتار باالش���خاص، ولذل���ك فهي ملتزمة 
أمام منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق 
االنسان في االجتماع املقبل بتحقيق خطوات 
ملموس���ة في هذا املجال. ورأت ان مكافحة 

جرائم االجتار باالشخاص، وبخاصة النساء 
واالطفال، باتت اليوم تشكل أهم التحديات 
التي تواج���ه املجتمعات عل���ى الصعيدين 
الوطني والدولي، حيث يتنامى خطر وآثار 
هذه اجلرائم يوما بعد آخر وليس أدل على 
ذلك من تخصي���ص الكويت مليوني دينار 

كتكلفة ملقر االيواء املؤقت لضحايا االجتار 
بالبشر والذي ال يغطي سوى نسبة ضئيلة 

جدا منهم.
وأش���ارت الى ان املركز الكويتي حلقوق 
اجلاليات بصدد اقام���ة ندوة حول مكافحة 

آمنة مال حسنياالجتار بالبشر االحد 2 مايو املقبل.

م.جاسم البدر

البدر تعّرف على وسائل 
البحث العلمي لتطوير 

الزراعة في ڤيتنام

»الزراعة«: مباحثات حول 
رفع الحظر عن استيراد 

الحيوانات من كندا

محاضرة عن دور 
التمويل الزراعي 

في دعم القطاع الثالثاء
ادارة االرش����اد  أفاد مدي����ر 
الزراعة م.غامن  الزراعي بهيئة 
السند بأن الهيئة بصدد تنظيم 
محاض����رة ع����ن دور محفظ����ة 
التمويل الزراعي في دعم القطاع 
الزراع����ي بالكوي����ت، وذلك في 
الساعة العاشرة من صباح غد 
الثالثاء، حيث تقام احملاضرة على 
مسرح الهيئة باملبنى الرئيسي 

للهيئة بالرابية.

� كون����ا: قام  كواالملب����ور 
رئيس مجل����س االدارة املدير 
العامة للزراعة  العام للهيئة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر 
بزيارة ال����ى عدد من الهيئات 
واملعاهد الزراعية املتخصصة 
في اقليم يانغ بجمهورية ڤيتنام 

االشتراكية.
وق����ال في اتص����ال هاتفي 
امس انه التقى خالل الزيارات 
عددا من مسؤولي املؤسسات 
والهيئ����ات املتخصص����ة في 
مجال الثروة السمكية للتعرف 
على آليات وتقنيات استزراع 
االسماك والقدرات االنتاجية.

واشاد البدر بخبرات ڤيتنام 
املتطورة ف����ي مجال صناعة 
الثروة السمكية واجلهود التي 
تبذلها من اجل تعزيز وتنمية 
هذه الصناع����ة عبر اهتمامها 
البش����رية  بتطوي����ر املوارد 
وتنمية مهاراته����ا وقدراتها. 
وأوضح البدر انه زار عددا من 
املعاهد املتخصصة في مجال 
احملاصي����ل الزراعية وتعرف 
على وس����ائل البحث العلمي 
وخبراتها ف����ي مجال تطوير 

البذور الزراعية.

التجاري  ق����ام املستش����ار 
لسفارة كندا لدى الكويت مارتن 
بارات بزيارة الى الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
التقى خاللها نائب املدير العام 
لشؤون الثروة احليوانية نبيلة 
اخلليل، حيث تباحث اجلانبان 
حول امكاني����ة رفع احلظر عن 
استيراد االبقار احلية واللحوم 

من كندا.
الى ذلك قالت اخلليل ان رفع 
احلظر عن استيراد اللحوم من 
شأن بلدية الكويت، والتجارب 
على االلية املطلوبة لرفع احلظر 
عن استيراد االبقار احلية تكون 
طبقا للشروط املعمول بها في 
دول مجلس التعاون واملعتمدة 
م����ن املنظم����ة العاملية للصحة 

احليوانية.
واك����دت ض����رورة مخاطبة 
االمان����ة العامة ل����دول مجلس 
التعاون بهذا الش����أن وترتيب 
زي����ارة وفد يض����م ممثلن عن 
الى كندا لالطالع  دول املجلس 
على االجراءات الصحية املتبعة 
ومدى االلتزام بتطبيق الشروط 
املعتمدة في دول املجلس فيما 
يتعلق مبرض جنون البقر ورفع 
تقرير بذل����ك الى االمانة العامة 
للنظر في امكانية رفع احلظر عن 
االستيراد.  واتفق اجلانبان على 
استمرار املشاورات والتنسيق 
بينهما الى ان يتم اتخاذ القرار 

املناسب بهذا الشأن.


