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كشف الدكتور يحيى زكريا مستشار صندوق مكافحة 

وعالج اإلدمان والتعاطي عن أن نسبة اإلدمان ىف مرص 

دخلت ىف مرحلة كارثية، حيث وصلت نسبة التعاطي 

إىل 7% متخطية بذلك املعدالت العاملية الذى تصل إىل 

5% فقط ىف كل دول العامل، مشريًا إىل أن مواجهة ظاهرة 

اإلدمان تعد قضية قومية ينبغى عىل كل مؤسسات 

الدولة أن تتكاتف معا للتصدى لها.

وأرجع زكريا - خالل لقائه مع 

املشاركني ىف املؤمتر االقليمى  

الذى نظمه مركز النيل لالعالم 

ببنها ، أسباب اإلدمان 

إيل ضعف الشخصية، 

والرغبة ىف التجربة، وحب 

االستطالع، ووقت الفراغ، 

وضعف دور األرسة، 

فضال عن بعض املشاكل 

الفردية، مبينا أن صندوق 

مكافحة وعالج اإلدمان 

بالتعاون مع الهيئة 

العامة لالستعالمات 

يقوم بتنفيذ مجموعة 

من الربامج التدريبية 

لتوعية الشباب بقضية 

املخدرات واملشكالت 

الناجمة عنها.

وحذر زكريا من خطورة 

تعاطى املنشطات بني الطالب 

الذين يعتقدون أن تناولهم لتلك 

املنشطات

ستساعدهم عىل املذاكرة ألوقات طويلة دون تعب، إال 

أنها عىل العكس تؤثر بشكل كبري عىل جهازهم العصبى 

وتؤدى إىل النسيان، عالوة عىل األرضار األخرى التى قد 

تنتج عنها.

وأعلنت مروة صربى  مقرر صندوق مكافحة وعالج 

االدمان مبحافظة القليوبية خالل املؤمتر الذى شارك 

فيه 200 شاب من شباب جامعة بنها عن نجاح 

الصندوق ىف دمج موضوع عن التدخني واملخدرات 

ضمن 5 مناهج تعليمية سيدرسها طالب املدارس خالل 

العام املقبل، مشرية إىل رضورة تعاون كل املؤسسات 

الحكومية واملجتمع املدىن واإلعالم للتصدى لإلدمان.

وشهد املؤمتر تنظيم عدد من الحلقات النقاشية جرى 

خاللها عرض مجموعة من الرسائل التوعوية تحث 

الطالئع عىل التحيل باألخالق الحميدة والشجاعة 

والتسامح واألمانة والعمل، وأيضا مجموعة من األلعاب 

الهادفة إىل توعية الطالئع املشاركني.

وقال محمد كامل مدير عام اعالم القليوبية ان اإلعالم 

يؤدي دوراً هاماً ورئيسياً يف مكافحة املخدرات من 

خالل توعية املجتمع خاصة 

رشيحة الشباب ألنهم 

املستهدفون من 

هذه اآلفة، 

فهو يقوم 

بتوعيتهم 

بشتّى 

الطرق 

بأرضار 

الخطرية عىل الصحة املخدرات 

والعقل واالقتصاد الوطني بل وعىل مستقبلهم  

االجتامعي والوظيفي.

و املخدرات آفة خطرية وضارة، يجب عىل وسائل 

اإلعالم أن تحاربها بشتى الوسائل وتعمل جاهدة 

ومخلصة يف تطهري املجتمع من براثنها ألنها بالفعل 

الطريق إىل ارتكاب الجرمية، وهذا بالطبع يحتاج إىل 

إعداد جيد ومدروس للحمالت اإلعالمية يف مختلف 

وسائل اإلعالم املسموعة واملقرؤة واملرئية وهي كفيلة 

بالحد من تعاطي 

املخدرات وتوعية 

جميع رشائح املجتمع بأرضارها باإلضافة إىل  سالمة 

أمن الوطن.

 ويتحقق نجاح الحمالت اإلعالمية باألخذ باألساليب 

التى تسهم يف نجاح الحملة والتي من أهمها أسلوب 

الخطة املستمرة ، حيث تتم مخاطبة كل فئة بأسلوب 

الخطة املجزأة و تتم مخاطبة كل فئة باألسلوب الذي 

يناسبها حتى تكتمل الحملة يف النهاية بعد تحديد 

الجمهور املستهدف وتنويعه إىل فئات محددة وهناك 

أسلوباً أخر هو الخطة املتكاملة ، وتقوم عىل أساس 

مجموعة من األفكار تهدف إىل تحقيق هدف جزيئ، 

وتَُعد رسائل التوعية بحيث تتناول الواحدة منها فكرة 

واحدة وعىل ذلك تبني الرسالة الثانية عىل األوىل 

والثالثة عىل الثانية ... وهكذا .

ولكن قبل هذا كله هناك ضوابط يجب أخذها يف عني 

االعتبار قبل البدء يف أي حملة إعالمية حيث يجب 

أال تكون الحملة مكثفة يف فرتة زمنية محددة بل 

تكون بشكل معتدل ألن ذلك قد يضعف من 

جديتها وقيمتها حيث رسعان ما يختفي أثرها 

باإلضافة إىل أن أي مادة إعالمية سيتم طرحها 

البد أن تكون مقننه  ومستندة  إىل اإلسلوب 

العلمي السليم وأن تبحث جيداً مع املختصني 

قبل وصولها إىل الجمهور وكذلك عرضها عليهم 

بشكل واقعي ليك تكون الرسالة اإلعالمية  أقوى 

فاعلية يف جذب الجمهور ملتابعتها والبعد بقدر 

املستطاع عن النصائح واملحارضات النظرية التي 

بالطبع لن تجدى يف زمن أصبح أغلب الناس تبحث عن 

أشياء اكرث واقعية وملموسة.

 وال يفوتني هنا أن أذكر نقطه مهمة جدا يجب الرتكيز 

عليهاً يف الحمالت اإلعالمية وهي الرتكيز عىل عرض 

البديل املناسب واملمكن 

بدال من االكتفاء فقط 

بعرض أرضار ومخاطر 

املخدرات. 

 كام البد أن نعرف 

هنا أنه إذا مل يكن 

هناك كفاءات برشية 

كافية باإلضافة إىل  توفر 

فلن تسهم الحملة بدورها الالزمة اإلمكانات 

ومن هنا نجد أن بعض الفعيل واملناط بها. 

تنفيذها تكون دون الحمالت التى يتم 

وذلك يعود إىل  قلة املستوى املطلوب منها 

الوعي من بعض 

املؤسسات املهتمة 

املخدرات يف معرفة مبجال مكافحة 

االتجاهات الحديثة يف إعداد حملة إعالمية تكون قادرة 

عىل توعية املجتمع بأرضار املخدرات.

افتتاحية العدد محتويات العدد

دول حوض النيل .. الهدف واحد واملصلحة واحدة
نهر النيل هذا النهر العظيم الذي ميتد داخل إفريقيا كامتداد الرشيان يف الجسد 
، والذي شاهد ميالد حضارات عظيمة مثلام شاهد انهيار حضارات أخرى قوية 
، فكثرياً ما أفاض علينا بالخري، وهب الحياة وأنبت الزرع وأضاء امليادين واملدن.

ممتد فينا إىل أن يرث الله األرض ومن عليها
الحروب  من  معظمها  تعاين  إفريقية  دول   )10( امتداده  عىل  »النيل«  يضم 
العاملي  الداخلية والحروب فيام بينها، مام جعل هذه الدول يف ذيل االقتصاد 

تجرها قاطرات الفقر والعصبية.
من هنا جاءت فكرتنا لتكون املصلحة واحدة والهدف واحد مثلام يجمعنا نيل 
واحد، وحتى يتثنى لنا تحقيق الهدف يجب أوالً معرفة أنفسنا، فنحن يف حاجة 
العادات  يف  ونختلف  نتباعد  يجعلنا  النيل  فطول  البعض،  بعضنا  ملعرفة  ماسة 
والتقاليد واللغات. وليكن املوضوع التايل أوىل خطواتنا يف تحقيق الهدف وتنمية 

املعرفة.
يبلغ طول نهر النيل 6825 كم وتبلغ مساحة حوضه )3( ماليني كم2 . وينبع 
السودان  جنوب  االستوائية  البحريات  إقليم  هام  رئيسيني  مصدرين  من  النيل 
والهضبة اإلثيوبية . كام تضع املنابع االستوائية املجاري النهرية والبحريات التي 
البحريات وتتكون من بحرية فيكتوريا والتي تضم حوض بحرية  تقع يف هضبة 
فيكتوريا وحوض بحرية كيوجام إىل جانب املجموعة األلربتية والتي تضم حوض 
إدوارد  بحرييت  بني  يصل  الذي  السملييك  نهر  وحوض  وإدوارد  جورج  بحرييت 

وألربت وحوض بحرية ألربت التي يخرج منها نيل ألربت.
أما املنابع اإلثيوبية فتشمل ثالثة روافد هم نهر السوباط والنيل األزرق ونهر 
عند  الرئييس  النيل  متد  إذ  النيل  منابع  أهم  اإلثيوبية  الهضبة  وتعترب  العطربة 

أسوان بـ )85%( من متوسط اإليراد السنوي.
من  ينبع  الذي  األبيض  النيل  يلتقي  اإللهي  واإلبداع  الجامل  رائع  مشهد  ويف 
البحريات االستوائية بالنيل األزرق الذي ينبع من املرتفعات اإلثيوبية يف العاصمة 
السودانية »الخرطوم« والتي اختارها الله دون باقي دول حوض النيل ليك متتلك 

هذا امللتقى ليجري النهر إىل سد أسوان فالبحر املتوسط.
ويغطي النيل ُعرش مساحة إفريقيا ، وتقع معظم هذه املساحة خارج حدود 
السودان، فمعظم أجزاء النيل األزرق وعطربة والسوباط والنيل األبيض يف إثيوبيا 

والبحريات االستوائية.
وتتكون الدول املشاركة يف حوض النهر من عرش دول هي : مرص – السودان 

– إثيوبيا – كينيا – بوروندي – رواندا – تنزانيا – أوغندا – الكونغو – إريرتيا.

                                                                          نبيل كامل الشال
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املرصيةمبادرة لدعم حقوق وحريات املرأة 

اسرتاتيجية عمل
مع  التعامل  ىف  جديد  ونظام  عمل  اسرتاتيجية  وضع  املبادرة  استهدفت   

القضايا القومية يرتكز عىل املنهج العلمى ىف التشخيص والتحليل والكشف 

عن جذور املشكالت، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خالل عقد 

سلسلة من ِورَش العمل ملُناقشة األبعاد املُختلفة لقضايا املرأة، خاصًة ىف ما 

يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، ومتكينها ىف الحياة السياسية، والدفاع عن 

حرياتها، وحقوقها االقتصادية واالجتامعية، ودورها ىف اإلعالم.

واملركز  الرئاسة  ُمؤسسة  بني  ُمخلًصا  ِعلميًا  جهًدا  تتوُج  املبادرة  هذه  أن 

القومى للبحوث االجتامعية والجنائية، وتعكس عدًدا من املعاىن الجليلة 

والعلامء  األساتذة  بني  الفجوة  أن  ُمقدمتها  وىف  نتأَملَها،  أن  يجُب  التى 

أن  لها  آن  أخرى  ناحية  من  السياسات  وصانعى  ناحية،  من  والباحثني 

تزوَل، وأن كُنوَز مرص املعرفية والعلمية وطاقاتَها غري املُستغلة آن لها أن 

مُتارَس الدوَر األكرب ىف ُصنعِ القراراِت وتشكيـل السياسـات التى تستجيُب 

الحتياجات املُواطنني.

أن املرأة املرصية، كانت رشيًكا أصيالً للرجل ىف ثورة الخامس والعرشين 

من يناير، مثلام كانت ىف ثورات مرص جميعها، وأنه ال مُيكن لنا أو لغرينا 

أن يَتََنكََّر لفضلِها.

زايد)من زمن بناء السياسات الفوقية إىل الدميقراطية 
)

وأكد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية أن هذه املُبادرة ترد عىل حمالت 

وحارضها  مرص  تاريخ  ىف  املرصية  املرأةسياسات  ملكانِة  د  املُتعمَّ التشويه 

من  االنتقاِص  أو  دورِها  لتهميِش  ُمحاوالت  ألية  حًدا  ولتضَع  ومستقبلها، 

حقوِقهــا أو الَنيِْل من كرامِتـها أو قمعِ حرياتِـها.

زايد )الدميقراطية تحل مكان ا

ليَِحلَّ مَحلَّه  وشدد املحافظ عىل أن زمَن بناِء السياسات الفوقية قد َوىلَّ 

ُصنعِ  الواسعة ىف  الجامهريية  املُشاركِة  يقوُم عىل  أصيٌل  منهٌج دميقراطى 

املُستقبِل ورسِم ُخطاه، مبا يُحقق الدميقراطيَة عىل أرض الواقع.

جيهان فؤاد)مكانة املرأة املرصية ال تتناسب وقدراتها 
الفعلية (

وقد استعرضت املستشارة جيهان فؤاد رئيس فرع املجلس القومى للمرأة 

ارتفاع  عن  تكشف  التى  اإلحصاءات  من  عدداً  الندوة،  خالل  بالقليوبية 

املعيلة،  املرأة  نسبة  وكذلك  اإلناث،  بني  البطالة  ومعدالت  األمية  نسبة 

واملطلقات ىف الحرض والريف. كام أشارت إىل أن تلك اإلحصاءات أوضحت 

العليا  الوظائف  شغل  وىف  السياسية،  الحياة  ىف  املرأة  متثيل  نسبة  أن 

والقيادية بالدولة، وأيضاً ىف إطار العمل الدبلومايس، ال تتناسب وقدراتها 

وال تُعرب عن حقوقها.

الجمهورية  رئيس  مستشارة  كامل  أميمة  )دكتورة   
للمرأة واألرسة( قالت عن املبادرة 

الرئيس  اطلقها  التى  املرصية  املرأة  وحريات  حقوق  دعم  مبادرة  أن   

محمد مرىس، تؤكد حرص الدولة عىل رفع مكانة املرأة املرصية ىف املجتمع 

التى  السياسات والقرارات  احتياجاتها ووضع مجموعة من  وتلبية جميع 

تهدف لتعزيز مكانة املرأة ىف املجتمع من النواحى السياسية واالقتصادية 

املناطق  أنحاء مرص ىف  ولكن ىف جميع  فقط  املدن  ليس ىف  واالجتامعية 

الريفية والبدوية وأقىص الصعيد.

يف إطار حرص الدولة عيل دعم حقوق وحريات املرأة املرصية افتتح الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية 

واملستشارة جيهان فؤاد رئيس فرع املجلس القومى للمرأة باملحافظة ندوة املرأة وبناء مرص التى نظمها مركز 

النيل لإلعالم ببنها بالتعاون مع املجلس القومى للمرأة ومنظامت املجتمع املدىن والتنظيامت النسائية املختلفة 

كام تاىت الندوة ىف اطار اهتامم الهيئة العامة لالستعالمات بدعم وتفعيل مبادرة دعم حقوق وحريات املرأة 

املرصية، التى أطلقها الدكتور محمد مرىس رئيس الجمهورية وتأىت هذه املُبادرة ىف إطار حرص ُمؤسسة الرئاسة 

عىل التفاعل مع التحديات التى تُواجه املرأة، بل واملجتمع املرصى بأرسه، باعتبارها عنرصاً أساسياً لنهضة الوطن.

حرص  إطار  ىف  تأىت  املبادرة  هذه  أن  إىل  وأشارت 

التى  التحديات  مع  التفاعل  عىل  الرئاسة  ُمؤسسة 

باعتبارها  املرأة، بل واملجتمع املرصى بأرسه،  تُواجه 

لنهضة الوطن، كام تستهدف املبادرة  أساسياً  عنرصاً 

التعامل  ىف  جديد  ونظام  عمل  اسرتاتيجية  وضع 

ىف  العلمى  املنهج  عىل  يرتكز  القومية  القضايا  مع 

التشخيص والتحليل والكشف عن جذور املشكالت، 

والتوصل لحلول ناجحة بشأنها، وذلك من خالل عقد 

املُختلفة  األبعاد  ملُناقشة  العمل  ِورَش  من  سلسلة 

التحرش  بظاهرة  يتعلق  ما  ىف  خاصًة  املرأة،  لقضايا 

الجسدي، ومتكينها ىف الحياة السياسية، والدفاع عن 

ودورها  واالجتامعية،  االقتصادية  وحقوقها  حرياتها، 

ىف اإلعالم.

هذه  ىف  تشارك  متنوعة  فئات  هناك  ان  وأضافت 

القومى  املجلس  بينها  من  بالكفاءة،  تتميز  املبادرة 

والهيئة  والطفولة  لألمومة  القومى  واملجلس  للمرأة 

للسكان،  القومى  واملجلس  لالستعالمات  العامة 

االجتامعية  للبحوث  القومى  املجلس  إىل  باإلضافة 

عىل  العلمى  اإلرشاف  له  سيكون  الذى  والجنائية 

إعداد وتنفيذ هذه املبادرة. كام أكدت أميمة كامل 

أنه ليس هناك أى متويل أجنبى لهذه املبادرة وإمنا 

يتم تنفيذها بسواعد وعقول مرصية خالصة كام أنها 

ال تأىت رد فعل لوثيقة األمم املتحدة حول املرأة او 

لن  أنه  وأوضحت  عنها.  كبديل  أو  عليها  لاللتفاف 

يصدر أى وثيقة عن هذه املبادرة وامنا الهدف صياغة 

سياسات ميكن تنفيذها عىل أرض الواقع لتدعم املرأة 

وحقوقها ىف جميع املجاالت.

وحول ما اذا كانت هذه املبادرة ستسهم ىف مواجهة 

ما تتعرض له املرأة من تحرش وعنف، قالت الدكتورة 

عمل  ورشة  اول  ستخصص  املبادرة  ان  كامل  أميمة 

جميعا  لدينا  ان  حيث  الهامة،  القضية  هذه  حول 

املواقف  لهذه  املرصية  املرأة  لتعرض  باألمل  إحساس 

املؤسفة وأضافت ان هذه ظاهرة غربية عن املجتمع 

بالنخوة  دامئاً  عرفوا  املرصيون  فالرجال  املرصى 

والشهامة. وأوضحت ان عالج هذه الظاهرة سيكون 

الحل  ليكون  وقانونيا  واقتصاديا  واجتامعيا  امنيا 

متكامال.

املستشار  حامدة  بسيوىن  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 

اإلعالمى للمبادرة إن هذه املبادرة متثل التقاء ارادتني 

املرأة  أوضاع  مبختلف  لالرتقاء  جادة  سياسية  األوىل 

املرصية، والثانية مجتمعية تدعو اىل تفاعل كل أبناء 

للتنفيذ،  قابلة  عملية  اسرتاتيجية  رؤى  لوضع  مرص 

وما  املبادرة  هذه  بني  االختالف  وجه  ان  اىل  مشريا 

سبقها هو ان املبادرة الحالية تتبناها مؤسسة الرئاسة 

ويرشف عليها مركز علمى محرتم هو املركز القومى 

للبحوث االجتامعية والجنائية.

التخلص  )مرصبعد  حامدة  الدكتور 
من حاجز الخوف(.

ان  وهو  الثورة  بعد  للنظر  الفتا  تطورا  هناك  أن   

البحوث العلمية امليدانية اصبح لها مصداقية حيث 

عن  اإلفصاح  من  يخشون  الثورة  قبل  االفراد  كان 

الرأى  استطالعات  فان  االن  اما   ، وآرائهم  أفكارهم 

لها  سيكون  املبادرة  هذه  اطار  ىف  ستجرى  التى 

مصداقية بعد التخلص من حاجز الخوف.

انه  ، أكدت أميمة كامل  وىف ختام املؤمتر الصحفى 

اذا كان التعليم هو اساس التقدم، فاإلعالم هو قطار 

التقدم الرسيع، ودعت وسائل االعالم اىل دعم هذه 

املبادرة لتكون منوذجا للمصالحة الوطنية.

مبادرة دعم حقوق وحريات املرأة املرصية:

مبادرة   2013/3/23 ىف  الجمهورية  رئاسة  أطلقت 

تحت عنوان »دعم حقوق وحريات املرأة املرصية«، 

مريس.  محمد  الدكتور  الجمهورية  رئيس  برعاية 

وقالت رئاسة الجمهورية إن املبادرة تأيت انطالقا من 

اإلحساس باملسئولية تجاه الحفاظ عىل مكانة املرأة 

املرصية ومكتسباتها وحرصاً عىل تفعيل دورها عقب 

ثورة ۲5 يناير.

الصفحة  عىل  باملبادرة  التعريفية  املعلومات  ومن 

االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  بها  الخاصة 

حقوق  لدعم  تأيت  رئاسية  مبادرة  أنها  »فيسبوك«: 

املركز  تنفيذها  يف  ويتعاون  املرصية  املرأة  وحريات 

دعم  بهدف  والجنائية  االجتامعية  للبحوث  القومي 

الخاصة  السياسات  بناء  وإعادة  السيايس  القرار 

الحقيقية  االحتياجات  دراسة  عىل  اعتامدا  باملرأة 

لرصد  املوضوعية  العلمية  الرؤية  عىل  واالرتكاز  لها 

وتقييم األوضاع املجتمعية للمرأة املرصية ، والعمل 

عىل حل مشاكلها، ومخاطبة مخاوفها من التهميش.

كانت  املرصية  املرأة  أن  املبادرة:  صفحة  وأكدت 

وتغيريه  املجتمع  بناء  يف  أساسية  ركيزة  وستظل 

لألفضل، وأن هذه املبادرة تسعى من خالل العديد من 

اآلليات والفعاليات إىل رصد كافة القضايا السياسية 

لرفع  واالقتصادية واالجتامعية واإلعالمية والقانونية 

واقع املرأة املرصية وبناء تصورات واضحة حول سبل 

معالجة مشكالتها املختلفة بالصورة التي ميكنها من 

أداء دورها الحضاري املنشود.

indd   4-5.ىربكلا ةرهاقلا 4/28/2013   2:48:13 PM



مركز النيل لإلعالم بشربا الخيمة 

6

مركز النيل لإلعالم بشربا الخيمة 

7

هرة الكربى
ل القا

الني

هرة الكربى
 بالقا

النيل

هرة الكربى
 بالقا

هرة الكربىالنيل
 بالقا

النيل

هرة الكربى
 بالقا

النيل

هرة الكربى
 بالقا

هرة الكربىالنيل
 بالقا

النيل

توج املنتخب املرصي لكرة القدم 

بلقب بطولة كأس األمم األفريقية 

للشباب )تحت 20 عاما( بتغلبه 

عىل نظريه الغاين 4/5 برضبات 

الرتجيح بعد تعادلهام 1/1 يف 

الوقتني األصيل واإلضايف يوم السبت 

املوافق 30 مارس املاىض يف املباراة 

النهائية للبطولة املقامة بالجزائر.

واللقب هو الرابع للمنتخب 

املرصي )أحفاد الفراعنة( يف تاريخ 

مشاركاته بالبطولة مقابل ثالثة 

ألقاب لغانا بينام ال يزال املنتخب 

النيجريي هو صاحب أكرب عدد من 

األلقاب يف تاريخ البطولة حيث 

توج باللقب ست مرات سابقة 

مقابل لقب وحيد لكل من املغرب 

والجزائر والكامريون والكونغو 

وأنجوال.

وبادر املنتخب املرصي بالتسجيل 

عن طريق صالح جمعة من رضبة 

جزاء يف الدقيقة الرابعة ثم تعادل 

املنتخب الغاين برضبة جزاء أيضا 

سجلها جريمي أركورفول يف الدقيقة 

الثامنة.

واستمر التعادل يف الوقت االصيل 

واإلضايف الذي لجأ إليه الفريقان 

ليحتكامن يف النهاية إىل رضبات 

الرتجيح التي امتدت لست رضبات 

لكل منهام بعد التعادل 4/4 يف 

الرضبات الخمس األوىل.

وسبق للمنتخبني املرصي والغاين أن 

تأهال مع منتخبي نيجرييا ومايل ، 

صاحبي املركزين الثالث والرابع يف 

البطولة ، إىل نهائيات كأس العامل 

للشباب )تحت 20 عاما( والتي 

تستضيفها تركيا يف وقت الحق من 

العام الحايل.

وتتأهل املنتخبات األربعة التي 

تصل للمربع الذهبي يف البطولة 

األفريقية إىل نهائيات كأس العامل 

للشباب.

ويخوض املنتخب املرصي فعاليات 

الدور األول يف مونديال الشباب 

ضمن املجموعة الخامسة التي 

تضم معه منتخبات إنجلرتا وتشييل 

والعراق علام بأن األخري سريفع مع 

نظريه املرصي راية الكرة العربية يف 

هذا املونديال برتكيا.

وتوزع املنتخبات الثالث األخرى 

للقارة األفريقية عىل املجموعات 

األوىل والثانية والرابعة طبقا 

للقرعة التي أجريت مؤخرا يف 

تركيا.

 وجدير بالذكر أن منتخب مرص يف 

ظل الفرتة االنتقالية بكل فعالياتها 

وسمة عدم االستقرار السائدة بها 

يتوج بلقب بطولة كأس األمم 

املتحدة فهذا يعد إنجاز بكل 

املقاييس .

 ملف املشاركة املجتمعية من أقوى امللفات املستخدمة يف التنمية   بصفة عامة فمن خالله نستطيع تفعيل 

دور كل الرشكاء يف العملية التنموية عن طريق فتح قنوات اتصالية بني كل األطراف تسمح مبرور املعلومات 

وتبادل الخربات وترسيخ روح الوالء واالنتامء يف قلوب املواطنني واملؤسسات وخالل الربع األول من عام 

2013 شارك نيل شربا الخيمة ىف أعياد الربيع وعيد األم وعدد من املسابقات واالحتفاالت كام ييل  

ملف املشاركة املجتمعية بشربا الخيمة 

نيل شربا يكرم األمهات 
يف إطار التعاون بني مركز النيل لإلعالم بشربا الخيمة وقرص ثقافة العامل 

وجمعية  التعليمية  للخدمات  الخريية  والجمعية  للمركز  األصدقاء  ورابطة 

األمهات  األم  وكرم عدد 20 من  بعيد  احتفال  املركز  نظم  املرصي  السفري 

بشربا الخيمة ببعض الهدايا العينية  وقدم فيها أصدقاء مركز النيل لإلعالم 

فقرات غنائية وبعض أبيات الشعر وعرض مرسحي عن الوفاء لألم .

شباب مرص أبطال أفريقيا 2013

الفائقني  تكريم  جانب 

غرب  إدارة  يف  والفائقات  

االبتدايئ  التعيم  من  التعليمية 

 150 حوايل  والثانوي  واإلعدادي 

النيل  مركز  كرمهم  وطالبة  طالب 

الخريية  الجمعية  مع  بالتعاون 

ثقافة  وقرص  التعليمية  للخدمات 

من  وعدد  الخيمة  بشربا  العامل 

األمهات أيضاً  

الخيمة  بشربا  لإلعالم  النيل  مركز  شارك 

نهائيات املسابقات الثقافية  باإلدارة التعليمية لغرب 

نجيب  ومدرسة  الثانوية  بجام  مبدرسة  الخيمة  شربا 

بأنشطة  االحتفاالت  كانت  التجريبية  حيث  محفوظ 

رياضية ودوري معلومات ومسابقة أوائل الطلبة 
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تعترب املعسكرات يف مجال الخدمة االجتامعية  وسيلة من وسائل الرتبية الحديثه وتتوفر 

فيها فرص طبيعية للرتويح واالندماج ىف جامعات تعيش وفق اساليب الرتبيه االستقاللية 

وتعتمد عىل طريقة خدمة الجامعة وتعترباملعسكرات صالحه الغراض محدده عن طريق 

مامرسة أنواع من النشاط املنظم تحت ارشاف قيادة مهنية متخصصة . 

اهداف عامة  تسعى  ان هناك  اال  اجله  انشئ من  الذى  الخاص  ولكل معسكر هدفه 

اية من  الصحيه  الحياه  املعسكرات بصفه عامة من اهمها-تعليم  لتحقيقها عن طريق 

مخاطر -الرتويح وشغل اوقات الفراغ -االسهام ىف تنمية شخصة االفراد - مامرسة الحياة 

املختلفه  بانواعها  املعسكرات  من  معسكر  لكل  يكون  ان  الطبيعى  ومن  الدميوقراطية 

كانوا  سواء  عليه  باالرشاف  القامئون  ويراعى  تحقيق  اىل  فيه  املشرتكون  معني  هدف 

اداريني او مرشفني او فنيني عىل سري العمل فيه نحو تحقيق هذا الهدف وعن أهداف 

الخيمة  بشربا  لإلعالم  النيل  مركز  فيه  اشرتك  الذي  اإلجتامعية  الخدمة  طلبة  معسكر 

مامرسة الشباب الحياة الدميقراطية واكتساب مهارات كشفية والتعرف عىل االسعافات 

األولية وكذا كيفية مواجهة الحرائق فضالً عىل التعرق عىل قسط من املعلومات البيئية 

والسياسية والدينية من خالل املسابقة الثقافية يف أخر اليوم .

التوعية الصحية 
أ/ أحمد حسني مدرب باملعهد العايل للخدمة االجتامعية 

االسـعـافـات االولـيـة ..

هي اإلجراءات التي ميكن لألفراد املوجودين يف مكان الحادث أو الناقلني للمصاب تقدميها

توعية صحية  وبيئية  وتربية املدنية للشباب  

يف معسكر اليوم الواحد بشربا الخيمة

أ / نبيل الشال ، أ/حامد غنيم أثناء تسليم جوائز املسابقة 
الثقافية التى أعدها ونفذها مركز النيل لإلعالم بشربا الخيمة 

قبل وصوله إىل مركز الرعاية الصحية .وقد تكون هذه 

اإلسعافات هي الفاصل بني الحياة واملوت يف كثري من 

األحيان 

لعامل  إضافة  السليم  الترصف  عىل  فالتدريب  لذا 

الرسعة عنرصان أساسيان يف اإلسعاف األوىل .

القواعد األساسية يف اإلسعاف:
ابعاد املصاب عن مصدر الخطر.

فك األربطة واألحزمة واملالبس الضيقة

متزيق أو قص املالبس حول مكان الجرح أو اإلصابة .

إذا كان املصاب يف حالة إغامء : إبحث عن أي جسم 

غريب يف الفم كاألسنان

و بقايا القيء وأزلها وأمل رأسه جانبا واىل األسفل إذا 

أمكن واجذب لسانه إىل األمام حتى ال يختنق .

إذا كان التنفس متوقفا أجر له تنفسا صناعيا من الفم 

للفم فورا .

يف حالة وجود نزف ظاهر يوقف النزف بالضغط عىل 

أو  نظيفة  قامش  بقطعة  أو  باألصابع  النزف  موضع 

يربط النازف يف مكان أعىل من الجرح برباط ضاغط .

 يف حالة االشتباه يف وجود نزف داخيل يجب اإلرساع 

يف نقل املصاب ملركز الرعاية الصحية ، وعالمات النزف 

 ، العطش  ، وشكواه من  املصاب  قلق   : الداخيل هي 

ورسعة تنفسه ، وشحوب لونه وبرودة جلده ورسعة 

النبض وضعفه ، مع عدم وجود إصابة ظاهرة .

إذا كان يف حالة رضبة شمس: ) أي ال يوجد تعرق ، 

حرارته مرتفعه ، الجلد أحمر وساخن ( ميدد املصاب 

بعيدا عن الشمس ورأسه أعىل من قدميه مع غمس 

أطرافه يف ماء بارد مثلج . ال يعطى املغمى عليه أي 

يشء بالفم.

التوعية البيئية 
واملكان  الثقافة  قرص  حديقة  بتنظيف  املشاركون  قام 

املحيط بها قبل وبعد املعسكر  كتدريب عىل السلوك 

البيئي السليم بقيادة املدرب أحمد مختار فضالً عىل 

املعلومات البيئية التي اكتسبوها يف املسابقة الثقافية .

التوعية السياسية والرتبية املدنية
األسايس  الفاعل  أنه  مبدأ  عىل  تقوم  الشباب  توعية 

يف الحياة السياسية . تسعى هذه العملية لتحفيزهم  

وإعدادهم ملامرسة حقوقهم السياسية . كام تؤكد عىل 

العالقة بني التعبري عن اإلرادة والدميقراطية والحقوق 

األساسية. فال بد من توضيح كل هذه املفاهيم. تهدف 

املدنية  لحقوقهم  إدراكهم  ضامن  إىل  الشباب  توعية 

وتهدف  بحرية.  الحقوق  هذه  ملامرسة  وإعدادهم 

الحياة  يف  للمشاركة  تحفيزهم   ضامن  إىل  كذلك 

السياسية .

والرتبية املدنية للشباب عملية توعية سياسية مستمرة 

تعبري  من  الوقت  طوال  السياسية  للحقوق  ومامرسة 

عن الرأي والتدريب عىل الحياة االنتخابية بشكل عام  

وقد توىل مسئولية الرتبية املدنية أثناء املعسكر  أ/عىل 

عبد الله رئيس قطاع التدريب باملعهد العايل للخدمة 

إجراء  خالل  من  وذلك  الخيمة  بشربا  االجتامعية 

للمقرر  ومساعد  للمعسكر  العام  للمقرر  انتخابات 

ورؤساء للجان الثقافية والفنية والرياضبة واملشرتيات 

واالستقبال والتنظيم  وقدم مركز النيل لإلعالم بشربا 

املعلومات  من  وفري  قسط  ضمت  ثقافية  مسابقة 

بها  استمتع  ودينية  وصحية  وبيئية  سياسية  مفاهيم 

الشباب  .

وقام بتوزيع الجوائز عىل االفائزين يف ختام املعسكر 

أ / نبيل الشال رئيس الإلدارة املركزية إلعالم القاهرة 

الكربى و أ/حامد غنيم مدير عام قرص ثقافة بهتيم أ / 

هشام عبد املنعم مدير مركز النيل لإلعالم  
يف إطار التعاون بني مركز النيل لإلعالم بشربا الخيمة وقطاع التدريب باملعهد العايل 

للخدمة االجتامعية مبدينة نرص أقيم معسكر اليوم الواحد بحديقة ومرسح قرص ثقافة 

بهتيم برشق شربا الخيمة بحضور السيد رئيس اإلدارة املركزية إلعالم القاهرة الكربى ،أ/ 

عيل عبد الله رئيس قطاع تدريب للفرقة الثانية بشربا الخيمة وعدد من املدربني بالقطاع 

يهدف إىل اكساب الشباب املهارات الكشفية واملعلومات الصحية فضالً عىل تنقيذ برنامج 

تربية مدنية من خالل التوعية السياسية ومامرسة الشباب العملية االنتخابية وانتخاب 

قادة للمعسكر ورؤساء لجان .
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ورشة عمل تربوية للتوعية بالحفاظ عىل املياه

مع  بالتعاون  ببنها  لالعالم  النيل  مركز  نظم 

مديرية الرتبية والتعليم بالقليوبية ورشة عمل 

بعنوان )التعليم ودوره يف الحفاظ عىل املياه من 

التلوث واالستنزاف( مبشاركة اربعني مشاركا من 

ومكتب  املدارس  يف  األنشطة  ومسؤويل  مدراء 

قطاع  الورشة  واستهدفت  االجتامعية،  الرتبية 

من  خاص  بشكل  والطلبة  عام  بشكل  التعليم 

أجل تنمية الوعي املايئ للطلبة وأن يكون هدفا 

لتنمية  التعليمية  العملية  اهداف  من  رئيسيا 

الوعي لدى الطلبة مبستقبل املوارد املائية حتى 

تنمية  عىل  تعمل  التعليمية  العملية  تصبح 

النشء مبا يدور حوله من املستجدات الحياتية 

ليكون مشاركا فعاال ومفيدا يف املجتمع.

باملاء  تتعلق  أوراق عمل  الورشة  ونوقشت يف 

ومشكالت  للمياه  الراهنة  والوضعية  والحياة 

اعادة تقسيم املياه بدول حوض النيل وسياسة 

مرص لحل هذه املشكالت بالتعاون مع االشقاء 

والرشكاء ىف حوض النيل.

الرتبية  وزارة  وكيل  سليامن  يوسف  أكد 

يلعبه  الذي  الدور  عىل  بالقليوبية  والتعليم 

قطاع الرتبية والتعليم يف مجال التوعية املائية 

وكيفية املحافظة عليها وترشيد استخداماتها.

واكد ان الهدف من الورشة نرش الوعي املايئ بني 

أوساط الطالب يف املدارس إميانا بدور املدرسة 

من  واملعلومة  املعرفة  بنقل  األجيال  توعية  يف 

املدرسة اىل البيت ومن ثم اىل املجتمع ككل.

وأضاف املهندس هيثم بدر وكيل وزارة املوارد 

مركز  أطلقها  التى  الحملة  ان  والرى  املائية 

النيل لالعالم تضمنت عددا كبريا من األنشطة 

ندوات  تنفيذ  شملت  املتنوعة  والفعاليات 

ومحارضات إرشادية ومعسكرات عمل لخدمة 

املوارد املائية وتنظيم معارض يف عدد من مدن 

وملصقات  بوسرتات  وتركيب  القليوبية  وقرى 

إرشادية عىل الطرق ويف املواقع العامة وبعض 

املؤسسات الحكومية مثل املدارس ومؤسسات 

بعض  ويف  الصحية  واملراكز  العايل  التعليم 

املجمعات التجارية تحث عىل الرتشيد وتدعو 

إىل املحافظة عىل املوارد املائية ونرش إعالنات 

ترشيد  بطاقات  وطباعة  املحلية  الصحف  عرب 

تم  كام   , املدارس  طلبة  عىل  وتوزيعها  املياه 

الكتب  من  عدد  طباعة  الحملة  ضمن  أيضا 

املختصة مبوارد املياه .

مسابقات  تنظيم  أيضا  الحملة  تضمنت  كام 

ثقافية عن املياه يف عدد من املدارس مبختلف 

الوعي  رفع  بهدف  وذلك  املحافظة  مدارس 

وتنمية املعلومات املائية لدى طالب وطالبات 

إرشادية  محارضات  تنظيم  تم  كام  املدارس 

املرأة  جمعيات  ويف  املدارس  طالب  عىل 

وسباقات  طالبية  معسكرات  وتنظيم  الريفية 

املياه  عىل  املحافظة  بأهمية  للتوعية  جري 

اليومي فقرة عن  املدريس  الطابور  كام تضمن 

املياه تلقي الضوء عىل موضوع ترشيد استهالك 

املياه ودور طالب املدارس يف هذا املجال عىل 

من  وهامة  كبرية  رشيحة  يعدون  أنهم  اعتبار 

تنظيم  الحملة  شملت  كام  املجتمع.  رشائح 

زيارات ميدانية لطلبة وطالبات املدارس لعدد 

ومحطات  الخريية  كاقناطر  املائية  املواقع  من 

وذلك  األخرى  املائية  واملرافق  املايئ  القياس 

وحثهم  املرافق  هذه  بأهمية  تعريفهم  بهدف 

العبث  من  عليها  املحافظة  رضورة  عىل 

أنه  إىل   : الرى  وزارة  وكيل  ونوه  والتخريب 

تنفيذ  عىل  الوزارة  حرصت  املنطلق  هذا  من 

االستغالل  تحقيق  إىل  تهدف  متنوعة  مشاريع 

منها  املتاح  استخدام  وإعادة  للمياه  األمثل 

 )sms( حيث سيتم إرسال رسائل نصية قصرية

عرب الهواتف النقالة تحث عىل أهمية املحافظة 

تم  استخدامها كام  املائية وترشيد  املوارد  عىل 

املدارس  لطلبة  للرسم  مسابقة  تنظيم  أيضا 

ألقت الضوء عىل موضوع املحافظة عىل املياه 

وقد وجدت هذه املسابقة تجاوبا كبريا من قبل 

طلبة وطالبات املدارس .

ترشيد استهالك املياه

استاذ  عىل   ابراهيم  محمد  الدكتور  وأكد 

املياه واالراىض بكلية الزراعة جامعة بنها عىل 

املائية  املوارد  إدارة  عىل  تعمل  الحكومة  أن 

االستخدامات  بني  التوازن  تحقيق  بهدف 

الحكومة  تسعى  كام  املتجّددة  واملوارد  املائية 

إىل املحافظة عىل املوارد املائية من االستنزاف 

املجاالت  كافة  يف  املياه  استهالك  وترشيد 

وأوضح أن ترشيد استخدام املوارد املائية يعد 

الوزارة  تتبناها  التي  األساسية  األهداف  من 

التي تفرضها االستخدامات  التحديات  ملواجهة 

املتعددة للموارد املائية وقد تم تحديد جملة 

املوارد  تنمية  يف  تسهم  التي  اإلجراءات  من 

املائية حسب أولويات االستخدام واملستجدات 

من  ومقتضياتها  القادمة  للمرحلة  املتوقعة 

والبيانات  واألبحاث  الدراسات  نتائج  خالل 

املتوفرة والتي تعطي صورة واضحة و متكاملة 

الحكومة تعمل عىل  ان  املايئ يف مرص.  للواقع 

تأمني مصادر املياه الصالحة للرشب ونسهم يف 

تحقيق التوازن بني االستخدامات املائية واملوارد 

واملحافظة  املائية  املوارد  تنمية  و  املتجددة 

عليها من االستنزاف والتلوث وترشيد استهالك 

ترسيخ  من خالل  إال  يتأىت  ال  ذلك  وكل  املياه 

الوعي  وزيادة  املياه  عىل  املحافظة  مبادئ 

بأهمية ترشيد استخدامها.

ورشة عمل تربوية للتوعية بالحفاظ عىل املياه

الخيمة  بشربا  لإلعالم  النيل  مركز  نظم 
منتدى اقتصادس بعنوان ) نبتة اقتصادية 
لإلعالم  النيل  مركز  أصدقاء  لرابطة   )
يهدف إىل بناء قدرات الشباب االقتصادية 
رجال  لكونوا  السوق  آليات  والتعرف عىل 
وتحدث  املستقبل  يف  األعامل  وسيدات 

فيها أ / خالد أحمد  :
ال  ولكن  بارع  اقتصادي  منا  واحد  كل 
يعلم وكل واحد منا ميارس االقتصاد بكافة 
جوانبه يف حياته اليومية وكثري منا يستطيع 

مامرسته برباعة .
فاالقتصاد ينقسم  ايل جزئني :

الظواهر  ايل  ننظر  هنا   : االرسة  اقتصاد   1
االقتصادية يف اطار الفرد الواحد واملرشوع 
املنتج  وايل  املستهلك  ايل  وننظر  الواحد 

ايضا .

2 االقتصاد الحكومي : ونركز عيل املتغريات 
الدخل   ( ككل  املجتمع  يف  االقتصادية 
الكيل  الكيل –االستثامر  الطلب  القومي – 
–املستوي العام لالسعار –مستوي العاملة 

....... وغريها ( 
اقتصاد األرسة 

وهنا نتكلم عيل املستوي الفردي واملجتمع  
ميكن ان تنقسم ايل  : - الحاجة- الطلب- 

العرض
- كيفية تحديد اسعار السلعة والتاثري فيه.

مثال: يف اول كل شهر يقوم األب باستالم 
هذا  بتقسيم  يقوم  ثم  العمل  من  أجره 
حسب  األساسية  االحتياجات  بني  األجر 
اهميتهاخالل الشهر ولنفرتض انها ستنقسم 
إىل الحاجة إىل  رغيف عيش ثم الحاجة ايل 
أرز وكذلك الحاجة إىل مالبس ومصاريف 
األهم  من  الحاجة  تتدرج  .اذا  مدرسية 
فاكرث أهمية من حيث الطعام والرشاب ثم 
األشياء األقل أهمية بعد ذلك هي ببساطة 
عيل  ويرتتب  الفرد  بها  يشعر  التي  الرغبة 
 ، والحرمان  باالمل  االحساس  تحقيقها  عدم 
وتعترب الحاجة هي املصدر األسايس لوجود 
ناحية  ومن  فيه  والتفكري  االقتصاد  علم 
اخري توجد وسائل الشباع هذه الحاجات 
وهذه االشياء التوجود يف الطبيعة بشكل 

ولكنها  مبارشة  لالستخدام  ومهيأ  جاهز 
واملوارد  اإلنتاج  عنارص  طريق  عن  تنتج 
الحاجات  هذه  أن  خصائصها  أهم  ومن 

محدودة وليست متوفرة بصورة النهائية.
أجره  سيقسم  الفرد  ان  نفرتض   : مثال 
اننا  ونفرتض  عيش  رغيف  عيل  للحصول 
لدنيا نوع واحد من العيش وليكن مثنه 25 

قروش.
 يف حالة نزول الفرد ايل السوق ومعه اموال 
لرشاء العيش يف هذه الحالة ترجم الحاجة 
عليه  اىل طلب حقيقي  العيش  رغيف  ايل 
ويف هذه الحالة ننتقل من الرغبة والحاجة 
يشعر  ان  بعد  ما.  سلعة  عيل  الطلب  ايل 
الفرد بالحاجة إىل شئ معني البد ان يقوم 
وحدها  الرغبة  أن  أي  لالستهالك  بطلبه 

التعد طلبا .

كام ان الرغبة يف الشئ البد ان تقرتن بدفع 
رغبة  هو  الطلب  ان  أي  الشئ  هذا  مثن 
طلب  مثال:بعد   . رشائية  بقوة  مدعمة 
الفرد رغيف العيش هنا يقوم املنتج بإنتاج 
وذلك  الفرد  يرغبه  الذي  العيش  رغيف 
تحديد  يف  يسهم  وذلك  الفرد  طلب  وفقا 
املنتج  أن  نفرتض  ولذلك  املطلوبة  الكمية 
وجد الطلب عيل رغيف العيش الذي مثنه 
يف  ووجد  رغيف   300 يساوي  قروش   25
نفس الوقت ان الطلب عيل رغيف العيش 
الذي مثنه 50 قرش يساوي 50 رغيف  هنا 
سيتجه املنتج ايل انتاج الرغيف الذي مثنه 
25 قروش وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه 

.
وفقا لرغبة وطلب الفرد يتم إنتاج السلعة 
وهنا  االسواق  يف  عرضها  ويتم  املرغوبة 

ينشا العرض عيل السلع .

ايل  سلعة  من  يتفاوت  هنا  والعرض 
كبري  عرضها  يكون  سلع  هناك  ألن  اخري 
جهة  من  متوفرة  انتاجها  متطلبات  ال 
يشجع  مام  كبري  عليها  الطلب  ومستوي 
عيل انتاجها وعيل عرضها ومن ناحية اخري 
بعض السلع التي تتصف بقلة عرضها نظرا 
لعدم توفر السلع الوسيطة واملعدات وقلة 
فانها  السلعة  تنتج  عندما   . عليها  الطلب 
يقدره  مبديئ  بثمن  األسواق  يف  تطرح 
ان  الرضوري  من  ليس  الثمن  ,هذا  املنتج 
يجعل  ان  املمكن  من  يجعل  ألنه  يستمر 
او  عرضها  من  أكرب  السلعة  عيل  الطلب 
العرض أكرب من الطلب عليها . أما يف حالة 
عليها  عرض  من  اكرب  السلعة  عيل  الطلب 
يزيد من سعر السلعة وهنا يبدأ الطلب يف 
االنخفاض يف هذه الحالة  وكذلك يودي ايل 

زيادة العرض عليها.
اما يف حالة ان عرض السلعة أكرب من طلبها 
هذه  عيل  السعر  إنخفاض  اىل  هذا  يودي 
السلعة  عيل  الطلب  يزيد  وهنا  السلعة 
سواء خفض  عليها  العرض  انخفاض  ومنها 

انتاجها او تخزينها . 
وهنا يستمر الثمن يف التغري إىل ان يتساوي 
يسمي  وهنا  طلبها  السلعةمع  عرض 
الثمن  التوازن هو  ان  اي  التوازين  بالسعر 

الذي يجعل الطلب عيل سلعة ما يساوي 
عرضها .

املثيل  الحالة  هي  الحالة  هذه  وتتعرب 
لألسواق

وليك نحاول الوصول ايل هذه الحالة املثيل 
البد من تدخل الحكومة والدولة يف مراقبة 

األسواق والتاثري عيل االسعار.
إذا مفهوم علم االقتصاد 

يهتم  الذي  االنسانية  العلوم  من  علم  هو 
وضع  ميكن  ولذلك  االنساين  بالسلوك 

تعريف مبسط لالقتصاد :
انساين وهو  نشاط  بدراسة  يهتم  هو علم 
باستخدام  الكثرية  حاجته  الشباع  يسعي 

املوارد املحدودة التي لديه .
ثالث  يف  اختصاره  يكن  االقتصاد  ولذلك 
كلامت وهي : االنتاج – تبادل – استهالك .

أوىل جلسات املنتدى االقتصادي ) نبتة اقتصادية (
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املوافق  االثنني   يوم  بالقاهرة  لإلعالم  النيل  عقدمركز 
عمـــــل  ورشــة  أيــام  ثالث  مدار  2013/3/26وعىل 

بعنوان »تعزيز مفهوم الالمركزية ىف املجتمع املحىل
ىف  حلام  اصبح  وهل  الالمركزية  مفهوم  مناقشة  وتم 
ظل الواقع الذى تعيشه مرص ووضع الصناديق الخاصة 
ووضع املحافظ ىف ظل الالمركزية وما هى عوائق تطبيق 

الالمركزية ومل  تطبق اىل االن وما هى الحلول. 

املحليةركيزة  اإلدارة  تأهيل  إعادة 
أساسية لتحقيق الالمركزية 

املستشار  الغنى  عبد  أمين  الدكتور  أوضح 

بها  اإلعالمى  واملتحدث  الدولة  قضايا  بهيئة 

مرص  ىف  الالمركزية  مفهوم  أن  كلمته  اثناء 

السلطة  توزيع  اساس  عىل  يقوم  الجديدة 

 ، الحكومية  املؤسسات  ىف  تركيزها  من  بدال 

ويتمثل توزيع السلطة ىف إعادة تأهيل اإلدارة 

املجتمع  مؤسسات  بني  وجعلها  املحلية 

واملؤسسات  الخاصة  واملؤسسات  املدىن 

الحكومية بدال من كونها مركزة ىف االخرية 

اللبس بني  إيضاح  يتم  الوقت  ، وىف نفس 

االدارة واإلرشاف والرقابة .

جمود الفكر الترشيعى أكرب عرثة 
يف تحقيق الال مركزية 

عىل  العمل  بورشة  اآلراء  أغلبية  اجتمع 

ىف  خاصة  الترشيعى  الفكرى  الجمود  أن 

املحلية  واإلدارة  املحلية  التنمية  مجال 

كانت وال تزال من أكرب العقبات ىف طريق 

هذه  رأس  عىل  وكان   ، الالمركزية  تطبيق 

واملزايدات  املناقصات  قانون  الترشيعات 

فتكون  الجديدة  االستثامرات  ىف  خاصة 

املشكلة الحقيقية هى التصادم مع الواقع .

إقامة  عنرصى  أن  أيضا  املشاركون  وذكر 

أى  والتمكني  التفكيك  هام  الالمركزية 

اشكالها  باختالف  السلطات  تفكيك 

وتوزيعها ثم متكني الجهات التى تم توزيع 

اختصاصاتها  مامرسة  من  عليها  السلطات 

ألنها ستصبح املسؤلة عن نتائجها .

الصناديق الخاصة 
ُسِئل املستشار أمين عبد الغنى اثناء القاء 

كلمته عن وضع الصناديق الخاصة ىف حال 

تطبيق نظام الالمركزية

تابعة  هى  الخاصة  الصناديق  قائال«  فرد 

وتخضع  حسابها  ىف  وتدخل  للمحافظة 

لرقابة الجهاز املركزى للمحاسبات ألنه هو 

الذى سيعتمدها وال تذهب اىل الجهاز إال 

وفقا للمعايري التى وضعها املجلس املحىل 

واعتمدها للمحافظ وذلك »وفقا للدستور 

الجديد 2012 » 

للدستور  وفقا  املحافظ  أن  بالذكر  جدير 

2012 يقسم امام املجلس املحىل املنتخب 

ويستجوب أمامه .

بالغة  قضية  العمــل  ورشة  خالل  أثريت 

عىل  باالجابة  تتعلق  التى  تلك  االهمية 

سؤال طاملا حار املهتمون ىف االجابة عليه 

الالمركزية  نظام  ظل  ىف   « السؤال  يقول 

املسؤل  يكون  ان  البد  هل  املنشود 

وكانت  ؟  معدم  غري  ام  معدم  »املحافظ« 

مؤيد  مابني  ومتنوعة  مختلفة  الردود 

بشدة ان يكون املحافظ معدم حتى يكون 

معلوما حالته املادية قبل توليه املنصب اىل 

جانب تقدميه اقرارا الذمة املالية مبا يفيد 

ذلك . 

وكانت هناك ردود اخرى من بينها أنه ال 

طاملا  معدم  غري  ام  معدم  يكون  ان  يهم 

محددة  معايري  عىل  بناًء  ترشيحه  تم  أنه 

والرشوة  واملحسوبية  للوساطة  تخضع  ال 

املالية  الذمة  إقرار  سيقدم  أنه  وطاملا 

الصناديق  وخضوع  املنصب  توليه  قبل 

املركزى  الجهاز  لرقابة  للمحافظة  الخاصة 

للمحاسبات بل وسيقدم إقرار الذمة املالية 

بعد انتهاء فرتة واليته .

املعوقات األساسية 
اجمع الخرباء الحارضون ىف ورشة العمــل 

عىل أن املعوقات الرئيسة ىف طريق تطبيق 

الالمركزية تتمثل ىف عنارص عدة أهمها :

أوال : املعوقات الترشيعية العقيمة التى 
ال تساعد عىل تطبيق الالمركزية .

ثانيا : قلة الوعى املجتمعى وقلة التثقيف 
و  املواطن  بني  التعامل  بنواحى  الخاص 

السلطة ىف مجال اإلدارة املحلية

ثالثا : قلة الكوادر املحلية املؤهلة وعدم 
وجود سياسة الصف الثاىن وسيادة السعى 

نحو الجمود والتثبث باملناصب .

رابعا :
املركزية  والسلطة  املواطن  بني  الثقة  إنعدام 

إذ أنه ال يقتنع بقراراتها ألن  تلك القرارات 

تعمل  أن  ينبغى  والتى  مصلحته  تخدم  ال 

السلطة من اجلها .

التوصيات :
وقد أسفرت الورشة عن عدد من التوصيات 

لتعزيز الالمركزية 

اوال:  تشكيل مجلس أعىل للحكم املحىل ىف 
كل محافظة ،يناقش هذا املجلس الترشيعات  

واقتصادية  )استثامرية  املحافظة  احتياجات 

ومالية واجتامعية وإدارية (

ثانيا: إعادة هيكلة الدولة بحيث يتم عمل 
ما يسمى بإقاليم التنمية املحلية والتى فيها 

اإلقليم  هذا  مبوارد  اقليم  كل  أبناء  يستفيد 

داخل  أخرى  عىل  محافظة  تطغى  ال  حتى 

نطاق اإلقليم الواحد .

املحلية  للتنمية  أعىل  تشكيل مجلس  ثالثا: 
يختص بتنمية املحليات والبنية التحتية لكل 

وحدة محلية .

رابعا: أن تكون طريقة انتخاب املحافظ هى 

الطريقة املعتمدة ىف إختيار املحافظ والربط 

بني املحافظ املنتخب والسلطة التنفيذية .

خامسا:
إيجاد ضامنات ألعضاء املجالس املحلية ليس 

رسالتهم  لحامية  ولكن  اشخاصهم  لحامية 

التى يسعوا اليها .

املنازعات  ادارة  نظام  تغيري  سادسا: 
منازعات  دائرة  تنظيم  واعادة  القضائية 

اإلستثامر ىف مجلس الدولة...

ورصح املستشار عبد الغني لـــــ« وكالة أنباء 

مصــــــر »

بعض  ملتبسا  يكون  قد  أمرا  اوضح  ان  أود 

بني  الفرق  وهو  اال  البعض  عىل  الشئ 

التسميات التالية التعيني واالنتخاب واالختيار 

حيث ان التعيني يتم باالمر املبارش من قبل 

املبارش  باالنتخاب  يتم  االنتخاب  اما  السلطة 

يتم  االختيار  اما  املنتخبني  جمعية  قبل  من 

باالنتخاب عىل مرحلتني وكان ذلك توضيحــا 

عىل أنــه مل يتحدد يف الدستور آليــــة تعيني 

املحافظ . 

)ورشة عمل( لتعزيز مفهوم             
الالمركزية يف املجتمع املحيل
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مفهوم يف إطار تفعيل محور البيئة والتوعية بالحفاظ عليها,وتفعيألً ألهم توصيات  ورشة العمل  تعزيز   (

مارس  اىل 27  الفرتة من 25  بالقاهرة خالل  لالعالم  النيل  التى عقدت مبركز   ) اطالق الالمركزية  هى  2013و 

مبحافظة  السالم  دار  حى  عشوائيات  تنمية  بعنوان  مجتمعية  بالتنسيق مبادرة  القاهرة 

حى  مع  والتعاون 

حرفيني مرص للتنمية دار السالم وجمعية 

املصممني  وزارة -جمعية   - املستقلون 

نقابة   - بالقاهرة البيئة  املهندسني 

.

النيل  مركز  نظم  لإلعالم  بالقاهر عدة  

تنسيقية  بني جلسات  للتشبيك 

املجتمع  والهيئات منظامت  املحيل  

ت  سسا ملؤ ا السابق و التنفيذية 

لتنفيذ  ميدانية ذكرها  مبادرة 

تحقيق  إىل  يف تهدف  تنموية  دفعة 

املجتمع املحيل 

الجلسات  وأسفرت 

البنية عن مرشوعاً إلصالح 

شارع  يف  عبد املنعم رياض ىف حى دار السالم وتجميل الشارع بتشجريه ودهان واجهات منازله .التحتية 

حققت  وقد  املبادرة يف أول أيامها  التعامل مع كل املشكالت من الرصف الصحي والرصف ومياه الرشب  

عقد  عىل  الندوات التثقيفية لسكان الشارع  وذلك مع عدم طلب التربعات ىف البداية حيث أن الواقع فضالً 

سيفرض  الذى  نفسه اىل جانب املشاركة وتوظيف اإلمكانات بالقدر املتاح وعدم التكلفة فوق طاقة الفرد .هو 

ما  أهم  من  سعت إليه املبادرة هو جعل املباىن السكنية ىف منطقة دار السالم بلون واحد مام يكسبها وكان 

الحسن  ويجعل من املبادرات الشعبية الطريقة املثىل نحو الالمركزية وعدم اإلرتكان اىل السلطات املظهر 

ىف كل أمورنا . 

العمل  باملرشوع عىل قدم وساق وتابعونا يف العدد القادم لتقييم املبادرة .اوجاري 

العامة ملراكز النيل لالعالم والتعليم نظمت االدارة 
بالتعاون مع مؤسسة هانس والتدريب 

مجموعة من الدورات التدريبية زايدل االملانية 
لرفع القدرات 

واملهارات االعالمية 
للعاملني مبراكز 

النيل لالعالم 
ومن أهم هذه 

الدورات ) التحرير 
واالخراج الصحفى 

مبركز تدريب 
الصحفيني مبؤسسة 

أخبار اليوم 
مبشاركة ثالثون 

من االعالميني 
املمثلون لجميع 

مراكز النيل – 
املبادرات التنموية 
ىف مجال املشاركة 

املجتمعية مبشاركة 

عضو 
بكل مركز من املراكز املختلفة – اعداد مدرب من اجل 
خلق جيل جديد من املدربني يقوم بعد هذا التدريب 

بنقل الخربات واملهارات التدريبية لشباب االعالميني 
– دورة تدريبية متقدمة ىف مجال االخراج الصحفى 

باستخدام برنامج انديزين ( تأىت هذه الربامج التدريبية 
ىف اطار تطوير منظومة العمل االعالمى بالهيئة العامة 

لالستعالمات خاصة فيام يتعلق بالرسالة االعالمية 
باالقاليم واملحافظات املرصية املختلفة للمساهمة ىف 

مرشوعات التنمية املحلية من خالل محاور خطة العمل 
االعالمية التى اقرتها الهيئة العامة لالستعالمات ىف ختام 

املؤمتر السنوى ملراكز النيل لالعالم الذى ترأسه السفري 
محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة لالستعالمات 

وقد تضمنت املحاور محور التنمية البيئية ومحور 
السياحة ومحور الصحة ومحور املشاركة املجتمعية 

والسياسية اىل جانب محور التنمية املحلية0

وقد انعكس هذا  
التدريب عىل أداء 

املحررين واملخرجني 
بنرشة النيل االقليمية 

مبا ساهم ىف تطور 
املنظومة التحريرية 
والفنية وجعل نرشة 

النيل من النرشات 
االقليمية التى تحظى 

باهتامم القارىء 
مبختلف محافظات 
مرص كام اصبحت 

النرشه جاذبه ىف 
الشكل واملحتوى 

كام استعانت النرشة 
ببعض الكتاب 

املحليني لالستفادة 
املحلية مبا يساعد بخرباتهم ومشاركتهم ىف التنمية 
مراكز النيل واملجتمع عىل دعم التعاون والرشاكة بني 

املحىل
االعالم الداخىل وىف اطار اميان قيادات قطاع 
وتطوير االداء تم باهمية التدريب ىف تحسني 

النيل ومؤسسة االتفاق بني االدارة العامة ملراكز 
تنفيذ مجموعة من هانس زايدل االملانية عىل 

النقاشية وورش الدورات التدريبية والحلقات 
والرشكاء باملجتمع العمل للعاملني مبراكز النيل 

املحلية املستدامة املحىل من اجل تحقيق التنمية 
ثورة يناير العظيمهالتى تليق باملواطن املرصى بعد 

رفع قدرات العاملني مبراكز النيل توصيات ورشة العمل 
)تعزيز مفهوم الالمركزية (عىل أرض الواقع 
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