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وسعى المركز لتحقيق أهدافه تلك عن طريق التدريب فتم 
تنظيم عدد من الدورات التدريبية منها : 

عن مركز األلق للخدمات الصحفية 
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دوماً كنت من حني لأخر اجتاذب اأطراف احلديث مع ال�صديقة �صباح الغيرة المناطقية كمدخل للتنمية المحلية
اجلزيرة  قلب  يف  للتنمية(  )كلنا  م�رشوع  تنفيذ  كيفية  حول  اآدم 
ترد  ما  كانت عادة  املناطق. هي  اخل�رشاء ولحقاً يف غريها من 
ما  ب�صبب  نت�صور،  مما  اأي�رش  �صيكون  املو�صوع  باأن  ت�صعر  باأنها 
ت�صميه الغرية البادية من ال�صودانيني على مناطقهم، اإذ اأنهم عادة 
اجلهوية وال�صيا�صية.ما يتناف�صون علي تنمية هذه املناطق بغ�س الطرف عن النتماءات 
وبالفعل، درجت على اجراء ات�صالت بقيادات املنظمات املقرر لها 
اأن تنفذ معنا امل�رشوع على اأر�س الواقع. الغر�س من الت�صال هو 
مد حبل التوا�صل والتزود باملعلومات اجلديدة عن املنطقة املرادة 
الإقت�صادية  الأح��وال  عن  واقعي  حتديث  عمل  لنا  يت�صنى  والجتماعية وال�صيا�صية يف هذه اجلغرافيا.حتي 
لرابطة  العام  الأمني  من�صب  ي�صغل  الذي  عثمان  للأخ  وب�صوؤايل 
املحلية،  بال�صلطات  علقاتهم  عن  باحل�صاحي�صا،  الإعلميني 
من عدم الثقة.   و�صفها يل باأنها علقة طيبة ومتينة وممتازة ل ت�صوبها اأي �صائبة 
وقد يكون فيه �صئ  باأن تو�صيفه وردياً  بدا يل من حديث عثمان 
من املبالغة، لكنه ا�صتطرد قائلً : )يا ا�صتاذة، األي�س هذا امل�رشوع 
لنا  ملك  واحل�صاحي�صا  له،  متحم�صني  نحن  لذا  املنطقة؟  لتنمية 
ترتاجع  باحل�صاحي�صا  الأم��ر  يخت�س  )حني  وي�صيف  جميعا(، 
اأقواله  اإل لهذه املنطقة(، ومن ثم عزز  النتماءات كافة ول ولواء 
الت�رشيعية والتنفيذية بولية اجلزيرة.بالإ�صارة للتمثيل الذي حتظى به املحلية على م�صتوى ال�صلطات 
اأي�صاً حني توا�صلت مع الأخت �صكينة من رابطة ود �صلفاب نحت 
اإىل تو�صيف علقتهم بال�صلطات املحلية باأنها )�صمن على ع�صل( 
تنتابهم يف  كانت  التوج�س  بوجود حالة من  اقرارها  بالرغم من 

فرتة �صابقة.
تقول �صكينة اإنه عند تلقيهم ات�صالً من ال�صيد املعتمد قبل �صهور 
اآرائهم يومذاك بني  يطلب فيه مد ج�صور التوا�صل معهم، انق�صمت 
موؤيد ومعار�س لقبول التعاون احلكومي، ثم اختارت جمموعة منهم 
التجربة وقاموا باإعداد معر�س ميجد �صرية الفنان الراحل م�صطفي 
الولية  لن�صارك يف مهرجان  اأمامنا  املجال  ف�صح  فتم  اأحمد  �صيد 
الغاز اأمدنا بل تردد مبئة )�صليندر(.ال�صياحي، كذلك حني طلبنا من املعتمد اأن ي�صاعدنا يف حل اأزمة 
على تنميتها(.وهذا النوع من التعاون ميكن اأن نطلق عليه )غرية اأبناء املنطقة 
للتنمية  جديد  ومفهوم  كمدخل  املناطقية  الغرية  ت�صلح  هل  اإذاً 
املحلية  ال�صلطات  وم�صوؤويل  املواطنيني  من  يجعل  مبا  متطابقي امل�صالح؟ املحلية 
)كلنا  يف  الواقع   اأر�س  اإىل  بنزولنا  ا�صتك�صافه  نود  كنا  ما  للتنمية(، وهذا ما وجدناه بالفعل حا�رشاً وبقوة. هذا 
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الخرطوم : مقداد خالد

)كلنا  مل�����رشوع  ال��ع��ام  املن�صق  اأع��رب��ت 
للخدمات  الأل��ق  مركز  عن  للتنمية( 

عبد  منال  الأ���ص��ت��اذة  ال�صحفية، 
احلليم، عن اأملها يف اأن ينتهي اأجل 
يف  الأه��ايل  متكن  وقد  امل�رشوع، 
مناطق التنفيذ من امتلك الوعي 
والأدوات التي توؤهلهم للم�صاركة 
املحلية  ال�صيا�صات  ر�صم  يف 

و�صولً لتنمية جمتمعاتهم.
الثقايف  املجل�س  برعاية  وباهت 

الربيطاين للم�رشوع املقرر له اأن ي�صتمر 
2017م،  دي�صمرب  يف  تنتهي  عامني  ملدة 

وقالت يف حوار ين�رش بالداخل : )هذه هي املرة 
يف  الربيطاين  الثقايف  املجل�س  فيها  يدخل  التي  الأوىل 

م�رشوعات �صخمة وذلك نتيجة اهتمام بالتنمية املحلية 
ال�صاملة  القومية  التنمية  لتح�صني  كاأ�صا�س 

وال�صفافة(.
الذي  ال�صتقبال  بحفاوة  م�صيدة 
وجدوه يف مناطق عمل امل�رشوع 
ال�صودان،  بولية اجلزيرة و�صط 
الر�صمية  امل�صاركتني  وا�صفة 
وال�صعبية يف كل من حمليتي 
احل�صاحي�صا والكاملني باأنها 

ممتازة.
وعربّت املن�صق العام للم�رشوع 
عن ر�صاها التام مبا مت حتقيقه 
خلل الفرتة املن�رشمة، واعدة ببذل 
مزيد من اجلهد للو�صول بامل�رشوع اإىل 
الزمنية  للجداول  طبقاً  املن�صودة،  غاياته 

املتوافق عليها.

أ/ منال عبد الحليم : 
سعداء باهتمام »المجلس الثقافي البريطاني« بالتنمية المحلية 

الجزيرة : أنور الحبوب

متميزة  وتغطية  وا�صعاً  اإعلمياً  اهتماماً  احل�صاحي�صا،  للتنمية( يف حملية  )كلنا  فعاليات م�رشوع  انطلقة  �صهدت 
�صملت اأجهزة الإعلم املقروءة وامل�صموعة واملرئية.

وح�رشت و�صائل اإعلم حملية خمتلفة انطلقة امل�رشوع بقاعة املعلم بحا�رشة املحلية مدينة احل�صاحي�صا. 
اأعمال الور�صة اخلا�صة بامل�رشوع لت�صمل عدة  ومتت تغطية احلدث يف الإذاعة والتلفزيون املحلي، وامتدت تغطية 

�صحف �صودانية متوزعة بني ال�صيا�صية والريا�صية.
اآدم �صبيل بامل�رشوع وتعهده بتذليل  واهتمت ال�صحافة املقروءة بنقل ترحيب معتمد احل�صاحي�صا بالإنابة، ال�صيد 

كافة ال�صعاب التي تعرت�س �صبيل القائمني على اأمره، وذلك ملا مل�صه من فوائد ت�صب يف �صالح التنمية املحلية.
ويف موازة ذلك، اهتمت عدد من ال�صحف بالإ�صارة بابراز جدول الور�صة، واملحا�رشات املتخ�ص�صة يف جمالت مهمة 
من �صاكلة حقوق الإن�صان يف املواثيق الدولية، النوع الجتماعي )جندر(، الكتابة ال�صحفية من منظور حقوقي، علوة 

على نهج احلكم املحلي واحلوكمة الر�صيدة.
تفاصيل أوفى صـ )7+6(

�صدى وا�صع
 لـ )كلنا للتنمية( بال�صحافة املحلية
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الخرطوم : األلق

بدعم مقدر من �صفارة اململكة املتحدة باخلرطوم، نفذ مركز الألق للخدمات ال�صحفية الدليل اخلا�س بتدريب املرا�صلت/
ين ال�صعبيني على الكتابة ال�صحفية، يف اإطار مطلوبات م�رشوع )املهارات الإعلمية لن�صطاء املجتمعات املحلية(.

وتتمثل دواعي املر�صد التدريبي يف و�صع قاعدة �صلبة لرفع قدرات املرا�صلت/ين ال�صعبيني يف جمال الكتابة ال�صحفية 
وا�صتخدام �صبكة النرتنت لغايات تو�صيع اأفقهم وخلق دائرة اهتمام على م�صتوي و�صائط العلم اجلديدة لعك�س ق�صايا 
جمتمعاتهم املحلية. ويف ال�صياق ذاته، فاإن الدليل يحوي جرعة كافية للمرا�صلت/ين حول مبادئ حرية التعبري واخلقيات 
مهنة ال�صحافة مع افراده م�صاحة لتعلم مهارات كتابة الأخبار والتقارير والتحقيقات ال�صتق�صائية مع اعطاء فكرة عن 

م�صادر املعلومات الرئي�صة والفرعية، وطرق وو�صائل فح�س املعلومات الوا�صلة للمرا�صل/�ة.
جدير بالذكر اأن الدليل يحتوي على ثلثة ابواب اأولها عن بداية فكرة وتطور جتربة املرا�صلت/ين ، وثانيها عن حرية 
للمهارات  مناذجاً  اأخرها  يقدم  فيما  التفكري،  طرائق  وحتفيز  اجلماعي  العمل  على  والتدريب  ال�صحافة  وحرية  التعبري 

ال�صحفية ا�صافة لنماذج من اعمال املرا�صلني/ت فى مناطق خمتلفة بالعا�صمة والوليات.

دليل تدريب للمراسالت/ين الشعبيين للكتابة الصحفية

الجزيرة : علم الدين الفحل

قام فريق عمل املوقع اللكرتوين ل� )مبادرة �صليمة( بتنفيذ �صمنارين 
يف كل من حمليتي احل�صاحي�صا والكاملني  بولية اجلزيرة  موؤخراً.
ال�صحية  العلوم  اكادميية  قاعة  يف  امل��ق��ام  ال�صمنار  و�صهد   
باحل�صاحي�صا ح�صور كبري �صم اأ�صاتذة وطلباً وعدد من النا�صطني 

واملهتمني بال�صاأن ال�صحي باملحلية .
اللكرتوين،  �صليمة  التدريب مبوقع  ال�صمنار من�صق  اأعمال  وابتدرت   
ومركز اللق للخدمات ال�صحافية اأ. تهاين ادم �صعدان، بنبذة تعريفية 
عن تاريخ املبادرة واأهدافها مو�صحة اأثناء �رشحها الأ�رشار الناجمة 
عن عادة اخلتان واأثارها ال�صلبية على الفتيات يف كل مراحل حياتهن. 
من جانبها، قدمت د. اأريج من م�صت�صفى احل�صاحي�صا، ق�ص�صا واقعية 
اإىل تب�صري الأ�رش بتلك الأ�رشار  اأ�رشار اخلتان ال�صحية، داعية  تبني 

عرب و�صائل الإعلم والتوا�صل الجتماعي املختلفة.
اخلتان  تاريخ  عن  وايف  تعريف  �صليمان،  فاتن  د.  اأعطت  بدورها   

وحثت الطلب مبحاربة تلك العادة بالتوعية اللزمة.
مبوازة ذلك، ويف حملية الكاملني، ركزت القيادية مبركز اللق للخدمات 
ال�صحفية، اأ منال عبد احلليم  يف التعريف مببادرة �صليمة والأعمال 
د. معاوية من  البلد، بينما حتدث  اأنحاء  التي قامت بها يف �صتى 
م�صت�صفي الكاملني عن �رشورة رفع الوعي داخل الأ�رش باأ�رشار عادة 

اخلتان وقدم روؤية طبية عن م�صاوئ اخلتان.
هذا وقد تخلل ال�صمنار م�صاركات وق�ص�س واقعية قدمها احل�صور بكل 
تعميم  �رشورة  اإىل  وخل�صت  والكاملني،  احل�صاحي�صا  حمليتي  من 

املبادرة يف القرى والوحدات الإدارية بكل املحليتني.
   يذكر ان املبادرة برعاية املجل�س  القومي لرعاية الطفولة بالتعاون 

مع منظمة  اليون�صيف ومركز اللق  للخدمات ال�صحفية

)سليمة( في الحصاحيصا والكاملين
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تقول املن�صق العام للم�رشوع على م�صتوى مركز 
امل�رشوع  اإن  احلليم،  عبد  منال  الأ�صتاذة  الألق 
اإىل رفع احل�س لدى امل�صاركني ليتمكنوا  يهدف 
بق�صاياهم  التعريف  يف  فارقة  اأدوار  لعب  من 
املحلية من منظور حقوقي، يراعي يف احل�صبان 
)اجلندر(،  الجتماعي  والنوع  الإن�صان  حقوق 
ال�صابة خللق  الأجيال  وم�صاركة  حراك  وي�صمن 

تنمية حملية.
حمليني  �رشكاء  ثلثة  على  الختيار  ووق��ع 
للم�رشوع هم )رابطة ال�صحفيني باحل�صاحي�صا، 
ونادي  �صلفاب،  بود  اخلريجني  ال�صباب  رابطة 
بالكاملني(،  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ص��ي  الع�صمة 
الداعمني ممثلني يف حمليتي  ال�رشكاء  بجانب 
الكيانات  حتمل  فيما  والكاملني،  احل�صاحي�صا 
والثقافة  وال�صيا�صية  والجتماعية  القت�صادية 
واملوؤثرين يف حتقيق  املتاأثرين  ال�رشكاء  �صفة 

اأهداف امل�رشوع املن�صودة.
وخ�صعت اختيارات امل�صاركني يف اأعمال الور�س 
الجتماعي،  النوع  تراعي  �صارمة  معايري  اإىل 
املرا�صلني  من  كل  مب�صاركة  املتوازن،  والتمثيل 
ال�صحفيني وال�صعبيني، ومن�صوبني يف قطاعات 
املرافق  يف  للهايل  اخلدمات  بتقدمي  تعنى 
احلكومية، ونا�صطني عن املبادرات املجتمعية، 
وطلب بكليات الإعلم، بجانب ممثلني �صعبيني 

للأهايل.
التنفيذية  املديرة  تقول  التدريب،  �صعيد  وعلى 
للمركز، الأ�صتاذة �صباح حممد اآدم، اإنه قد جرى 
اختيار مدربني اكفاء لهم خربة طويلة، وا�صهامات 
تنويرية يف جمالت النوع الجتماعي، وحقوق 
الإن�صان، والتعريف باملواثيق الدولية والوطنية، 
علوة  الرا�صد،  احلكم  وق�صايا  املحلي  واحلكم 
من  ال�صحفية  الكتابة  يخ�س  ما  يف  حنكتهم 

منظور حقوقي.

ويف افتتاح ور�صة الكاملني، مبقر نادي الع�صمة، 
ال�صيد  ق�صم  اأحمد  اهلل  املحلية عبد  عرّب معتمد 
عن تقديرهم جلهود القائمني على اأمر امل�رشوع، 
معرباً عن �صعادته باختيار املحلية من �صمن 

املحليات التي ت�صهد �رشبة الإنطلق.
نوعية  من  هذه   : املعتمد  يقول  ال�صدد  ويف 
التي حتتاجها املحلية، فامل�رشوع  امل�رشوعات 
خطوة مهمة لأجل تفعيل دور ال�صباب يف عك�س 
ق�صايا املنطقة، بطريقة تف�صح املجال اأمام ظهور 

قدراتهم يف ال�صهام بعملية التنمية والإجناز.
الكاملني،  الع�صمة  نادي  رئي�س  باهى  ب��دوره، 
الألق  مركز  مع  بال�رشاكة  ك��رار،  علي  كمال 
اإىل اأن اأدوار النادي  للخدمات ال�صحفية، منوهاً 
واإمنا  الريا�صي  اجلانب  يف  فقط  تنح�رش  ل 
والثقافية  الجتماعية  اجلوانب  لت�صمل  متتد 
وامل�صاركة الفاعلة على امل�صتوى املحلي متمنياً 
عودة النادي اإىل م�صاف اأندية الدوري ال�صوداين 
املمتاز لكرم القدم بعد انقطاعة ا�صتمرت لعدة 

�صنوات.
من  الور�صة  تد�صني  ح�رش  احل�صاحي�صا،  ويف 
مقر احتاد املعلمني، املعتمد املكلف، اآدم حممد 
احلاكم  الوطني  املوؤمتر  حزب  ورئي�س  �صبيل، 
احتاد  ورئي�س  احل�صن،  معت�صم  باملحلية، 

النا�صئني، اأمني هو�صة.
ودعمهم  بامل�رشوع،  ترحبيهم  �صبيل  واعلن 
التام لأن�صطته التي ت�صب يف م�صلحة مواطني 

املحلية.
كاأهداف  املر�صودة  النقاط  املحا�رشون  وغطى 
للم�رشوع، ابتدرت ذلك ال�صتاذة ليمياء اجليلي 
الآليات،  »املبادئ،  الإن�صان  حقوق  عن  بورقة 
بامل�صاركني  مطوفة  ال�صامل«  ال��دوري  التقرير 
املواثيق  �صهدتها  التي  التطورات  م�صرية  يف 

احلقوقية على امل�صتويني الدويل والوطني.

عن  ورقة  احلليم  عبد  منال  الأ�صتاذة  وقدمت 
امل�صاركني  واعطت  )جندر(  الإجتماعي  النوع 
الأدوار  بني  الفروق  تو�صح  مفاهيمية  جرعة 
وانثي،  ذكر  تق�صيم  على  املرتكزة  اجلن�صانية 
الطرفني،  فيها  ي�صرتك  التي  النوعية  والأدوار 
منها  الهدف  ونقا�صات  بتطبيقات  ذلك  وعززت 
زيادة احل�صا�صية مبا ي�صمن جتنب ح�صول متييز 
بطريقة  النتهاكات  وجمابهة  النوع  على  قائم 

واعية و�صليمة.
منظور حقوقي،  من  الكتابة  عن  ورقتيهما  ويف 
على  امل�صاركني  اآدم  �صباح  الأ�صتاذة  حثت 
مهنة  واخلقيات  ال�صحفية  باملواثيق  اللتزام 
فيما  املنتهكة،  للكتابات  والت�صدي  ال�صحافة 
العملي  بالتطبيق  خالد  املقداد  الأ�صتاذ  توىل 
متليك امل�صاركني يف الور�صة املهارات ال�صحفية 
املتعلقة بالكتابة ال�صحفية با�صت�صحاب مناذج 

تدريبية لزيادة ورفع احل�س احلقوقي.
امل�صاركني  توزيع  جرى  اجلل�صة،  نهاية  ويف 
على جمموعات عمل تتناول ق�صايا متثل م�صدر 
وكتابتها  ت�صويبها  ثم  ومن  للأهايل،  اهتمام 
ال�صتاذة  قبل  م��ن  حم��رتف  �صحفي  ب�صكل 

املعنيني.
اأعمال الور�صة عادة بورقة ال�صتاذ عبد  وتختم 
واحلكم  املحلية  احلوكمة  عن  حممد،  العظيم 
دعوة  الورقة  تبحثه  ما  �صمن  وم��ن  الرا�صد، 
املوازنات  من  جزء  ليكونوا  امل�صلحة  اأ�صحاب 
وتلبية  حقوقهم  مراعاة  تتم  بحيث  املحلية 

احتياجاتهم.
واإبان اأيام الور�صة، يتم تنمية روح الفريق لدى 
امل�صاركني، من خلل توزيعهم على جمموعات 
عمل خمتلفة، كما وجتري عمليات تعزيز للروح 
الدميقراطية يف اأو�صاطهم من خلل تعلم احرتام 

وقبول الراأي الأخر.

املعروف  املحلية،  احلوكمة  ق�صايا  اأجل  من  اإعلميون  م�رشوع  اأعمال  �صمن 
اخت�صاراً ب� )كلنا للتنمية(، نّظم مركز الألق للخدمات ال�صحفية بالتعاون مع 
املجل�س الثقايف الربيطاين، ور�صتا عمل لرفع قدرات ال�صحافيني وال�صحفيات 
لتناول الق�صايا املحلية بكٍل من حمليتي احل�صاحي�صا والكاملني يف ولية 

اجلزيرة و�صط ال�صودان.
امل�صاركني  بني  هادفة  وح���وارات  كبرياً،  تفاعلً  العمل،  ور�صتا  و�صهدت 
للق�صايا  متقدمة  واطروحات  مميزة،  اأفكار  فيهما  وح�رشت  واملحا�رشين، 
املختارة  املواعني  ب�صاأن  مهمة  وتوافقات  خل�صات  اإىل  و�صولً  املحلية، 

لتو�صيل الر�صائل والهموم املحلية.

)كلنا للتنمية( في الحصاحيصا والكاملينفعاليات

عثماننجاة سكينة
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واثناء الور�س يعمل املدربني على تهيئة امل�صاركني للت�صدي 
لق�صايا العمل العام من خلل ك�رش حاجز اخلجل عن طريق 
للمفاهيم  م�صتمر  تطبيق  مع  ذلك  يتم  بامل�صاركة.  التعليم 
ا�صتيعاباً  تظهر  التي  والأقوال  بالأعمال  والحتفاء  احلقوقية 
جمتمعية  �صلوكيات  بوادر  اأي  ت�صحيح  مع  املقدمة،  للمادة 
تنطوي على انتهاكات ل �صيما فيما يتعلق بالفروق اجلندرية 
لأخذ  كذلك  املدربني  ويلجاأ  املجتمعي.  املراأة  دور  وتنميط 
ا�صرتاحات وفوا�صل ما بني نقا�صاتهم لإظهار مواهب امل�صاركني، 
ل �صيما ا�صحاب امللكات ال�صوتية ممن لهم القدرة على ال�صهام 
لحقاً يف نقل اأهداف امل�رشوع اإىل قطاعات اأو�صع حال و�صلوا 
اإىل من�صات اإذاعية. زد على ذلك اأ�صحاب املواهب الفنية الذين 
بالق�صايا  التعريف  يف  ابداعاتهم  لتوظيف  امل�رشوع  يعمل 
املحلية واملدافعة عن �صحيفة احلقوق. عند هذه النقطة، تعود 
يف  التم�صت  اإنها  لتقول  احلليم  عبد  منال  امل�رشوع،  من�صق 
نهاية الور�س تغيريات مهمة يف تعاطي امل�صاركني مع الق�صايا 
اأكرث ح�صا�صية  املحلية، ومع بع�صهم بع�صاً، بحيث باتوا 
يف تبني وعك�س الق�صايا التي توؤرق جمتمعاتهم جنباً 

اظهار  م��ع  ج��ن��ب  والنماذج اإىل  الأعمال 
الناجحة  تقدمي املحلية  ل��غ��اي��ات 

القدوة احل�صنة.

وان�صباطهم  والتزامهم  املحليتني،  من  بامل�صاركني  م�صيدة 
التام مبدونة ال�صلوك التي ترا�صوا عليها، معربة عن �صعادتها 

البالغة مب�صتوى التنظيم الذي اأظهرته الفرق امل�صوؤولة.
وتوؤكد منال باأنها على ثقة من جناح امل�رشوع، وتقول اإنه من 
ال�صهل نقل حالة احلما�س التي مل�صتها اثناء الور�س اإىل خارج 

الأ�صوار حيث تقبع الق�صايا املحلية.
اإذا كانوا �صيكتفون بالور�س، كانت اجابتها ل،  ويف ردها ما 
م�صرية اإىل الت�صاقهم الدائم مع امل�صاركني وحفزهم بل انقطاع 
 : وتتابع  دوري.  توا�صل  خلل  من  امل�رشوع  اأهداف  ملتابعة 

جتربتنا  من  التعلم  على  نعمل  با�صتمرار 
عن  نتوقف  ول  والتطوير،  اجل��ودة  لأغرا�س 
كافة  وت�صجيع  اجل��دي��دة،  بالأفكار  رفدها 

�رشوب امل�صاهمات البداعية.

ورشة الكاملين 

ورشة الحصاحيصا 

مشاركة



يتطلب تنفيذ امل�ضروعات العمالقة، موا�ضفات خا�ضة. ويف نطاق هذه اخل�ضو�ضية اختار املجل�س الثقايف الربيطاين مركز الألق للخدمات ال�ضحفية �ضمن 
�ضركاء اأخرين لتنفيذ وتطوير اأحد اأهم م�ضروعاته )م�ضروع كلنا للتنمية( والذي يرجتى منه خلق كوادر فاعلة على امل�ضتوى املحلي.  وبالطبع لن جند 

متحدثاً ي�ضعنا يف كامل ال�ضورة ويعرفنا باأهداف امل�ضروع الآنية وامل�ضتقبلية كاملن�ضق العام لـ )كلنا للتنمية( مبركز الألق للخدمات ال�ضحفية ال�ضتاذة  
منال عبد احلليم والتي خرجنا منها باحل�ضيلة التالية:

أجرى المقابلة : مقداد خالد
من أين نبعت فكرة مشروع )كلنا للتنمية(؟

نبعت فكرة امل�رشوع من اأهمية م�صاركة املواطنني/ات يف اإدارة �صوؤونهم املحلية وذلك 
عرب م�صاهمتهم يف ر�صم ال�صيا�صات املحلية وحتديداً املوازانات املحلية.

من هم الشركاء في المشروع؟

هنالك م�صتويات لل�رشاكة. يف امل�صتوى الأول هنالك �رشاكة علي امل�صتوى )الوطني- 
القومي( وت�صم جمموعة من املنظمات التي تقوم بتنفيذ امل�رشوع يف وليات اجلزيرة، 

نهر النيل، الق�صارف، ومناطق معينة بولية اخلرطوم. 
اأما ال�رشكاء علي امل�صتوى املحلي )داخل كل حملية( وهم ما نطلق عليهم ال�رشكاء 
من  كل  يف  ال�رشاكة  من  م�صتويات  ثلث  توجد  املحلية  م�صتوى  فعلى  التنفيذيني، 

)حمليتي احل�صاحي�صا والكاملني(:
1. ال�رشكاء التنفيذيون

  رابطة ال�صباب اخلريجني والطلب بود �صلفاب
  رابطة ال�صحافيني باحل�صاحي�صا

  نادي الع�صمة الريا�صي ال�صبابي والثقايف بالكاملني
2. ال�رشكاء الداعمون:

 حملية الكاملني
 حملية احل�صاحي�صا 

3. ال�رشكاء املوؤثرين و املتاأثرين بامل�رشوع 
الريا�صية،  الثقافية،  ال�صيا�صية،  الجتماعية،  القت�صادية،  الكيانات  بهم  ونعني 

وال�صبابية ... الخ.  

المشروع مشمول برعاية المجلس الثقافي البريطاني .. فما الذي 
يعنيه ذلك كدالة حال على إمكانية احداث اهتمام بالقضايا المحلية؟

هذه هي املرة الأوىل التي يدخل فيها املجل�س الثقايف الربيطاين م�رشوعات �صخمة 
ال�صاملة  القومية  التنمية  لتح�صني  كاأ�صا�س  املحلية  بالتنمية  اهتمام  نتيجة  وذلك 

وال�صفافة. 

ما هي مسببات اختيار مركز األلق للخدمات الصحفية
 دونًا عن رصفائه ليضطلع بمهمة شريك رئيس في أعمال المشروع؟

من  �صبكة  خلق  جمال  يف  الرائدة  جتربته  باعتبار  الألق  مركز  علي  الختيار  وقع 
املرا�صيلن/ات ال�صعبيني وذلك بغر�س ابراز ق�صايا املواطنني علي امل�صتوي املحلي 
مبا يعزز من ق�صايا املنا�رشة من اأجل اقرار حق املواطن وترقية معي�صته وذلك عرب 

ترقية اخلدمات العامة )ال�صحة، التعليم، �صحة  البيئة ....اإلخ(. 

من هم المستهدفين بالمشروع في مرحلته الحالية؟

هنالك م�صتفيدين ب�صورة مبا�رشة واأعني ال�صحافيني واملرا�صيلن ال�صعبيني ومن�صوبي 
واأفراد ال�صلطات املحلية وحتديداً القائمني علي اأمر املوازنات املحلية لنهم يتلقون 
اأن�صطة خا�صة برفع القدرات )كالتدريب، وت�صميم حملت املنا�رشة، وتبادل اخلربات، 

والإلتحاق بو�صائل الإعلم املختلفة(.
اأما امل�صتفيدين ب�صورة غري مبا�رشة فهم كل قطاعات املجتمع و�رشائحه وذلك هو الأثر 

الإيجابي الذي �صيرتكه امل�رشوع  بنهاية اأجله. 

ومن المعنيين بالمشروع مستقباًل؟

يف  التنفيذيني  ال�رشكاء  �صيوا�صل  الفرتة  انتهاء  وبعد  عامني  ملدة  ي�صتمر  امل�رشوع 

تطويره وحتقيق اأهدافه.

كيف يتم في العادة اختيار المدربين العاملين في أنشطة المشروع؟
الختيار يتم بناءاً على معايري حمددة مو�صوعة من قبل مركز الألق وهي:

ان يكون املدرب/ة  ملما اإملاماً كافياً مبو�صوعات التدريب. 
اأن يكون ملماً/ة باأ�صا�صيات التدريب.

اأن يكون قد �صبق له العمل يف م�رشوعات الألق التدريبية. 
يف  ومهامها  م�صوؤولياتها  �صمن  التنفيذية  املديرة  تطلبها  متطلبات  اأو  موؤهلت  اأي 

امل�رشوع. 
المشروع تم ابتداره بوالية الجزيرة .. 

فهل يا ترى ستمتد أنشطته إلى واليات أخرى؟

اأقول ب�رشاحة مل يكن لدينا اأدنى م�صاركة يف الختيار اجلغرايف للمناطق حيث مت ذلك 
وفقاً لأ�ص�س مت حتديدها من قبل م�صممي امل�رشوع.

كيف وجدتم تجاوب ومشاركة المجتمع المحلي مع المشروع؟

يف حمليتي احل�صاحي�صا والكاملني ميكن و�صف م�صاركة املجتمع الر�صمية والأهلية 
باملمتازة حيث �صاهم املجتمع املحلي بن�صبة مقدرة يف امل�رشوع ومتثل ذلك يف:

 توفري اأماكن للعمل )مكاتب( واإقامة اأن�صطة الت�صبيك واملعار�س.
 توفري كوادر متطوعة للعمل.

من  كل  يف  التنفيذيني  لل�رشكاء  مكاتب  توفري  يف  الر�صمية  اجلهات  �صاهمت  كما 
املحليتني.

كيف تفاعل المختارين مع البرنامج؟

كان التفاعل عالياً وم�صجعاً ويف فرتة وجيزة بات امل�رشوع حديث املواطنني. 

ما هي المواعين التي 
يستخدمها البرنامج لتوصيل صوت المشاركين؟

يعتمد امل�رشوع وبالدرجة الأوىل على املواعني الإعلمية.

بعد قرابة النصف عام للمشروع .. كيف تقيمينه اليوم؟

بداية اأ�صري اإىل اأن امل�رشوع ي�صتخدم اآليات تقارير تقييمية 
ب�صوره �صهرية وربع �صنوية، وذلك بغر�س تلم�س مواطن 

حفز  �صانها  من  التي  القوة  نقاط  ومعرفة  اخللل 
امل�رشوع. 

ما هو الفرق بين )كلنا للتنمية( وبقية 
المشروعات التي عملتي فيها خالل 

مسيرة زاخرة في مجال العمل 
الطوعي وفضاءات المجتمع 

المدني؟

الفرق يف اأن امل�رشوع بداأ ب�صورة ت�صاركية مع املمول، حيث �صاهمنا يف كل 
مراحل امل�رشوع، فقد مرّ املقرتح بعدة مراحل حتى متت اإجازته.

علوة على ذلك فهناك �صيئان اأخران متيز بهما امل�رشوع:
قدرات  لبناء  كميزانية  مقدراً  دعماً  املركز  املمول منح  الأول يف كون 
املركز �صمن م�صتويات تاأهيل الكادر الب�رشي وتاهيل البنية التحتية 

للمركز.
 الثاين يف م�صاحبة امل�رشوع لأن�صطة موازية لبناء قدرات من�صوبي 
ذلك  ي�صمل  املحلي،  امل�صتوي  على  التنفيذيني  وال�رشكاء  املركز 
)التدريب يف املجالت املالية واملحا�صبية، الإدارة، القيادة، احلوكمة 
الر�صيدة، التبادل علي امل�صتوى املحلي والأقليمي، وجمالت اأخرى 

مل حتدد بعد ومرتوكة حلوجة ال�رشكاء(

كيف تري مستقبل
 تلك البقاع المنسية بعد سنوات من )كلنا للتنمية(؟

علي  احل�صول  على  قادرين/ت  مواطنني/ات  فيها  اأري   
وحتولوا  بحقوقهم،  الكايف  الوعي  ولديهم  املعلومات 

املحلية  ال�صيا�صات  ر�صم  يف  م�صاركني  اإىل 
املوازنة  اع���داد  جانب  يف  وحت��دي��داً 

الرئي�صة  املداخل  كاأحد  املحلية 
اإحداث  عمليات  يف 

التنمية.

المنسق العام لـ )كلنا للتنمية( - مركز األلق األستاذة منال عبد الحليم :

المشــــــــروع يمضـــــــــي نحــــــــو غاياتـــــــــــه بثبـــــــــــات 
حوار

هذه اأ�صباب )...( متيز 
)كلنا للتنمية( عن بقية 

امل�رشوعات 

التجاوب الشعبي كبير والرسمي فاق توقعاتنا



يتطلب تنفيذ امل�ضروعات العمالقة، موا�ضفات خا�ضة. ويف نطاق هذه اخل�ضو�ضية اختار املجل�س الثقايف الربيطاين مركز الألق للخدمات ال�ضحفية �ضمن 
�ضركاء اأخرين لتنفيذ وتطوير اأحد اأهم م�ضروعاته )م�ضروع كلنا للتنمية( والذي يرجتى منه خلق كوادر فاعلة على امل�ضتوى املحلي.  وبالطبع لن جند 

متحدثاً ي�ضعنا يف كامل ال�ضورة ويعرفنا باأهداف امل�ضروع الآنية وامل�ضتقبلية كاملن�ضق العام لـ )كلنا للتنمية( مبركز الألق للخدمات ال�ضحفية ال�ضتاذة  
منال عبد احلليم والتي خرجنا منها باحل�ضيلة التالية:

أجرى المقابلة : مقداد خالد
من أين نبعت فكرة مشروع )كلنا للتنمية(؟

نبعت فكرة امل�رشوع من اأهمية م�صاركة املواطنني/ات يف اإدارة �صوؤونهم املحلية وذلك 
عرب م�صاهمتهم يف ر�صم ال�صيا�صات املحلية وحتديداً املوازانات املحلية.

من هم الشركاء في المشروع؟

هنالك م�صتويات لل�رشاكة. يف امل�صتوى الأول هنالك �رشاكة علي امل�صتوى )الوطني- 
القومي( وت�صم جمموعة من املنظمات التي تقوم بتنفيذ امل�رشوع يف وليات اجلزيرة، 

نهر النيل، الق�صارف، ومناطق معينة بولية اخلرطوم. 
اأما ال�رشكاء علي امل�صتوى املحلي )داخل كل حملية( وهم ما نطلق عليهم ال�رشكاء 
من  كل  يف  ال�رشاكة  من  م�صتويات  ثلث  توجد  املحلية  م�صتوى  فعلى  التنفيذيني، 

)حمليتي احل�صاحي�صا والكاملني(:
1. ال�رشكاء التنفيذيون

  رابطة ال�صباب اخلريجني والطلب بود �صلفاب
  رابطة ال�صحافيني باحل�صاحي�صا

  نادي الع�صمة الريا�صي ال�صبابي والثقايف بالكاملني
2. ال�رشكاء الداعمون:

 حملية الكاملني
 حملية احل�صاحي�صا 

3. ال�رشكاء املوؤثرين و املتاأثرين بامل�رشوع 
الريا�صية،  الثقافية،  ال�صيا�صية،  الجتماعية،  القت�صادية،  الكيانات  بهم  ونعني 

وال�صبابية ... الخ.  

المشروع مشمول برعاية المجلس الثقافي البريطاني .. فما الذي 
يعنيه ذلك كدالة حال على إمكانية احداث اهتمام بالقضايا المحلية؟

هذه هي املرة الأوىل التي يدخل فيها املجل�س الثقايف الربيطاين م�رشوعات �صخمة 
ال�صاملة  القومية  التنمية  لتح�صني  كاأ�صا�س  املحلية  بالتنمية  اهتمام  نتيجة  وذلك 

وال�صفافة. 

ما هي مسببات اختيار مركز األلق للخدمات الصحفية
 دونًا عن رصفائه ليضطلع بمهمة شريك رئيس في أعمال المشروع؟

من  �صبكة  خلق  جمال  يف  الرائدة  جتربته  باعتبار  الألق  مركز  علي  الختيار  وقع 
املرا�صيلن/ات ال�صعبيني وذلك بغر�س ابراز ق�صايا املواطنني علي امل�صتوي املحلي 
مبا يعزز من ق�صايا املنا�رشة من اأجل اقرار حق املواطن وترقية معي�صته وذلك عرب 

ترقية اخلدمات العامة )ال�صحة، التعليم، �صحة  البيئة ....اإلخ(. 

من هم المستهدفين بالمشروع في مرحلته الحالية؟

هنالك م�صتفيدين ب�صورة مبا�رشة واأعني ال�صحافيني واملرا�صيلن ال�صعبيني ومن�صوبي 
واأفراد ال�صلطات املحلية وحتديداً القائمني علي اأمر املوازنات املحلية لنهم يتلقون 
اأن�صطة خا�صة برفع القدرات )كالتدريب، وت�صميم حملت املنا�رشة، وتبادل اخلربات، 

والإلتحاق بو�صائل الإعلم املختلفة(.
اأما امل�صتفيدين ب�صورة غري مبا�رشة فهم كل قطاعات املجتمع و�رشائحه وذلك هو الأثر 

الإيجابي الذي �صيرتكه امل�رشوع  بنهاية اأجله. 

ومن المعنيين بالمشروع مستقباًل؟

يف  التنفيذيني  ال�رشكاء  �صيوا�صل  الفرتة  انتهاء  وبعد  عامني  ملدة  ي�صتمر  امل�رشوع 

تطويره وحتقيق اأهدافه.

كيف يتم في العادة اختيار المدربين العاملين في أنشطة المشروع؟
الختيار يتم بناءاً على معايري حمددة مو�صوعة من قبل مركز الألق وهي:

ان يكون املدرب/ة  ملما اإملاماً كافياً مبو�صوعات التدريب. 
اأن يكون ملماً/ة باأ�صا�صيات التدريب.

اأن يكون قد �صبق له العمل يف م�رشوعات الألق التدريبية. 
يف  ومهامها  م�صوؤولياتها  �صمن  التنفيذية  املديرة  تطلبها  متطلبات  اأو  موؤهلت  اأي 

امل�رشوع. 
المشروع تم ابتداره بوالية الجزيرة .. 

فهل يا ترى ستمتد أنشطته إلى واليات أخرى؟

اأقول ب�رشاحة مل يكن لدينا اأدنى م�صاركة يف الختيار اجلغرايف للمناطق حيث مت ذلك 
وفقاً لأ�ص�س مت حتديدها من قبل م�صممي امل�رشوع.

كيف وجدتم تجاوب ومشاركة المجتمع المحلي مع المشروع؟

يف حمليتي احل�صاحي�صا والكاملني ميكن و�صف م�صاركة املجتمع الر�صمية والأهلية 
باملمتازة حيث �صاهم املجتمع املحلي بن�صبة مقدرة يف امل�رشوع ومتثل ذلك يف:

 توفري اأماكن للعمل )مكاتب( واإقامة اأن�صطة الت�صبيك واملعار�س.
 توفري كوادر متطوعة للعمل.

من  كل  يف  التنفيذيني  لل�رشكاء  مكاتب  توفري  يف  الر�صمية  اجلهات  �صاهمت  كما 
املحليتني.

كيف تفاعل المختارين مع البرنامج؟

كان التفاعل عالياً وم�صجعاً ويف فرتة وجيزة بات امل�رشوع حديث املواطنني. 

ما هي المواعين التي 
يستخدمها البرنامج لتوصيل صوت المشاركين؟

يعتمد امل�رشوع وبالدرجة الأوىل على املواعني الإعلمية.

بعد قرابة النصف عام للمشروع .. كيف تقيمينه اليوم؟

بداية اأ�صري اإىل اأن امل�رشوع ي�صتخدم اآليات تقارير تقييمية 
ب�صوره �صهرية وربع �صنوية، وذلك بغر�س تلم�س مواطن 

حفز  �صانها  من  التي  القوة  نقاط  ومعرفة  اخللل 
امل�رشوع. 

ما هو الفرق بين )كلنا للتنمية( وبقية 
المشروعات التي عملتي فيها خالل 

مسيرة زاخرة في مجال العمل 
الطوعي وفضاءات المجتمع 

المدني؟

الفرق يف اأن امل�رشوع بداأ ب�صورة ت�صاركية مع املمول، حيث �صاهمنا يف كل 
مراحل امل�رشوع، فقد مرّ املقرتح بعدة مراحل حتى متت اإجازته.

علوة على ذلك فهناك �صيئان اأخران متيز بهما امل�رشوع:
قدرات  لبناء  كميزانية  مقدراً  دعماً  املركز  املمول منح  الأول يف كون 
املركز �صمن م�صتويات تاأهيل الكادر الب�رشي وتاهيل البنية التحتية 

للمركز.
 الثاين يف م�صاحبة امل�رشوع لأن�صطة موازية لبناء قدرات من�صوبي 
ذلك  ي�صمل  املحلي،  امل�صتوي  على  التنفيذيني  وال�رشكاء  املركز 
)التدريب يف املجالت املالية واملحا�صبية، الإدارة، القيادة، احلوكمة 
الر�صيدة، التبادل علي امل�صتوى املحلي والأقليمي، وجمالت اأخرى 

مل حتدد بعد ومرتوكة حلوجة ال�رشكاء(

كيف تري مستقبل
 تلك البقاع المنسية بعد سنوات من )كلنا للتنمية(؟

علي  احل�صول  على  قادرين/ت  مواطنني/ات  فيها  اأري   
وحتولوا  بحقوقهم،  الكايف  الوعي  ولديهم  املعلومات 

املحلية  ال�صيا�صات  ر�صم  يف  م�صاركني  اإىل 
املوازنة  اع���داد  جانب  يف  وحت��دي��داً 

الرئي�صة  املداخل  كاأحد  املحلية 
اإحداث  عمليات  يف 

التنمية.

المنسق العام لـ )كلنا للتنمية( - مركز األلق األستاذة منال عبد الحليم :

المشــــــــروع يمضـــــــــي نحــــــــو غاياتـــــــــــه بثبـــــــــــات 

هذه اأ�صباب )...( متيز 
)كلنا للتنمية( عن بقية 

امل�رشوعات 

التجاوب الشعبي كبير والرسمي فاق توقعاتنا



لو اأردنا الكلم الن�صائي يف حديثنا عن ف�صل اخلريف ف�صنت�صخدم عبارات من �صاكلة 
والأجواء  والزرع ن�رشة،  الأر�س خ�رشة،  تكت�صي  وفيه  ال�صنة،  ف�صول  اأجمل  اخلريف هو 

اعتدالً، والوجوه ا�صتب�صاراً.
لكن لو اأردنا احلقيقة املجردة فاخلريف يتقلب بني اأ�صبعي النعمة والنقمة، وذلك بناء 

على مدى قدرتنا على تطويع الطبيعة وت�صخريها مل�صلحة البلد والعباد.
وبناء على الف�صطاطني عاليه، جند اأن اخلريف ما يزال اإىل النقمة منه اأقرب اإىل النعمة، 
فمعدلت املطر العالية، ودفقيات النيل امل�صتمرة، خلقت واقعاً ماأزوماً يف حمليات ولية 

اجلزيرة حيث يرب�س امل�رشوع الزراعي الأ�صخم )م�رشوع اجلزيرة(.
موؤملة يف  خ�صائر  م�صببة  اجلزيرة  وبلدات  قرى  من  كثري  الفي�صانات  عمت  الواقع  يف 
الأنف�س، واأ�رشاراً فادحة يف املمتلكات، واأثاراً كارثية على �صحة البيئة، بل اأن الطريق 
القومي )اخلرطوم - مدين( تعر�س ل� )�رشبات مائية( نخرت اأ�صلفته عند بع�س النقاط 

ما �صكل خطورة على امل�صافرين.
)كلنا  م�رشوع  م�صاركون يف  يرويها  فرق-  -ل  غ�صة  اأو  ق�صة  العدد  هذا  داخل  جتدون 
ي�صكل  حيث  مناطقهم،  يف  اخلريف  انتجه  الذي  وال�صحي  البيئي  الواقع  عن  للتنمية( 
حتالف النفايات ومياه الأمطار بيئة خ�صبة لتوالد الباعو�س وتكاثر الذباب حيث توزع 

احل�رشتان على بيوت الأهايل الوهن واملر�س ليلً ونهارا.
ومما ل �صك فيه، اأن البيئة امللوثة التي تتيح وجود النواقل؛ توؤدي اإىل الإ�صابة باأمرا�س 
امللريا والتايفويد والإ�صهالت وغريها كما اأن اإعدام النفايات عن طريق حرقها يوؤدي اإىل 

الت�صبب يف اأمرا�س تخ�س اجلهاز التنف�صي.
عموماً، ومبا اأننا على مقربة من اأعتاب تخطي اأوقات اخلريف �صديدة ال�صمنة، والتقهقر 
البيئة  لإ�صحاح  حملت  تبني  �رشورة  اإىل  التنبيه  يلزمنا  واجلفاف  القحط  اأزمان  اإىل 

بولية اجلزيرة والعمل على حت�صني املظهر العام ما اأمكن.
يلزمنا التحرك ال�رشيع، يف ح�صد مياه اخلريف وخزنها لتكون معيناً لأن ينبت م�رشوع 
اجلزيرة من جديد زرعاً وخ�رشة، اأما ترك املياه تغمر الأر�س وتطمر الزرع وتقطع الطريق 
فاإنه لي�س من التخطيط يف �صي، كما ولي�س من احلكمة من �صي اأن ناأتي بعد هذا املو�صم 

املثقل بال�صحاب لن�صكو من قلة املياه املتوفرة لرا�صي امل�رشوع.
ف�صل  املبذول ملقابلة  الر�صمي  اجلهد  الدعوات ب�رشورة تعظيم  ار�صال  يلزمنا -كذلك- 

اخلريف، والتعلم من التجارب الكثرية التي ت�صهم يف احلد من اأثاره ال�صلبية م�صتقبلً.
تدارك  تلقاء  املوجهة  التنادي  بحالة  ال�صادة  وعلينا  كما 
اأهايل البيوت والقرى املنكوبة، وقد راأيت باأم عيني متطوعني 

يف طريقهم لغوث ملهوفني يف عز �صاعات املطر، 
اأدوات  من  لهم  يكون  اأن  دون  من 

عتيقة  م�صابيح  النجدة خلف 
النفري  وقيمة  العتمة،  تنري 

اجتماعي  ك��م�����رشوع 
�صوداين متميز.

لنجعله نعمة
إصدارة توزع مجانًا
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بقلم : 
مقداد خالد 



مناظر مؤذية
اأخذ جولة على املدينة كفيلة باأن ت�صعك يف كامل امل�صهد، وبع�صاً من 

اأمام  الأو�صاخ  تتكد�س  حيث  الكارثية،  ال�صورة 
الأ�صواق  ويف  الطرقات،  جنبات  وعلى  املنازل، 
والأماكن العامة. علوة على ذلك، فقد ظلت �صوارع 
الأ�صفلت هدفاً رئي�صاً لأكيا�س النفايات التي لرمبا 
اأملً يف  الطريق  تتناثر حمتوياتها على جانبي 

ظهور عربات النفايات.
اإىل  الأه��ايل  من  كثري  الأزم��ة، جلوء  من  ويفاقم 
التخل�س من النفايات بطرق يف اأقل التو�صيفات 

اأنها وخيمة. 
الأدخنة  ا�صتن�صاق  ف��اإن  املثال  �صبيل  وعلى 
الأحياء  و�صط  النفايات  حم��ارق  من  املنبعثة 
دون ا�صتخدام و�صائل ف�صل علمية ودرا�صة وافية 
لجتاهات الرياح، يت�صبب يف اإحلاق اأ�رشار كبرية 

ب�صحة الأهايل.
فاإن  النتنة،  والريح  الب�رشي  الأذي  وبخلف 
يف  برميها  النفايات  من  التخل�س  حم��اولت 
يف  يت�صبب  املهجورة،  الأرا�صي  ويف  ال�صاحات 
وامل�صببة  الناقلة  واجلراثيم  احل�رشات  توالد 

للأمرا�س يف قلب الأحياء ال�صكنية.

 سر الغياب
افاد م�صدر داخل اإدارة ال�صحة مبحلية الكاملني 
اجلزيرة، حممد  وايل  قرارات  باأن  للتنمية(  )كلنا 
طاهر اإيل، القا�صية بوقف العمالة املوؤقتة، قادت 
باملحلية  النظافة  م�رشوعات  اأن�صطة  تعرث  اإىل 
امل�رشوع  يف  العاملة  الفرق  جّل  اأن  بح�صبان 
بنظام  اأفرادها  ويعمل  ثابتة  وظائفاً  متتلك  ل 

م�رشوع  اآليات  يف  نق�س  وجود  اإىل  نّبه  املنحى،  ذات  ويف  التعاقدات. 
النظافة، و�صكى من تاأخر الولية يف اإر�صال عربتي نظافة للمحلية كان 

مقرر و�صولهما منذ عدة اأ�صهر.
مشكالت اضافية

قاد حتالف الأمطار الكثيفة وانت�صار النفايات اإىل و�صع مزيد من القتامة 

على امل�صهد يف املدينة، اإْذ وجد الباعو�س فر�صة �صانحة للتكاثر وغزو 
البيوت ليلً.

لكن ذات امل�صدر املحلي األقى باللئمة على الأهايل وحملهم جزء كبري من 
الأزمة جراء ما ا�صماه تخل�صهم الع�صوائي 
من النفايات ب�صكل يوؤدي اإىل غلق م�صارف 

الأمطار.
مبادرات محلية

ملجابهة هذا الواقع، اأنخرط عدد كبري من 
�صعبية  مبادرات  تبني  املدينة يف  اأهايل 
من  التخل�س  ولأج��ل  البيئة  ل�صحاح 

النفايات املرتاكمة و�صط الأحياء.
�صبيحة  الأحياء  بع�س  �صباب  ويخ�ص�س 
العطلة  ي�����ص��ادف  ال���ذي  اجلمعة  ي��وم 
الأ�صبوعية موعداً حلملت اإ�صحاح بيئية، 
اأكرب عدد من  وذلك لأجل �صمان م�صاركة 

الأهايل.
من  ع��دد  يف  نا�صط  وه��و  حممد  يقول 
املبادرات ال�صبابية باملدينة، اإن م�صكلت 
القيام  اإىل  ي�صطرهم  النظافة  م�رشوع 
بجهود �صعبية للتخل�س من النفايات اأملً 

يف احلوؤول دون وقوع كارثة �صحية.
النفايات  اأرت��ال  ورفاقه  حممد  ويجمع 
م�صتخدمني  ال�صكن،  مراكز  عن  بعيداً 
يف  حرقها  ويتم  الأه��ايل  تخ�س  عربات 

نقاط بعيدة ن�صبياً.
املدينة  من  نا�صطات  تتحرك  بدورهن 
ال�صليم  التخل�س  بكيفية  الن�صاء  لتوعية 
من النفايات وطرق الف�صل بني مكوناتها 

املختلفة واحلر�س على اإحكام اغلقها ب�صكل مينع نب�صها.

ولكن هل تلك المبادرات كافية لتدارك الموقف؟ 
يقول حممد ل، �صاكياً من قلة الوعي بحملت النظافة، و�صعف امل�صاركة 

فيها، وداعياً اإىل انخراط ال�صلطات يف حلول فورية وعملية.
ومن ثم يختتم: )ل يجب اأن نركن للأو�صاع املاثلة، ولذا �صنظل نعمل بل 

توقف(.

بيئة الكاملني ..
أزمـــــة النفايــــات تتفاقـــــم

الكاملين : هتن عمر- محمد األمين-إجالل حسن

�ضاأن كثري من قرى وحوا�ضر ال�ضودان، تعاين مدينة 
اأزمة  من  اجلزيرة،  لولية  التابعة  الكاملني 

تخل�س من النفايات، وذلك بالرغم من 
اجلهدين الر�ضمي وال�ضعبي.  واأعرب 

عدد من مواطني املدينة، وحا�ضرة 
حمــلــيــة الـــكـــامـــلـــني، الــقــريــبــة من 
الــعــا�ــضــمــة اخلـــرطـــوم؛ عــن قلقهم 
ومن  البيئية  الأو�ـــضـــاع  تـــردي  مــن 

منازلهم  اأمــــــام  الـــنـــفـــايـــات  تــكــد�ــس 
وحمالهم التجارية، من دون اأي بارقة 

حل ل �ضيما يف ظل امل�ضكالت التي تعرتي 
م�ضروعات النظافة احلكومية.
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طاقم محدود

الوليات  اأهايل  يتداولها  عامة  مبقولة  لنبداأ 
العلجية  الو�صفات  اأك���رث  اأن  اإىل  وت�صري 
م�صافيهم  يف  �رشفها  يتم  التي  )الرو�صتات( 

)يحّول اإىل اخلرطوم(.
وبا�صقاط ذلك على م�صت�صفى الكاملني، ن�صتطيع 
الجتاه  يف  العلل  اأ�صحاب  �صلوك  نعزو  اأن 
نف�صي  بع�صها  اأ�صباب  اإىل  اخلرطوم،  نواحي 
بتاأهيل  لديهم  مفهومة  غري  بقناعات  يتعلق 

اطباء العا�صمة مقارنة باأطباء الوليات.
م�صت�صفى  اأن  اإىل  الواقع  ي�صري  ب��دوره 

الكادر  يف  نق�س  من  يعاين  الكاملني 
الخت�صا�صيني،  �صيما  ل  العامل، 

مزاولة  غالبيتهم  يف�صل  الذين 
للأرباح،  املدر  اخلا�س  العمل 
العامة  الوظيفة  عن  عو�صاً 

با�صتحقاقتها الب�صيطة.
جداً  حم��دود  طاقم  ويلتزم 
الخت�صا�صيني  الأطباء  من 
يف  بالعمل  والعموميني 
حتى  ول��ك��ن  امل�صت�صفى، 
الإن�صانية  اجل��ه��ود  ت��ل��ك 

لوج�صتية  مب�صكلت  مهددة 
املعملية،  بالفحو�صات  تت�صل 

واإغ������لق ب��ع�����س ال���وح���دات 
اأمام  التابعة للم�صت�صفى لأبوابها 

املر�صى.

تردي بيئي

من  يعاين  الكاملني  م�صت�صفى  اإن  القول  يجوز 
م�صكلت بيئية، فعملية التخل�س من املخلفات 
ب�صورة  يتم  ل  الطبية  املخلفات  ذلك  مبا يف 

منوذجية.

وحتتاج عمليات التخل�س من النفايات توفري 
كادر موؤهل وخمت�س يف مقدوره اجراء عمليات 

فرز للنفايات بطريقة �صحيحة و�صحية. 
ويف ظل قلة الكادر العامل يف عمليات النظافة، 
للعدوى،  عر�صة  امل�صت�صفى  اإىل  الداخل  يكون 
عادة  الف�صول  يدفعهم  الذين  الأطفال  �صيما  ل 

للعب بكل ما يجدونه اأمامهم.   

جهد شعبي

يقّدم اأبناء حملية الكاملني اأمنوذجاً رائعاً ملا 
يف  اأدوار  من  ال�صعبي  اجلهد  يلعبه  اأن  ميكن 

خدمة ق�صايا ال�صحة باملحلية.
م�صت�صفى  بقيام  حلمهم  حتقيق  �صبيل  ويف 
يقدم خدمة طبية مميزة ملرتاديه، تكفل اأهايل 
من  عدد  بناء  من  ومالهم  بجهدهم  الكاملني 

العنابر وجتهيزها باأحدث الو�صائل.
قبيل  املحلية  ابناء  من  اخلريين  اأحد  وتربع 
اأ�صهر مبولد كهربائي حلل م�صكلة مركز الكلى 
ب�صبب  اجلليلة  خدماته  عن  يتوقف  كاد  الذي 

تردي التيار الكهربائي.
بيد اأن تلك اجلهود ال�صعبية يف حاجة ما�صة 
احلاجة  وتبدو  ر�صمية.  تعزيزات  اإىل 
الكلى مباكينات  رفد مركز  اإىل  ملحة 
جديدة لتغطية الإقبال املتزايد من 

قبل املر�صى.

فرصة تدارك

ياأمل اأهايل الكاملني يف و�صع 
اإىل  م�صت�صفاهم  تعيد  خطة 
م�صاره ال�صحيح. خطة تبتدر 
ملزاولة  الخت�صايني  بحفز 
ن�صاطهم من داخل امل�صت�صفى، 
ف�صلً عن تكوين جلنة رقابية 
املرفق  م�صكلت  وح��ل  لدارة 

ال�صحي الأهم باملحلية.

�صحة 
الكاملني ..

حني 
متر�ض )امل�شت�شفى(

الكاملين : محمد عباس-محمد حسب الرسول-محمد بدر الدين - مها

بالرغم من جهدهم ال�صعبي البائن لإحياء مرفقهم ال�صحي الأهم )م�صت�صفى الكاملني(، اإّل اأن 
�صكان حملية الكاملني، وب�صبب جملة من امل�صببات يف�صلون التداوي يف العيادات اخلارجية 
ال�صودانية اخلرطوم  العا�صمة  التداوي يف  فاإنهم يف�صلون  الأمر  ا�صتلزم  واإن  الكلفة،  عالية 
التي تقع على مقربة من حا�رشة املحلية مدينة الكاملني. ومع �صيادة انطباع عام -غذته 
حكايات �صعبية بع�صها حقيقي وبع�صها ل ي�صتوي على �صاقني- عن بوؤ�س اخلدمات ال�صحية 
يف م�صت�صفيات الوليات، يلجاأ الأهايل عادة اإىل م�صايف اخلرطوم، وكربيات املدن ال�صودانية، 
بحثاً عن التعايف وال�صحة. ولأجل معرفة الأ�صباب الكامنة وراء عزوف الأهايل عن التداوي 
يف امل�صت�صفيات املحلية، زارت )كلنا للتنمية( م�صت�صفى الكاملني لتقف بنف�صها على اأو�صاع 

واحدة من اأعرق م�صايف البلد.
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الظاهرة، من خلل  اأ�صواق مدينة احل�صاحي�صا �صاهدة على  وتقف 
جموع  بني  اليومية  الدرا�صة  �صاعات  اثناء  يافعني  طلب  وجود 
زهيدة حتقق  باأغرا�س  متجولني  باعة  الغالب  هم يف  املت�صوقني، 
10( جنيهات   -  5( بني  يرتاوح  مبلغاً  بالكاد  عليهم  تدر  مكا�صب 
يف اليوم، يذهب ريعها يف الغالب جللب طعام متوا�صع لهم واأفراد 

اأ�رشهم.
وحتمل عدد من التلميذ م�صوؤوليات اأ�رشهم يف وقت مبكر، �صاأنهم 
�صاأن تلميذ يافع يعمل كبائع لأكيا�س البل�صتيك، وعرّف نف�صه ل� 

)كلنا للتنمية( باأنه حممد يدر�س بال�صف ال�صاد�س الأ�صا�صي.
يقول حممد القاطن يف جتمع �صكني جرى اإحلاقه مبدينة احل�صاحي�صا 
من قبل خمططي م�رشوع اجلزيرة )كمبو(، اإنه يتناوب مع ا�صقائه يف 

العمل ب�صوق املدينة، وذلك بعد ما بات والداهم عاجزاً عن العمل.
بني  املقارنة  �صياق  يف  تق�س  ما  دائما  حكايات  اأنه  بداأ  ما  ويف 
اأفراد احلي كانوا مي�صوري  اأن والدي وبقية  زمنني، ي�صيف: �صمعت 

احلال على اأيام عملهم يف امل�رشوع.
وخرج عدد من عمال م�رشوع اجلزيرة من دورة الإنتاج، 
القت�صادية  ال�صغوطات  بفعل  بع�صهم  وا�صطر 
اإىل التعاي�س مع فكرة عمل اأبنائهم التلميذ 

�صواء ب�صورة جزئية اأو كلية.
لر�صفائه  منوذجاً  حممد  ويعترب 
ليبيعوا  معه  يتجولون  الذين 
واللب  البل�صتيك،  اأكيا�س  النا�س 
)الت�صايل( وال�صحف، ويف الأثناء 
الأكادميي،  م�صتقبلهم  يبيعون 

وم�صتقبلهم عامًة.

ويجرم القانون ال�صوداين عمالة الأطفال، وتوجد ن�صو�س وت�رشيعات 
يف قانون حماية الطفل حترم ا�صتخدام الأطفال يف الأعمال والأن�صطة 

التجارية اأو يف اأية ممار�صات اأخرى خارج اإطار القانون.
لكن يف �صوق احل�صاحي�صا ينتظم اأطفال لأباء عاملني يف م�رشوع 
اجلزيرة يف �صلك حتمل اأعباء احلياة، فيفقدون طفولتهم، ويتحولون 
اإىل درك  اإىل فاقد تربوي، كما وقد ينجرف بع�صهم  اإرادة منهم  بل 

اجلرمية ال�صحيق.
ويف )الكمبو( امل�صتق من الكلمة الجنليزية Camp والتي تعني 
املت�رشبني؛  للتلميذ  يجري  عما  كثرياً  الو�صع  يختلف  ل  مع�صكر، 
فاحلاجة والعوز حملتا بع�س الن�صاء للخروج اإىل العمل كبائعات 

لل�صاي والك�رشة وخلف ذلك من املهن لأجل تاأمني الرزق.
ين�صاف اإىل ف�صول املاآ�صاة، اأن بع�س التجمعات ال�صكانية )كمبو( 
تعاين من اأو�صاع بيئية مرتدية تتحالف فيها احل�رشات وبقية نواقل 

الأمرا�س �صد الأهايل.
تلك القتامة ل متنع الأهايل من التطلع باأمل بيد اأن كل 

لعودة اأيامهم اخل�رشاء بعودة م�رشوع 
ذلك  واإىل حني حتقق  اجلزيرة، 
ف��اإن��ه��م ل ي��ج��دون ع��زاء 
�صمحة  �صرية  يف  �صوى 
�رشع  طاملا  مل�رشوع 
ال��رزق  ب��واب��ات  لهم 
ويذكرونه  ال��وف��ري 
ب��اخل��ري وي��دع��ون له 

بالأوبة ليلً ونهاراً.

ما وراء الت�رشب املدر�صي يف احل�صاحي�صا

)أحياء( يف طريقها للنسيان
الحصاحيصا : فريق كلنا للتنمية

عــدد من طــالب مدار�س  يّفوت  راتــبــة،  ب�ضورة 
باأعمال  لــاللــتــحــاق  دور�ــضــهــم  احلــ�ــضــاحــيــ�ــضــا 
امل�ضروفات  تــغــطــيــة  مــنــهــا  الــغــر�ــس  هــامــ�ــضــيــة 
رقيقة  اأ�ــضــرهــم  احــتــيــاجــات  وتلبية  الــدرا�ــضــيــة 
احلال، يحدث ذلك و�ضط حتذيرات تربوية من 

تنامي ظاهرة )الت�ضرب املدر�ضي(.
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مسيرة ..
قرابة عقد من الزمان ومركز األلق

 للخدمات الصحفية مستمر في رسالته الموجهة للخدمة المجتمع وقضاياه

مناصرة ..
صورة رائعة تجسد تأييد

 الشباب في محلية الكاملين لمبادرة سليمة التي تنشط على نحو  خاص في محاربة ختان اإلناث.
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تبادل خبرات ..
 المشاركون في ورشة )كلنا للتنمية( بمحلية الحصاحيصا في لحظة انصات تام لمداخلة أحد

 الزمالء في تدليل على تشاركية التدريب الذي هو عملية متبادلة ال سيما حين يتعلق األمر بمجتمع محلي.

إهمال ..
خضروات مبذولة على قارعة الطريق بأحد أسواق محلية الكاملين في تجسيد

 على غياب المتابعة وقلة الوعي الصحي عند األهالي الذين يأمل بعضهم بالرجوع بغلة من الطعام.
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حرية التعبري والتنظيم حق مكفول مبوجب 
د�صتور ال�صودان النتقايل 2005م، فقد ن�صت 
التعبري  حرية  فى  احلق  على   )39( املادة 
وتلقي ون�رش املعلومات واملطبوعات، وهو 
فقط  ولي�س  املواطنني/ت  لكل  مكفول  حق 
ال�صحفيني/ت ، ومن هنا نبعت فكرة ن�رش 
الوعى بحرية التعبري و�صط املجتمع، حتى 
يتمتع كل اأفراده بهذا احلق الأ�صا�صى الذى 
ال�صيا�صية  احلقوق  كل  لنيل  مدخل  يعترب 

والجتماعية والقت�صادية والثقافية.
منذ تاأ�صي�س مركز الألق للخدمات ال�صحفية 

قدرات  رفع  على  عمل  2007م  العام  يف 
املرا�صلت/ين ال�صعبيني فى مناطق خمتلفة 
حتى  وتاأهليهم  بتدريبهم  العا�صمة  فى 
يت�صنى لهم الكتابة عن ق�صايا جمتمعاتهم 
املحلية  فى ا�صدارات املركز وفى �صحيفة 
الأيام التى �صهدت �صفحاتها اأول كتاباتهم، 
ب�صحفيني/ت  �صلتهم  لتقوية  اأ�صافة 
خمتلفة  �صحفية  موؤ�ص�صات  فى  يعملون 
احل�صول  م�صادر  من  م�صدراً  فاأ�صبحوا 
على املعلومات عن جمتمعاتهم واأخبارها 

وم�صاكلها.
كان لبد للمجتمعات املحلية فى الوليات 
اأن حتظى بذات احلق، فتم تدريب جمموعة 
الزرق  والنيل  ك�صل  ولي���ات  م��ن  منهم 
واجلزيرة، والآن وعرب م�رشوع كلنا للتنمية 
التجربة ملنطقتى احل�صاحي�صا  نقل  �صيتم 

والكاملني.
والتعبري  التوا�صل  على  املجتمع  قدرة  اإن 
عن م�صاحله عرب و�صائل العلم ُي�صهم يف 
حتقيق عدة اأهداف، اأولً: اأن يتمتع املجتمع 
بحق حرية التعبري، ثانياً: اإحداث تغيري فى 
على  فقط  الرتكيز  من  ال�صحفية  الر�صالة 
بال�صاأن  الهتمام  اإىل  ال�صيا�صى  اجلانب 
املواطنني  بحياة  املتعلق  الجتماعى 
الفر�صة  تتاح  اأن  ثالثاً:  وهموهم،  اليومية 
للن�صاء وال�صباب والفئات الجتماعية التى 
ق�صاياها  عن  للتعبري  فر�صة  جتد  تكن  مل 
للتعبري عن وجهات نظرها دون �صيطرة من 
اأي جهة، رابعاً: اأن التعبري عن الأراء والأفكار 
خلق  فى  ُي�صهم  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  عرب 

على  ال�صغط  على  القدرة  ميلك  عام   راأى 
واملوارد  ال�صيا�صات  تكون  حتى  ال�صلطات 

موجهة لتحقيق م�صالح املجتمع .
خطوة  ال�صعبيني  املرا�صلت/ين  اإن جتربة 
مهمة فى طريق اأن ينعم كل اأفراد املجتمع 
فى  للم�صاركة  كمدخل  التعبري  يف  باحلق 
والرقابة  ال�صيا�صات  وو�صع  العامة  احلياة 
مع  والتفاعل  الق�صايا  اث��ارة  طريق  عن 
الأحداث، واخلروج من حالة اللمبالة جتاه 
القرارات ال�صادرة من ال�صلطات وتوؤثر على 

حياة املواطنني القت�صادية والجتماعية.
ثقافة  امل��واط��ن/ة  �صحافة  ا�صبحت  وقد 
عاملية �صاهمت و�صائل التوا�صل الجتماعى 
فى انت�صارها فى كل املجتمعات، ولي�س ذلك 
العلمية  املوؤ�ص�صات  ا�صبحت  اإْذ  فح�صب 
القليمية والعاملية تعتمد على املرا�صلت/
ين املحليني  ملتابعة الخبار املحلية عرب 
الأخبار  وباتت  والفيديو،  وال�صورة  اخلرب 
مناطق  فى  املواطنني  ق�صايا  تعك�س  التى 
والتغطيات  الن�رش  اأولوية  جتد  النزاعات 
الإع���لم  و�صائل  واأ�صبحت  الإع��لم��ي��ة، 
العاملية تتجه نحو الق�ص�س الإخبارية ذات 
الطابع الإن�صاين واحلقوقي، وهو حتول مهم 
بالنخب  الهتمام  من  الإع��لم  م�صرية  يف 
الهتمام  اإىل  والجتماعية  ال�صيا�صية 
باملواطنني الذين يواجهون �صعوبات احلياة 
مما  القت�صادية،  وامل�صاكل  احلروب  ب�صبب 
يوؤكد اأهمية الهتمام بتجربة املرا�صلني/ت 
خمتلف  فى  ون�رشها  وتطويرها  ال�صعبيني 

مناطق ال�صودان.

املرا�شالت/ين ال�شعبيات/ين
 من اأجل جمتمع يتمتع بحرية التعبري 

بقلم : مديحة عبد الله

لزم نو�صل 
�صوتنا للم�صئولني


