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وزير العمل يعلن عن ت�شكيل جلنة لرتحيل العمالة
املوجودة ب�صورة غري �شرعية
بغداد /املدى

�أعلن ��ت وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة ع ��ن �إق ��رار ت�سديد 408
مالي�ي�ن دوالر كمبالغ نقدية عن �أجور
العم ��ال امل�صري�ي�ن للف�ت�رة م ��ن ع ��ام
� 1991إىل عام .2003
وق ��ال وزي ��ر العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة الدكتور ن�ص ��ار الربيعي
خالل م�ؤمتر �صحف ��ي ح�ضرته ]hgl
 nالدولية انه نتيجة لل�ضغوط التي
مار�سها ال�شعب امل�صري على احلكومة
امل�صرية م ��ن اجل ا�ستح�ص ��ال املبالغ
للعم ��ال امل�صري�ي�ن والت ��ي ه ��ي بذمة
احلكوم ��ة العراقي ��ة للف�ت�رة م ��ن عام
 1991اىل عام  2003وبعد االجتماع
الأخ�ي�ر م ��ع وزي ��ر الق ��وى امل�ص ��ري
احمد الربعي ووزي ��ر املالية امل�صري
ورئي� ��س ال ��وزراء �أي�ض� � ًا مت بح ��ث
مو�ض ��وع احل ��واالت ال�صف ��راء ومت
ف�صله عن مو�ضوع الديون احلكومية
وال ��ذي ين�سجم م ��ع قواع ��د وقوانني
ن ��ادي باري�س حيث كانت هناك عملية
ربط م ��ا بني املو�ضوعني خالل الفرتة
ال�سابقة.
و�أ�ض ��اف الربيع ��ي� :أن الدي ��ون
احلكومي ��ة ه ��ي فق ��ط م ��ن تخ�ض ��ع
لقواع ��د ن ��ادي باري� ��س م ��ن خ�ل�ال
تخفي� ��ض الدي ��ون  %80ام ��ا الدي ��ون
اخلا�ص ��ة بالأ�شخا� ��ص فه ��ي غ�ي�ر
خا�ضع ��ة لذل ��ك ومت االتف ��اق على ذلك
ومت الف�ص ��ل ماب�ي�ن الدي ��ن (احلوال ��ة
ال�صف ��راء امل�صري ��ة) والفوائ ��د
املرتتب ��ة عليه ��ا حي ��ث ان املبالغ التي
بذم ��ة احلوال ��ة ال�صف ��راء تبل ��غ 408
مالي�ي�ن دوالر والفوائد الت ��ي ترتبت
عل ��ى ه ��ذا الدي ��ن تبل ��غ 544ملي ��ون
دوالر وبالت ��ايل ي�صب ��ح املبل ��غ الكلي
952ملي ��ون دوالر،وكان احلدي ��ث

�صريح� � ًا ج ��دا م ��ع اجلان ��ب امل�صري
م ��ن قبلنا ب�أن املو�ض ��وع �إذا بحث يف
�إط ��ار �س ��داد الديون م ��ع فوائدها ف�أن
املفاو�ض ��ات �س ��وف ت�ستم ��ر اىل فرتة
طويل ��ة من دون الو�ص ��ول اىل نتيجة
تذك ��ر الن طبيع ��ة البن ��وك العراقي ��ة
خالل فرتة النظام البائد غري خا�ضعة
للأرب ��اح التي ترتتب على املبالغ التي
ت ��ودع يف م�صريف الرافدين والر�شيد
ل�صال ��ح العمالة الأجنبي ��ة التي تعمل
يف العراق �سابقا ب�سبب ظروف البلد
الت ��ي عا�شه ��ا �سابقا ب�سب ��ب احل�صار
الذي فر�ض على العراق.
و�أ�شار �إىل انه مت االتفاق على ح�ضور
وفد فني م�صري اىل العراق للتباحث
يف ه ��ذا املو�ض ��وع وفع�ل�ا و�صل هذا

الوف ��د برئا�س ��ة وزير الق ��وى العاملة
امل�صري وجرت مفاو�ضات مع العديد
م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن يف بغداد
به ��ذا اخل�صو� ��ص ومت التو�ص ��ل اىل
مذك ��رة تفاهم م ��ن اجل �س ��داد املبالغ
الت ��ي بذم ��ة احلكوم ��ة العراقي ��ة م ��ن
احل ��واالت ال�صف ��راء والبالغ ��ة 408
مالي�ي�ن دوالر بع ��د ح�ص ��ول موافق ��ة
رئي�س ال ��وزراء ن ��وري املالكي خالل
جل�سة جمل�س الوزراء الأخرية �سيتم
تنفيذه خالل الفرتة القريبة املقبلة.
ام ��ا م ��ا يخ� ��ص العمال ��ة الأجنبية يف
الع ��راق وق ��رار ترحيله ��م �أك ��د وزي ��ر
العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة انه ال
ميك ��ن دخ ��ول العمال ��ة الأجنبي ��ة �إىل
العراق م ��ن دون موافقة وزارة العمل

تثبيت  %90من موظف��ي مفو�ضية
االنتخابات على املالك الدائم
ال�سومرية نيوز /نينوى

�أعلن ��ت املفو�ضية امل�ستقلة لالنتخابات يف حمافظة
نينوى ،اخلمي�س ،عن موافقة جمل�س الوزراء على
تثبي ��ت  %90من املوظف�ي�ن العاملني بعق ��ود م�ؤقتة
على املالك الدائم يف عموم املحافظة.
وق ��ال مدير مكت ��ب املفو�ضي ��ة عبد اخلال ��ق الدباغ
يف حدي ��ث لـ"ال�سومري ��ة ني ��وز"� :إن "جمل� ��س
ال ��وزراء وافق عل ��ى تثبيت  840موظف� � ًا من �أ�صل
 1103موظف�ي�ن يعملون ب�شكل م�ؤقت يف مفو�ضية
انتخاب ��ات نينوى" ،مبين ًا �أن "ق ��رار التثبيت �شمل
ما يعادل  % 90منهم".
ولف ��ت الدب ��اغ �إىل "وج ��ود �آلية �ستتب ��ع يف تعيني
وتثبي ��ت ه�ؤالء املوظفني خا�صة يف ما يتعلق مبدة
خدمته ��م وكفاءته ��م بالعمل" ،مو�ضح� � ًا �أنه "�سيتم
تثبي ��ت من ميلك خدمة تزي ��د على ال�سنة فيما �سيتم
تعيني من لديهم خدمة اقل من �سنة ومن ثم تثبيتهم
يف مراكزهم بعد جتاوزهم ال�سنة".
ويتظاه ��ر الع�ش ��رات من موظفي مراك ��ز الت�سجيل

التابعة املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقل ��ة لالنتخابات يف
املو�ص ��ل ،منذ �شهر �آذار املا�ض ��ي ،للمطالبة ب�إطالق
الدرجات الوظيفي ��ة و�صرف رواتبهم املت�أخرة منذ
�أ�شهر.
يذكر �أن �إن�شاء املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
يف العراق ،ج ��اء ب�أمر من �سلط ��ة االئتالف املوقتة
رق ��م  92يف  ،2004/5/31لتك ��ون ح�صر ًا ال�سلطة
االنتخابية الوحيدة يف العراق.
وتعترب املفو�ضية هيئ ��ة مهنية م�ستقلة غري حزبية
ت ��دار ذاتي� � ًا وتابع ��ة للدول ��ة ولكنه ��ا م�ستقل ��ة ع ��ن
ال�سلط ��ات التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة والق�ضائي ��ة،
ومتل ��ك بالق ��وة املطلق ��ة للقان ��ون� ،سلط ��ة �إع�ل�ان
وتطبي ��ق وتنفي ��ذ الأنظمة والقواع ��د والإجراءات
املتعلق ��ة باالنتخاب ��ات خ�ل�ال املرحل ��ة االنتقالي ��ة،
ومل تك ��ن للقوى ال�سيا�سي ��ة العراقية يد يف اختيار
�أع�ض ��اء جمل�س املفو�ضي ��ة يف املرحل ��ة االنتقالية،
عل ��ى عك� ��س �أع�ض ��اء املفو�ضية احلالي�ي�ن الذين مت
اختيارهم من قبل جمل�س النواب.

الديوانية /املدى

�أك ��دت حمافظة الديواني ��ة ،الأربعاء،
ان الطفول ��ة مهمل ��ة وتع ��اين م ��ن
تر�س ��بات العهود ال�سابقة ،فيما ك�شف
�أكادمييون ان ن�س ��بة العنف الأ�س ��ري
�ض ��د الأطف ��ال يف جمتم ��ع الديواني ��ة
بلغ ��ت  ،%67يف وقت �ساعدت البطالة
عل ��ى انت�ش ��ار اجلرمي ��ة ب�ي�ن الأطفال
والع�صابات املنظمة التي ت�ستغلهم.
وق ��ال حمافظ الديواني ��ة �سامل علوان
يف كلم ��ة �ألقاه ��ا خالل امل�ؤمت ��ر الذي
نظم يف املحافظة مبنا�سبة يوم الطفل
العاملي وح�ضرته "ال�سومرية نيوز":
�إن "الطفولة يف العراق مهملة وتعاين
من تر�سبات العهود ال�سابقة" ،م�شريا
اىل �أن "الدولة وامل�ؤ�س�سات الرتبوية
ال ت�ستطي ��ع مبفرده ��ا �إع ��ادة �صناعة
الرتبي ��ة للطفل مامل تك ��ن هناك تربية
عائلية داعمة".
من جهته ��ا ،قالت مدر�س ��ة علم النف�س
يف جامعة القاد�سية رواء ناطق خالل
امل�ؤمتر ان "درا�س ��ات بحثية �أ�شارات
اىل وج ��ود عنف ا�سري �ض ��د الأطفال

وال�ش� ��ؤون االجتماعية ح�صرا ومهما
اختلف ��ت املقايي� ��س ال ميك ��ن جت ��اوز
ه ��ذا ال�شرط ونح ��ن ك ��وزارة م�سجل
لدينا وح�سب �آخر �إح�صائية للعاطلني
مليون� � ًا و مئت ��ي عاط ��ل ع ��ن العم ��ل
ه�ؤالء لهم الأف�ضلي ��ة يف التعيني على
ح�س ��اب العمالة الأجنبي ��ة التي تدخل
�إىل الع ��راق �س ��واء كان ��ت �شرعية او
غ�ي�ر �شرعية،مبين ��ا ان ��ه من ��ذ ت�سلمنا
حلقيبة العم ��ل وال�ش�ؤون االجتماعية
يف حكوم ��ة ال�سيد املالكي وحتى الآن
مل نوقع �أي عقد لإدخال عمالة �أجنبية
�إىل العراق برغم ال�ضغوطات الكبرية
الت ��ي تعر�ضن ��ا له ��ا وبرغ ��م احلديث
ال ��ذي نتعر� ��ض له م ��ن خ�ل�ال و�سائل
الإع�ل�ام ف�أننا لن نوقع اي عقد للعمالة

الأجنبية يف العراق.
و�أو�ضح الربيعي اننا و�ضعنا قوانني
تلزم رب العمل بتحديد �ساعات العمل
و�ساعات الراح ��ة للعامل الأجنبي مع
�إعط ��اء الأولوية للعام ��ل العراقي يف
ت�شغيله لكرثة البطالة يف البلد،م�شريا
اىل انه مت �إر�س ��ال مقرتح اىل جمل�س
ال ��وزراء ي�شرتط فيه ان يكون بند يف
العقد املوقع مع ال�شركات اال�ستثمارية
يق�ض ��ي بت�شغي ��ل  %50م ��ن العاطلني
امل�سجل�ي�ن يف مراكز الت�شغيل التابعة
لوزارة العم ��ل وقد مت الت�صويت على
هذا املقرتح وهو االن نافذ العمل.
و�أ�ض ��اف :انه يوج ��د يف العراق نحو
�ست ��ة �آالف عامل دخل ��وا ب�صورة غري
�شرعية وهذه الأرقام ح�سب اح�صائية
دائرة االقامة وهم بني مدبرات منازل
او عم ��ال فن ��ادق معظمه ��م م ��ن دول
بنغالدي� ��ش واندنو�سي ��ا واثيوبي ��ا
كان ��وا يعملون مع اجلي� ��ش االمريكي
ومت بيعه ��م بطريقة غ�ي�ر �شرعية اىل
مكات ��ب عم ��ل و�ش ��ركات غ�ي�ر �شرعية
لهذا الغر�ض.
واك ��د انه مت ت�شكيل جلنة من وزارات
الداخلية واالمن الوطني والتخطيط
والتعاون الإمنائي ووزارة العمل من
�أج ��ل مكافحة الوجود غ�ي�ر القانوين
للعمال ��ة الأجنبي ��ة م ��ن خ�ل�ال فر� ��ض
غرام ��ات كبرية عل ��ى ال�ش ��ركات التي
ت�ستق ��دم عمال ��ة �أجنبي ��ة اىل الع ��راق
وت�ؤث ��ر عل ��ى تقلي ��ل حال ��ة البطال ��ة
املوج ��ودة لدين ��ا وبا�شرن ��ا ترحي ��ل
العمال ��ة املوج ��ودة ب�ص ��ورة غ�ي�ر
�شرعية وغري املغط ��اة قانونيا وكذلك
�سيت ��م منح في ��زة م�ؤقتة متت ��د مابني
 3اىل � 6أ�شه ��ر من اج ��ل الرتحيل بعد
ذلك وت�صفية امورهم املتعلقة بالعمل
داخل العراق.

حمافظ م�سيان يدعو وزارة الكهرباء �إىل
و�ضع �آلية جديدة عادلة لتوزيع الطاقة
مي�سان /املدى

دع ��ا حمافظ مي�س ��ان عل ��ي دواي وزارة الكهرباء اىل و�ضع
�آلي ��ة جدي ��دة عادلة لتوزي ��ع الطاقة الكهربائي ��ة املنتجة يف
البل ��د ب�شكل ع ��ادل عل ��ى جمي ��ع املحافظات ووف ��ق معايري
علمية �صحيحة.
وق ��ال دواي يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه خالل لقائنا
الأخ�ي�ر بوزي ��ر الكهرب ��اء :طالبن ��ا بزيادة ح�ص ��ة حمافظة
مي�س ��ان من الطاقة الكهربائية ومبا يتالءم مع حاجتها كون
احل�صة احلالي ��ة ال تتالءم مع حاجة املحافظ ��ة ،ووفق �آلية
عم ��ل جدي ��دة يت ��م اعتمادها لتوزي ��ع الطاقة املنتج ��ة حاليا
يف الع ��راق على جمي ��ع املحافظات بعدالة ،خا�ص� � ًة بعد ان
تدخ ��ل حمطة الكحالء يف العمارة للعم ��ل التي تبلغ طاقتها
الإجمالي ��ة  180ميكا واط ،وخط (كرخ ��ة – عمارة) الذي
�سيدعم املنظومة الكهربائية بـ( )200ميكا واط من اجلانب
الإيراين بنا ًء على عقد وزارة الكهرباء ".
وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل اكد حماف ��ظ مي�س ��ان خ�ل�ال زيارته
التفقدي ��ة لأعم ��ال خ ��ط (كرخ ��ة -عم ��ارة) �ضم ��ن برنام ��ج
زيارات ��ه التفقدي ��ة للم�شاري ��ع يف املحافظ ��ة عل ��ى" ان ملف
قطاع الكهرباء يعترب من اهم امللفات اخلدمية التي حت�ضى
باهتم ��ام احلكومة املحلية لتما�س هذا القطاع ب�شكل مبا�شر

حماف��ظ كرب�لاء ي�ؤك��د ان املحافظة ال
ت�ستفيد من عائدات البرتو دوالر
كربالء  /املدى

بع ��د ان �شه ��دت حمافظة كربالء زي ��ادة كبرية يف
حج ��م ال�سكان يف ��وق جميع املحافظ ��ات العراقية
مبع ��دل ارتف ��اع النمو ال�س ��كاين يف الع ��راق يبلغ
 2.8باملئ ��ة فيم ��ا يبل ��غ يف كرب�ل�اء وحده ��ا 4.3
باملئة وهي ب�سبب النزوح ،ال�سكاين الذي �شهدته
املحافظ ��ة على مدى �س ��ت �سنوات �سابق ��ة .طالب
حمافظ كربالء املهند�س امال الدين الهر احلكومة
املركزي ��ة اىل ت�سليمه ��ا مبل ��غ  18ملي ��ار دينار من
الأموال املرتاكمة من ميزاني ��ة ال�سنوات ال�سابقة
يف الوقت نف�سه ي�شري اىل ان احلكومة االحتادية
�ألغت �ضريبة دخل الزائر  10دوالرات وال ت�ستفيد
م ��ن م�شروع البرتو دوالر ،مبينا ان حجم الزيادة
ال�سكاني ��ة للمحافظة ارتفع لأك�ث�ر من  % 50خالل
�س ��ت �سنوات .وق ��ال حمافظ كرب�ل�اء �إن املحافظة
�شهدت زيادة كبرية يف حجم ال�سكان يفوق جميع
املحافظات العراقية حيث بلغت الزيادة لل�سنوات

باحث��ون يف الديوانية:اجلرمي��ة منت�ش��رة ب�ين
الأطفال ون�سبة العنف �ضدهم بلغت  67باملائة
يف حمافظ ��ة الديواني ��ة بن�سب ��ة 67
باملائة" ،م�ش�ي�رة اىل ان "�أكرث �أنواع
العنف انت�شارا هو اللفظي واجل�سدي
والنف�س ��ي ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن الأن ��اث هن
الأك�ث�ر عر�ض ��ة له ��ذا العن ��ف مقارن ��ة
بالذكور".
م ��ن جانبه� ،أك ��د الباح ��ث االجتماعي
ن�صري الع�صامي يف حديث �صحفي "
�إن "حاالت ع ��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي
الت ��ي مر بها العراق من ��ذ �أكرث من 50
عاما" ،م�شريا اىل ان "التفكك الأ�سري
والنعرات ال�سيا�سي ��ة والطائفية �أدت
اي�ض ��ا اىل ابتع ��اد �أطف ��ال العراق عن
التط ��ور املي ��داين وتط ��ور القابليات
العقلية والبدنية".
و�أ�ضاف الع�صامي ان "هذه الت�سربات
�ساهم ��ت يف وج ��ود جي ��ل م ��ن �أطفال
ال�ش ��وارع والنفاي ��ات واملت�شردي ��ن
والأيتام" ،م�ؤكدا ان "البطالة �ساعدت
عل ��ى انت�ش ��ار اجلرمي ��ة ب�ي�ن الأطفال
وكرثة ال�سرق ��ات وانت�شار الع�صابات
املنظم ��ة التي ت�ستغل ه� ��ؤالء الأطفال
يف الأعم ��ال الإجرامي ��ة خ�صو�صا مع
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التي �أعقبت �سق ��وط النظام �أكرث من ن�صف �سكان
املحافظ ��ة .و�أو�ض ��ح اله ��ر� :إن عدد �س ��كان كربالء
ارتف ��ع من ��ذ ع ��ام  2003م ��ن � 600أل ��ف ن�سمة اىل
ملي ��ون � 250أل ��ف ن�سمة غالبيتهم م ��ن املحافظات
الت ��ي �شهدت عنفا طائفيا �أي ارتف ��اع معدل النمو
ال�س ��كاين يف العراق يبلغ  2.8باملئة فيما يبلغ يف
كرب�ل�اء وحدها  4.3باملئ ��ة وهي ب�سب ��ب النزوح
ال�س ��كاين ال ��ذي �شهدت ��ه املحافظة عل ��ى مدى �ست
�سن ��وات �سابق ��ة .حماف ��ظ كربالء م ��ن جانب �آخر
�أ�ش ��ار �إىل ان املحافظ ��ة ال ت�ستفي ��د م ��ن م�ش ��روع
"البرتو دوالر" او "البرتو زائر" كون احلكومة
االحتادي ��ة �ألغ ��ت �ضريب ��ة دخ ��ول الزائري ��ن اىل
املحافظة والبالغة  10دوالرات عن كل زائر.
يذك ��ر ان ميزاني ��ة املحافظ ��ة له ��ذا الع ��ام احل ��ايل
بح�س ��ب قول حمافظ كربالء  85مليار دينار وانها
اقل ميزانية فيما مل ت�سلم املحافظة مبلغ  18مليار
دينار من االموال املرتاكمة لل�سنوات ال�سابقة.

بحي ��اة املواط ��ن اليومية،وهنالك جلنة خمت�ص ��ة برئا�ستنا
تتاب ��ع امل�شاكل التي تواجه م�شاري ��ع الكهرباء يف املحافظة
وو�ضعه ��ا الع ��ام لتذي ��ل العقبات الت ��ي تواجه ه ��ذا القطاع
املهم".
و�أ�ض ��اف دواي ن�ؤك ��د على �ض ��رورة اال�س ��راع ب�إجناز خط
(كرخ ��ة – عم ��ارة) واكم ��ال عملي ��ات الن�ص ��ب والت�سلي ��ك
والرب ��ط يف املوع ��د املحدد لأهمية هذا اخل ��ط الذي �سيدعم
املنظوم ��ة الوطنية ب� �ـ( )200ميكا واط وال ��ذي �سي�سهم يف
زيادة ح�ص ��ة حمافظة مي�سان من الطاق ��ة الكهربائية �ضمن
ال�شبك ��ة الوطنية والتقليل من �ساع ��ات القطع املربمج التي
يعاين منها املواطن املي�ساين يف الوقت احلايل ".
يذك ��ر ان اللجن ��ة امل�شكلة من قبل حماف ��ظ مي�سان للأ�شراف
عل ��ى ه ��ذا امل�ش ��روع �أو�ضح ��ت ان خ ��ط (كرخ ��ة – عمارة)
يتكون من ق�سمني ،الأول باجلانب العراقي ويت�ضمن تنفيذ
ون�ص ��ب  168برج ��ا داخل الأرا�ض ��ي العراقي ��ة� ،أجنز عدد
كبري من تلك الأبراج وبدئت االن مرحلة الت�سليك ،فيما يقع
اجلزء الث ��اين يف اجلانب الإي ��راين ويت�ضمن �أي�ضا ن�صب
ع ��دد من الأب ��راج ليت ��م فيما بع ��د ت�سليك اخلط ��وط الناقلة
للتي ��ار الكهربائي ومن امل�ؤم ��ل ان ينجز اخلط يف منت�صف
ال�شهر ال�سابع من هذا العام.

جلنة تخطيط بغداد تطالب مبحا�سبة
مديري البلديات الـ 14لتجاهلهم القانون
بغداد �/آكانيوز

طالبت جلن ��ة التخطيط واملتابعة
يف جمل� ��س حمافظ ��ة بغ ��داد
اخلمي� ��س ،مبحا�سب ��ة مدي ��ري
البلدي ��ات ال� �ـ 14يف العا�صم ��ة
مل�س�ؤوليته ��م عن التجاوزات التي
ح�صل ��ت عل ��ى ال ��دور ال�سكني ��ة
املتمثلة بال�شطر غري القانوين.
وق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة حمم ��د
الربيع ��ي لوكال ��ة كرد�ست ��ان
للأنباء(�آكاني ��وز)� :إن "مدي ��ري
البلدي ��ات ال� �ـ 14يج ��ب ان يت ��م
حما�سبته ��م نظرا لع ��دم اتخاذهم
�إج ��راءات يف م ��ا يتعل ��ق بق�ضية
�شطر الدور ال�سكنية بطريقة غري
قانونية" ،م�شريا �إىل �أن "مديري
البلدي ��ات خمول ��ون مبحا�سب ��ة
املتجاوزي ��ن على القان ��ون النافذ

وفقا لل�صالحيات املمنوحة لهم".
و�شرع العديد من مالكي العقارات
بتق�سي ��م دوره ��م ال�سكني ��ة �إىل
م�ساح ��ات �صغ�ي�رة ت�ت�راوح بني
 50و 60و 100م�ت�ر مرب ��ع م ��ن
دون موافق ��ات ر�سمي ��ة ،وكذل ��ك
الب�سات�ي�ن والأرا�ض ��ي الزراعي ��ة
الت ��ي تق ��ع �ضم ��ن اال�ستعم ��ال
الزراع ��ي وحتويله ��ا �إىل مناطق
�سكنية.
و�أو�ض ��ح الربيع ��ي� :أن "�شط ��ر
ال ��دور ال�سكني ��ة يف العا�صم ��ة
بغ ��داد �أ�صبح واقع ح ��ال ي�صعب
معاجلت ��ه ب�سب ��ب وج ��ود مئ ��ات
ح ��االت ال�شط ��ر ل ��دور خمالف ��ة
للقانون الت ��ي �أث ��رت ب�شكل كبري
على الت�صميم الأ�سا�سي للعا�صمة
بغداد".

وتاب ��ع� :أن "ظاهرة �شط ��ر الدور
ال�سكنية �ستخلف خالل ال�سنوات
املقبل ��ة م�ش ��اكل كب�ي�رة ي�صع ��ب
جتاوزها م ��ن خالل زي ��ادة ن�سبة
ال�س ��كان مقارنة باخلدم ��ات التي
�أن�شئ ��ت وفق ��ا للن�سب ��ة الأ�صلي ��ة
لل�سكان" ،الفتا �إىل �أن "كل منطقة
�سكني ��ة ح ��ددت بخدم ��ات معين ��ة
وال ميك ��ن ب� ��أي ح ��ال زي ��ادة عدد
امل�ساك ��ن كونها �ستك ��ون �ضاغطة
على اخلدمات".
ويق ��ول معماري ��ون ان تق�سي ��م
الدور ال�سكنية ي�ؤدي �إىل ت�شويه
جمالي ��ة العا�صم ��ة والن�سي ��ج
احل�ض ��ري والعم ��راين للمناط ��ق
ال�سكني ��ة كم ��ا ت�ش ��كل عبئ� � ًا عل ��ى
البنى التحتية و�ضغط ًا كبري ًا على
خدمات املاء واملجاري والطرق.
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وجود املخ ��درات ومقاه ��ي ال�شوارع
و�صاالت الألعاب غري املراقبة".
و�أو�ص ��ى الباحث ��ون امل�شارك ��ون
يف امل�ؤمت ��ر ب�ض ��رورة "تفعي ��ل دور
الت�شريع ��ات القانوني ��ة اخلا�ص ��ة
بحماي ��ة الطفل وع ��دم تعر�ضه للعنف
ومراقبة �صاالت الألعاب واملقاهي من
قبل جلان �أمني ��ة متخ�ص�صة للحد من
املمار�سات غري القانونية".
وت�ش�ي�ر �إح�صائيات غ�ي�ر ر�سمية اىل
وج ��ود نح ��و � 15أل ��ف طف ��ل يتيم يف
الديواني ��ة  180ك ��م جن ��وب بغ ��داد،
فيم ��ا يوج ��د داران لرعاي ��ة و�إي ��واء
الأطف ��ال الأيت ��ام من الذك ��ور والإناث
بطاق ��ة  60طفل لكل دار فيما انت�شرت
ظاهرة عمال ��ة الأطفال ب�شكل كبري يف
املحافظة خالل ال�سنوات الأخرية.
وق ��د �أو�ص ��ت اجلمعية العام ��ة للأمم
املتح ��دة يف ع ��ام  ،1954ب� ��أن تقي ��م
جمي ��ع البل ��دان يوم ��ا عاملي ��ا للطف ��ل،
يحتف ��ل ب ��ه بو�صف ��ه يوم ��ا للت�آخ ��ي
والتفاه ��م عل ��ى النط ��اق العامل ��ي بني
الأطفال.

كربالء /متابعة املدى

طال ��ب ع ��دد م ��ن النا�شط ��ات الن�سوي ��ات يف
حمافظة كربالء احلكوم ��ة املحلية بالق�ضاء على
البطالة الن�سوية وحت�س�ي�ن �أو�ضاعهن املعي�شية
وامل�س ��اواة مع الرجل وخا�ص ��ة ان �أغلبية الن�ساء
العاط�ل�ات ع ��ن العمل هن م ��ن حمل ��ة ،ال�شهادات
اجلامعي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن رب ��اة البي ��وت ا�ض ��ف اىل
ذلك الن�س ��اء املطلقات ب�سبب الظ ��روف املعي�شية
واالرام ��ل الالتي فق ��دن �أزواجهن جراء احلروب
والأعمال الإرهابية.
وكال ��ة انب ��اء بغ ��داد الدولية ا�ستطلع ��ت عدد ًا من
�آراء الن�ساء.
وكان ��ت �أوىل املتحدث ��ات النا�شط ��ة احلقوقي ��ة
زين ��ب عل ��ي التي اكدت ان البطال ��ة تعترب �إحدى
�أخط ��ر امل�شكالت التي تواج ��ه الن�ساء يف العراق
وكرب�ل�اء خا�صة ف�ضال عن ال ��دول العربية حيث

توجد فيها �أعلى معدالت البطالة يف العامل.
و�أ�ضاف ��ت علي �أن �أغلبية التوظيف يكون للرجال
بن�سبة كبرية اما الن�ساء فتكون اقل ب�سبب طبيعة
املر�أة الت ��ي تتطلب احل�صول على �إجازات كثرية
نظرا للحمل والر�ضاعة ورعاية الأطفال .و�أخرى
ت ��رى ان ام ��ر البطال ��ة الن�سوي ��ة �أ�صب ��ح مقبوال
اجتماعي ��ا يف ظل انت�شار البطالة بني الرجال يف
العراق وخا�صة بعد عام 2003
وي ��رى كث�ي�رات م ��ن الن�س ��اء اللوات ��ي مل يجدن
عم�ل�ا منا�سبا رغم ح�صولهن عل ��ى درجات عملية
و�إجادته ��ن للعديد من امله ��ارات ان العمل لنا حق
ولي�س هدفه املال وال مل�ساعدة الزوج ،بل من �أجل
م ��لء وقت الفراغ مبا يعود بالفائدة على املجتمع
و�أي�ضا لتحقيق ذاتنا من خالل هذا العمل.
و�أخ ��رى تق ��ول :مل �أجد عمال منا�سب ��ا يف القطاع
احلكوم ��ي وا�ضطررت للعم ��ل اخلا�ص حيث كان

رب العم ��ل يتعام ��ل م ��ع املوظف ��ات بطريق ��ة فظة
ومتعجرفة مما ي�شع ��رين بالإحباط دوما �إ�ضافة
�إىل �أن ج ��و العم ��ل كان متوت ��را ج ��دا و�ساع ��ات
الدوام ط ��وال وكان رب العمل يخ�ص�ص للفتيات
�أعم ��ا ًُال معين ��ة ال تربز مهاراته ��ن املهنية لأنه كان
يعتقد �أنهن �أقل خربة ومهارة منه.
و�أخرى ت�صف مل يعد امل�ؤهل العلمي وحده كافيا
للفوز بفر�صة عمل يف ظل كرثة �أعداد اخلريجني
وقلة فر�ص العمل ما يجعل ال�سباق بني اخلريجات
حمموم ��ا ل�شغل فر�ص حمدودة وبالطبع لن ينفع
امل�ؤهل وحده يف ه ��ذا ال�سباق وال بد من الت�سلح
بالعالقات ال�سيا�سية واملحا�ص�صات االجتماعية.
وت�ش�ي�ر �أخ ��رى �إىل �أن عمل الن�س ��اء ينح�صر يف
ع ��دد حمدود من املهن الت ��ي تقع غالبا يف درجات
منخف�ض ��ة و�أحيان ��ا قليل ��ة مرتفع ��ة م ��ن ال�سل ��م
الوظيفي.

ورج ��ح نا�شط منظمات جمتمع م ��دين �أن بع�ض
النا� ��س ي ��رون �أن دور املر�أة يف احلي ��اة الأ�سرية
ال �صل ��ة له بالإنت ��اج و�إمنا هو بطال ��ة بكل ما يف
الكلمة من معنى.
وي�ضيف� :إن تواجد امل ��ر�أة مع �أ�سرتها هو �إنتاج
حقيق ��ي حتى من الزاوي ��ة االقت�صادية ف�ضال عما
يوف ��ره م ��ن دفء �أ�س ��ري واجتماع ��ي ال يقا� ��س
بامل ��ال كما يح ��ول دون مزيد من الفق ��ر والبطالة
وا�ستن ��زاف ج�سد املر�أة يف �أعمال ال�سوق احلرة
التي ال ترحم.
وتطال ��ب نا�شط ��ة ن�سوية اخ ��رى �إن عم ��ل املر�أة
ميثل بالن�سبة لها ولأ�سرته ��ا وللمجتمع �ضرورة
اقت�صادي ��ة ومعنوي ��ة ال يجوز حت ��ت �أي دعاوى
حرمانه ��ا منها ولذل ��ك يجب البحث ع ��ن احللول
الق ��ادرة على كفالة حق امل ��ر�أة يف احل�صول على
فر�صة عمل منا�سبة �ش�أنها �ش�أن الرجل.

