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توعية بيئية 

مبادرة الب�صمة البيئية 

لدول منطقة حو�ض البحر املتو�صط

 ي��ع��دُّ ت���اأم���ن ج����ودة امل��ع��ي�����ص��ة ل��ك��ل ال��ن��ا���س م���ن دون 

للمنطقة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�صتيعابية  ال���ق���درة  جت���اوز 

للتنمية  املتو�صط  البحر  ح��و���س  اإ�صرتاتيجية  ج��وه��ر 

»امل�صتدامة«. 

القيمة  و�صايف  البيئية  الب�صمة  ح�صابات  ت�صتطيع 

وعلى   ����� احلكومية  اجلهات  م�صاعدة  ل  املف�صّ احلالية 

ب�صكل  ر�صاميلها  ا�صتثمارات  ت�صيري  يف   ���� م�صتوياتها  كل 

على  »م�صتدامة«  وبطريقة  املايل  امل�صتوى  على  م�صوؤول 

امل�صتوى البيئي. 

لذلك عملت املبادرة على ح�صاب ب�صمة املدن, لتدعم 

اإىل  امل��وا���ص��ات  م��ن  اب���ت���داًء  ال�صيا�صات  م��ن  جم��م��وع��ة 

وت�صتطيع  ال�صكنية.  بامل�صاريع  اخلا�صة  البناء  قواعد 

اأف�صل  انتقاء  يخ�س  فيما  امل��دن  جمال�س  اإر���ص��اد  اأي�صًا 

�صيا�صات ال�صتدامة التي تاأخذ حاجيات املواطنن بعن 

العتبار. 

اأعلى  املنطقة  يف  املرتفع  الدخل  ذات  ال��دول  ت�صجل 

تتنوع  البيئية.  الب�صمة  حيث  م��ن  امل���وارد  على  طلب 

قيم الب�صمة الكربونية من دولة اإىل اأخرى, وترتفع مع 

ارتفاع م�صتويات الدخل للفرد.

�صنة,   50 قرابة  خ��ال  اأّن��ه  الإح�صائيات  بّينت  فقد   

لذلك  وم���وازاًة  والطلب,  العر�س  بن  الفجوة  ات�صعت 

ثاثة  اإىل  املنطقة  يف  البيئي  العجز  م�صتوى  ارت��ف��ع 

اأ�صعاف قيمته البدائية.

ترى املبادرة اأّن جميع دول حو�س املتو�صط تعاين من 

�صكان املنطقة  من   %  90 اأكرث من  عجز بيئي, ويعي�س 

للقدرة  العاملي  املعّدل  البيئية  ب�صمتها  تفوق  دول  يف 

ال�صتيعابية البيولوجية للفرد. 

ا�صتندت املبادرة اإىل اأّن تخفي�س العتماد الب�رشي على 

يتوقف  الغذائي  بال�صتهاك  املتعلق  البيئية  الأ�صول 

املخلفات  وتخفي�س  الزراعية  الإنتاجية  حت�صن  على 

الغذائية ودعم اأنظمة غذائية اأكرث �صحية واأقل ا�صتعماًل 

البحر  ح��و���س  يف  ال���ص��ت��دام��ة  حتقيق  واأّن  ل��ل��م��وارد, 

املتو�صط يتطّلب تطبيق اإجراءات و�صيا�صات جديدة على 

م�صتوى الإنتاج والأن�صطة ال�صتهاكية. بالنتقال نحو 

اأمناط حتقق ال�صتدامة يف ال�صتهاك والإنتاج ي�صتلزم 

بدوره الرفع من عائدية املوارد خال كل اأطوار املنتجات 

واخلدمات, ودعم اأ�صاليب »م�صتدامة« للمعي�صة ولأمناط 

ال�صتهاك. 

على  تعمل  معايري  تطوير  بالأ�صا�س  ذل��ك  ويتطلب 

ت�صتطيع  املنتجات.  ا�صتهاك  ا�صتدامة  م��دى  تقييم 

مكونات  بح�صب  التق�صيم  خ��ال  من  البيئية  الب�صمة 

ال�صتهاك اأن ت�صّلط الب�صمة البيئية ال�صوء على اأكرب 

قد  التي  واملناطق  معينة  جهة  تواجه  التي  التحديات 

ت�صتفيد اأكرث من تغيري ال�صيا�صات, فهي ت�صتطيع الرتكيز 

لدول  البيئية  الب�صمة  مبادرة  انطلقت 

البيانات  اع��ت��م��اد  م��ن  ��ط  امل��ت��و���صّ ح��و���س 

امل�رشفية كاأداة لتنوير القرارات ال�صيا�صية, 

باعتبار �رشورة وجود ا�صرتاتيجيات للتعامل 

باإمكان  اإّن��ه  امل��وارد, حيث  مع خطر نق�س 

املدن  م�صاعدة  البيئية  الب�صمة  ح�صابات 

الدقيق  التعيري  على  وال���دول  وال��ولي��ات 

وحتديد  البيئين  عجزها  اأو  لحتياطها 

التنبوؤ  وك��ذا  ال��ك��ربى,  وفر�صها  حتدياتها 

والتتبع ملختلف ال�صيا�صات املو�صوعة ومدى 

فعاليتها.
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الغذاء  وه��ي  املنطقة,  يف  اأث���رًا  الأك��رب  القطاعات  على 

واملوا�صات وال�صكن. على �صبيل املثال, متتلك الربتغال 

حو�س  دول  ك��ل  ب��ن  م��ن  الأع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  الب�صمة 

البحر املتو�صط, بينما ت�صجل فرن�صا واإيطاليا واليونان 

الب�صمات الأعلى يف املوا�صات, ويوحي ذلك باأولويات 

خمتلفة لتخفي�س الب�صمة يف كل من هذه الدول. 

�صكان  املئة من  80 يف  يعي�س حواىل  اأن  املتوقع  ومن 

العامل يف مناطق ح�رشية بحلول �صنة 2050.

 يف كثري من دول حو�س البحر املتو�صط, يوجد مركز 

اأو مركزان ح�رشيان رئي�صيان ي�صكان اأكرب امل�صاهمن يف 

اأعلى  ب�صمات  اإىل  ويوؤديان  الوطنية,  البيئية  الب�صمة 

للفرد مقارنًة مع معدل الب�صمة لبلدانهما, ولهذا متنح 

ملنطقة  بالن�صبة  ك��ربى  اأهمية  ذات  اأخ��رى  فر�صة  امل��دن 

ا�صتدامة,  اأك��رث  ب�صكل  مواردها  لت�صيري  املتو�صط  البحر 

وذلك بالرتكيز على العوامل امل�صببة يف ارتفاع الب�صمة. 

ة كبرية مما  اأّن الغذاء ميّثل ح�صّ املبادرة  وجدت هذه 

حتتاجه دول حو�س املتو�صط من جممل املوارد ال�رشورية, 

لكن ن�صبته تتغري ب�صكل وا�صع من حيث الب�صمة البيئية 

الإجمالية, اإذ ينخف�س اإىل 20 باملئة )�صلوفينيا(, وقد 

ي�صجل ارتفاعًا ي�صل اإىل 70 يف املئة )املغرب(.

اإّن ال�صتهاك الغذائي يعتمد ب�صكل كبري على العادات 

الغذائية وكفاءة الإنتاج. تتطلب املواد الغذائية كثيفة 

م�صاحات  وم�صتقاته,  واحلليب  اللحوم  مثل  الربوتن, 

بامل�صاحات  مقارنًة  بيولوجيًا  املنتجة  الأرا�صي  اأكرب من 

املخ�ص�صة لإنتاج الكمية نف�صها من ال�صعرات احلرارية 

التي تزودنا بها املنتجات الغذائية النباتية, بالتايل فاإّن 

الب�صمات البيئية للمنتجات كثيفة الربوتن هي اأعلى 

من املواد الغذائية النباتية.

الغذائين للربتغال  النظامن  اأّن  اإىل  املبادرة  لت  تو�صّ

ومالطا الأكرث كثافة للربوتينات يف حو�س البحر املتو�صط, 

ويرتكزان على ال�صمك ب�صكل كبري, م�صجلن بذلك 0.67 

من الهكتارات العاملية يف الربتغال و 0.39 من الهكتارات 

العاملية يف مالطا من حيث الب�صمة البيئية. ومن جهة 

اأخرى, ي�صكل ا�صتهاك احلبوب اأكرب ح�صة من الب�صمة 

الهكتارات   0.36 ب��واق��ع  وت��ون�����س,  امل��غ��رب  يف  الغذائية 

العاملية يف املغرب و 0.44 بالن�صبة لتون�س, بينما ميثل 

الغذاء القادم من قطاع ال�صيد ح�صة �صغرية. 
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عن  النظر  بغ�س  املن�صاآت  اأن��واع  جلميع  اإر���ص��ادي��ًا  دليًا  الدولية  املوا�صفة  ه��ذه  تقدم 

حجمها اأو موقعها, وذلك فيما يتعلق مبا يلي: املفاهيم وامل�صطلحات والتعاريف املتعلقة 

مبادئ  وخ�صائ�صها,  واجتاهاتها  املجتمعية  امل�صوؤولية  خلفيات  املجتمعية,  بامل�صوؤولية 

بامل�صوؤولية  املتعلقة  والق�صايا  املحورية  املو�صوعات  وممار�صاتها,  املجتمعية  امل�صوؤولية 

املن�صاأة  اأنحاء  امل�صوؤول جمتمعيًا يف جميع  ال�صلوك  وتطبيق وحتفيز  تكامل   املجتمعية, 

والعمل  املعنية  الأط��راف  حتديد  تاأثريها,  جمال  �صمن  وممار�صاتها  �صيا�صاتها  خال  من 

بامل�صوؤولية  املتعلقة  املعلومات  من  وغريها  والأداء  اللتزام  حول  التوا�صل  اإ�رشاكها,  على 

املجتمعية.

تهدف هذه املوا�صفة الدولية اإىل م�صاعدة املن�صاآت للم�صاهمة يف التنمية »امل�صتدامة«.

الإذعان  تتجاوز  التي  بالأن�صطة  القيام  على  وت�صجعها  املن�صاآت  املوا�صفة  هذه  حتفز 

من  رئي�صي  وج��زء  من�صاأة  ك��ل  على  اأ�صا�صي  واج��ب  ه��و  ذل��ك  ب��اأن  الإدراك  م��ع  ال��ق��ان��وين, 

م�صوؤوليتها املجتمعية.

يق�صد من هذه املوا�صفة تعزيز التفاهم امل�صرتك يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية, حيث 

اأن  ولي�س  املجتمعية  بامل�صوؤولية  املتعلقة  الأخرى  واملبادرات  املواثيق  تكمل  اأن  بها  يق�صد 

حتل حملها.

الختاف  املوا�صفة  هذه  تطبيق  لدى  اعتبارها  يف  املن�صاأة  تاأخذ  اأن  امل�صتح�صن  ومن 

اخلا�صة  الختافات  اإىل  بالإ�صافة  والتنظيمي,  والقانوين  والبيئي  املجتمعي  والتنوع 

بالظروف القت�صادية مع مراعاة املعايري الدولية لل�صلوك.

بامل�صوؤولية  يتعلق  فيما  ب��الإر���ص��اد  املن�صاآت  تزويد  اإىل  الدولية  املوا�صفة  ه��ذه  تهدف 

اإطار  يف  ذل��ك  وم��ع  العامة.  ال�صيا�صة  اأن�صطة  من  كجزء  ا�صتخدامها  وميكن  املجتمعية, 

اتفاقية مراك�س اخلا�صة باإن�صاء منظمة التجارة العاملية فاإّنه ل يق�صد اأن يتم تف�صريها 

ك� “موا�صفة دولية” اأو “دليل اإر�صادي” اأو “تو�صية”, عاوة على ذلك ل يق�صد من هذه 

اأية مطالب اأخرى لإجراءات  اأو  اأ�صا�صًا لاإجراءات القانونية وال�صكاوى  اأن ت�صع  املوا�صفة 

دولية اأو حملية اأو غريها, كما اأّنه ل يق�صد بها اأن تتم الإ�صارة على اأّنها دليل على التطور 

يف القانون الدويل املتعارف عليه, ول تهدف هذه املوا�صفة اإىل منع عملية اإعداد موا�صفات 

قومية تكون اأكرث حتديدًا اأو من نوع خمتلف.

امل�ش�ؤولية املجتمعية للمن�شاآت: خلفية تاريخية

ا�صتخدم م�صطلح امل�صوؤولية املجتمعية ب�صكل مو�صع يف اأوائل ال�صبعينيات, وذلك على 

الرغم من اأن ال�صمات املختلفة للم�صوؤولية املجتمعية كانت �صمن الأفعال التي قامت بها 

املن�صاآت واحلكومات يف القرن التا�صع ع�رش اأو قبل ذلك يف بع�س احلالت.

اأ�صا�صي نحو قطاع  ولقد كان الرتكيز على امل�صوؤولية املجتمعية يف املا�صي يوجه ب�صكل 

ملعظم 
 
الأعمال,  حيث اإن م�صطلح “امل�صوؤولية املجتمعية لل�رشكات” ل يزال الأكرث �صيوعًا

الأ�صخا�س ب�صكل اأكرب من م�صطلح “امل�صوؤولية املجتمعية”.

ولقد ظهرت الروؤية املتعلقة بتطبيق امل�صوؤولية املجتمعية على جميع املن�صاآت نتيجة 

 
لأّن اأنواعًا خمتلفة من املن�صاآت – ولي�س فقط املن�صاآت التجارية - اأدركت اأنها م�صوؤولة اأي�صًا

عن امل�صاهمة يف التنمية »امل�صتدامة«. وتعك�س عنا�رش امل�صوؤولية املجتمعية توقعات املجتمع 

يف وقت معن, لذا فهي عنا�رش ذات طبيعة متغرية. وحيث اإن اهتمامات املجتمع تتغري, فاإن 

توقعاته فيما يتعلق باملن�صاآت تتغري اأي�صا لتعك�س هذه الهتمامات.

مثل  اخلريية,  الأع��م��ال  على  الأم��ر  ب��ادئ  يف  املجتمعية  امل�صوؤولية  فكرة  تركزت  ولقد 

ال�صدقات والزكاة, ولقد ظهرت املو�صوعات  املتعلقة مبمار�صات العمل وممار�صات الت�صغيل 

و  الإن�صان   الأخ��رى مثل حقوق  املو�صوعات  اأم��ا  ق��رن,  يزيد عن  ما  اأو  قرن  العادلة منذ 

البيئة وحماربة الف�صاد وحماية امل�صتهلك فلقد متت اإ�صافتها فيما بعد حيث اكت�صبت هذه 

املو�صوعات اهتمامًا اأكرب.

احلالية  ال��روؤي��ة  املوا�صفة  ه��ذه  يف  املو�صحة  والق�صايا  املحورية  املو�صوعات  تعك�س 

للممار�صة اجليدة. وبا �صك, فان هذه الروؤى للممار�صة اجليدة �صتتغري يف امل�صتقبل, وقد 

تظهر مو�صوعات اأخرى,  وينظر اإليها على اأنها ذات اأهمية للم�صوؤولية املجتمعية.

اخلا�صية الرئي�صة للم�صوؤولية املجتمعية هي رغبة املن�صاأة يف دمج العتبارات املجتمعية 

على  واأن�صطتها  قراراتها,  تاأثري  عن  امل�صاءلة  تقبل  واأن  قراراتها  �صنع  عملية  والبيئية يف 

املجتمع والبيئة.

وهذا يتطلب من املن�صاأة �صلوكًا اأخاقيًا و�صفافًا, مما ي�صاهم يف التنمية »امل�صتدامة« , وميتثل  

للقوانن املطبقة, ويتفق مع القوانن الدولية لل�صلوك. كما يقت�صي اأي�صًا  تكامل  امل�صوؤولية 

املجتمعية يف جميع  اأنحاء املن�صاأة, و اأن تتم ممار�صتها يف عاقاتها مع الأطراف املعنية.

للطرف املعني م�صلحة اأو اأكرث ميكنها اأن تتاأثر بقرارات واأن�صطة املن�صاة, هذه امل�صلحة 

املن�صاأة, هذه  بينه وبن  ينتج عن ذلك عاقة  باملن�صاأة, مما  “معنّيًا”  الطرف  جتعل هذا 

العاقة قد ل تكون ر�صمية اأو حتى معرتفًا بها من الطرف املعني اأواملن�صاأة, وميكن الإ�صارة 

اإىل الأطراف املعنية ب� “الأطراف ذات امل�صلحة”, اإّن املن�صاأة يف حتديدها مل�صالح الأطراف 

املعنية, والتي تعرتف بها, عليها اأن تاأخذ بالعتبار قانونية هذه امل�صالح ومدى توافقها 

مع القواعد الدولية لل�صلوك.

تركز امل�صوؤولية املجتمعية على املن�صاأة, وتهتم مب�صئوليات املن�صاأة جتاه املجتمع والبيئة. 

ترتبط امل�صوؤولية املجتمعية ب�صكل وثيق بالتنمية »امل�صتدامة«. ولأّن التنمية امل�صتدامة تتناول 

الأهداف القت�صادية والجتماعية والبيئية امل�صرتكة بن كل النا�س فاإّنه ميكن ا�صتخدامها 

كو�صيلة لخت�صار التوقعات الأكرب للمجتمع التي ينبغي اأن تاأخذها املن�صاأة يف العتبار يف 

�صعيها  للقيام بعملها بطريقة م�صوؤولة, لذلك فاإن الهدف الرئي�س للم�صوؤولية املجتمعية 

حتقيق  اإىل  »امل�صتدامة«  التنمية  تهدف  »امل�صتدامة«.  التنمية  يف  امل�صاهمة  هو  للمن�صاأة 

ال�صتدامة للمجتمع ككل ولكوكب الأر�س, وهي ل تهتم با�صتدامة اأو قابلية اأي من�صاأة معينة 

ا�صتدامة  تتوافق مع  اأو ل  تتوافق  قد  الفردية  املن�صاأة  فا�صتدامة  ب�صفة م�صتمرة,  للتطبيق 

والقت�صادية  املجتمعية  ال�صمات  تناول  عن  تنتج  ال�صتدامة  هذه  اإن  حيث  ككل,  املجتمع 

والبيئية على نحو متكامل. اإّن ال�صتهاك »امل�صتدام« وا�صتخدام املوارد »امل�صتدامة« وم�صادر 

الك�صب واملعي�صة »امل�صتدامة« ذات �صلة  بجميع املن�صاآت, وتتعلق با�صتدامة املجتمع ككل.

ISO 26000
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نبات من بيئتي                

ي�������ص���م���ى ب���ال���ن���ع���ن���ع ال�����ربي 

وال����ري����ح����ان و����ص���ع���رت ه���ن���دي, 

احل�صاء  يف  ك��ت��اب��ل  ي�����ص��ت��ع��م��ل 

واخل�صار الغ�صة وال�صل�صات يف 

تتبيل اأطعمة اللحوم.

املوطن: �رشق حو�س املتو�صط 

والهند وجنوب اآ�صيا, ويزرع على 

و�صط  مناطق  يف  وا���ص��ع  ن��ط��اق 

اأفريقيا  و���ص��م��ال  اأوروب����ا  و����رشق 

والوليات املتحدة.

حويل  ع�صبي  نبات  الو�صف: 

التفرع  ك��ث��ي��ف  ج�����دًا,  ع��ط��ري 

والتورق ارتفاعه 50 �صم.

الأوراق,   : ال��ط��ب��ي  اجل�����زء 

املادة  اإن  حيث  البذور,  الأزه���ار, 

الفعالة هي زيت طيار ي�صتخرج 

من الع�صبة بكاملها التي جتفف 

يف الهواء الطلق مبكان ظليل.

ي�صتعمل   : ال����ص���ت���ط���ب���اب 

لتن�صيط  امل��ج��ف��ف  امل�����ص��ح��وق 

الغازات  وط���رد  اله�صم  عملية 

وتهدئة الأع�صاب, كما ي�صتعمل 

الأوراق والأزهار لتهدئة  منقوع 

البول,  واإدرار  امل��ع��وي  امل��غ�����س 

وي�صتعمل مغلي البذور يف عاج 

الدي�صنتاريا والإ�صهال املتكرر 

�صناعة  يف  ال��زي��ت  وي�صتعمل 

العطور وال�صابون واملنظفات.

الزيت  من  نقاط  و�صع  يفيد 

على اجل�صم يف طرد البعو�س.

حبــــق
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بت�جيه من الرئي�س الأ�شد الأوقاف تقّدم عقارات

 مب�شاحة 341 دومنًا للمـ�اطنني واأ�شــر ال�شهداء واجلــرحى يف جبلة

بتوجيه من ال�صيد الرئي�س ب�شار الأ�شد, وبالتن�صيق 

والتعاون بن وزارتي الإدارة املحلية والبيئة والأوقاف 

دومنًا,   341 الأوق��اف عقارات مب�صاحة  وزارة  قّدمت 

للمواطنن  بجبلة,  الرميلة  �صاحية  معظم  ت�صّكل 

واأ�رش ال�صهداء واجلرحى, والتي حلت مبوجبها م�صكلة 

اجتماعية مل تتّم معاجلتها منذ 40 عامًا, حيث وّقع 

املحلية  الإدارة  وزي��را  العقارات  عن  التنازل  وثيقة 

والبيئة املهند�س ح�شني خمل�ف والأوقاف الدكتور 

حممد عبد ال�شتار ال�شّيد يف مدر�صة ال�صهيد علي 

عبد الكرمي عجيب يف مدينة جبلة يف حي الرميلة, 

وذلك لي�صار اإىل نقل ملكيتها اإىل قاطنيها.

��ي��د بت�صحيات  ال�����صّ ال��وزي��ر  ن���وه  ال��ت��وق��ي��ع  وخ���ال 

ال�صهداء الذين قّدموا دماءهم الزكية حلماية الأر�س 

م�صيفًا  والرتاث,  التاريخ  على  وحافظوا  واملقّد�صات, 

اأن املواطنن يف حي الرميلة وّجهوا عدة ر�صائل اإىل 

الرئي�س الأ�صد حول معاناتهم, ليوّجه �صيادته وزارتي 

الأوقاف والإدارة املحلية ملعاجلة ق�صيتهم, وبناء على 

ذلك تعلن وزارة الأوقاف تنازلها عن ملكيتها يف احلي 

اإىل وزارة الإدارة املحلية والبيئة. اأكد الوزير خملوف 

الرئي�س  ال�صيد  الأم��ر مّت بتوجيه من  اأن هذا  ب��دوره 

الت�صحيات  قّدموا  الذين  احل��ّي  لأبناء  الأ�صد  ب�صار 

الوطن,  تراب  امتداد  على  دماءهم  وبذلوا  اجل�صام, 

م�صريًا اإىل اأن احلكومة تعمل على معاجلة كل امل�صاكل 

وحت�صن  بجبلة,  الرميلة  ح��ي  كم�صكلة  ال��ع��ال��ق��ة, 

زيارة  كانت  عليه  وبناء  والتنموي,  اخلدمي  الواقع 

الوفد احلكومي ملحافظة الاذقية قبل فرتة ق�صرية, 

الإنتاجية  امل�صاريع  من  العديد  اإط��اق  خالها  ومّت 

والتنموية لارتقاء مب�صتوى اخلدمات.
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وريا�صية نظمت  و�صبابية  ون�صائية وطابية   ودينية  ور�صمية  و�صعبية  واأهلية  مب�صاركة فعاليات اجتماعية 

جمعية اأ�صدقاء البيئة بال�صويداء وفروعها على �صاحة املحافظة م�صريًا بيئيًا يف بلدة الكفر ردًا على التعديات 

اأكد  ال�صويداء  الريان(. حمافظ  )ال�صنديان عنوان  املحافظة حتت عنوان  الرثوة احلراجية يف  اجلائرة على 

اأهمية هذا اليوم البيئي  الطوعي ومعانيه ودللته التي ت�صري اإىل املحبة والعطاء واخلري و تعبريًا عن حبنا 

واأفراد  املدار�س  يف  اأبنائنا  وتوجيه  والجتماعي حمايتها  الأخاقي  الواجب  يفر�س  التي  وال�صجرة  للوطن 

املجتمع يف خمتلف املواقع للعمل على غر�س الأ�صجار والعناية بها ورعايتها لأنها ثروة وطنية مهمة , وعن 

اأن  ال�صويداء  البيئة يف  اأ�صدقاء  اإدارة جمعية  اأو�صح رئي�س جمل�س  الفعالية  الكفر لهذه  اأ�صباب اختيار بلدة 

الكفر قرية منوذجية يف بيئتها اجلغرافية النظيفة والجتماعية املتميزة, و تاأتي تعبريًا عن رف�صنا ال�صديد 

ملا يحدث من قطع جائر وغري م�صوؤول لاأ�صجار يف غاباتنا احلراجية التي جتاوز عمرها مئات الأعوام.

تناولت الور�صة التي اأقامتها وزارة الإدارة املحلية والبيئة - مديرية 

بامليدان, �رشورة الهتمام  العربي  الثقايف  املركز  البيئية, يف  التوعية 

باأهمية  التوعية  اإىل �رشورة  اإ�صافة  بالبيئة واحلفاظ على نظافتها, 

وزيادة  والطاقة  املياه  ا�صتهاك  وتر�صيد  والعامة  ال�صخ�صية  النظافة 

اأيام,  خم�صة  ت�صتمر  التي  الور�صة  اأعمال  اخل�رشاء.وتاأتي  امل�صاحات 

بن  ب��ال��ت��ع��اون  ون��ظ��اف��ة,  وت�صجري  بيئية  ت��وع��وي��ة  م��ع حملة  ت��زام��ن��ًا 

حمافظات دم�صق وريفها والقنيطرة واملديريات املعنية يف هذا ال�صاأن.  

مديرة التوعية البيئية الدكتورة �صحر عمران اأكدت اأن الندوات ت�صلط 

التاأكيد على  املنزلية مع  النفايات  تدوير  اإع��ادة  ���رشورة  ال�صوء على 

تعزيز التعاون بن فعاليات املجتمع املحلي لتفعيل م�صاركة ال�صباب 

ال�صامة  مدير  بن  عليها,  واملحافظة  البيئة  حماية  يف  واليافعن 

اأنه يف  بدوره  ثّاج  ناظم  والبيئة  املحلية  الإدارة  وزارة  الكيميائية يف 

اإطار الإج��راءات التي تقوم بها ال��وزارة لرفع وتعميق م�صتوى الوعي 

التوعوية, خا�صة  بعدد من احلمات  القيام  املجتمع, مت  البيئي يف 

الكثافة  عن  الناجت  واخلدمات  النظافة  م�صتوى  تدين  ماحظة  بعد 

مع  التعامل  بكيفية  التعريف  ال��ن��دوات  ت�صمنت  حيث  ال�صكانية, 

اإىل  للو�صول  مكافحتها,  وط��رق  املنزل  داخ��ل  يف  ال�صارة  احل�����رشات 

ال�صامة البيئية. 

ور�شة بيئية للحفاظ على النظافة يف دم�شق

الدور  لتعزيز  عمل  ور�صتي  والبيئة  املحلية  الإدارة  وزارة  اأق��ام��ت 

 , التنموي للوحدات الإداري��ة يف كل من حمافظة طرطو�س وحم�س 

الإدارية  الوحدات  وتطوير  لتنمية  املهمة  املحاور  من  ع��ددًا  ت�صّمنتا 

الدور  تعزيز  يف  ال�صناعية  املناطق  ودور  املحلي  القت�صاد  وتنمية 

وا�صتثمار اأماك الوحدات الإدارية وحت�صن اإيرادات الوحدات الإدارية 

الإدارية  التنمية  مديرة  بال  اأري��ج  وبّينت  القيادية  املهارات  وتنمية 

الإدارية  للوحدات  التنموي  ال��دور  تعزيز  الور�صتن  من  الهدف  اأن 

بالتكامل مع الدور اخلدمي, وقد لفت مدير التخطيط مدين دياب 

الوحدة  اأ�صا�صًا على  الذي يعتمد  املحلي  تنمية القت�صاد  اأهمية  اإىل 

التنموية  امل�صاريع  ملختلف  الأ�صا�صية  احلا�صنة  باعتبارها  الإداري���ة 

وال�صتثمارية, م�صريًا اإىل �رشورة التخطيط ال�صرتاتيجي عند اإقامة اأي 

م�رشوع ا�صتثماري من خال جمع بيانات دقيقة عن الواقع الجتماعي 

والقت�صادي والبيئي, اإ�صافة اإىل تعزيز ال�رشاكة مع القطاع اخلا�س 

دياب  ودعا  الإنتاجية,  امل�صاريع  اإقامة  عند  الإداري��ة  الوحدة  مل�صلحة 

ا�صرتاتيجية وخطة  روؤي��ة  و�صع  اإىل  الإداري��ة  الوحدات  روؤ�صاء جمال�س 

�صنوية ترتجم اإىل م�صاريع تنموية ت�صهم لحقًا يف حت�صن املردود املادي 

املجتمع  حتفيز  اأهمية  على  م�صددًا  باملحافظة,  الإداري���ة  للوحدات 

املحلي, وبن مدير ال�صوؤون القانونية عيد النبوتيان بدوره اأن الوزارة 

تعمل على اإعادة النظر ببدلت ال�صتثمار لأماك الوحدات الإدارية, 

مديرية  من  بال  علي  وحت��ّدث  ا�صتثمارية جديدة,  اآفاقًا  يحقق  مبا 

املدن واملناطق  ال�صناعية عن املناطق ال�صناعية ودورها يف التنمية 

الإدارية  التنمية  وزارة  يف  اخلبري  �صنيور  خالد  وا�صتعر�س   , املحلية 

املهارات القيادية لروؤ�صاء الوحدات الإدارية و�صبل التحفيز والتوا�صل 

الإداري  قبل  القيادي  دوره��م  وممار�صة  املحلي,  املجتمع  مع  الفعال 

بواقع  للنهو�س  امل�صتقبلية  ال���روؤى  يحقق  مبا  ون��اج��ح,  كامل  ب�صكل 

خمتلف الن�صاطات والأعمال املوكلة اإليهم .

م�شـري بيئي 

يف ال�ش�يداء 

يدع� حلماية 

احلراج من 

التعديات

ور�شتا عمل يف حمافظتي  طرط��س وحم�س لتعزيز الدور التنم�ي لل�حدات الإدارية
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حممية اأب� قبي�س :

فلنحافظ على غاباتنا
 لألجيال القادمة

  وزارة الإدارة املحلية والبيئة

http ://www.mola.gov.sy  
هاتف :00963112318928               00963112318928فاك�س :


