
5151

أمثلة 
مقترحة

أمثلة مقترحة



5252

القمامة

التدخني

تعد مشكلة القمامة فى مصر من أخطر املشاكل التى تهدد 

فيلقى  عام.  بشكل  املدينة  ونظافة  العامة  والصحة  البيئة 

األحيان  من  كثير  وفى  العامة  األماكن  فى  بالقمامة  الناس 

احليوية  املناطق  من  كثير  فى  قمامة  صناديق  توجد  ال 

واملزدحمة بالسكان.

ماذا ميكننا أن نفعل للمساهمة فى حل هذه املشكلة؟

1- وضع صناديـق قمامة خاصة فى األماكن املزدحمة.

عن  التوقف  على  الناس  توعية حلث  بحمالت  القيــام   -2

إلقاء املهمالت فى الشوارع.

3- حتديـد عقوبات تقع على مـن يلقى بالقمامة فى الشارع.

4- تكوين مجموعات على مستوى األحياء تقوم بالتوعية وبتنظيم مجموعات من الشباب للمساهمة 

فى نظافة األحياء.

التدخني هو أحد املشاكل التى تهدد الصحة العامة فى مصر لذلك 

يجب التصدى لهذه املشكلة بحسم. منعت بعض الدول التدخني 

فى األماكن العامة، هل ميكن تطبيق قانون كهذا فى مصر؟ فمشكلة 

التدخني ال تؤثر على املدخن فحسب ولكن على كل من حوله أيًضا 

املدخنني  من  الكثير  ولكن  الســلبى.  بالتدخني  يسمى  ما  وهذا 

يعتبرون القوانني التى حترم التدخني فى األماكن العامة تتدخل فى 

أرادتهم عليهم  يفـــرضون  املدخنـــني  أن  املدخنني  يعتبر غير  ذاته  الوقت  حريتهم الشخصية. فى 

ويضرون بصحتهم. أليس من املمكن أن يساعد قانون منع التدخني فى األماكن العامة الكثير على 

اإلقالع عن التدخني؟ فما رأيك أنت فى هذا املوضوع وكيف ميكن التصدى لهذه املشكلة؟
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املرور

شوارع املدن

مــن أكبــر املشاكــل التى تواجه املواطن املصرى فى القاهرة 

هى ازدحام املرور علـى مــدار اليـوم. وهذا االزدحام يؤدى إلى 

التصــدى  ميكــن  كيــف  القاهرة.  تلـوث  معــدالت  زيادة 

بفرض  املتحــدة  اململكة  قامت  املشكــلة؟  لهــذه 

مخالفة علــى األفــراد فى حالة اختناق املرور فى العاصمة 

املواصـالت  كاستخدام  بدائل  إلى  اللجوء  إلى  فدفعتهم 

أوقــات  فــى  اخلروج  تـــجنب  أو  واملشــي،  العامــة، 

االزدحـام. وتستخدم احلكومة النقود التى حتصل عليها من 

املمكن  احلل؟ هل من  فى هذا  رأيك  فما  العامة.  املواصالت  وتطوير شبكة  لتحسني  اخملالفات  هذه 

تطبيق ذلك فى القاهرة؟ هل سيوثر ذلك على  بعض التجار الذين ميارسون أعمالهم فى املدينة؟ هل 

سيتمكن محدودو الدخل من تسديد هذه اخملالفة؟

العامة  واملرافق  الشوارع  الستخدام  اتباعها  علينا  آداب  هناك 

قواعد  احترام  فعلينا  بالنفع.  اآلخرين  وعلى  علينا  يعود  فذلك 

وسهولة  اآلخرين  وسالمة  سالمتنا  على  يحافظ  فهذا  املرور 

وحرية التنقل فى املدينة. ويجب علينا احملافظة على نظافة 

شوارعنا أيًضــا ليــس فقــط من أجل الشكل اجلمالى 

ملدينتنا ولكن من أجل احلفاظ على الصحة العامة. ويجب 

فالتخريب  العامة  املرافـــق  احلفاظ على  أيًضــا  علينا 

يعد جرميــة فـى حق الدولة واآلخرين وفى حق أنفسنا. 

فمـــاذا نفـــعل لتحـــسني شــوارع املدن املصرية؟
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مترو األنفاق
إتباع  علينا  األنفاق  متـــرو  استخــــدام  عند 

بعض اآلداب التى تساعدنا على احملافظة على 

العمل  وكفـــــاءة  وسالمتنــا  راحتنا 

نزول  نــنــــتظر  أن  عليــنا  فمثاًل  باملترو. 

أن  قبل  النزول  فى  الراغبني  الركاب  جميع 

نبدأ فى الركوب. غير ذلك يعرضنا للفوضى 

علينا  احلوادث.  فى  تتسبب  قد  التى  الشديدة 

التقدم فى عربة املترو لترك مساحة كافية لكى 

يركب اآلخرون. علينا أيًضا بالتنازل عن مقعدنا لكبار السن 

واحلوامل. هل يحترم الناس هذه القواعد؟ كيف من املمكن حثهم على ذلك؟

أنفلونزا الطيور
حــذرت منظمــة الصحـة العامليـــة بـــأن هــذه 

إلمكانية  مصر  فـى  القومــى  األمن  تهدد  املشكلة 

بعد  البشر  حياة  يهدد  وباء  إلى  املرض  هذا  حتول 

أن ثبت انتقال املرض من الطيور إلـى اإلنسان. 

وإن لــم  يتجـاوب املواطنون مع احلكومة فى 

محاربة هذا املرض قد تتعرض مصر ملشكلة 

فى غاية اخلطورة فى السنوات القادمة. فعلى 

البيوت  تربية الطيور فى  التوقف عن  املواطنني 

وزارة  توجيهات  واتباع  البيوت  وأحواش  واألسطح 

الصحة بهذا الشأن.   




