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حقق��ت منطق��ة اإقلي��م كرد�س��تان الع��راق، تقدما 
اإىل مراف��ق مي��اه  الو�س��ول  كب��را يف حت�س��ن 
ال�رصب وال�رصف ال�س��حي الأ�سا�س��ية، لكن هناك 
حاج��ة اإىل ب��ذل املزي��د لتح�س��ن الو�س��ول اإىل 
التعلي��م واإنهاء العنف �سد الأطفال، وفقا لدرا�سة 
جديدة اأجرتها اليوني�سف حول و�سع الأطفال يف 

العراق.
ويف ح��ن اأن جمي��ع الأطفال تقريب��ًا يف الإقليم 
٪96 يذهبون اإىل املدار�س الإبتدائية، فاإن 67٪ 
فقط يلتحقون مبرحلة التعليم الثانوي، مع معدل 
اإجن��از اأقل للأطف��ال الذين ينتم��ون اإىل خلفيات 

اأكرث فقرا يف جميع اأنحاء البلد 37٪.
ويق��ول ممثل اليوني�سف يف العراق، بيرت هوكينز: 
"اإن امل�ساعب القت�سادية، وعدم كفاية املدار�س 
يف املناط��ق الريفي��ة، ونق�س و�سائ��ل النقل هي 
فق��ط بع���س العوامل الت��ي متنع الأطف��ال الذين 
ينتم��ون اإىل فئ��ات حمروم��ة م��ن تلق��ي التعليم 

والذي ميكن اأن يغر حياتهم وجمتمعاتهم".
وح��ذر هوكينز م��ن اأنه "ب��دون ا�ستثم��ار عاجل 
وم�ستمر يف جمال التعليم، فاإن الأطفال من ذوي 
الفئ��ات ال�سعيفة �سيتخلفون عن الركب و�سيكون 
له��ذا تاأثر �سلبي لي�س على عائلتهم فح�سب، بل 

على املجتمع وعلى ازدهار املنطقة".
وقال وزي��ر التخطيط يف حكومة اإقليم كرد�ستان  
الدكت��ور علي �سندي: "على الرغ��م من التحديات 
ف��اإن  املا�سي��ن،  العام��ن  يف  القت�سادي��ة 
البيانات ت�سلط ال�سوء عل��ى التقدم الذي اأحرزته 
حكوم��ة اإقلي��م كرد�ست��ان يف حت�س��ن الو�س��ول 
اإىل اخلدم��ات الأ�سا�سي��ة، مبا يف ذل��ك اخلدمات 

ال�سحية واحل�سول على مياه ال�رصب املاأمونة".

ال�ستط��لع  ه��ذا  "�سي�ساع��د  �سن��دي  واأ�س��اف 
املج��الت  حتدي��د  عل��ى  و�رصكاءه��ا  احلكوم��ة 
الت��ي حتت��اج اإىل ا�ستثم��ارات اإ�سافي��ة وحتدي��د 

اأولوياتها".
وم��ن اأج��ل حماية حق��وق جميع الأطف��ال، دعت 

اليوني�سف حكومة اإقليم كرد�ستان اإىل ال�ستثمار 
يف اخلدمات التي تع��ود بالفائدة املبا�رصة على 
الأطف��ال املتاأثري��ن بال�رصاع وبالفق��ر، والعمل 
م��ن اأج��ل و�سع ح��د جلمي��ع اأ�س��كال العنف �سد 

الأطفال.
وت�ست�سيف مدينة اأربيل 120 األف لجئ و600 
األف نازح، توفر لهم املاأوى واخلدمات الأ�سا�سية 
كم��ا توف��ر له��م الو�س��ول اإىل �سوق العم��ل دون 

قيود حت��ى يف املهن امل�ستقلة كالطب وال�سيدلة 
والهند�سة وغرها.

حمم��د عي�س��ى لجئ م��ن �سوري��ا فر م��ع عائلته 
ع��ام 2013. يعمل  طبيبا عاما ومعاجلا طبيعيا 
ي�ساع��د اللجئن الآخرين يف مدينة اأربيل. يقول 
وه��و يعالج مري�سته باهيا الت��ي اأ�سيبت ب�سكتة 

دماغية:
عل��ى  فح���س  باإج��راء  اأق��وم  جل�س��ة،  كل  "يف 
املري�س، واإذا كان��ت اأع�سابه حتتاج اإىل حتفيز، 
اأ�ستخ��دم اآلة حتفز الأع�ساب واأطلب منه اأن يقوم 

بتمارين العلج الطبيعي".
واأ�س��اف حممد:"اإن��ه لأم��ر جي��د اأن اأمتك��ن م��ن 
العم��ل، حيث اأ�ستطي��ع ان اأعيل نف�س��ي وعائلتي. 
اإذا مل اأ�ستطع احل�سول على العمل، فلن اأمتكن من 

العي�س هنا ".
يف  خا�س��ة  عي��ادة  يف  حمم��د  الطبي��ب  يعم��ل 
ال�سباح ويزور مر�س��اه من اللجئن يف املنزل 
بع��د الظهر، واأو�سح ذل��ك بالقول:"اأقوم بزيارات 
منزلي��ة لأنن��ي ل اأ�ستطي��ع ال�سم��اح لفق��ر بدفع 

تكاليف ركوب �سيارة اأج��رة اإىل امل�ست�سفى وهذا 
باهظ الثمن".

واأ�س��اف قائل:"اأ�سع��ر اأنن��ي منت��ج م��ن خ��لل 
م�ساعدة النا�س. املال هو الهدف الأخر بالن�سبة 
يل، اإن��ه جم��رد و�سيل��ة لدف��ع الإيج��ار والنفقات 
واأج��ور املدر�س��ة ". وكما هو ح��ال حممد، اختار 
معظ��م اللجئ��ن يف اإقليم كرد�ست��ان العي�س يف 
مدن الإقلي��م، الذي احت�سنهم ووف��ر لهم املاأوى 
والعم��ل واخلدم��ات. لك��ن الأه��م م��ن ذل��ك كما 
ذك��روا، ال�سع��ور وكاأنه��م يف وطنه��م كم��ا يقول 
يق��ول حممد:"لق��د رحب��ت بن��ا املدين��ة، وعملت 
ال�سلط��ات الكردي��ة بج��د ل�ستيعابن��ا". ولقد قام 
حمافظ اأربي��ل، نوزاد هادي مول��ود، وهو مدافع 
ع��ن دم��ج اللجئ��ن يف املجتمع، ب��دور اأ�سا�سي 
يف �سيا�س��ة الب��اب املفتوح، موؤك��دا اأن اللجئن 
ميثلون قيم��ة م�ساف��ة لقت�ساد وثقاف��ة اأربيل. 
ويق��ول املحافظ مولود عن اللجئن:"اإنهم قيمة 
م�ساف��ة ملواهبن��ا، لقد جلب��وا ثقاف��ات واأفكارا 

جديدة ترثي املدينة يف جمالت عمل خمتلفة".

اليونيسف: حياة أطفال إقليم كردستان تحسنت لكن التحديات مستمرة

علوم "جافة" تنبض تنمية بشرية 
من حيث ال تعلم

للتنمية  م��دخ��ل  التعليم  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
يربز  العربية  جمتمعاتنا  يف  امل�ستدامة  
يف  والجتماعي  القت�سادي  التخلف  مظهر 
�سعف الإمكانات املادية وانخفا�س م�ستوى 
القدرات الب�رصية ال�رصورية يف اإحداث التنمية 
وال�رصوري  الأ�سا�سي  املطلب  التعليم  ويعد   ،

لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
 وتقول النا�سطة يف جمال منظمات املجتمع 
بتكوين  "الهتمام  ان  حممد  ميعاد  امل��دين 
طريق  عن  الب�رصية  وامل��ه��ارات  الإمكانات 
املهارات  اكت�ساب  بهدف  والتدريب  التعلم 
والقدرات اللزمة للنهو�س بالعملية التنموية 
القت�سادي  النمو  ي�ستمد  خللها  من  والتي 
، فال�سخ�س املتعلم ل بد من  قوته وحيويته 

اأن يكون منتج وي�ساهم يف عملية التنمية.
التعليم يف �سنع  اأهمية  "من منطلق  وتابعت 
يحظى  اأن  بد  ل  الإن�سان  وبناء  احل�سارة 
تو�سع  وان  كبر،  باهتمام  التعليم  قطاع 
التعليمية  النه�سة  انطلقة  وخطط  اأ�س�س 
النوع  حيث  من  �سواء  ونتائجها  مبعطياتها 
اأ�سا�سيا لكافة  والكّم .  وي�سكل التعليم حموراً 
من  مهمة  ركيزة  انه  كما  التنموية،  اخلطط 
اإىل  بالإ�سافة  امل�ستدامة،  التنمية  مرتكزات 
باجلوانب  املرتبطة  الأخرى  الرئي�سية  املهام 

الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية".
   وبتعريفنا ملفهوم "ال�ستثمار يف التعليم" 
اأول���وي���ات  م��ن  ف��ه��و  ال��ت��ن��م��ي��ة   يف  ودوره 
امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  واأ�سا�سيات 
اإن م�ساريع ال�ستثمار يف التعليم  ال�سحيحة. 
الأ�سا�سي،  التعليم   ( ي�سمل  وال��ذي  النظامي 
النظامي  غر  والتعليم  اجلامعي(  الثانوي، 
تنجح  اأن  ميكن  ل  الأمية(،  وحمو  )التدريب 
واملحفزة   امللئمة   البيئة  لها  توفرت  اإذا  اإل 
القت�سادي  كال�ستقرار  التعليم  زي��ادة   اإىل 

والجتماعي وال�سيا�سي.
يف  ال�ستثمار  دور  عن  بحثنا  �سوء  ويف     
تظهر  الب�رصي،  املال  راأ���س  وتكوين  التعليم 
يف  ال�ستثمار  اأهمية  تبن  عامة  توليفة 
النمو  حتقيق  يف  الرئي�سي  ودوره  التعليم 
القت�سادي وتخفيف الفقر وبالتايل الو�سول 
اإىل التنمية ال�ساملة امل�ستدامة .  ولتحقيق منو 
اقت�سادي والق�ساء على الفقر ياأتي ال�ستثمار 
جزء  التعليم  خلل  من  الب�رصية  امل��وارد  يف 
وم��ه��ارات  ق���درات  بناء  يف  واأ�سا�سي   ه��ام 
ب�رصية فعالة يف املجتمع .  و"ميثل احلرمان 
الب�رص  على  احلكم  مراحل  اأول  التعليم،  من 
اأق�سى يف  بالفقر، ومييل هذا احلرمان ليكون 
قلة  اأن  املوؤكد  ومن  والأطفال،  الن�ساء  حالة 
ترتبط  نوعيته،  ورداءة  التعليمي،  التح�سيل 

بقوة بالفقر.
الطائي  خ�رص  الك��ادمي��ي  ق��ال  جانبه  من   
املوؤ�س�سات  مع  املجتمع  وعلقة  ل��دور   " ان 

امل��وؤ���س�����س��ات  ج��ه��ود  وت�����س��اف��ر  التعليمية 
حتقيق  على  مراحلها  كافة  يف  التعليمية 
نحو  على  املجتمعات  يف  الب�رصية  التنمية 
ي�سبح الفرد و�سيلة وهدف التنمية يف الوقت 

نف�سه"
ال�سلة  تظهر حقيقة  احلال  واقع  "يف  وتابع   
واخلطة  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  اخل��ط��ة  ب��ن 
القت�سادية باأنها تكاد تكون مقطوعة، نظرا 
ل�سعف التوا�سل بن حاجات الرتبية والتعليم 
القت�سادية  التنمية  وح��اج��ات  جهة  م��ن 
احلالية  مبوا�سفاتها  وهي  اأخ��رى،  جهة  من 
العمل، حتى  ب�سوق  املدر�سة  ربط  عاجزة عن 
ت�ستطع  مل  القائمة  الفني  التعليم  م��دار���س 
ل�سعف  وذلك  العمل،  �سوق  احتياجات  تلبية 
يجعل  ما  وهو  خلريجيها،  العملي  امل�ستوى 
اإع��داد  عن  عاجزة  احل��ايل  بواقعها  املدر�سة 
وال��ذي  العمل،  ل�سوق  جيدا  اإع���دادا  النا�سئة 

ينعك�س �سلبًا على التنمية ب�سكل عام.   
اأن  �سابقة  واأب��ح��اث  درا���س��ات  توقعت  وق��د 
على  اإي��ج��اب��ي  تعليمي  ت��اأث��ر  هناك  يكون 
على  والجتماعية  القت�سادية  النتائج  
املدى الطويل،حيث اأكدت هذه الدرا�سات على 
العلقة اليجابية بن التعليم اجليد والتنمية 

امل�ستدامة"
موارد  ابرز  من  القت�سادية  الأهداف  وتعترب 

التنمية امل�ستدامة فتنعك�س على 
اإنتاجية العمل. -1  زيادة 

للقطاعات  الن�سبية  الأه��م��ي��ة  تغير   �  2
زي��ادة  اأي  الوطني.  القت�ساد  يف  الرئي�سة 
ال�سناعة  ل��ق��ط��اع��ات  الن�سبية  الأه��م��ي��ة 
لقطاع  الن�سبية  الأهمية  وتراجع  واخلدمات، 
اأو  العمالة،  حيث  من  �سواء  الأويل،  الإنتاج 
من حيث امل�ساهمة يف توليد الدخل القومي، 
امل�سافة،  القيمة  حتقيق  يف  اأو  والإنتاجية 
قطاع  تو�سع  ي��ك��ون  اأن  با�ستبعاد  وذل���ك 

اخلدمات غطاء لبطالة مقنعة.
املحلية  املدخرات  على  العتماد  تزايد   �  3

كم�سدر لل�ستثمار.
توليد  على  املحلية  ال��ق��درة  تنمية   -  4
بالرغم  وا�ستخدامها  وتوطينها  التكنولوجيا 

من التوجه احلايل نحو عوملة القت�ساد.
وحدته،  ح��دوده  وتراجع  الفقر  حماربة   �  5
وه���ذا يتم ع��ن ط��ري��ق ت��راج��ع ال��ت��ف��اوت يف 

توزيع الدخل والرثوة يف املجتمع.
اما الهداف الجتماعية 

وال�سحة  التعليم  م�ستويات  حت�سن   �  1
والرفاهية عمومًا لكافة املواطنن.

املتو�سطة،  بالطبقة  الهتمام  زي��ادة   �  2
والطبقة العاملة.

3 � زيادة ن�سبة اخلرباء والفنين والعلماء يف 
القوى العاملة.

الن�ساط  يف  امل����راأة  م�����س��ارك��ة  ت��زاي��د   �  4
القت�سادي ويف جمالت احلياة العامة.

� تعميم قيم حب املعرفة واإتقان العمل.  5

بغداد - رغد دحام

بغداد - رغد دحام

إعالن مناقصه
تجهيز مواد غذائية عن طريق قسيمة شراء الكترونية

مناقصة رقم ) WFP-1 ( لسنة ) 2019 (

  تعلن جمعية أيادي الرحمه اإلنس���انيه عن إجراء مناقصه تجهيز مواد غذائية عن طريق قس���يمة ش���راء الكترونية للنازحين في مخيم 
عامرية الفلوجة في محافظة االنبار لبرنامج الغذاء العالمي. 

 آلي���ة التجهي���ز تكون عن طريق فت���ح خمس محالت داخل مخيمات عامري���ة الفلوجة و ثالث محالت في مخيم���ات بزيبز بحيث تتيح 
لس���اكني المخيم س���هولة الوصول اليها للش���راء، تجهيز المواد الغذائية من ضمن الئحة المواد 34 المدرجة أدناه، ثم يقوم المش���تري 

بدفع قيمة المواد الغذائية عن طريق رصيده في قسيمة الشراء االلكترونية.

 آلية التس���ديد تكون في نهاية كل ش���هر، حيث يقوم المجهز بجمع وصوالت المواد الغذائية المجهزة وتقديمها لنا ليتم التحاس���ب 
عليها وتسديد قيمتها عن طريق حوالة مصرفية الى حساب المجهز.

مدة العقد 6 اشهر تبدأ من شهر كانون الثاني 2019 لغاية شهر تموز 2019.

 القيمة التخمينية للعقد هي 600,000,000 دينار عراقي شهريًا تتمثل بقيمة الرصيد المتاح للنازحين للشراء، حيث أن عدد ساكني 
المخيم تقريبًا 30,000 شخص ورصيد كل شخص فيهم 20,000 دينار عراقي شهريًا.

علمًا بأننا س���وف نجهز الش���ركة باألجهزة الخاصة لقراءة قسيمة الشراء االلكترونية و تزود الشركة اجهزة كاشير الصدار وصل الشراء و 
تقوم الجمعية بتدريب كادركم على استخدامها.

 فعلى الراغبين في ألمشاركة تقديم العطاءات بختم الشركة في مقر الجمعية الكائن في الكرادة تقاطع المسبح خلف السفارة االلمانية 
هات���ف )07817359194( ويقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم عليه اس���م الجهه واس���م مقدم العط���اء ورقم المناقصة و يحوي 

ظرف العطاء على الوثائق التاليه:

1- شهادة التسجيل مع البيان التأسيسي ومحضر اجتماع الشركة.
2- براءة ذمه من الضريبة لعام 2018.

3- الميزانية العمومية للشركة لعام 2017 مصدقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
4- هوية غرفة تجارة.

5- السيرة الذاتية واألعمال السابقة. 
6- مستمسكات المدير المفوض او المخول عنه مع كتاب التخويل.

7- العرض الفني والذي يشمل خطة التنفيذ والقدرة على تجهيز المواد الغذائية من أول شهر مبينًا أيام وساعات فتح محالت البيع.
8- العرض التجاري والذي يحتوي على جدول األسعارو نوعية المواد المطلوبة والمذكورة أدناه.

الشروط 
1- تتحمل الجهة المجهزة نقل وتخزين المواد.

2- اليحق ألي مشارك التقدم بأكثر من عطاء في ألمناقصه نفسها.
3- تبقى األسعار التي حددها مقدم العطاء ثابته خالل مدة العقد وغير خاضعة للتعديل اال باتفاق الشركة مع الجمعية.

4- ان يكون لدى مقدم العطاء اإلمكانيات الماليه والفنية لتنفيذ العقد وإعادة التجهيز كل شهر.
5- يجب على مقدم العطاء التوقيع والختم على كافه الوثائق كإقرار الكامل كما ورد.

6- علما ا ن اخر يوم لتقديم العطاء هو ) 2018/1/7 ( بنهاية الدوام الرس����مي في تمام الس����اعة الثالثة والنصف بعد الظهر وس����يتم فتح 
العطاءات في اليوم الثاني من قبل لجنه فتح العروض ليتم اختيار انسب العروض.

)info@mercyhands.org( او البريد االلكتروني )7- للمعلومات االتصال على الهاتف )07817359194

المواد الغذائية المطلوبة 

اللحوم واألسماك والدجاج )مبستر(27زيت الزيتون14برغل1
زيتون28معكرونة15بسكويت2
فواكه مجففة29معجون الطماطم16أرز3
القهوة30ملح17بصل وبطاطا4
اللحوم )األغذية المعلبة(31القمح والشعير18عدس و فول5
المواد المستخدمة في المعجنات32بسكويت 19توابل6

لبن ناشف )معلب(33الحليب والجبن )األغذية المعلبة( 20بيض تفقيس / طبقة )االبيض(7

دهن طبخ ) سمن(34الحليب والجبن )األغذية المعلبة(21بيض / طبقة ) االحمر(8

شاي22تمر9
1 دبس 23ثوم0
1 طحين24فواكه وخضراوات1
1 عسل طبيعي25دبس الرمان2
1 عسل صناعي26زيت3


