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قدراتك.. كيف تحولها لمنتجات؟ 

محمود الشيخ

عندما تجد دوالً غنية بالموارد ولكنها من أكثر الدول ديوًنا، وتجد أخرى تتمتع 
بارتفاع الدخل رغم محدودية مواردها، وعندما تشعر أن لديك ثروات من المواهب 
والقدرات ولكنها بال فائدة، عندما تشعر أن قدراتك أكبر من مكانك. إليك ما يمكنك 

أن تفعله...
أو  بسرعة  أو  بتميز  ما  شيء  لفعل  الطبيعي  االستعداد  هي  اإلنسانية  القدرات 
بسهولة، وتساعدك هذه الكلمات السحرية الثالث على سرعة اكتشاف ما لديك من 

قدرات؛ لذا برجاء أال تكمل القراءة قبل أن تحضر قلًما وورقة.
ابدأ في كتابة كل ما تعرفه عن نفسك وقدراتك وكل ما تفعله وتشعر أنك تقوم به 

أو تتعلمه بسرعة.. بتميز.. بسهولة.
تذكر األشياء التي قمت بها أو ما زلت تنفذها أو تتعلمها وظهرت فيها صفة أو 
أكثر من هذه الصفات، تذكر بقوة منذ أن جئت إلى الدنيا وإلى اآلن؛ فهذه األعمال 

وبكل بساطة هي منتجاتك.
للمكون  تبًعا  تقسيمها  ولكننا سنركز هنا على  وأنواع،  تقسيمات  وللقدرات عدة 
البشري الذي ُيخرج هذه القدرة. فاإلنسان وكما نعلم عبارة عن وحدة متكاملة، 
ولكنه في نفس الوقت يتكون من روح وجسد وعقل وقلب. وكل مكّون منها لديه 
القدرة(،  نطلق عليه  ما  )وهذا  فيها  والتميز  بعينها  أشياء  لعمل  استعداد طبيعي 
ولالستفادة من هذه القدرة فال بد أن نقوم بتحويلها إلى منتج -مهما امتلكت من 
بصور  منها  لنربح  منتجات-  إلى  تتحول  لم  إن  معنى  لها  فليس  مذهلة  مهارات 
ا أو في صورة ربح لآلخرين بالمساعدة أو فكرة جديدة  ا أو معنوّيً مختلفة، مادّيً

تيسر الحياة.

القدرة حين تصبح منتجا
وما تنتجه القدرات من منتجات قد تخرج من مكون واحد كاألفكار التي ينتجها 
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على  تعتمد  العقلية  فالمنتجات  للنور.  لتخرج  مكون  من  ألكثر  تحتاج  أو  العقل 
العقل.. آلة التعلم والتعامل مع المعلومات واألرقام والكلمات واإلحصاءات والتذكر 

والتفكير بأنواعه والتحليل والنقد وحل المشكالت، والمنطق، والبالغة...

والقدرات العقلية السابقة تدور معظم منتجاتها حول اإلنتاج المعلوماتي، كتأليف 
المعلومات  وتجميع  مساراته،  بمختلف  الصحفي  والعمل  المقاالت  وكتابة  الكتب 
يتعلق  التلفزيونية واإلذاعية، وما  كالموسوعات والقواميس والمعاجم والبرامج 

بها من تحرير وإعداد وتقديم األفالم الوثائقية والعلمية.

المدير المبدع
وألن القدرات اإلنسانية غير منفصلة وتمثل في الغالب حلقات متداخلة، فإن قدرات 
فالقدرات  إنتاجها؛  يستطيع  التي  المنتجات  نوعية  على  تؤثر  المختلفة  اإلنسان 
العقلية عندما تتداخل مع القدرات الجسدية يرتبط العقل بالجسد وتكون المعلومات 

مرتبطة بالتنفيذ.

فترى أصحاب هذه القدرات يفضلون المعلومات التنفيذية ونتائج الخبرة الفعلية. 
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واإلشراف  التنفيذية  اإلدارة  حول  الجسدي  العقلي  التداخل  هذا  منتجات  وتدور 
ومنتجات الوعي الجسدي كالتحليل والنقد الرياضي والتعليق الرياضي، واألعمال 
الموسوعية الرياضية ككتب المسابقات المعلوماتية الرياضية. وكذا منتجات تتعامل 
كالمكعبات  للتعليم  ومنتجات  والتسجيل،  والتلفزيون  كالكمبيوتر  المعلومات  مع 
والمجسمات والنماذج التوضيحية لآلالت والخطوط والنقوش واآليات... أي كل 

المنتجات التي يظهر فيها المعلومات وتنفيذها في أي صورة.

على درب أينشتاين
دعنا نتحدث اآلن عن نتائج االمتزاج بين القدرات العقلية والقدرات الروحية، أي 
اتحاد المعلومات وتقاطعها مع الغيبيات والخيال واإلبداع. تصبح لدينا نتيجة هذا 
في  تركز  العلمي، وعندما  الخيال  كأفالم  منتجات  بداخلنا  القدرات  لتلك  االمتزاج 
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الكلمة بذاتها )الخيال العلمي( تجد فعالً تداخل المكون العقلي والروحي.
الشعر ووسائل  العقل والروح أيضا  ويكون من منتجات هذا االتحاد بين قدرات 
طرق  واختراع  المعلومات  ووسائط  المعلوماتي  التداول  وطرق  المبتكرة  التعلم 
الحساب والطباعة الجديدة. ويقوم أصحاب هذا الخليط من القدرات بتغيير الواقع 
القديم تبًعا للفكرة الجديدة، تراهم أصحاب نظريات جديدة )كأينشتاين( وإعالنات 

مبتكرة وجمل مبدعة وطرق تأليف عجيبة.

مراسلو القمر
أشكاالً  تأخذ  المنتجات  أن  فتجد  الروح  قدرات  مع  الجسد  قدرات  تندمج  وحين 
كتصميم األزياء واإلبداع فيها واأللعاب الرياضية والتجديد بها؛ فمن يتمتعون بهذه 
القدرات مبدعون في التنفيذ يصلون لنفس األهداف التي تم وضعها، ولكن بطرق 

قلما يفكر فيها أحد، ينفذون بتميز وباختصار للخطوات.
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وإذا كانت منتجات المزيج العقلي الروحي تدور حول األفكار المعلوماتية الجديدة 
وهم جالسون على مكاتبهم، فمنتجات هذا الصنف الجسدي الروحي تدور حول 
فيه  والدخول  الجديد  اكتشاف  ومحاولة  للواقع  السماء  من  وجذبه  الجديد  تنفيذ 
وجلبه إلى الناس، يحدث ذلك أحياًنا في صورة فيلم عن التماسيح وحياتها وتكاثرها 
وأماكن تجمعها -تظل مرعوًبا وأنت تشاهده فما بالك بمن يقوم بذلك بنفسه- أو 

بث مباشر من على سطح القمر ينتظره الماليين.

رّواد التجديد
لعل الجميع ينتظر اآلن عندما نقوم بعملية دمج للجانب الوجداني »القلب« مع 
الجانب الروحي، وسنجد أنه من الواضح أن منتجات هذا الدمج الجديد تدور حول 
الروحي  الجانب  لوجود  ُتقدم بشكل مبتكر  اإلنسانية، ولكنها  التفاعلية  المنتجات 
فيها، فتجد منها أساليب جديدة ومبدعة لمساعدة اآلخرين وللعمل التطوعي ولحل 
المشكالت، وحلوال مبتكرة للمشاكل األسرية والتربوية، وخدمات متنوعة وجديدة 

للعمالء أيًضا.
ومن يتمتعون بهذه القدرات يقومون بتسهيالت كبيرة في التعامل البشري، وتجدهم 
يبتكرون  أو اإلنترنت، وتراهم في كل يوم  الهاتف  المساعدة عن طريق  يبذلون 
وبنك  يونس  محمد  كمثال  وللمساعدة  والتسويق  للبيع  ومتطورة  متنوعة  طرًقا 

الفقراء، والدعاة المبتكرين ورواد التجديد في الخطاب الديني.

كيف أستفيد من قدراتي؟
تعرف على مزيج القدرات الذي تمتلكه من خالل السطور السابقة.

التعرف على منتجات كل مكون مما قرأت اكتب منتجات أخرى لكل مكون،  بعد 
سواء تعرفها بنفسك أو قمت بسؤال غيرك عنها.

عليك بكتابة المنتجات التي أنجزتها فعالً في كل سنوات عمرك وانسبها لكل مكون.
اسأل من حولك ومن يعرفك من األهل واألصحاب وزمالء العمل ورؤسائك عن 

قدراتك ومنتجاتك.
اكتب اهتماماتك وكيف يمكن أن تحولها لمنتجات.
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ا لتحويل قدرة أو اهتمام أو مهارة إلى منتج، وداوم على ذلك  وّفر ولو دقيقة يومّيً
فستربح على كل حال، إما أن تجد منتًجا كامالً بعد فترة أو تتعلم من أخطائك.

اربح مما تنتج لتستمر في إنتاجه، ولتكون األرباح بمثابة المياه التي تروي شجرة 
القدرة وتنميها وتطورها.
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مبرة الشاكري تطلق مشروع اغاثة االسرة وتعتمد 
طريقة استخدام البطاقة في توزيع المساعدات

المتعففة  األسر  ألغاثة  مشروعا  االجتماعي«  للتكافل  الشاكري  »مبرة  أطلقت 
خصوصاً تلك التي تضم األيتام واألطفال ذوي اإلعاقة، ويهدف المشروع إلى تقديم 
مساعدات غذائية للعوائل المتعففة. وقد ُبديء باستخدام بطاقة إعانة األسرة، ألول 
ذلك  على  وبناء  المستحقة،  األسر  على  النقود  أو  المواد  توزيع  من  بدال  مرة، 
ستحصل كل أسرة على عشرة بطاقات قيمتها اإلجمالية 50,000 )خمسون ألف 
دينار عراقي( حوالي )35( جنيه استرليني، ومن ثم تقوم )األسرة( بتقديم هذه 
المبرة( لتحصل على  التجارية )المتفق معها من قبل  المحال  البطاقات ألصحاب 
المواد الالزمة من اللحوم والمواد الغذائية األخرى حسب اختيار ورغبة األسرة، 

وبذلك نحافظ على كرامة ووقت المستفيدين من هذا البرنامج. 
علماً إن التبرعات التي تم الحصول عليها، لحد اآلن، والخاصة بهذا المشروع، قد 
بلغت اكثر من عشرة آالف دوالر. اذ تم توزيع 213 سلة غذائية على العوائل 
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المتعففة، خالل شهر آب/اغسطس الماضي، في ثالث من مناطق العاصمة بغداد 
ماليين   10 عن  االجمالية  قيمتها  زادت  والكريعات،  والبياع  الصدر  مدينة  هي 
ونصف المليون دينار عراقي. اي اكثر من عشرة آالف دوالر امريكي، وقد بلغت 
قيمة كل سلة غذائية 50,000 )خمسون الف دينار عراقي(. وفيما يلي التفاصيل:

قام مركز ارشاد ورعاية المواطنين)فرع مدينة الصدر( بتوزيع 113 سلة   1-
غذائية بلغ مجموع اقيامها 5,650,000 خمسة ماليين وستمائة وخمسون الف 

دينار عراقي.
قام مركز ارشاد ورعاية المواطنين)فرع البياع( بتوزيع 50 سلة غذائية   2-

بلغ مجموع اقيامها 2,500,000 مليونان وخمسمائة الف دينار عراقي.
قام مركز ارشاد ورعاية المواطنين)فرع الكريعات( بتوزيع 50 سلة غذائية   3-

بلغ مجموع اقيامها 2,500,000 مليونان وخمسمائة الف دينار عراقي.
ولهذا فإن المبرة تناشد أهل الخير 
لتقديم ما يمكنهم من دعم لتغطية 
م��زي��د م��ن أس��ر األي��ت��ام وذوي 
خالل  من  والمتعففين  االع��اق��ة 
ورعاية  ارش��اد  مراكز  سلسلة 
المواطنين التابعة لمبرة الشاكري 
للتكافل االجتماعي والمنتشرة في 
البياع/ التالية:  العراق  مناطق 
الصدر/النجف/ الكريعات/مدينة 

بعقوبة/الناصرية.
بمأل  للتبرع  مسارعتكم  آملين 
االستمارة الموجودة على موقعنا 

االلكتروني:
www.iraqicharities.org
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دائرة شؤون 
المواطنين و العالقات 
العامة تطلق خدمة 
الخط الساخن رقم 
)160( الستقبال 
طلبات وشكاوى 

المواطنين
حرصاً من دائرة شؤون المواطنين والعالقات العامة على االهتمام 
التي  العديدة  اإلعالمية  المنافذ  المواطنين عبر  بطلبات وشكاوى 
 )160( الرقم  ومنها  شكاواهم  الستقبال  ال��دائ��رة  خصصتها 

المخصص لتسلم طلباتهم وشكاواهم .

فقد بينت دائرة شؤون المواطنين والعالقات العامة إنها استقبلت 
)3282( اتصاالً هاتفياً من المواطنين من عموم محافظات العراق 
خالل )60( يوم عمل اعتباراً من 2012/1/2 ولغاية2012/3/31 
تضمنت عرض شكاوى وهموم المواطنين الكرام، في حين بلغت 
عدد التبليغات والرسائل الجوابية الصادرة من الدائرة عبر الخط 

الساخن)959( جواباً.
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خبراء في شؤون الطفل يطورون منهجية أحصائية 
لتحديد األطفال األكثر حرمانا في العراق

أختتم خبراء في شؤن الطفل و األحصاء ورشة عمل تهدف لصقل منهجية مبتكرة 
لتحديد أطفال العراق الذين يعانون من مستويات مختلفة من الحرمان. و أوضحت  
المركزي  الجهاز  في  االجتماعي  االحصاء  ومديرة  خبيرة  عبدالحميد  سهام  ة 
لألحصاء »أن هذه الورشة هي خطوة كبيرة إلى األمام في مساعدتنا لفهم أفضل 

لمستويات الحرمان و طبيعة و العوز الذي يعاني منه الطفل العراقي«.

بغداد : المواطن/ احمد نصير

صفحة  12مجلة البر واالحسان/العدد الثالث عشر/2012 



أحصاء  هيئة  لألحصاء،  المركزي  الجهاز  من  خبراء  العمل  ورشة  في  شارك 
كردستان و جامعات من منطقة الشرق األوسط باألضافة الى صندوق النقد الدولي 
ووكاالت األمم المتحدة األخرى في العراق ، ومكاتب اليونيسيف في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ، ونيويورك ، وإيطاليا. أستعرض المشاركون المؤشرات األحصائية 
الذين  األطفال  التعرف على  آليات  و  كيفية  الخبراء  ناقش  بالطفل و  الصلة  ذات 

يعانون من أوجه الحرمان المتعددة. 
و صرح رئيس هيئة احصاء اقليم كردستان  سيروان محمد »نحن اليوم خطوة 
أقرب إلى إقرار وتطبيق هذه المنهجية التي ستعمل على أغناء معرفتنا حول كل 
أطفال العراق من الذين هم أفضل حاالمن ناحية توفر جميع الخدمات األساسية  
لهم الى أولئك الذين ُتِركوا في الخلف و ليست لديهم فرص الحصول على معظم 

أو أي من الخدمات التي يحتاجونها. » 
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عمل  أطار  حول  تمحورت  ايام  ثالثة  أستغرقت  التي  العمل  ورشة  في  النقاشات 
حكومة العراق واليونيسيف الذي حدد مجموعة مختارة من القضايا الرئيسية التي 
يمر بها األطفال خالل مراحل مختلفة من دورات حياتهم ، على وجه التحديد ، 
خالل مرحلة الطفولة من 1-5 سنوات من العمر و خالل سنوات الدراسة األبتدائية 

من 5-11 ، وخالل سنوات المراهقة من 17-12. 

و بعد دراسة متعمقة ، وافق الخبراء على تعديل القضايا التي ينبغي تحليلها ، 
وكذلك المراحل  األساسية لدورة حياة الطفل. و يعتبر هذا النهج في التحليل الذي 
يتمحور حول حياة الطفل بمراحلها المختلفة و كيف تؤثر عدة عوامل في نفس 
الوقت على تطور األطفال، يعتبر تقدما هاما على الطرق المتبعة عادة و التي تقوم 
على تحليل كل عامل أو قضية تؤثر على حياة الطفل بمعزل عن العوامل األخرى. 
و قال  جينغكينغ شاي، مدير قسم السياسة االجتماعية والتحليل االقتصادي في 
اليونيسف »يتوجب أن نهنئ حكومة العراق لعملها القيادي في أتباع هذا النهج 
الذي يتمحور حول الطفل ألغناء معرفتها حول األطفال األكثر حرمانا في البلد. 

صفحة  14مجلة البر واالحسان/العدد الثالث عشر/2012 



التوصيات لوضع سياسات  إلى مجموعة قوية من  النهج أن يؤدي  ويمكن لهذا 
أكثروضوحا لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية باإلنصاف ، كما يمثل نهجا يمكن 

استخدامه من قبل بلدان أخرى في عمليات التخطيط و وضع السياسات«. 
و بالفعل أظهرت التحليالت األولية باستخدام قضايا محددة مسبقا ومراحل دورة 
حياة الطفل نتائج مهمة  و ستدعم حكومة العراق و األمم المتحدة و سائر المعنيين 
لتطوير االستجابات المستهدفة لشرائح السكان األكثر حرمانا في المجتمع العراقي. 

اليونيسف في العراق نيابة »على الرغم من أن  و صرح  أسامة مكاوي ممثل 
العمل على صياغة هذه المنهجية يشكل نهائي ال يزال مستمر أال أن النتائج االولية 
مثيرة لألهتمام. فهذه النتائج، باالضافة الى دراسات حديثة أخرى من حول العالم، 
توضح بشدة أهمية التركيز على األطفال الذين األكثر حرمانا للتعجيل في تحقيق 
األهداف اإلنمائية لأللفية. فالقيام بذلك لن يلبي فقط واجبنا األخالقي في األستجابة  
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أشد  في  هم  من  ألحتياجات 
الحاجة لمساعدتنا ، بل و في 
حالة العراق سوف نعجل في 
نعمل  بأسرها و  البالد  تطور 
جدير  ع����راق  ب��ن��اء  ع��ل��ى 

بأطفاله«. 
ستواصل اليونيسف وحكومة 
الخبراء  مع  التشاور  العراق 
تصبح  حتى  المنهجية  لصقل 
ما   متى  و  إحصائيا  دقيقة 
هذه  تطبيق  سيتم  أق���رت، 
المنهجية إلى نتائج ، والذي 
اللمسات  وضع  حاليا  يجري 
المتوقع  من  عليه.  األخيرة 
ال��راب��ع  التقرير  نتائج  ان 
المتعدد  العنقودي  للمسح 
في   )MICS( ال��م��ؤش��رات 
حال  فهم  ستثري  ال��ع��راق 
األطفال في العراق و توصيات 

السياسة العامة لتعزيز التنمية المنصفة وتحسين حماية حقوق جميع األطفال في 
جميع أنحاء العراق. 

وتعمل منظمة اليونيسف في العراق منذ عام 1983 لضمان بقاء األطفال وتحقيق 
طموحاتهم تدعم برامج اليونيسف جهود حكومة العراق من خالل وضع السياسات 
المالئمة لألطفال وبناء قدرات المؤسسات وحشد الموارد الالزمة لحصول األطفال 
على حقوقهم في العراق. وتنفذ اليونيسف برامجها من خالل موظفيها وشركاءها 
بناء  وإعادة  التعليم  جودة  وضمان  األساسية  الصحية  الخدمات  تحسين  بهدف 
شبكات المياه والصرف الصحي وحماية األطفال من االعتداء والعنف واالستغالل 

وتلبية احتياجات األطفال األكثر عرضة للضرر في االزمات.
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األلغام عدو خفي يتربص بالعراقيين..! 
المواطن / أحمد الدراجي

وزارة  تشكيالت  أحدى  في  يعمل  (،الذي  عاما   37( جواد صالح  مهدي  يكن  لم 
النفط، يدرك أن مهنته هذه ستأخذ الجزء األسفل من جسده،ليكون أحد ضحايا هذا 
األراضي  من  مساحة شاسعة  في  والمنتشر  بالعراقيين  والمتربص  الخفي  العدو 
الجامعة  من  تخرج  أن  بعد  لتحقيقها  طلما سعى  التي  أحالمه  لتتبخر   ، العراقية 
وحصل على الوظيفة، يروي مهدي كان يوم 30/ 2/ 2005 مختلفا عن باقي أيام 
حياتي بعد أن خرجت في الصباح الباكر لمزاولة عملي  المعتاد )إزالة األلغام(، 
من  كثيفة  سحابة  مع  بعيدا  االنفجار  حملني  تفكيكه  على  أعمل  كنت  لغم  انفجر 
الدخان، وما أن انقشعت هذه السحابة حتى بانت ساقاي مبتورتان، وأشالء من 

أصابع يدي متناثرة، وأصبحت أمارس بعدها حياتي من على كرسي متحرك.
صفحة 17 مجلة البر واالحسان/العدد الثالث عشر/2012 



قصص مؤلمة
مهدي يسرد حكايته قائالً  عشت بعدها أيام عصيبة تعذر فيها عالجي داخل العراق 
نقلت بعدها إلى تلقي العالج في بريطانيا، يضيف وهو يتطلع إلى السماء، ويدرك 
تماماً أن أحالمه قد ذهبت متسائالً، متى نستطيع التخلص من هذا القاتل الخفي) 
األلغام (.؟ ومتى تكون كل أراضينا واحة خضراء تحمي الحياة والبيئة، ونسير 
ومتى  أو صديقا.؟  عزيزة  روحا  معه  يأخذ  لغم  انفجار  من  مخاوف  دون  فوقها 
نستطيع االستفادة من هذه المساحات الشاسعة في إنشاء مسطحات خضراء لتربية 
التي  العوائق  زوال  نرى  ومتى  العراق.؟  في  الحيوانية  الثروة  لتعزيز  المواشي 

تعرقل بناء التنمية االقتصادية في العراق
وحقول األلغام ممتدة على طول الشريط الحدودي المحاذي لدول الجوار. وكل تلك 
األسئلة ال أرى هناك عمل جدي من قبل الحكومة العراقية للتخلص من هذه األلغام.
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مهدي لم يكن أفضل حاالً من هناء لطيف جري )17 عاما ( التي تسكن في قرية 
نائية بين البصرة وذي قار وعندما كانت ترعى الماشية هناك انفجر لغم أرضي 
المشؤوم بحسرة وتقول: عسر  اليوم  تتذكر ذلك  اليمنى،هناء  بتر لساقها  مخلفاً 
الحالة المادية لعائلتي جعلت من الحالة تتفاقم وبتر جزء كبير من ساقي الذي ترك 

أثاره وخيمة على نفسيتي لم استطع تجاوزها لحد اآلن.
وفي ذات السياق تحدث أم محمد عن مأساة طفلها الذي تعرض النفجار قنبلة من 
مخلفات الحروب السابقة تقول : كان محمد يرعى الماشية مع أبيه، وكان الطقس 
باردا مما جعله يوقد  نارا ليدفئ جسمه الصغير، وما هي إال لحظات حتى انفجرت 
هذه القنبلة التي كانت أسفل الموقد، وهو ال يعلم بوجودها، جعلت من ساقية أشالء 

متناثرة، وتعرضت يده اليسرى للبتر بعد أن امتد الجرح إلى أعلى المرفق.

خطر األلغام والقنابل غير المنفلقة
العراق حاله حال بقية الدول التي تعاني من ظاهرة انتشار األلغام نتيجة ويالت 
الحروب التي تعرضت لها، كأفغانستان والصومال والجزائر وكمبوديا،حيث دأبت 
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أغلب المنظمات العالمية على إزالة األلغام إلى مساعدة هذه الدول للتخلص من 
العراقية  المنظمة  ومدير  الناشط  ومخيفة  هائلة  بإعداد  تنتشر  التي  األلغام  خطر 
إلزالة األلغام زاحم  مطر جهاد يقول في دراسة أعدها سابقاً: هناك 26 مليون لغم 
مزروع وماليين المقذوفات غير المنفلقة إضافة إلى بين) 8-10( أشخاص هم 
التطهير لغم واحد تكلف )350  كما أن عملية  ضحايا األلغام والمقذوفات يومياً 
دوالر( . منوهاً على أن األلغام األرضية والمقذوفات غير المنفلقة تشكل في هذه 
االجتماعية،  الناحية  من  للسكان  الحياة  جوانب  لكل  خطيراً  تهديداً  المرحلة 
إعادة  عمليات  ولكل  والصناعي،  واالقتصادي  العمراني،  وللتطور  واإلنسانية، 
العالم  اإلعمار في العراق.ويشير جهاد في الوقت ذاته أن هناك الكثير من دول 
تعاني من مشكلة األلغام المزروعة وانتشار المقذوفات غير المنفلقة على أراضيها 
بسبب النزاعات اإلقليمية أو الحروب الداخلية الفتا إلى أن إحصائيات األمم المتحدة 
لغم موزعة على أراضي )64( دولة  أكثر من )110( ماليين  إلى وجود  تشير 
وهذه األلغام تقتل أكثر من )800( شخص شهرياً من الرجال والنساء واألطفال 
األبرياء. أما في العراق فإن التقارير تشير إلى وجود أكثر من )26( مليون لغم 
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جميع  على  تنتشر  والتي  المنفلقة  غير  المقذوفات  ماليين  إلى  إضافة  مزروع 
األراضي العراقية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وتغطي الكثير 
من األراضي الزراعية والصناعية واالقتصادية إضافة إلى انتشارها في مناطق 
آهلة بالسكان، وأن هذه األعداد من األلغام والمقذوفات غير المنفلقة هي أعداد 
المتزايدة من اإلصابات  بعد األعداد  بالظهور  نتائجها  بدأت  مرعبة ومخيفة وقد 
اليومية المختلفة بين المواطنين العراقيين حيث تشير بعض التقارير غير الرسمية 
أكثر من  بلغت  الحرب األخيرة  نهاية  بعد  الشهر األول  بأن عدد اإلصابات خالل 
)320( شخصاً في المنطقة الشمالية وحدها وأن هناك ما بين )8-10( إصابات 

يومياً في العراق نتيجة انفجار األلغام أو المقذوفات غير المنفلقة.

التأثير االجتماعي واإلنساني
يضيف زاحم في دراسته، مما الشك فيه فإن اإلصابات الناتجة من انفجار األلغام 
وإحداث  األشخاص  جرح  أو  موت  تسبب  بأنواعها،  المنفلقة  غير  والمقذوفات 
تشوهات خلقية، موضحاً آثارها النفسية المدمرة على الفرد، واألسرة والمجتمع، 
إلى  والمشوهين  والمعوقين  بالعاهات،  المصابون  األشخاص  يتحول  وسوف 
أشخاص غير قادرين على العمل والعطاء، وعاجزين عن السير والحركة. ومن 
المعلوم بأنه على الرغم من وقوع حوادث يومية سببت وال تزال في موت وجرح 
الكثير من المواطنين األبرياء خاصة األطفال إال أن الخطر الحقيقي حسب قوله  
الطبيعية  الحياة  يبدأ مع عودة  الخطر  بعد فهذا  يبدأ  لم  األلغام والمقذوفات  لهذه 
وعودة السكان إلى قراهم وحقولهم وينتشر الناس من عمال وفالحين ورعاة في 
وتبدأ مجموعات اإلدامة والصيانة للمعامل والمصانع والمنشآت الحكومية وخاصة 
تلك المنتشرة خارج المدن والتي تعرضت إلى عمليات القصف أو زرعت حقول 

ألغام حولها أو فيها، أو على الطرق والمحاور المؤدية إليها.

برامج توعوية
المخلفات  من  التوعية  قسم  مدير  عبر  جانبها  من  أكدت  األحمر  الهالل  جمعية 
الحربية محسن عبد الحسن سعدون قائالً : خريطة األلغام في العراق تمتد عبر 
الشريط الحدودي المحاذي لدول الجوار كونها كانت سابقا ساحة حرب مما خلفت 
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تركة ثقيلة من ألغام ومخلفات جوية غير منفلقة، لذا فأن موضوع األلغام شائك 
ومعقد ويقسم إلى خمسة عناوين :

1 – اإلزالة  -2 التوعية -3 مساعدة الضحايا -4 تدمير المخلفات -5 المدافعة 
ويضيف محسن جمعية الهالل األحمر وبحكم عملها اإلنساني تبنت برنامج عمل 
التوعية من مخاطر األلغام حيث بدء عام 2002 في أربعة محافظات جنوبية )هي 
البصرة و ميسان وذي قار والمثنى( بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 
والدفاع المدني وكان يسمى هذا البرنامج تقييم االحتياجات ويشير محسن بعدها 
15 محافظة وال زال  2003 شامالً  التوعية عام  الفعلي في برنامج  العمل  بدء 

مستمر لحد اآلن. 

وزارة البيئة
االقتصادية  الناحية  البيئة من  تواجه  التي  التحديات  أكبر  العراق من  في  األلغام 
واالجتماعية وأيضا التنمية، الدكتور وكيل وزارة البيئة ومدير دائرة شؤون األلغام 
كمال حسين لطيف صرح للمواطن قائالً :هناك معالجات إلزالة األلغام لكنها ليس 
والتخلص من  المهام  لتنفيذ  أكبر  أكبر وقدرة  إلى دعم  الطموح،تحتاج  بمستوى 
األلغام مبيننا،أن وزاره البيئة وضعت إستراتيجية وطنية بمساعدة األمم المتحدة 
وهذه اإلستراتيجية تحتاج إلى 10 سنوات من العمل والتنفيذ وفق معايير اتفاقية 
العراق خالي من  يكون  بأن  والتي نصت  بنودها  العراق على  )أوتاوا(التي وقع 
األلغام عام 2018. مشيراً إلى أن هذه اإلستراتيجية وضعت على ضوء معلومات 
المسح ألتأثيري الفتا إلى هذا المسح وحده ال يكفي نحن بحاجة على مسح غير 
التقني الذي أعدته دائرة شؤون األلغام والدفاع المدني وبعض الشركات العالمية 

والمحلية في وهذا المسح شمل كافة المحافظات الجنوبية والشمالية.

المسح غير التقني وجولة التراخيص النفطية 
يضيف الدكتور كمال بدأنا العمل أوال في محافظة ذي قار كونها تعد األقل تلوثاً عن 
باقي المحافظات حيث عدها كمال خطوة متكاملة ومناسبة للقيام بإجراء المسح مع 
الشركاء والجهات األخرى حتى إذا انتقلنا إلى محافظة أخرى أكثر تلوثاً ال نواجهه 
عقبات لوجستية أو عقبات نقل المعلومات إلى قاعدة البيانات بشكل سلس،موضحاً 
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تعاقدت مع شركات  التي  العراقية  النفط  يتم عن طريق شركات  اآلن  العمل  بأن 
ألغام  فيها  توجد  مناطق  (في  والثانية  )األولى،  التراخيص  جولة  ضمن  عالمية 
ومخلفات غير منفلقة. ويصف كمال بأن هناك حملة كبيرة من قبل هذه الشركات 
إلزالة األلغام في مناطق عديدة من العراق، حيث كان من المتوقع أن ينجر عام 
2010 من العمل بنسبة 2 % من مجمل األراضي الملوثة. مبيناً أنه ضمن جولة 
التراخيص حصلنا على معدل 5 % من نسب اإلنجاز  ومن المتوقع في السنوات 
كما  المحافظات،  مجالس  طريق  عن  كبير  بشكل  إزالة  نسب  تكون  بأن  القادمة 
ويعتقد دكتور كمال بأن الميزانية أيضا في السنوات المقبلة ستتضمن مبالغ كبيرة 

إضافية لمجالس المحافظات لمشروع برنامج إزالة األلغام.

رؤية غير واضحة
وزارة الدفاع شريك قوي في هذا الجانب باعتبارها أحد األذرع التنفيذية لبرنامج 
في  اإلزالة  بقوة إلغراض  تدخل  أن  كمال  دكتور  ويتأمل  العراقي  األلغام  شؤون 
السنوات المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن برنامج إزالة األلغام برنامج غير 
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مفهوم من أغلب الساسة في العراق ومن المفترض أن يكون برنامج إزالة األلغام 
الدفاع  لكن األخوة في وزارة  المدنية  اإلدارة  بيد  أوتاوا(   ( اتفاقية  بنود  ضمن  
يعتبرون بأن الملف هو عسكري وال بد من أحالته للجهات العسكرية حصراً لكن 
وزارة البيئة رفضت ذلك ألن متطلبات العمل العالمية واألمم المتحدة تشير إلى أن 

يكون الملف بيد المدنيين حصراً.

وزارة الدفاع تعرقل العمل
برنامج   لديها رؤية واضحة عن موضوع  تكن  لم  الدفاع  بأن وزارة  كمال  يبين 
إنساني.منوهاً على أن هناك  بأنه ملف ذات بعد  إزالة األلغام حيث وصفه كمال 
مشاكل كبيرة بخصوص هذا الملف تم على أثرها تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة 
البيئة. الدفاع، ووزارة األمن القومي،ووزارة  رئيس الوزراء، وعضوية وزارة 
لضمان تنسيق العمل المشترك. بعد أن سببت وزارة الدفاع الكثير من المشاكل 
الشركات، ومره  تفويض  بأنها مره توقف  يذكر كمال  التنفيذي  المستوى  وعلى 
تمنع دخول األجهزة والمعدات، ومره تحاول أن تدقق في القضية األمنية لبعض 
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األشخاص العاملين في ملف األلغام.متسائالً إذا كانت الدفاع ال تقبل بعمل الشركات 
وحسب  كمال  الدكتور  يدرك  حيث  الملف.؟  بهذا  تتكفل  ال  لماذا  إذن  والمنظمات 
المعايير العالمية لبرنامج إزالة األلغام بأن عمل وزارة الدفاع ال يطابق هذه المعايير 
البصرة االروائية   الن عملها ضعيف ويضرب مثاالً على ذلك ما حصل في قناة 
فقدنا ثالثة من أكف الضباط الموجودين بعد أن تكفلت وزارة الدفاع بإزالة األلغام 
في هذا المشروع لمدة شهرين حيث أمتد العمل لفترة )8 (  أشهر ولم ينجر بعد.
فالعمل يتقدم ببطء وغير مطابق لمعايير األمن والسالمة العالمية.وحث كمال من 
أكبر من  الملف حسب قوله هو  بأن تعرف قدر نفسها الن  الدفاع  جانبه وزارة 
إمكانيات وزارة الدفاع. يقول كمال الشواهد والتجارب كثيرة وما حصل في كبموديا 
هو دليل على أن الجهد العسكري ال يتعمد لدى أغلب الشركات العالمية التي تروم 
بإزالة  تكفلت  أن  بعد  كمبوديا  في  الدفاع  وزارة  بأن  كمال  يقول  االستثمار،حيث 
األلغام رفضت شركات التأمين والشركات المستثمرة الدخول لكمبوديا واالستثمار 
فيها كون ما قامت به وزارة الدفاع الكمبودية غير مطابق للمعايير العالمية مما 

تسبب في خسارة كمبوديا 13 سنة من التنمية. 
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ونظراً لإلجراءات الروتينية المعقدة لم نستطع الحصول على تصريح مباشر من 
قبل وزارة الدفاع  

تحديات كبيرة 
ومن جانبها عبرت ) كرستين مكناب ( نائب ممثل األمم المتحدة في العراق عن 
قلقها حيال ملف األلغام إذ عدته من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية 
وكونه يهدد حياة العراقيين في العيش بحرية وأمان ويهدد التنمية االقتصادية إذ 
تغطي األراضي الملوثة نتيجة األلغام مساحة تبلغ 1.730 كيلو متر مربع حيث 
تسبب هذه المساحة الضرر ل)1.6 ( مليون عراقي، وتشير مكناب إلى أن العراق 
من أكثر البلدان الملوثة باأللغام إذ تقدر نسبة األلغام في العراق حسب اإلحصائيات 
بأن  نفسه  الوقت  لغم منوهة في  لدينا بحوالي 26.000.000 مليون  المتوفرة 
األمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها في العراق للتصدي لهذا التحدي وتحاول 

السبل  بكافة  العراقي  الشعب  دعم 
إحصائيات  وحسب  المتاحة.مبينة 
ال��م��واق��ع  أن  ال��م��ت��ح��دة،  األم���م 
المزروعة باأللغام في العراق نحو 
وتؤثر  مربعاً  كيلومتراً   1,730
نسمة.  مليون   1.6 حوالي  على 
األرض��ي��ة  األل��غ��ام  تسببت  وق��د 
والذخائر غير المنفجرة في قتل أو 
جرح مواطنين عراقيين اثنين في 
عام  خ��الل  أسبوع  كل  المتوسط 
منهم  بالمائة   80 وكان   ،2009
أعمارهم  تتراوح  وشبان  فتيان 
بين 15 و29 سنة. كما تعرض ما 
بين 48,000 و68,000 عراقي 
األل��غ��ام  بسبب  األط����راف  لبتر 
األرضية والذخائر غير المنفلقة.   
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دموع وآهات، صرخات و أنين..،
 هكذا واقع المرأة المعاقة في العراق....!!

المحن واالرهاب  الحروب واالزمات وبقي شعبه تحت سطوة  فيه  فتكت  بلد  في 
والفقر والبطالة، وقعت وطأة المعاناة على الشريحة االضعف واالكثر ضررآ من 
ذلك الواقع المرير الذي مر به عراقنا الغالي  اال وهي شريحة المعاقين وخصوصا 

النساء.
وقبل ان نلقي الضوء على آالمهن ومكابدتهن وسط قسوة الحياة وموقف الجهات 
المعنية من واقعهن المرير نستمع الى حكاية المعاقة زينب والتي تحدثت لوكالة 

انباء فجر السالم)واف( قائلة: 
منذ كنت طفلة وعقلي مازال تكتنفه البراءة احسست بالحرمان واني اقل حظاً من 
اقراني، فهم يدركون االشياء كما يشتهون ويتمنون وانا ال انالها اال ماندر وال 
دائمآ  فاالحضان  الحنان  من  ارتوي  لم  كبرت ونضج عقلي  قلت حين  ان  اغالي 
تتلقف السليمين واالصحاء واظل بعينين دامعتين وعوقي الذي يبعدني عن الفرحة 

والسعادة في معظم االحوال.
ازدات معاناتي حين نما عودي واصبحت شابة وكانت صدمتي كبيرة حين ظهر 
الفرق بيني وبين اخواتي فما ان اكملن دراستهن حتى تهافت المتقدمين للزواج 

منهن، وانا بقيت مركونة في سجني االبدي.
ابدياً، بعد ان  وبعد وفاة والدي واجهت من القساوة والحرمان ادمت قلبي حزناً 
المثبت في القسام الشرعي بذريعة ان  قرروا حرماني من حقي في ملك والدي 
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المتقدم للزواج مني يكون طامع بحصتي من المال وليس بي وما يؤلمني جداً ان 
من امن بهذا القدر الظالم وروج له هي والدتي.

قبل ان ننتقل الى اراء المعاقات االخريات نود ان نفصح ماعندنا ونقول: قبل كل 
واعطاء  المعاقين  االشخاص  وحقوق  االعاقة  بقضايا  الوعي  تعزيز  علينا  شئ 
حقوقهم حسب المادة )25( من االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي صدر عام 
1945 والذي نص على ان كل شخص لديه الحق في تأمين معيشته في حالة 
الظروف  نتيجة  المعيشة  فقدان وسائل  ذلك من  والعجز وغير  البطالة والمرض 

الخارجة عن ارادته.

معاناة ال تنتهي
كثيرة هي المعاناة وكبيرة هي الجراح والتنتهي عند شريحة المعاقات وتطل علينا 
)سلوى سعيد( لتشكو الحرمان والرعاية من المقربين منها ومن الدولة والجهات 
ذات العالقة وقالت ل��)واف( : دوماً اجد نفسي وحيدة يفترسني المرض ويقتلني 
آلآلمي  بلسم  تكون  امل  يهبني  راع  وال  معين  من  وال  لحظة،  كل  عند  الصمت 
والكرسي  كالدواء  لمثل عوقي  احتاجها  التي  الخدمات  ابسط  افتقد  وانا  وعذابي 
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المتحرك وعصا اتوكأ عليها ورغم ذلك واجهت واقعي المؤلم بشجاعة وصبر نافذ 
هوايتي  تطوير  على  فواكبت  المنضدة  كرة  لعبة  في  طموحي  احقق  ان  وقررت 
وبذلت جهوداً في التمرينات بعد ان انضممت لفريق المعوقين في هذه اللعبة حتى 
حققت مااريده وحصدت ثمرة كفاحي في الفوز ببطولة العراق في كرة المنضدة 

للمعاقات منذ عام 1989.
مما  المهني  التأهيل  دائرة  في  والطفل  المراة  )نادية علي( مسؤولة  تحدثت  كما 
وكذلك غياب  الدولة  دوائر  في  امامها  العمل  مجال  فتح  المعاقة من عدم  تعانيه 
احباط  ماشكل  وهذا  الرياضة  مجال  في  بالمتميزات خصوصآ  واالهتمام  الرعاية 

ويأس لديهن.
)فاتن حسين( عانت من قسوة زوجها اكثر من عوقها وهي ضحية تفجير ارهابي 
خلف لها عوقآ مستديمآ في ساقها وادى ذلك الى انفصال زوجها عنها ويسلبها 
اعز مالديها في الدنيا وهم اوالدها وقالت: تخلى عني زوجي بسبب عجزي عن 
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اداء واجباتي البيتية والعائلية وشعوره بالخجل امام نظرة المجتمع على عوقي 
عندها توقفت فاتن عن الكالم بعد ان تعثرت بدموعها واجهشت بالبكاء.

)اريج صبري( موظفة في قسم االشراف الفني لوزارة التربية قالت: بالرغم من 
رعاية اسرتي وتحملهم اعباء الذهاب االياب الى دائرتي اال اني اعاني من حالة 
الى  توصيلي  مهمة  عائلتي  تتحمل  متى  الى  واتسائل  اهلي  يبديها  التي  الشفقة 
دائرتي وتم عودتي لمنزلي اال كان االجدر ان تتكفل الدولة بهذا االعباء واقترح 
ان تزودنا الحكومة بسيارات خصوصي تستوفي اثمانها باالقساط كما فعلت مع 

عموم المواطنين .
واضافت اريج ان المعاقين من المستشفيات الخاصة بهم وكذلك عدم توفر االجهزة 
واللوازم الطبية والعكازات الخاصة بنا وهناك نقص في الكوادر الطبية الخاصة 
بالمعاقين، فمثال يحتاج عوقي الذي ولده لقاح فايروسي اخذ بالخطأ الى عملية 
كبرى في العصب تستدعي اطباء اجانب مهرة للقيام بها اال ان الظروف السيئة 

في البلد ادت الى عزوف هؤالء من السفر الى العراق.

آراء المواطنين
)ستار جبار( يرى ان جزء غير قليل من المعاقين هم ضحية االنفجارات ومحرمون 

من العالج المطلوب واالحتياجات الخاصة بهم وقال:
الرعاية  االهمال وعدم  تعاني  التي  الشريحة  الدولة حاجات هذه  تلبي  ان  نطمح 
ال  وانا شخصيا  والحرمان  الوحده  تكابد  حياتها  ستقضي  النها  االناث  خصوصا 

ارغب بالزواج من معاقة النها عاجزة عن تلبية خدمتي.
)جاسم جمعة(يقول من الخطأ ان يعاب االنسان على عوقه النه قدراً فرض عليه 
وليس من صنعه وعلينا اعطاء حقه اسوة بالدول الحضارية المتقدمة، باعتباره 
انسان له حق العيش بسالم وامان وعلى الجهات المعنية في مقدمتها وزارة العمل 
والرعاية االجتماعية بذل الجهود للوقوف بجانب هؤالء وتقدم العون االزم لهم 

والمطالبة بحقوقهم.

 دور وزارة الصحة 
في لقاء لوكالة أنباء فجر السالم )واف( مع )احمد الساعدي( معاون مفتش العام 
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لوزارة الصحة. طرحنا عليه شكاوى المعاقين بعدم توفير االجهزة المستلزمات 
الطبية الخاصة بالمعاقين فأجابنا: 

بأن هناك مراكز صحية ومستشفيات تابعة لوزارتنا خاصة باصحاب االحتياجات 
الخاصة ونسعى من خاللها لتوفير االجهزة الخاصة وخصوصا الكرسي التي هي 

نوعين.
فيما يخص الشلل النصفي والرباعي تكون من اختصاص مستشفى ابن القف/بغداد 
وكذلك مركز الكاظمية فأذا كان شلل نصفي يجهز المعاق بعربة مدولبة واذا كان 
رباعي يجهز بعربة كهربائية بعد فتح ملف لكل مريض  العاده فحصه وتبديل 

عربته كل سنتين .
وهناك ايضاً ورشة خاصة لصناعة االطراف وهناك لجان مختصة بفحص المريض 
واالطراف  السمعية  واالجهزة  كالكراسي  طبية  اجهزة  من  مايلزم  وتخصيص 

والعكازات ويتم توفيرها مباشرة بعد قرار اللجان.
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واضاف الساعدي ان ماياخذ عليه لدى المعاق انه ال يعتني بالجهاز الطبي وال 
يتقيد بالشروط الحفاظ عليها.

مثال الجهاز السمعي ضرورة نزعه قبل االستحمام لكن مع االسف كثير من المرضى 
ببيع  المعاقين  بعض  قيام  اكيده عن  معلومات  لدينا  وهناك  الشرط.  بهذه  اليتقيد 
العربات المجهزة من قبلنا واستبدالها باخرى رديئة الن اثمانها عالية ومن مناشئ 
المناشئ  من  البضائع  نستورد  ال  نحن  علما  واالنكليزي  االلماني  منها  عالمية 

الرديئة.

موقف دائرة الرعاية
االجتماعية  الرعاية  دائرة  كانت مع )خضير عباس( مدير اعالم  االخيرة  وقفتنا 
ورعاية  دعم  في  الرعاية  تبذلها  التي  الجهود  وعن  الخاصة  االحتياجات  لذوي 
المعاقين والذي تحدث لوكالة أنباء فجر السالم )واف( قائالً: نبدأ االهتمام بالمعاقين 
منذ سن السادسة ولغاية السادسة عشر من خالل ادخالهم معاهد تربوية وتعليمية 

وتنقسم الى قسمين.
القسم االول/االعاقة العقلية البسيطة

القسم الثاني/المكفوفين صم وبكم اعاقة حركية 
الرعاية االيوائية: ويكون المعاق شديد االعاقة ودخل ملجأ النه غير قادر على 
حركة نفسه وتكون خدمته متواصلة وعلى طول ساعات اليوم مع وجود من يعتني 
به من حيث الطعام واالكساء وغيرها، وهناك خدمة التشغيل الذي تخرجوا معاهدنا 
للنساء  الخياطة  مثل  منوعة  بورش  تاهليهم  بعد  معينة  اعمال  او  وظائف  في 

والنجارة والحدادة للرجال.
وفي الختام

قبل  أن أنهي سطور معاناة المعاقين وجدت بأن تحقيق مطالب هذه الشريحة ال 
يمكن ان نتحقق دون ان يتم تعريف المجتمع بأهمية الشعور االنساني عند التعامل 
مع المعاق بأعتبار ان ذلك سيحقق له مكانة اجتماعية مرموقة قبل ان تنصفه بقية 
المؤسسات الحكومية سواء كانت وزارة الصحة ام العمل والشؤون االجتماعية .. 

تلك دعوى ال غير...!!....انتهى)س.خ(
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التلوث يهدد حياة مليار شخص
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في  التلوث  البحوث في شؤون  أحد مؤسسات  تقرير  رافقت  التي  الصور  اثارت 
العالم القلق الشديد، فهي تظهر البقاع التي تعتبر من االكثر تلوثا وهي ال تتواجد 

في مناطق مهجورة بل سكنية وكثافة السكان فيها عالية.

المناطق السكنية االكثر تلوثا في العالم
    فحسب التقرير الذي وضعته مؤسسة بالك سميث االميريكة في فلوريدا في 
االماكن التي توجد فيها اعلى نسبة من الرصاص والغازات االكثر سموما المختلطة 
بمياه الشرب ال يكتب للناس الساكنين هناك الحياة الطويلة، ومعدل االعمار قصير 
جدا، لذا تحاول المؤسسة محاربة هذه الظواهر منذ عام 1999 باظهارها االماكن 

الملوثة فوق كوكبنا هذا.
    ويشير التقرير الى ان تلوث البيئة وبالتحديد مياه الينابيع واالنهر والبحيرات 
في العالم يسبب اصابة حوالي مليار انسان بامراض مختلفة وتصل نسبة الوفيات 
في البلدان النامية الى عشرين في المائة، وُخمس هذا المناطق توجد في بلدان 
االتحاد السوفياتي سابقا، لذا وضعت على قائمة البلدان العشرة االكثر تلوثا في 

العالم.
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    وحسب جدول المنظمة فان تسرشينسك في روسيا من اكثر البلدان تلوثا ان 
المواد  براميل  تختلط  فيها، حيث  السكنية  المناطق  بعض  او  انهارها  او  مياهها 
باالصابة  يسبب  الناس،ما  منها  يشرب  التي  االنهر  جانب  الى  المتروكة  السامة 
بامراض غير عادية وبالتالي فان متوسط االعمار للرجال هناك ال يتعدى ال42 

وللنساء ال47 سنة.
    وفي جنوب روسيا حيث كان يتدرب الجيش الروسي زمن الحرب الباردة توجد 
كميات مخيفة من المواد الخطيرة كمادة السارين وفي اكس ولفيسيت وال تهدد فقط 
حياة السكان هناك، بل الحقت االذى بالبيئة ما جعل التربة غير صالحة للزراعة، 
لذلك هي موت االف االسماك بسبب تسمم مياه االنهر. وفي  والمحصلة االولى 
تعيش من  ان  يمكنها  ال  التي  الطبيعية  ثرواتها  تسبب  الروسية  نورلسك  منطقة 
دونها بموت االنسان والحيوان. فاستخراج النيكل والنحاس وكوبالت والرصاص 

والسيالن يتم بشكل بدائي، كما ترمى النفيات في المناطق السكينة دون حرج.
    ولم تتحرك الحكومة في البيرو حتى االن لمواجهة مخاطر المواد السامة التي 

ترميها المصانع في االنهر في بلدة
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    ال اورويا. فالتحليالت مخبرية اكدت على احتواء مياه الشرب على مواد خطيرة 
جدا مثل الزنك والنحاس والرصاص، واالكثر عرضة للخطر هم الحوامل واالطفال 

الذي يلعبون الى جانب االنهار.
    وفي بلدة هاينا بجمهورية الدومينيكانا في المحيط الهاديء اختلط الدم بالرصاص 
خبراء  بعض  يقول  كما  المهجورة  والمناطق  االنهار  في  المصانع  ترميه  الذي 
البيئة، وهذا سبب تشهويها لالطفال والحق اضرار كبيرة في العيون، كما ظهرت 
عوارض غير عادية لدى بعض السكان. ونفس الشيء ينطبق على كبوي ثاني 
اكبر المدن في زامبيا، حيث يسكنها 250 الف نسممة ويزداد التلوث فيها نتيجة 
النفايات من الرصاص ومادة كادمنيوم الشديدة الخطورة على حياة االنسان التي 
التشويه  عدا  لذلك  نتيجة  شخص  الف  من  اكثر  سنويا  ويموت  المناجم  ترميها 

الخلقي لدى االطفال.
    وتحدث التقرير عن سكان بلدة النفين في الصين حيث يتنشق سكانها يوميا 

كميات كبيرة من السموم بسبب المصانع.
    وفي ميلو سو في قرقيستان تعوم نفايات اليورانيوم والسيونيد في مناطق غير 
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بعيدة عن السكان، ففي هذه المدينة يعيش حوالي 23 الف نسمة واالن اقترح 
البنك الدولي مساعدة الحكومة الزالة هذه النفايات الخطيرة.

النفايات في  الكيمائية  للمواد  القى مصنع  الهند وبالتحديد في رانيبات      وفي 
مكبات تقع في مناطق سكنية، ومع ان الحكومة امرت باغالقه عام 1996لكنها 
لم تنظف محيطه من النفايات التي وتقدر ب1،5 مليون طن من الكروم وغيره ما 

سبب تلوث المياه الجوفية وتهديد حياة 3،5 مليون شخص.
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الـ UN: هناك مليون عراقي بحاجة للمساعدات 
الغذائية

بغداد : احمد نصير

يحتفل  الشعار  هذا  تحت  واألمل(  الجوع  بين  جسراً  تمد  الغذائية  )المساعدات 
الماليين من الناس حول العالم باليوم العالمي للغذاء .

و يسلط برنامج األغذية العالمي التابع لالمم المتحدة الضوء على الدور الحيوي 
الدعم  توفر  حيث  اإلنسانية  األزم��ات  أثناء  الغذائية  المساعدات  به  تقوم  الذي 
للمتضررين في أعقاب الكوارث، وتساعد على بناء قدرة المجتمعات على التكيف 

خالل األزمات، وهي أمر ضروري لضمان األمن الغذائي.
اليوم  ذكرى  »في  العراق:  في  للبرنامج   القطري  المدير  كالون،  إدوارد  وقال 
تحسين  في  العراقية  الحكومة  مع  الوثيق  بتعاوننا  نحتفل  اليوم،  للغذاء  العالمي 
الغذائي.  األمن  النعدام  المعرضة  المستضعفة  للفئات  االجتماعي  األمان  شبكات 
وبينما يتحسن وضع األمن الغذائي في العراق، من المهم أن نتذكر أن هناك قرابة 
األغذية  برنامج  يعمل  ولذلك  الغذائية،  المساعدة  إلى  في حاجة  المليون شخص 
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العالمي عن كثب مع الحكومة العراقية لضمان أن هؤالء األشخاص يحصلون على 
احتياجاتهم الغذائية األساسية.«

مع بداية عام 2010، أطلق البرنامج في العراق عملية لإلغاثة واإلنعاش تستغرق 
على  العراقية  الحكومة  قدرة  وبناء  المستضعفة  الفئات  احتياجات  لتلبية  عامين 
برامج  )مثل  فعالة  أمان  شبكات  وتنفيذ  لتصميم  والمؤسسي  المحلي  المستويين 
التغذية المدرسية، وصحة األم والطفل والتغذية، والنقد مقابل العمل( وذلك لحماية 

المحتاجين ودمجهم في المجتمع واالقتصاد.
جميع  »في  العالمي:  األغذية  لبرنامج  التنفيذي  المدير  شيران،  جوزيت  وقالت 
الناس من الجوع إلى  الذي يعبر عليه ماليين  العالم، نحن بمثابة الجسر  أنحاء 

األمل.
وأضافت: »يقدم البرنامج مساعدات غذائية إلنقاذ األرواح في خضم األزمات مثل 
الجفاف في منطقة القرن اإلفريقي. وفي بلدان مثل ليبيا، نقوم بدعم المجتمعات 
التي تجاهد للتعافي من األزمة. وفي أماكن مثل هايتي، نواصل العمل مع الحكومات 
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والمجتمع المدني لبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث.«
وتعتبر اإلغاثة واإلنعاش والقدرة على التكيف هي الركائز الثالث التي تحدد عمل 
البرنامج في أكثر من 70 بلدا حول العالم، حيث نقدم المساعدات الغذائية األكثر 

فعالية ومالئمة إلى ما يقرب من 100 مليون شخص هذا العام.
»أسعار المواد الغذائية- من األزمة إلى االستقرار« هو موضوع »اليوم العالمي 
للغذاء« لهذا العام. ويبرز هذا الموضوع الدور الذي يمكن أن تقوم به المساعدات 
الغذائية في حماية المجتمعات الفقيرة التى هي فى أمس الحاجة إلى الغذاء والتي 
العالمي مجموعة  األغذية  برنامج  الغذائية. يستخدم  المواد  أسعار  بتقلبات  تتأثر 
أجل  من  يكافحون  الذين  الناس  احتياجات  لتلبية  المبتكرة  األدوات  من  متطورة 
الحصول على الغذاء الذي يحتاجونه ألسرهم كل يوم، بما في ذلك تلك األسر في 
كثير من البلدان النامية التي تتحمل تبعات االضطراب في أسواق الغذاء العالمية.

• التغذية – من خالل العمل مع الحكومات والقطاع الخاص، يقوم البرنامج ببناء 
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القدرات في البلدان النامية ليمكنها من إيجاد حلول محلية لمجابهة الجوع، مثل 
المنتجات الغذائية التكميلية عالية القيمة الغذائية لألطفال والتى قمنا بالمساعدة 

في إنتاجها في باكستان، ونخطط إلنتاجها في إثيوبيا.
• مساعدات نقدية أو قسائم- عندما يتوفر الغذاء ويكون التحدي األكبر هو القدرة 
على شرائه، يستخدم برنامج األغذية العالمي على نطاق واسع أدوات مبتكرة مثل 
القسائم الغذائية اإللكترونية أو المساعدات النقدية لألسر غير القادرة على شراء 

المواد الغذائية من المحالت التجارية واألسواق.
• دعم صغار المزارعين- يمكن تعزيز األمن الغذائي في البلدان النامية من خالل 
تمكين صغار المزارعين. ومبادرة برنامج األغذية العالمي للشراء من أجل التقدم 
)P4P( هي مشروع تجريبي ُيطبق في 21 بلدا ويقدم للمزارعين الخبرة التي 

تمكنهم من تحسين نوعية وحجم منتجاتهم وتربطهم على نحو أفضل باألسواق.
العالم  في  إنسانية  منظمة  أكبر  المتحدة هو  لألمم  العالمي  األغذية  برنامج  ويعد 
لمكافحة الجوع. ويقدم البرنامج كل عام مساعدات غذائية إلي أكثر من 90 مليون 

شخص في أكثر من 70 بلداً حول العالم.
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التخطيط: نسعى لتشغيل 3 ماليين عاطل
بغداد/ المستقبل العراقي 

مواطن،  ماليين   3 لتشغيل  خطة  اإلنمائي عن  والتعاون  التخطيط  وزارة  أعلنت 
مؤكدة ان عدد الفقراء في العراق سيبلغ 5 ماليين شخص في عام 2014، بدالً 

من التقديرات المتوقعة ببلوغه 7 ماليين.
إن وزارة  الهنداوي:  الزهرة  التخطيط عبد  باسم وزارة  الرسمي  المتحدث  وقال 
التخطيط وضعت خطة لتشغيل 3 ماليين مواطن عراقي من خالل تفعيل القطاع 

الخاص وتنظيم توزيع  الوظائف في القطاع الحكومي.
وأضاف: انه من المتوقع أن يصل عدد الفقراء  إلى  5 ماليين بدالً من 7 ماليين 
مواطن عام 2014، من خالل رفع مستوى دخل العمل للفقراء، وتوسيع الحماية 
العمل«. فرص  وتوفير  التعليم،  وتحسين  أفصل  سكن  وتوفير  لهم،  االجتماعية 
وتابع الهنداوي ان العراق يعمل من خالل لجنة عليا لمكافحة الفقر تضم 22 نائباً 
من  بدالً   % 16 إلى  وإيصاله  العراق  في  الفقر  ظاهرة  من  للحد  وزي��راً  و12 
%23« مبيناً ان »عوامل انتشار الفقر في العراق يعود إلى سوء تصريف الموارد 

االقتصادية وأحداث العنف والحروب وعقوبات اقتصادية.
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قرب انطالق مشروع الخدمات الصحية عبر الرقم 
404 لغرض سرعة االستجابة للحاالت الصحية 

الحرجة
أعلنت وزارة الصحة عن قرب تأمين الخدمة الصحية بواسطة الهاتف وعبرا لرقم 
لوزارة  العام  المفتش  وقال  النهائية   مراحله  الى  المشروع  وصل  ان  404بعد 
خدمة  لتامين  باستعداداتها  مستمرة  الوزارة  بان  محسن  عادل  الدكتور  الصحة 
جديدة وضعتها لتقديم الخدمات الصحية عبر الهاتف 404 جاء ذلك خالل تجواله 
في اروقة مركز االستشارة الطبية الهاتفية في مدينة الطب مطلعا على الخطوات 
االخيرة النطالق هذا المشروع الذي يهدف الى الحد من معاناة المواطن الصحية 
بعد اوقات الدوام الرسمي والذي ليس امامه غير المستشفيات االهلية او عيادات 
االطباء الخاصة حيث تبلورت الفكرة الفادة جميع المواطنين لالستفسار عن اية 
حالة مرضية اذ سيتم تسجيل استمارة اولية للمعلومات ثم يتم تحويل المتصل الى 
الطبيب المختص اذ ان بعض الحاالت المرضية ال تحتاج الى عالج بل الى تطمين 
..واما الحاالت التي تحتاج الى العالج فيتم االتصال باحدى المستشفيات القريبة 

من محل سكن المتصل وتوجيه سيارة اسعاف لنقله اليه وخالل نصف ساعة ..
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الصحة ..دراسة و بحث االهداف المعدلة للخطة 
االستراتيجية لالعوام 2011 – 2013

بينت وزارة الصحة وفي وقت سابق االهداف المقترح  تعديلها  لخطتها االستراتيجية 
العامة المعلنة سابقا ) 2009 - 2013 ( حيث تضمنت تطوير وتوسيع مستوى 

االهداف بما يتوافق مع الخطة االنمائية لاللفية .
جاء ذلك من خالل اجتماعات اللجنة العليا برئاسة السيد الوكيل االداري للوزارة 
التعديالت  على  المعنية   الوزارة  دوائر  في  العامين  المدراء  السادة  عضوية  و 
الجديدة  التعديالت  نصت  حيث  الموارد  وتنمية  التخطيط  دائرة  قبل  من  المقدمة 

للخطة االستراتيجية للسنوات 2011 - 2013 على ..
1990.. وخفض  عام  معدالتها  الخامسة  عن  دون سن  االطفال  وفيات  خفض 

نسبة وفيات االمهات عن معدالتها لعام 1990 وفقا لالنمائية االلفية .. 
والسيطرة على االمراض االنتقالية وتقليل نسبة الوفيات الى الحد المقبول سنويا 
في الوقت الحاضروتحديد االنتشار الموسمي لنواقل االمراض بما يؤمن الوقاية 
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والسيطرة عليها                                                                 
وتقليل امراض سوء التغذية لالطفال دون سن الخامسة  عن معدالتها الحالية ..

والكشف عن  حاالت التدرن الجديدة وو عالجها لغاية  لغاية عام 2014
وتطوير خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية ..

والعمل  العدل  وزارتي  في  العراقية  االصالح  دور  في  الصحية  الخدمات  وتعزيز 
والشؤون االجتماعية عن طريق تاهيل المالكات الطبية  ..

وتوسيع نطاق برامج التاهيل الجسدي والنفسي للمعوقين  ..
وتطوير البنية التحتية لشعب الطوارئ في المؤسسات الصحية   ..

وتطوير خدمات االسعاف الفوري  ..
وتحسين خدمات نقل الدم في العراق ..

وتطوير ادارة االزمات والكوارث بنسبة  ..
اضافة الى بعض التعديالت االخرى في مجاالت االعمار والبنى التحتية ، وتأمين 

الدواء االمن والمستلزمات الطبية .
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إدارة االجتماعات

عقد  ب��أن  سائد  اعتقاد  هناك 
وتسجيل  وفضها  االجتماعات 
المسائل  من  وقائعها  وتوزيع 
البديهية التي ال تحتاج إلى كبير 
عناء. ولعل ما نعانيه اآلن من 
من  كثير  ف��ي  إداري���ة  مشاكل 
القطاعات  ف��ي  ال��م��ؤس��س��ات 
والخاصة  الثالثة)الحكومية 
أن  حقيقة  ي��ؤك��د  وال��خ��ي��ري��ة( 
االج��ت��م��اع��ات ل��ي��س��ت ب��ه��ذا 
المستوى من البساطة والسهولة 
فيما  المشكالت  أوض��ح  ولعل 
يتعلق باالجتماعات يتمثل في : 

المشاركين يخشون من ضياع الوقت فيتجنبون االجتماعات .   •
األداء في بعض المؤسسات يتأثر سلباً بكثرة االجتماعات وطولها .   •

انعقاد االجتماعات فرصة سانحة للتسيب .   •
االجتماعات تتخبط وال تحقق أغراضها .   •

إلضاعة  استغالله  يتم  االجتماعات  أجندة  في  األخرى«  »المواضيع  بند   •
الوقت والى تمديد النقاش في موضوعات ال صلة لالجتماع بها . 

عدم االلتزام بمواعيد بداية ونهاية االجتماعات .   •
إن االجتماع الفاشل مضيعة للوقت والمال وذلك ألنه يبتعد عن غرضه أو يحضره 
أشخاص غير المعنيين بغرضه. أما االجتماع الناجح فهو ذلك االجتماع الذي يحقق 

نتائج اكبر بكثير من النتائج التي يحققها المجتمعون فرادى. 
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أنواع وأغراض االجتماعات: 
-1  االجتماع التنويري: 

يعقد بغرض التنوير فقط بما تم إنجازه من عمل أو بموقف التنفيذ فى نشاط ما أو 
لنقل أو تعديل في منشط أو سياسة ما.

-2  االجتماعات الدورية )التشاور وتبادل المعلومات(:
تعقد بشكل منتظم في حالة المشروعات والمناشط وعادة يقدم كل شخص مسئول 
هذه  وتنتهي  التنفيذ.   وسير  الراهن  بالموقف  إفادة  ما  مهمة  أو  مشروع  عن 
االجتماعات عادة بالتخطيط المشترك لما سوف يتم إنجازه حتى موعد االجتماع 

القادم حسب الخطة العامة المتفق عليها.

-3 اجتماعات لتحديد المشاكل والمعوقات:
لكيفية  التعرض  أو  توقعها  أو  تحديدها  أو  المشاكل  على  التعرف  بغرض  تعقد 

معالجتها.
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-4 اجتماعات لحل المشكالت: 
وهى تعقد لحل مشكلة أو أكثر وعادة ما يتم ذلك على مرحلتين: المرحلة األولى 
الستنباط األفكار وطرح المقترحات والمرحلة الثانية لتقييم المقترحات المطروحة 

واختيار أصلحها. 

-5 اجتماعات التقييم واتخاذ القرار:
هي االجتماعات التي تتخذ فيها القرارات )لجنة التسيير/مجلس اإلدارة( وذلك بأن 
تكون هناك أجندة معدة بشكل محدد تشمل القرارات المتوقع أن تصدر استناداً على 

مادة مكتوبة ترسل للمجتمعين قبل وقت كاف.

-6 اجتماعات تنفيذ القرارات: 
وتعقد هذه االجتماعات لتنفيذ الخطط المجازة حيث تكون المهام قد حددت والقرارات 
قد اتخذت مسبقاً وتم تحديد األشخاص المسئولين عن التنفيذ والزمن والظروف 

المطلوبة للتنفيذ. 

النواحي التنظيمية واإلجرائية في االجتماعات: 
فى  واإلجرائية  التنظيمية  النواحي  بعض  مراعاة  من  البد  االجتماعات  إلنجاح 

مختلف المراحل: 
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-1 مرحلة ما قبل االجتماع: 
التحضير الجَيد يزيد من فرصة نجاح االجتماع إذا ما أدى كل مشارك دوره بفعالية. 

وفيما يلي أدوار العناصر األساسية في االجتماعات: 

أ- صاحب الدعوة لالجتماع: 
توزيع الدعوة لالجتماع قبل وقت كاف على أن تشمل األتي: 

الغرض من االجتماع .   •
التاريخ .   •
المكان .   •
األجندة .   •

المدة التي سيستغرقها االجتماع .   •
نوع التجهيزات المتوقعة من كل مشارك .   •

وقائع االجتماع السابق )إن وجدت أو لم يتم توزيعها(.   •
يطلب من المشاركين تأكيد الحضور إن كان ذلك ممكناً .   •

والمشروبات  المأكوالت  الكهرباء،  المقاعد،  المكانية)القاعة،  التجهيزات   •
وأجهزة العرض(. 
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ب- المشاركون: 
أن يكون لديك ما تشارك به وإال فاعتذر .   •

إذا كنت ترغب فى الحضور وال تستطيع رشح شخصاً مناسباً بدالً عنك .   •
أقترح تعديالت على األجندة أن لم تكن مناسبة لغرض االجتماع .   •

الوقت  فى  االجتماع  حضور  من  تمكنك  بطريقة  األخرى  لمشاغلك  خطط   •
المحدد وبشكل مريح . 

تأكد من أن ال شئ سوف يزعجك أثناء االجتماع .   •
فى  إلَى  أوكل  ما  أديت  )هل  نفسك  وأسأل  السابق  االجتماع  وقائع  راجع   •

االجتماع السابق(. 
كن مستعداً لموضوعات االجتماع وأمض بعض الوقت فى قراءة المذكرات   •

والمواد التي أرسلت إليك . 

-2 أثناء االجتماع: 
هناك أدوار محددة لألفراد المشاركين في االجتماعات أثناء انعقاد االجتماع على 

النحو التالي: 

أوال: القائد الرسمي 
يقوم القائد الرسمي بافتتاح االجتماع ويوضح الغرض منه وتعريف المشاركين 
على المنظم وضابط الوقت في االجتماع ومسجل الوقائع والحصول على موافقتهم 

في الكيفية التي يتم بها قيام كل بعمله وفى النهاية يقوم بإنهاء االجتماع. 
ثانيا: المنظم 

فى  المشاركين  بمساعدة  وذلك  المحايد  المنظم  بدور  يقوم  الذي  الشخص  هو 
االجتماع.  تسيير  االجتماع وكيفية  التركيز على محتوى وأهداف  االجتماع على 
ويكون مسئوال عن إدارة النقاش بشكل متوازن مع حماية األفراد من االتهامات 

والهجوم الشخصي. 

ثالثا: المسجل )المقرر( 
إصدارها  تم  التى  والقرارات  االجتماع  وقائع  بتسجيل  يقوم  الذي  الشخص  هو 
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وتقديم ملخص بذلك نهاية االجتماع. 
رابعا: ضابط الوقت 

هو الشخص الذي يقوم بالحصول على موافقة المشاركين فى بداية االجتماع على 
الجدول الزمني لكل بند ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني على النحو الذي أتفق عليه. 

خامسا: المراقب 
على  الحكم  ليست  وظيفتهم  االجتماعات  بعض  في  مراقبين  هناك  يكون  أحياناً 
محتوى االجتماع ولكن بتقديم مقترحات لتحسين أداء المجموعات في االجتماعات 
القادمة. والمراقب غير مسموح له بالمشاركة في االجتماع بل يؤدى دوره في 
صمت حيث يراقب العالقات والمعامالت بين المشاركين في االجتماع وكيفية تكوين 

األفكار وطريقة القيادة. 

سادسا: المشارك 
هو الشخص الذي يشارك في االجتماع دون أن يقوم بأي من األدوار السابقة. 

اإلتفاق على األسس والقواعد: 
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من الضروري جداً أن تتفق المجموعة على القواعد واألسس الخاصة باإلجراءات 
التي تساعد على إنجاح االجتماعات. ومن هذه القواعد مايلي: 

بداية ونهاية االجتماعات في الوقت المتفق عليه حسب الجدول.   •
أسرد الحقائق أو األحداث قبل طرح األسئلة.   •

للوصول إلى قرار بشأن ما، أكتب اقتراحك بشكل واضح ومحدد، ثم قدمه   •
للمجموعة وتحمل المسئولية في الحصول على موافقة كل األطراف المشاركة. 

ذكر األسماء واألماكن المعينة عند التحدث عن مشكلة أو موضوع معين.   •
أضف شيئاً جديداً عندما تتحدث.   •
ال تنغمس في مناقشات جانبية.   •

تقاسم وقت الحديث مع اآلخرين.   •
كن مرناً.   •

خطوات االجتماع الجيد 
أ( قبل االجتماع: 

خطط لالجتماع بشكل جيد: من؟ ماذا؟ متى؟ لماذا؟ وكم؟   •
إعداد األجندة وإرسالها مقدماً لكل المشاركين.   •

إذا كنت المسئول أحضر مبكراً يوم االجتماع وتأكد من أن كل التجهيزات   •
قد تمت بالشكل المطلوب. 

ب( في بداية االجتماع: 
الزمن وتحفز من  فى  تعاقب من حضروا  المحدد حتى ال  الوقت  في  أبدأ   •

تأخروا بانتظارهم. 
ادعوا الحاضرين لتعريف أنفسهم وتوضيح توقعاتهم من االجتماع.   •

حدد األشخاص الذين يقومون باألدوار الخمسة .   •
قدم األجندة وأجرى التعديالت الالزمة إذا أستدعى األمر.   •

ضع إطار زمني واضح لكل عنصر من عناصر االجتماع. وأعط األولوية   •
للموضوعات ذات األهمية القصوى ثم األقل أهمية. 

تطلب  إذا  والصلوات  الطعام  وتناول  الشاي  تناول  للراحة،  وقتاً  خصص   •
األمر. 
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خذ موافقة كل المشاركين على النقاط 3، 4، 5 و6 أعاله.   •
راجع ما تم االتفاق عليه في االجتماع السابق وما تم تنفيذه منه.   •

ت( خالل االجتماع: 
ركز في مشكلة أو موضوع واحد في كل مرة.   •

وزع الفرص بشكل متوازن بين المشاركين.   •
لخص ما تم التوصل إليه في كل موضوع قبل اإلنتقال إلى الموضوع التالي.   •

التزم ما أمكن باإلطار الزمني المحدد لكل موضوع.   •
تأكد من التسجيل الدقيق لوقائع اإلجتماع على الدفتر المخصص لذلك )ليس   •

على أوراق متفرقة حتى ال يحدث فقدان أو تغيير لبعض وقائع اإلجتماع(. 
إنهاء  قبل  اإلجتماعات  محضر  على  المشاركين  توقيعات  على  أحصل   •

اإلجتماع. 
توجه بالشكر للمشاركين في اإلجتماع على مشاركتهم.   •

ث( في نهاية االجتماع: 
راجع الخطوات العملية التالية التي أتفق عليها. تأكد أن كل شخص يعلم   •

ماذا عليه أن يفعل ومتى. 
راجع وقائع االجتماع.   •

حدد تاريخ ومكان االجتماع التالي وحدد األجندة األولية.   •
قيم االجتماع وضع خططاً للتحسين في االجتماعات القادمة.   •

أنه االجتماع بشكل حاسم وإيجابي.   •
نظافة وإعادة ترتيب مكان االجتماع.   •

ج( ما بعد االجتماع: 
قم بإعداد وقائع االجتماع لتوزيعها على المشاركين.   •

تأكد من وصول وقائع اإلجتماع لكل المعنيين من مشاركين أو كل من له   •
صلة بالقرارات التي اتخذت في اإلجتماع. 

تابع تنفيذ الخطط والقرارات التي تم االتفاق عليها تمهيداً للتخطيط لالجتماع   •
القادم. 

عند التخطيط لإلجتماع التالي تأكد من تجنب كل أخطاء اإلجتماعاتالسابقة.   •
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