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وزراء داخلية الجوار يجتمعون األربعاءالبرلمان العربي يناقش وضع المرأة في الدساتير

دمشــــقـ  أ.ش.أ: يعقد البرملان العربي في الفترة من 24 الى 28 اجلاري 
بجامعة دمشــــق ندوة عن وضع املرأة في الدساتير والتشريعات العربية 
حتت شعار »دور البرملان العربي في تطوير وتوحيد التشريعات لتمكني 
املرأة.. مشاركة تنمية فعالية«. وذكر بيان صحافي صادر عن األمانة العامة 
للبرملان العربي امس ان برنامج عمل الندوة يتضمن 4 محاور تتعلق بوضع 
املرأة في التشريعات واالتفاقيات الدولية واجلرائم املرتكبة ضد املرأة في 

النزاعات املسلحة ودورها في حتقيق التنمية قطريا وعربيا.

القاهرةـ  أ.ش.أ: يعقد وزراء داخلية دول جوار العراق اجتماعهم السابع 
االربعاء املقبل في املنامة لبحث سبل دعم وحماية امن العراق.

وتبدأ اليوم )األحد( أعمال اللجان التحضيرية وتناقش على مدى يومني 
ما مت إجنازه من التوصيات التي انبثقت عن املؤمترات السابقة.

وتشـــارك في االجتماعات التحضيرية وفـــود دول: مصر، العراق، 
السعودية، الكويت، إيران، سورية، األردن، تركيا، باإلضافة إلى البحرين 

»البلد املستضيف«.

رؤساء دول وحكومات 139 دولة يجتمعون اليوم
لتسريع جهود مقاومةالتحديات اإلنمائية في العالم

أنينديتــــا رامســــوامي ـ د.ب.أ: اذا كان 
التخلص من بعض رزايا عاملنا: الفقر املدقع 
واملجاعات ووفاة االمهات خالل الوالدة وعدم 
التحاق االطفال باملدارس وااليدز هو بعقد 
بعض القمم بنوايا حسنة، لكننا تخلصنا من 

صندوق الشرور هذا قبل عشر سنوات.
لقد مر عقد على اعالن االهداف االمنائية 
لأللفية، تلك اخلطة الطموح، التي تنطوي 
على ثمانية أهداف عامليــــة تتعلق بالفقر 
واملجاعة واملســــاواة بني )الرجل واملرأة( 
والتعليم واملياه والصحة، والتي وضعتها 
االمم املتحدة ووافقت عليها الدول االعضاء 

مطلع عام 2000.
وتبدأ فــــي نيويورك، غدا االثنني أعمال 
قمــــة لتقييم التقدم الذي أحرز على طريق 
حتقيق أهداف االلفية، مبشاركة رؤساء دول 
وحكومات 139 دولة، ملراجعة ما مت احرازه 
وتســــريع عجلة اجلهود لتحقيق االهداف 
املنشودة بحلول املوعد النهائي عام 2015.

وتقول مؤسسة »مركز واشنطن للتنمية 
العاملية« وهي مؤسسة بحثية قامت بدراسة 
تلك »االهداف االمنائية الرائدة«، ان بعض 
الدول الفقيرة مثل هندوراس والوس واثيوبيا 
وأوغندا وبوركينا فاسو ونيبال وكمبوديا 

وغانا متكنت من احراز طفرات كبيرة.
أما الدول التــــي مازالت تكافح لتحقيق 
بعــــض االهداف، فتشــــمل دول أتت عليها 
الصراعــــات، مثل أفغانســــتان وجمهورية 

الكونغو الدميوقراطية وغينيا بيساو.
يقــــول االقتصــــادي االميركــــي البارز 
ومستشار االمم املتحدة جيفري ساكس، ان 
املفاجأة احلقيقية في ملف االهداف االمنائية 
لاللفية يكمن في »مدى القوة التي أثبتت بها 

تلك االهداف نفسها خالل عقد«.
لقد أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي 
أن هدف خفض عدد فقــــراء العالم مبعدل 
النصف بحلول عام 2015 ســــيتم حتقيقه 

على االرجح.
ومت احراز تقدم في كل مكان تقريبا فيما 
يتعلق بتحقيق االهداف املرجوة فمزيد من 
االطفال وجدوا طريقهم للمدارس وانخفضت 
معدالت وفيات االمهات واالطفال، وطرأت 
طفرات في معركــــة مكافحة أمراض االيدز 
واملالريا، وارتفع ناجت احملاصيل الزراعية 

واالنتاج الغذائي.
لكن ذلك كله ليــــس بكاف، فالعديد من 
الدول تخلفت عن جــــدول حتقيق أهدافها 

خاصة في أفريقيا.
يقول االمني العام لالمم املتحدة بان كي 
مون »ان مظاهر عدم املساواة آخذة في التنامي 
داخل وبني الدول، والنقود التي نحتاجها، على 
تواضعها، ليست متوافرة بعد، فهي مشكلة 

تفاقمت بفعل االزمة االقتصادية«.
وســــيلقي قادة عدد من الدول الكبرى 
مثل الرئيس االميركي باراك أوباما ونظيره 
الفرنسي نيكوال ســــاركوزي واملستشارة 
االملانيــــة أجنيــــال ميركل خطابــــات خالل 

القمة.
تقول جــــوان كارتر املديــــر التنفيذي 
ايديوكيشــــن« وهي  لصندوق »ريزلتس 
منظمة تعمل على رفع الوعي بشأن الفقر: 
»لكن هناك احتماال كبيرا أن يكون ما سنراه 
من احلكومات املانحة هو الكثير من اخلطابة 
بدال من التحرك احلقيقي«. ويأمل مجتمع 
التنمية العاملــــي أن يعلن أوباما عن تعهد 
أميركي بســــتة مليارات دوالر للصندوق 
العاملي ملكافحة االيدز والسل واملالريا، على 
مدار ثالث ســــنوات، فيما تعتبره املنظمة 

اآللية االحدث لتمويل جهود حتسني الصحة 
عامليا.

وتقول كارتــــر ان الواليات املتحدة هي 
الدولة املانحة الكبرى الوحيدة التي لم تعلن 

عن التزام مالي تنفذه عبر عدة سنوات.
أما ما ستتمخض عنه القمة نفسها، فقد 
تقرر بالفعل، ووقعت الدول االعضاء على 

البيان اخلتامي بالفعل.
وقــــال ســــاكس ان الوثيقــــة »وقعــــت 
وأقرت.. قبل القمة« وهــــي تبرز أولويات 
تشمل التعجيل بالوفاء بااللتزامات لتحقيق 
االهداف املنشودة ودفع الدول املانحة للوفاء 

بوعودها للنهاية.
لقد حثت وكالة »أوكسفام« وهي منظمة 
دولية تعمل في أكثر من مائة دولة، اليجاد 
حلول دائمة ملشــــكلة الفقر، االمم املتحدة 
لتحويل ذلك الكم الهائل من الكلمات الرقيقة 
الواردة في الوثيقة البالغ عدد صفحاتها 27 

صفحة الى واقع ملموس.
وقالت اميا سيري الناطقة باسم »أوكسفام« 
»هذه الوثيقــــة تفتقر الى جرعة أدرينالني 
لتحفز االهداف االمنائية لاللفية اذا لم نتمكن 
من احليلولة دون وقوع اخلطر احلقيقي، ان 
االهداف االمنائية لاللفية ستنتهي الى زوال، 

يتعني على القادة االلتزام بتنفيذ وعودهم«. 
ويقول ساكس ان الوثائق تعكس »الكثير من 
املشاعر الطيبة.. لكنها مثل كثير من الوثائق 

اخلطابية.. ال تعد خطة عمل«.
لقد مت طــــرح العديد مــــن االقتراحات 
والوعود، واذا ما نفذت من شــــأنها حتقيق 

طفرات.
ويتقدم خالل الشهر املقبل نحو ثالثني 
دولة لالنضمام لصندوق زراعي تأســــس 
في اطار منظومة البنك الدولي، املسألة أن 
الصندوق ال يحوي أي نقود تقريبا، بالرغم 
من أن مجموعة الثماني تعهدت بتقدمي 22 
مليار دوالر كل ثالث سنوات للمشروعات 

الزراعية الصغيرة.
وتقـــول كارتر انه ال يوجد أي متويل 
للتعليم االساسي، رغم أن 72 مليون طفل 
لم يلتحقوا باملدارس، وبالرغم من تعهد 
الرئيس االميركي باراك أوباما بتأسيس 
صندوق عاملي للتعليم، ولم تضخ الدول 
الثرية أي متويل لدعم مبادرة »التعـــــــليم 

للجميع« التي أطلقـــــتها االمم املتحدة.
وبالرغم من املعوقات واالنتكاسات التي 
حدثت بسبب االزمة االقتصادية العاملية، فان 
النمو الذي تشهده الصني والهند والبرازيل 

يغير ديناميكيات املساعدات العاملية.
يقول ساكس »ان أحد االشياء التي حتدث 
اآلن يتمثل في أن تلك القوى الصاعدة تتحول 
هي نفسها لدول مانحة، الصني دولة مانحة 
شديدة االهمية وهي تنفق الكثير من الوقت 

واجلهد الديبلوماسي للوفاء بدورها«.
ويقول احملللــــون ان الوقــــت قد حان 
لرفع العبء عن كاهــــل املانحني الغربيني 
التقليديني، وينبغي على املؤسسات متعددة 
املانحني اجلدد  االطراف، االستماع الولئك 
وتشجيع اســــهاماتهم املالية. وعلى سبيل 
املثال، اســــتفادت أفريقيــــا من منو الصني 
السريع وأصبحت مصدرا رئيسيا للمعادن 
واملواد الهيدروكربونية واملنتجات الزراعية، 
التي جتد لنفســــها موقعا اآلن في االسواق 

االسيوية.
تلعــــب الصني دورا في أفريقيا كمصدر 
لرأس املال التجاري وكشريك تنمية أيضا 
كدولة مانحة، تساعد بشكل خاص في اقامة 

البنية التحتية االساسية.

م.جنان بوشهري

الشراكة الدولية هي السبيل ملكافحة الفقر واملجاعة في كل بقاع العالم

الكويت  خاطبـــت بلديـــة 
املركزية  املناقصـــات  جلنـــة 
إلعادة طرح مناقضات النظافة 
وفتح باب التأهيل مرة أخرى 
لتأهيل عدد أكبر من شركات 
النظافـــة احمللية واخلليجية 
سعيا منها خلفض قيمة تلك 
املناقصـــات التي رأت البلدية 
أن أسعارها مبالغ فيها وذلك 
بعد فض مظاريف العطاءات، 
ووافقت جلنة املناقصات على 
طلب البلدية املوضح بكتابها، 
البلدية  بـــدأت  وبناء عليـــه 
باتخاذ اجراءات اعادة الطرح، 
وقد منى إلى علمي ان البلدية 
تتجه نحو تعديل املواصفات 
الفنية لآلليات واملعدات وخفض 
اعدادها وأعداد العمالة سعيا 
منها خلفض قيمة املناقصات 
عند اعادة طرحها، بغض النظر 
عما قد يسببه هذا التعديل من 
انعكاس سلبي وبشكل مباشر 
على مستوى خدمات النظافة 
في احملافظات التي تشهد إنشاء 
مدن جديدة وتشهد ازديادا في 
الكثافة السكانية.. لذا يرجى 

إفادتي عن اآلتي:
هل لدى البلدية توجه نحو 
التعديل على املواصفات الفنية 
لآلليات واملعـــدات وأعدادها 
وأعداد العمالة التي مت تضمينها 
في العقـــود اجلديدة من أجل 

خفض مناقصات النظافة؟
إن كانت اإلجابة بـ »نعم«:

ـ فلمـــاذا وضعـــت تلك   1
املواصفات واألعداد من األساس 
إن لم تكن ذات أهمية؟ وملاذا 
بذلت البلدية كل تلك اجلهود 
والتكلفة املالية من أجل التوصل 
لتلك املواصفـــات والتقنيات 
العاملية وتضمينها في شروط 

العقود اجلديدة؟
2 ـ ما هي اجلهـــة املعنية 
بالبلدية املسؤولة عن تضمني 

تلك الشروط واملواصفات؟ وهل 
قدرت تلك اجلهة أن إضافة تلك 
االشتراطات واملواصفات الفنية 
واالعداد سوف ترفع من قيمة 
العقود؟ ومن يتحمل مسؤولية 
تلك اخلسائر؟ ومن املسؤول 
عـــن اتخاذ قرار التعديل على 

املواصفات الفنية؟
3 ـ هل اجـــراءات التعديل 
علـــى االشـــتراطات الفنيـــة 
والتأهيـــل وإعـــادة طـــرح 
املناقصــات تســـتغرق فترة 
زمنيـــة أطول من 12 شـــهرا؟ 
يرجى تزويدي باجلدول الزمني 

التفصــــيلي.
4ـ  هل توجد موافقة من جلنة 
املركزية واجلهات  املناقصات 
التعديل  املعنية األخرى على 
على االشتراطات واملواصفات 
الفنية واالعداد أم أنه اجتهاد 
من البلدية وال يتطلب موافقة 

أي جهة خارجية؟
ـ أما إذا لم يكن لدى البلدية 
أي توجه نحو التعديل على أي 
من املواصفات الفنية لآلليات 
واعدادها وأعداد العمالة فهذا 
يعني أن البلدية تقر بأهميتها 
وضرورة تضمينها في العقود 
اجلديدة من أجل رفع مستوى 
االداء، وبناء عليه هل تتوقع 

البلديـــة في تلـــك احلالة ان 
تنخفض قيمة املناقصات عند 
اعادة طرحها عن القيمة التي 
كشفت اسعارها عند طرحها 

أول مرة؟
ـ ارجو تزويـــدي مبقارنة 
تفصيلية ما بني اعداد اآلليات 
انواعها  واملعدات باختـــالف 
والعمالة باختالف مسمياتها بني 
العقود العاملة حاليا والعقود 

التي سيعاد طرحها.
مـــن جهـــة أخـــرى قـــال 
الكويت  ان بلدية  م.بوشهري 
اعادت طرح مناقصات النظافة 
ولم ترسها على الشركات التي 
جاءت باملراتـــب األولى كأقل 
االســـعار بحجة أن اسعارها 
مرتفعـــة ومبالـــغ فيهـــا وال 
تتوافق مع التقديرات االولية 
التي وضعتها البلدية، اال انه لم 
تكن اسعار جميع املناقصات الـ 
17 مرتفعة، حيث ان بعضا منها 
جاءت اسعارها مقاربة لالسعار 
التقديرية التي وضعتها البلدية 
سلفا، وبناء عليه يرجى افادتي 

عن اآلتي:
هل البلدية ملزمة بطرح الـ 
17 مناقصة دفعة واحدة وفي آن 
واحد؟ وهل هي ملزمة بالترسية 
على كل املناقصات في آن واحد؟ 
إن كان اجلواب بالنفي: فلماذا 
لم تقم البلدية بالترسية على 
الشركات التي كانت اسعارها 
البلدية  متقاربة مع تقديرات 
مادامت البلدية تسعى للترسية 
على أقل االســـعار؟ وفي حال 
إعـــادة الطرح وجـــاءت تلك 
املناقصاتـ  التي كانت اسعارها 
مقاربـــة لتقديـــرات البلدية ـ 
بأسعار مرتفعة وبفارق كبير 
عن قيمتها السابقة أال يعتبر 
هذا هدرا للمـــال العام؟ ومن 
املســــؤول الذي يتحمل هذه 

املخالفة؟

بوشهري: إعادة طرح مناقصات النظافة
تثير الكثير من االستفهامات

تساءلت عن التوجه نحو تعديل المواصفات الفنية لآلليات والمعدات وتقليل أعداد العمالة


