
ص دستور 2014 للتعليم الجامعي نسبة  خص
 %2 من الناتج القومي أي حوالي 80 مليار

جنيه

د/ محمد غنيم
 أستاذ متفرغ في مركز أمراض
 الكلي والمسالك البولية بجامعة

المنصورة

شخصيات عامة

الحقائق:  
  دستور 2014 بالفعل خصصت نسبة %2 من الناتج القومي للتعليم 
الجامعي، ولكن المقابل لها هو 110 مليار جنيه، وليس 80 مليار جنيه، 

حيث كان الناتج اإلجمالي لمصر في السنة المالية المنتهية 
2020/2019 هو 5.5 تريليون جنيه.

  نسبة %2 من الناتج المحلي المستهدف في السنة المالية الحالية  من الناتج المحلي المستهدف في السنة المالية الحالية 
2020/ 2021 ستصل بمخصصات التعليم الجامعي إلى نحو 131 مليار 

جنيه.
  وفق استحقاقات دستور 2014 تمثل مخصصات التعليم العالي وقبل 
الجامعي في الموازنة العامة %6. ولكن لم تصل نسبة المصروفات على 

التعليم منذ عام 2014 وحتى اآلن إلى النسبة الدستورية.
  بلغت مخصصات التعليم في الموازنة العامة في السنة المالية الحالية   بلغت مخصصات التعليم في الموازنة العامة في السنة المالية الحالية 
2021/2020 نحو 363.6 مليار جنيه تمثل نحو %5.5 من الناتج 

المحلي اإلجمالي، فيما بلغ مخصصات قطاع التعليم في باب المصروفات نحو 
157 مليار و580 مليون جنيه تمثل نحو %2.4 من الناتج المحلي 

اإلجمالي.
   الفرق في المخصصات بين المصروفات (157 مليار جنيه) ومخصصات  ومخصصات 
التعليم بشكل عام (363 مليار جنيه) موجود فى فوائد خدمة الدين 

واحتياطيات موجودة فى "المالية". حسب سعيد صديق، مدير عام الموازنة 
والخطة االستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء تصريح د.محمد غنيم في متن مقاله تحت عنوان: "قانون جديد للجامعات 
الحكومية" المنشور في المصري اليوم.

#صحيح_مصر 
ما نسب االستحقاقات التعليم والصحة كمخصصات لإلنفاق في دستور ما نسب االستحقاقات التعليم والصحة كمخصصات لإلنفاق في دستور 

2014؟ 
 الصحة 

 المادة (18): تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للصحة ال 
تقل عن %3 من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع 

المعدالت العالمية.
 التعليم قبل الجامعي 

 المادة (19): تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم ال  تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم ال 
تقل عن %4 من الناتج القومى اإلجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع 

المعدالت العالمية.  
 التعليم الجامعي 

 المادة (21): تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم 
الجامعى ال تقل عن %2من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيا حتى 

تتفق مع المعدالت العالمية.
 البحث العلمي  البحث العلمي 

 المادة (23): تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره 
وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين 
والمخترعين، وتخصص له نسبة من اإلنفاق الحكومى ال تقل عن %1 من 
الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية.  

 إلى أين وصلت نسبة مخصصات التعليم من الناتج المحلي؟ 
 في الموازنات العامة لم تتعدى النسبة المخصصة للتعليم العام والجامعي  في الموازنات العامة لم تتعدى النسبة المخصصة للتعليم العام والجامعي 

والبحث العلمي نسبة %4.5، بل تراجعت النسبة في السنوات الستة 
األخيرة. 

 /https://web.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/894676584654418

من التصحيح 

 مبادرة صحة المرأة المصرية فحصت 4
 ماليين امرأة وتستهدف 28 مليون امرأة
 للكشف عن سرطان الثدي واألمراض غير

المعدية

نجالء العسيلي
 عضو لجنة المقترحات والشكاوي

س النواب بمجل

سياسيون

 الحقائق:  
  فحصت مبادرة صحة المرأة المصرية  8.5 مليون امرأة وليس 4 ماليين 

فقط، وده حتى أكتوبر 2020، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.
  قدمت المبادرة الفحص للسيدات المترددات على وحدات الرعاية خالل 
الزيارات الدورية للمتابعة والزيارة العارضة في جميع المحافظات، ليصل 

إجمالي التردد إلى نحو 9.3 مليون زيارة.
  أجرت المبادرة أشعة لـ 95046 امرأة وسحبت عينة من 4555 امرأة  امرأة 
لعمل تحليل باثولوجي لهن، وكشفت تلك التحاليل عن 1973 حالة إصابة 

بسرطان الثدي وبدأت العالج 1650 حالة.
  مبادرة "صحة المرأة المصرية" هي مبادرة تجري تحت رعاية رئيس 

الجمهورية وتهدف إلى:  
 االهتمام بصحة المرأة بالكشف عن األمراض غير السارية والصحة اإلنجابية 

للسيدات.
 تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص  تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص 

الدوري للثدي.
 نشر الوعي الصحي وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية األساسية.

 تقديم العالج بأحدث البروتوكوالت بالمجان لسيدات مصر.
  تتزايد عدد اإلصابات بسرطان الثدي لتصل إلى نحو 25 ألف سنويًا. ومعدل  ومعدل 
اإلصابة بسرطان الثدي بالنسبة للنساء في مصر، حوالي 50 حالة لكل 100 
ألف أنثى، حسب حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي 

لصحة المرأة.
جاء تصريح نجالء العسيلي خالل تصريحات خاصة لجريدة البوابة نيوز 

/https://web.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/893479004774176

من التصحيح 

 مصر هي أول دولة تبدأ حملة
س كورونا  التطعيم بلقاحات فيرو
 المستجد بالقارة اإلفريقية، كما
 أنها أول دولة تحصل علي اللقاح

في القارة هالة زايد
وزيرة الصحة

مسؤولون حكوميون

الحقائق:  
 بدأت دولة غينيا الواقعة في غرب إفريقيا، في إعطاء اللقاح المضاد 

لفيروس #كورونا المستجد، في 30 ديسمبر 2020، كأول دولة إفريقية، 
في توزيع اللقاح والتطعيم.

  "V-غينيا استعانت في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك 
الروسي، واكتفت في المرحلة األول من الحملة بتطعيم 33 شخصًا جرعتين 

كل منهما خالل فترة ثالثة أسابيع.
 أما مصر بدأت في 24 يناير 2021 تطعيم األطباء بلقاح فيروس كورونا 

في 40 مستشفى للعزل الصحي.  
 وفي 4 مارس استكملت الفئات األولى بالرعاية بحملة تطعيم كبار السن 

والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.
 تتوقع مؤسسة الحماية من األوبئة األفريقية أن تحتاج القارة إلى 1.5  تتوقع مؤسسة الحماية من األوبئة األفريقية أن تحتاج القارة إلى 1.5 

مليار جرعة على األقل لتطعيم %60 من مجموع السكان.
 في 10 ديسمبر 2020، وصلت الدفعة األولى من لقاح سينوفارم 
الصينية إلى مصر وبلغت 50 ألف جرعة كمنحة من دولة اإلمارات.  

 و22 فبراير 2021، وصل 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا 
الصيني، كما وصلت 50 ألف من لقاح أسترازينيكا ليصل مجموعة الجرعات 

إلى 400 ألف جرعة.
جاء تصريح هالة زايد خالل تطعيم أصحاب األمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة جاء تصريح هالة زايد خالل تطعيم أصحاب األمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة 

األولى من لقاحات فيروس كورونا بالقطامية 
وزارة الصحة والسكان المصرية 

#صحيح_مصر 
 مين الفئات المتاح لها التسجيل للحصول على لقاح كورونا حاليا؟ 

-1 األطقم الطبية.
-2 أصحاب األمراض المزمنة من عمر 40 سنة.

-3 كبار السن. كبار السن.
 إيه المطلوب للتسجيل؟ 

 العاملون في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل، على 
سبيل المثال وليس الحصر: كارنية النقابة - بيان حالة وظيفية - خطاب من 

جهة العمل.
  الموقع يطلب االسم ورقم الهاتف وصورة الرقم القومى والبريد 

اإللكترونى والمحافظة اللى عايش فيها.
  خالل عملية التسجيل، فيه سؤال: هل لديك أىّ أمراض مزمنة وال ال؟  هل لديك أىّ أمراض مزمنة وال ال؟ 

والمكان اللى ترغب الحصول على اللقاح فيه؟ 
 وزارة الصحة أعلنت من قبل أن فيه 34 مركزًا طبيًا بجميع محافظات 

الجمهورية كأماكن لتلقي اللقاح فيها، هيكون فيها أطباء متخصصين لشرح 
عملية الحصول على جرعة اللقاح للمواطن، ومتابعة حالته الصحية بعد 

التطعيم.
 يطرح الموقع أيضا نسخة من "إقرار الموافقة" على تلقي لقاح فيروس  على تلقي لقاح فيروس 

كورونا المستجد، اللي مطلوب التوقيع عليها عند تلقي اللقاح. 

 /https://web.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/888139088641501

من التصحيح 

 العاصمة اإلدارية الجديدة أول عاصمة
ذكية ورقمية وتكنولوجية في العالم

نشأت الديهي
س األعلي لتنظيم عضو المجل

اإلعالم ومقدم برنامج بالورقة والقلم 

إعالميون

 الحقائق:  
 وفقا لتصنيف المؤشر الدولي للمدن الذكية الصادر عن مركز التنافسية 
العالمي في عام 2020، هناك قائمة تضم 109 عاصمة ومدينة حول 

العالم ُمصنفة أنها عواصم ومدن ذكية.
 جاءت مدينة سنغافورة في المركز األول عالمياً، في قائمة العواصم والمدن 

الذكية، الصادرة عن مركز التنافسية العالمية عام 2020.
 على المستوى العربي، تضم القائمة أبو ظبي عاصمة اإلمارات، ثم مدينة  على المستوى العربي، تضم القائمة أبو ظبي عاصمة اإلمارات، ثم مدينة 

دبي، بعدهما جاءت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
  جاء ترتيب المدن والعواصم الذكية:

-1 سنغافورة: عاصمة جمهورية سنغافورة.   
-2 هلسنكي: فنلندا  
-3 زيوريخ: سويسرا  
-4 أوكالند: نيوزيلندا  
-5 أوسلو: النرويج   النرويج  

-6  كوبنهاغن: الدنمارك  
-7 جنيف: سويسرا  
-8  تايبيه: تايوان  

9 - أمستردام: هولندا  
-10 نيويورك: الواليات المتحدة األمريكية   

 IESE IESE Cities in :في تصنيف آخر للمدن الذكية تحت عنوان 
Motion يضم عواصم ومدن ذكية حول العالم مثل: "لندن ونيويورك 
وباريس وطوكيو وريكيافيك (عاصمة آيسلندا) وسنغافورة، وسول عاصمة 

كوريا الجنوبية، وتورنتو الكندية وهونج كونج ثم أمستردام".

جاء تصريح نشأت الديهي خالل تقديم برنامج بالورقة والقلم على قناة 
Ten

بالورقة والقلم مع نشأت الديهى 
#صحيح_مصر مصر 

يعني إيه مدينة ذكية ؟ 
  هناك أكثر من تسمية للمدن الذكية مثل "المدن الرقمية" و"المدن 
اإليكولوجية"، وتختلف باختالف األهداف التي يحددها المسؤولون عن 

تطويرها.
 عرف االتحاد الدولي لالتصاالت المدن الذكية أنها المدينة اللى بتستخدم  عرف االتحاد الدولي لالتصاالت المدن الذكية أنها المدينة اللى بتستخدم 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عشان تحسن نوعية الخدمات المقدمة 

للمواطنين داخل هذه المدينة.
 االتحاد األوروبي قدم تعريف للمدن الذكية، أنها تضم االقتصاد الذكي، 
وأشخاص وصفتهم بـ"االذكياء" قادرين يمثلون رأس المال البشري وعندهم 
مشاركة مثمرة في القرارات، ومنظومة نقل ذكي، وحياة تهتم باألوضاع 

الصحية للفرد وأنه يتمتع بمرافق تعليمية ذكية وسكن جيد.
 تعتمد المدن الذكية على وجود بنية تحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت،  تعتمد المدن الذكية على وجود بنية تحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت، 
وكمان ممكن تبقى مدينة مؤسسة حديثا وليس شرط أن تتحول من نظام 

تقليدي لنظام ذكي.
 تصنف مدينة دبي بأنها األكثر سعيا للتحول في الشرق األوسط تجاه 
المدينة الذكية، ألنها بدأت مشروعها في عام 2013 عبر تحويل كافة 

مرافق وخدمات المدينة ألنظمة أنظمة إلكترونية ذكية.
 في العموم.. يقولون عند المدن الذكية أنها "تستشرف المستقبل على تستشرف المستقبل على 
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، وتتلخص الغاية منها في توفير بيئة 
رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم واإلبداع، تسهم في توفير بيئة 

مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة".
موقف مصر إيه من المدن الذكية دي؟ 

 وفقا لما هو منشور في موقع الهيئة العامة لالستعالمات، في عام  وفقا لما هو منشور في موقع الهيئة العامة لالستعالمات، في عام 
2017 حصل توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 13 مدينة 

بمعايير تكنولوجية عالمية.
 على رأس المدن الذكية اللي الحكومة المصرية بتخطط لتأسسها، العاصمة 

اإلدارية الجديدة، بجانب مدينة العلمين الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة. 

 /https://web.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/885599902228753

من التصحيح 
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الفيديوهات:
س األخبار الكاذبة والصور المضللة؟  كيف انتشرت بعد جنوح سفينة بقناة السوي

https://web.facebook.com/SaheehMasr/videos/4173261899371619

نظام التحكم اآللي في القطارات.. تعرف على نظام يمنع حوادث القطارات وأصدر 
 وزير النقل تعليمات بإيقافه؟ 

https://web.facebook.com/SaheehMasr/videos/442743776814687

هل يغير النقيب الجديد من أوضاع الصحفيين؟ 

https://web.facebook.com/SaheehMasr/videos/1150534922083970

 تقرير شهر
س ٢٠٢١ مار


