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تنمية الوعي البيئي لرياض األطفـال
يواجــه معظــم بــاد العــامل، وخاصــة البــاد الناميــة، العديــد 
مــن املشــكات البيئيــة الــي تظهــر أساســاً نتيجــة للتفاعــل اخلاطــئ 
لإلنســان مع عناصر البيئة الي يعيش فيها، وعدم إدراكه للعاقات 
املتبادلــة بــن هــذه العناصــر، ولذلــك فــإن معظــم املشــكات البيئيــة 
ميكــن املســامهة يف حلهــا عــن طريــق تعديــل ســلوك األفــراد جتــاه 
البيئــة، ممــا يســاهم يف صيانــة البيئــة واحملافظــة عليهــا وتنميــة 

مواردهــا.
 هنــاك حاجــة ماســة لتنميــة الوعــي البيئــي لألفــراد عامــة، 
واألطفــال منهــم بصفــة خاصــة، مــن أجــل إعــداد اإلنســان املتفهــم 
لبيئتــه واملــدرك لظروفهــا، والواعــي ملــا يواجههــا مــن مشــكات ومــا 

يتهددهــا مــن أخطــار.
عمليــة تنميــة الوعــي والرتبيــة البيئيــة مســتمرة مــدى احليــاة، 
تبــدأ مــع الطفــل يف األســرة، حيــث يغــرس الوالــدان آداب الســلوك 
وبــذور االجتاهــات الــي تتكــون يف األســرة جتــاه البيئــة، لتتابــع 
معلمــات ريــاض األطفــال تنميــة وعــي أطفاهلــن مبوضوعــات البيئــة 
مــن خــال مواقــف حقيقيــة يعيشــها األطفــال، ثــم يتعمــق هــذا 

الدراســية  املراحــل  يف  االجتاهــات  هــذه  وتقــوى  الوعــي 
املختلفــة. فالبــدء بالرتبيــة البيئيــة يف مرحلــة مــا 

قبــل املدرســة يشــكل أمهيــة كبــرة لطبيعــة هــذه 
املرحلــة، حيــث يكــون الطفــل ســهل التشــكيل، 
ولديــه القــدرة علــى االســتجابة للمفاهيــم 
اجلماليــة لــكل مــا حييــط بــه مــن نبــات 
وحيوان، مما يؤثر يف ســلوكه حنو البيئة يف 
املســتقبل. فابــد مــن تعويــد األطفــال علــى 
الســليمة،  البيئيــة  والســلوكيات  املمارســات 

حبيــث يصبــح ســلوكهم البيئــي عــادة وأســلوبَ 
حيــاة، فقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى 

أمهيــة تزويــد األطفــال باملهــارات الازمــة الــي 
البيئــة  مؤثــر يف حتســن  بــدور  للقيــام  حيتاجوهنــا 

ومحايتهــا. 
تعتمــد الرتبيــة البيئيــة لطفــل الروضــة بشــكل أساســي علــى 
خــرات احليــاة الــي تبــدأ يف الســنوات األوىل مــن حياتــه، حيــث 

تلعــب هــذه اخلــرات دوراً مهمــاً وحامســاً يف تشــكيل أمنــاط ومنــاذج 
ــه.  ــة طــوال حيات وقيــم واجتاهــات الطفــل البيئي

كيف ننمي الوعي البيئي لطفل الروضة؟
يكتســب الطفــل خرتــه عــن طريــق املمارســة العمليــة والتعلــم 
الذاتــي واللعــب والرحــات، حيــث مــن املهــم يف هــذه املرحلــة إكســاب 
األطفــال بعــض الســلوكيات، والقــدرات، واملعلومــات الــي 
تســاعدهم علــى تصنيــف مكونــات البيئــة، وذلــك 
األنشــطة  مــن  مــن خــال تصميــم جمموعــة 
تتضمــن ثاثــة جوانــب هــي: معرفــة أوليــة 
لبعــض مظاهــر البيئــة، ومبــادئ اســتعمال 
مــوارد البيئــة، ومبــادئ يف محايــة البيئــة. 
ــد مــن إتاحــة الفرصــة أمــام األطفــال  والب
لاســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة مــن خــال 
مبعنــى  كتعريفهــم  املختلفــة،  األنشــطة 
والورقيــة  املعدنيــة  النفايــات  تدويــر  إعــادة 
والزجاجيــة..، مــن خــال اســتخدامها يف إعــادة 
التدويــر واالســتفادة منهــا يف أنشــطة بنــاءة. وميكن 
تنميــة الوعــي البيئــي لطفــل الروضــة عــن طريــق ســرد 
القصــص، واألغانــي واألناشــيد الــي تتنــاول موضوعــات بيئيــة، 
ــة املختلفــة، إضافــة إىل أنشــطة  واألشــغال اليدويــة واألعمــال الفنيّ
يوميــة تشــمل خــرات حســية يف جمــال احملافظة علــى نظافة البيئة، 
فضــاً عــن اســتخدام مقيــاس الســلوكات البيئيــة ألطفــال الروضــة، 
حيــث تشــكل كل صورتــن تضــاداً لســلوك صحيــح أو خاطــئ، ويتــم 
اختيــار الصــورة الــي تعــر عــن املوقــف اإلجيابــي للطفــل، وقــد 
تتضمــن الصــور موضوعــات بيئيــة خمتلفــة، علــى ســبيل املثــال: 
اهلــواء النقــي واهلــواء امللــوث وأمهيــة النباتــات يف تنقيــة اهلــواء، عــدم 
هــدر املــاء واحملافظــة علــى نظافتهــا، العنايــة بالنباتــات واحملافظــة 
عليهــا وأثرهــا يف البيئــة، الضوضــاء يف الروضــة واألصــوات املنبعثــة 

ــوان... ــق باحلي ــة، الرف ــن العام مــن الســيارات والضوضــاء يف األماك
وأخــراً ضــرورة تطبيــق برامــج الرتبيــة البيئيــة يف تعليم األطفال 
ــة مفاهيمهــم  ــا هلــا مــن أثــر واضــح يف تنمي ــة الروضــة، مل يف مرحل

البيئيــة، ممــا يؤثــر علــى اجتاهاهتــم وســلوكهم حنــو البيئــة.
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إذا كانــت املؤسســات واملناهــج التعليميــة تشــكل القنــاة املناســبة 
لدعــم احلــس البيئــي يف داخــل املنظومــة الرتبويــة النظاميــة فــإنّ 
وســائل اإلعــام حتديــداً تشــّكل القنــاة التواصليّــة األكثــر ماءمــًة 
إلشــاعة التثقيــف البيئــي لــدى أوســع شــرائح اجملتمــع باختــاف 

خصوصيّاهتــا الثقافيــة واجلغرافيّــة والعمريّــة.
ــة حنــو أعــداد كبــرة  يســعى اإلعــام البيئــي إىل بــث رســائل بيئيّ
ــة  ــم مــن النواحــي االقتصاديّ ــا بينه ــد خيتلفــون فيم ــاس  ق مــن الن
واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية. ميثــل اإلعــام نقطــة انطــاق 
لرســالة مــا مــن مرســل مــا، هبــدف التأثــر يف املســتقبل املســتهدف 
بأســلوب مــا، فــإذا مــا اســتهدفت الرســالة التأثــر العقلــي والوجدانــي 
واالنفعــايل والســلوكي يف موضــوع معــن ســواء كان ذلــك يف إطــار 
إعامــي حمــدود أم ديناميكــي أم كان إعامــاً حمــدود احليِّــز الزمانــي 
ومســتمرّة،  طويلــة  اســرتاتيجية  وفــق  أو  اإلعاميــة  كاحلمــات 
فوظائــف اإلعــام متعــددة بتعــدد اجملــاالت احلياتيــة يف اجملتمــع. ومن 
وظائفــه اإلخبــار واإلرشــاد والتوجيــه والتفســر والتعليــم والتثقيــف، 
وانطاقــاً مــن كــون البيئــة الهتــم شــرحية اجتماعيــة دون ســواها، 
فاملعلومــات البيئيــة والوصــول إليهــا حاجــة وحــقٌّ، إذ إنّ اإلخبــار مبثــل 
القضايــا البيئيــة سيســاعد املواطــن علــى التبصــر باملشــكات مــن 
أجــل اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة كافــة، حفاظــاً علــى اإلنســان والنّظــم 
البيئيــة، وهــذه اإلجــراءات تتطّلــب البحــث عــن األســباب واالنعكاســات 
الناجتــة عــن ظاهــرة مــا مبعنــى الفهــم الكلــي لألمــور البيئيــة، مبــا 
ينمــي االجتــاه اإلجيابــي واالســتعداد لاخنــراط الفعلــي يف العمــل 
ــل مــن الســلبيات لصــاحل  ــذي مــن شــأنه احلــد أو التقلي امللمــوس ال

الوظيفــة  وهــذه  واجلماعــة،  الفــرد 
يهيــئ  ملــا  والتوجيــه  اإلرشــاد  تســمى 
األفــراد واجلماعــات لرســم السياســات 
والرامــج وتنفيذهــا )تشــكيل رأي عــام 

بيئــي ضاغــط(.
وعمومــاً فــإن اإلعــام البيئــي اهلادف 
يــؤدي إىل تعميــم التثقيــف البيئــي الذي 
حيــرص علــى توفــر اخلــرة النافعــة 
واملســؤولة  الرشــيدة  اإلدارة  جمــال  يف 
اخلــرة  وهــذه  الطبيعيــة،  للمــوارد 
املعلومــة  اكتســاب  حــول:  تتمحــور 
خمتلــف  عــن  والدقيقــة  الصحيحــة 
الظواهــر البيئيــة والتنميــة )املســتدامة(، 
وتنميــة االجتاهــات واملواقــف الــي تولــد 
لاســتعداد  املســؤولية  وروح  القناعــة 
للفعــل البيئــي امللمــوس، وتنميــة املهارات 
ــي مــن شــأهنا املســامهة يف  املختلفــة ال
حــل املشــكات البيئيــة والوقايــة البيئيــة، 
املشــاركة الواعيــة بالســلوك املائــم علــى 
املســتوى الفــردي واجلماعــي لاخنــراط 
واملــوارد  للنظــم  الرشــيدة  اإلدارة  يف 

البيئيــة. 
يهــدف اإلعــام البيئــي إىل املســامهة يف تكويــن املواطــن الواعــي 
حبقوقــه وواجباتــه جتــاه البيئــة ومحايتهــا مــن خــال نقــل األخبــار 
واملوضوعــات البيئيــة للجمهــور، ومعاجلــة القضايــا البيئيــة وتقدميهــا 
بشــكل مفهــوم وجــّذاب، وإثــارة فــرص احلــوار بــن املواطنــن وصنّــاع 
القــرار هبــدف تعزيــز املشــاركة الواســعة يف اختــاذ القــرارات املتصلــة 
بالبيئــة ومواجهــة مشــكاهتا، وإعــداد اجلمهــور الكتســاب مهــارات 
املســتوى  علــى  واجلماعــي  الفــردي  السّــلوك  تقويــم  واجتاهــات 
التأثــر  األســري واملهــي، فضــاً عــن خلــق رأي عــام قــادر علــى 
اإلجيابــي يف السياســات والرامــج وخطــط العمــل املتصلــة مبوضــوع 
البيئــة والتنميــة )املســتدامة( علــى الصعيــد احمللــي والوطــي، وفتــح 
مزيــد مــن قنــوات االتصــال بــن اخلــراء ومراكــز البحــوث واإلداريــن, 
وحشــد التأييــد واملناصــرة لــكل مــا مــن شــأنه أن يســاعد علــى تنميــة 

ــوارد. ــة، ويــؤدي إىل ترشــيد امل ــة البيئي روح املواطن
إعــداد وتدريــب  البيئــي البــد مــن  أهــداف اإلعــام  ولتحقيــق 
القائمــن علــى اإلعــام البيئــي يف جمــال القضايــا البيئيــة والتنموية، 
وكذلــك أســاليب اإلعــام والتواصــل وتســهيل وصــول اإلعاميــن 
ملصــادر املعلومــات البيئيــة املتنوعــة واحلديثــة والصحيحــة، واللجــوء 
إىل املتخصصــن يف القضايــا البيئيــة الدقيقــة حتقيقــاً ملبــدأ قدســيّة 
اخلــر، والبســاطة مبعاجلــة القضايــا البيئيــة واحلــرص علــى أن 
تكــون الرســائل اإلعاميــة أكثــر جاذبيّــة وتشــويقا، وأن يكــون اإلعــام 
البيئــي ذا اجتاهــن عــن طريــق تلقــي اآلراء وعرضهــا ومناقشــتها 
وليــس فقــط اإلخبــار األحــادي االجتــاه، وتوظيــف قنــوات املــوروث 
ونقــل  البيئــي،  اإلعــام  يف  الشــعيب 
أســاليب  حــول  الناجحــة  التجــارب 
البيئــي  العمــل  يف  اجلمهــور  مشــاركة 
ــة وحــل املشــكات  ــوارد الطبيعي وإدارة امل
الطاقــات  النفايــات،  )إدارة  البيئيــة 
وتوظيــف  البيئيــة(،  الرتبيــة  املتجــددة, 
االتصــال  وفــن  علــم  أســاليب  أحــدث 
لتوصيــل الرســالة اإلعاميــة البيئيــة إىل 
الفئــة املســتفيدة، وصياغــة اســرتاتيجية 
الزمــن  وتواصليــة ممتــدة يف  إعاميــة 
مــن أهــم عناصرهــا حتديــد املشــكات 
املســتفيد  اجلمهــور  وحتديــد  البيئيــة 
وحتديــد الرســائل اإلعاميــة وترتيبهــا 
والعمــل  االتصــال  قنــوات  وحتديــد 
علــى تنوعهــا وضبــط املــوارد البشــرية 
ومهامهــا واعتمــاد أســلوب تقويــم األثــر 
باســتعمال وســائل ومؤشــرات كميــة مــن 
شــأهنا التأكــد مــن احلكــم علــى النتائــج 

. وتطويــر املمارســة املســتقبلية 
دليــل مرجعــي لإلعاميــن يف اجملال 

البيئــي، )اململكــة املغربية(

اإلعالم البيئي وهدفه
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الحليب الفـاسد ألغراض صناعية 
يُعــدُّ احلليــب مصــدراً مهمــاً للطعــام، ويعمــل علــى دعــم صحــة 
اإلنســان، ليــس ذلــك فحســب بــل يعمــل علــى محايــة البيئــة مــن 
نفايــات الباســتيك واملــواد الباســتيكية الدقيقــة امللقــاة يف البحــر 
عــن طريــق اســتخدام احلليــب املنتهــي الصاحيــة إلنتــاج الباســتيك 
العضــوي البيولوجــي القابــل للتحلــل بوقــت قصــر. ومــا مييــز هــذه 
التقنيــة هــو أننــا ال نقــوم بإنتــاج احلليــب لصنــع منتجاتنــا مــن املــواد 
الباســتيكية العضويــة أو لصنــع القمــاش ذي امللمــس احلريــري بــل 
نســتخدم احلليــب املنتهــي الصاحيــة الــذي مل يعــد يتــم اســتخدامه 
يف الطعــام، ويتــم التخلــص منــه كنفايــات، والــذي عــادة مــا يتــم 
اســتخدامه يف وحــدة إنتــاج الغــاز احليــوي، ففــي أملانيــا وحدهــا يتــم 
التخلــص مــن قرابــة مليونــي طــن مــن احلليــب املنتهــي الصاحيــة 

ســنويًا، وهــذه املشــكلة موجــودة يف مجيــع أحنــاء العــامل. ومــن خــال 
اســتخدام احلليــب املنتهــي الصاحيــة يتــم  توفــر املــواد الباســتيكية 
املوفــرة  كالتقنيــات  اجلديــدة  التقنيــة  للوســائل  الازمــة  احليويــة 
للطاقــة واملــواد )املســتدامة(، وتســاهم املــواد الباســتيكية 
العضويــة بشــكل حاســم يف صحــة اإلنســان والبيئــة عــن 
طريــق احلــد مــن املــواد الباســتيكية التقليديــة املصنعــة 
مــن الوقــود اخلــام )البــرتول(، وبالتــايل حــل مشــكلة 
ــات  ــواد الباســتيكية الدقيقــة، واالســتفادة مــن النفاي امل

غــر املســتخدمة مــن صناعــة األلبــان.
اآلن يتــم التصــرف يف اللــن الــذي مل يعــد يتــم 
اســتخدامه يف الطعــام نتيجــة تأكســده أو انتهــاء فــرتة 
وحــدات  يف  األمــوال  مــن  الكثــر  جللــب  صاحيتــه 
إنتــاج الغــاز احليــوي، ومــن خــال خلطــه باملــواد اخلــام 
املبتكــرة  التقنيــة  الوســائل  عــر  وإعــداده  املتجــددة، 
والفعالــة و)املســتدامة( عاليــة التكنولوجيــا، ليتــم إعــداد 

املــواد الباســتيكية احليويــة .
جملة البيئة والتنمية

استخدم أكياس التسوق أكثر من مرة
 فــإذا قلــل كل متســوق مــن عــدد األكيــاس الــي يســتخدمها مبعــدل كيــس واحــد يف كل شــهر نســتطيع بذلــك أن نوفــر 

مئــات املايــن مــن أكيــاس التســوق يف كل عــام.
قم باستخدام األكواب الزجاجية عوضاً عن األكواب الباستيكية

خال الرحات ال ترتك القمامة يف مكاهنا
 نظف املكان بعد استخدامه، ودع غرك يستمتع به أيضاً.
اشَتِر السلع اجليدة الي تدوم لفرتة طويلةٍ

نصيحة بيئية
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يســمى زفــر أبــو صفــر ونفــاش، 
يف  تســتعمل  مسيكــة  مثــاره  قشــرة 
مــن  وهــو  النارنــج،  مربــى  صناعــة 
املربيــات واحللويــات الشــامية املشــهورة, 
حيــث تــزرع شــجرته يف حدائــق البيــوت 
األخــرى  الســورية  واملــدن  الدمشــقية 
العطــرة  أزهارهــا  ولرائحــة  للزينــة 
أصــاً  بــذوره  وتعــدُّ  مثارهــا،  وقشــرة 
عليهــا.  احلمضيــات  مجيــع  لتطعيــم 
م   )5( ارتفاعهــا  قائمــة  شــجرة  وهــو 
بيضاويــة  أوراقهــا  شــائكة،  أغصاهنــا 

المعــة. خضــراء  جمنحــة 
نــادراً ماتــزرع غراســه كبســتان خــاص بشــجرة النارنــج كباقــي احلمضيــات، وجندهــا يف البســاتن واحلدائــق كأشــجار 

مفــردة أو قليلــة مبعثــرة بــن األشــجار األخــرى.
اجلــزء الطــيب: قشــرة، مثــرة غــر ناضجــة، زهــرة، ورقــة، حيــث إن القشــرة حتتــوي علــى زيــت طيــار، وحتتــوي الثمــار 

الصغــرة غــر الناضجــة علــى زيــت طيــار مياثــل زيــت القشــرة.
ــة ومشــهية للطعــام، وتســتعمل مســتحضراهتا كمــواد حمســنة للطعــم والرائحــة واألوراق  االســتطباب: القشــرة مقوي

ــة. واألزهــار، مضــادة للتشــنج واملغــص، ويســتعمل زيــت الثمــار الصغــرة يف صناعــة املراهــم والعطــور التجميلي

تي
بيئ

ن 
ت م

 نبا
    

    
    

تي
بيئ

ن 
ت م

 نبا
    

    
تي

 بيئ
من

ت 
نارنــــــــــج:نبا



6

الصناعيــة  املــدن  عمــل  تطويــر 
واقــرتاح التســهيات واحلوافــز الــي ميكــن 
والصناعيــن  للمســتثمرين  تقدميهــا 
إقامــة مشــروعات  واحلرفيــن، لتشــجيع 
حمــور  َل  شــكَّ فيهــا  وتنمويــة  إنتاجيــة 
االجتمــاع املشــرتك الــذي عقــد يف وزارة 
اإلدارة احملليــة والبيئــة حبضــور وزيــري 
الصناعــة املهنــدس أمحــد احلمــو واإلدارة 
احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
ورئيــس احتــاد غــرف الصناعــة الســورية 
وريفهــا،  دمشــق  جتــارة  غرفــة  ورئيــس 
ورئيــس احتــاد احلرفيــن، ومعــاون وزيــر 
ــر  ــص، ومدي ــة املخت ــة والبيئ اإلدارة احمللي
ومديــر  الــوزارة،  يف  الصناعيــة  املــدن 

االســتثمار يف وزارة الصناعــة، ومــدراء املــدن الصناعيــة يف )ريــف 
حلــب(. دمشــق، محــص، 

يف بدايــة االجتمــاع أوضــح وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة أن 
ســورية يف حالــة َتعــافٍ، فالرنامــج احلكومــي يعمــل بالتوازي إلعادة 
ــاج، خاصــة مــع توفــر األمــن واألمــان  ــة اإلنت اإلعمــار وإعــادة عجل
علــى مســاحة الوطــن، بفضــل االنتصــارات الــي حققهــا اجليــش 
ــادة احلكيمــة للســيد الرئيــس بشــار األســد،  العربــي الســوري والقي
ــزة يف اســتقطاب  ــة تشــكل عامــة ممي ــاً إىل أن املــدن الصناعي الفت
االســتثمار، واملَعَْلــم األهــم لوجــوده، وتشــكل بيئــة خصبــة لذلــك، 
ــة  ــة مابــن اجلهــات احلكومي وإن مــا مييزهــا وجــود شــراكة حقيقي
واإلخــوة املســتثمرين، معتــراً أن هــذا االجتمــاع يأتــي يف إطــار 
تنســيق وتوحيــد اجلهــود لتأمــن عــودة ســريعة للمنشــآت الصناعيــة 
يف تلــك املــدن لإلنتــاج والعمــل، كمــا يشــكل فرصــة لاطــاع علــى 
واقــع املــدن الصناعيــة واالســتماع ملطالــب الصناعيــن، ملــا مــن شــأنه 

ــاج الصناعــي. التقــدم يف جمــال اإلنت
مــن جهــة أخــرى حتــدث وزير الصناعة، مبيناً أن املدن الصناعية 
ــة االســتثمارية املناســبة، فهــي  ــر البيئ أســاس الصناعــة، كوهنــا توف
مــزودة جبميــع اخلدمــات والتســهيات الازمــة للمســتثمرين، وهــذا 
يعــود للقــرارات الفاعلــة علــى أرض الواقــع إلعــادة عجلــة اإلنتــاج 
فيهــا، لتكــون جهودنــا رديفــاً اقتصاديــاً جلهــود اجليــش العربــي 

الســوري الــذي حيقــق االنتصــارات علــى األرض، ولتضحياتــه. 
وخــال االجتمــاع عــرض مديــر املــدن الصناعيــة يف وزارة اإلدارة 

ــة والقــرارات الــي أصدرهتــا  ــدن الصناعي ــة لواقــع امل ــة والبيئ احمللي
الــوزارة لتنميــة هــذه املــدن وتوســيعها مــن خــال منــح التســهيات 

واملزايــا لتشــجيع املســتثمرين علــى إقامــة مشــروعاهتم فيهــا.
ثــم قــدم كلُّ مــن رئيــس احتــاد غــرف الصناعــة الســورية فــارس 
الشــهابي ورئيــس غرفــة جتــارة دمشــق وريفهــا أســامة مصطفــى 
جمموعــة مــن املقرتحــات الــي مــن شــاهنا دفــع عمليــة اإلنتــاج 
يف املــدن الصناعيــة، وتوفــر املنــاخ االســتثماري املناســب كدراســة 
إمكانيــة منــح قــروض تشــغيله، خاصــة يف املــدن الصناعية بالتنســيق 
مــع املصــارف، وتأمــن حمــوالت كهربائية لتشــغيل املصانع واســتيفاء 
غرامــات  مــن  املســتثمرين  إعفــاء  وإمكانيــة  بالتقســيط،  قيمتهــا 
التأخــر املســتحقة عليهــم، باإلضافــة لدراســة إمكانيــة توحيــد ســعر 
املقاســم يف املــدن الصناعيــة، والتشــجيع علــى إقامــة مــدارس مهنيــة 
ومعاهــد متوســطة جلميــع الصناعــات واالختصاصــات املوجــودة 
خللــق جيــل مهــي مؤهــل للمســتقبل، باإلضافــة لــدورات تدريبيــة 
لطــاب اجلامعــات باملــدن الصناعيــة لرفدهــا مســتقباً بالكــوادر 

الكفــوءة.
كمــا قــدم مــدراء املــدن الصناعيــة جمموعــة مــن املقرتحــات 
الــي مــن شــأهنا تشــجيع املســتثمرين واحلرفيــن والصناعيــن علــى 

ــا. ــة فيه ــة وتنموي إقامــة مشــروعات إنتاجي
واختتــم االجتمــاع باالتفــاق علــى دراســة مجيــع املقرتحــات 
املناســبة خبصوصهــا  القــرارات  الختــاذ  املشــاركن  مــن  املقدمــة 

اإلعمــار. املبذولــة إلعــادة  ملواكبــة اجلهــود 

تطوير العمل باملدن الصناعية وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية وتنموية فيها
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    أمهية مشروع قياس األداء اإلداري للجهات العامة 
ــوف  ــدس حســن خمل ــة املهن ــة والبيئ ــر اإلدارة احمللي ــد وزي   أك
علــى أمهيــة مشــروع قيــاس األداء اإلداري للجهــات العامــة، كونــه 
مشــروعاً وطنيــاً لإلصــاح اإلداري أطلقــه الســيد الرئيــس بشــار 

األســد خــال زيارتــه جمللــس الــوزراء.
   وشــدد الســيد الوزيــر خــال ترؤســه اجتماعــاً -حضــره معاونــو 
الوزيــر واملــدراء املركزيــون واملعنيــون يف الــوزارة- علــى ضــرورة  وضــع 
أمهيــة  مؤكــداً  املشــروع،  هــذا  حيــال  وماحظاهتــا  الــوزارة  رؤيــة 
تضافــر جهــود اجلميــع الختــاذ اخلطــوات املطلوبــة مــن الــوزارة 
اجلهــات  عمــل  تطويــر  هبــدف  لتطبيقــه  هلــا  التابعــة  واجلهــات 
العامــة، ودعــم الشــفافية مــن خــال االســتجابة لتطلعــات املواطــن 
وتلبيــة اســتحقاقات املصلحــة العامــة ومكافحــة الفســاد اإلداري، 
والــذي ســينعكس علــى تقديــم أفضــل اخلدمــات للمواطنــن، خاصــة 
أننــا نشــهد تعــايف ســورية املتزامــن مــع انتصــارات اجليــش العربــي 
الســوري بالتــوازي مــع املصاحلــات الوطنيــة، مبــا ميهــد ملرحلــة إعادة 

ــة. ــاة الطبيعي ــاء وعــودة احلي اإلعمــار والبن

   وقــد جــرى خــال االجتمــاع اســتعراض  ومناقشــة مشــروع 
ــم علــى جمموعــة مــن   ــاس األداء اإلداري للجهــات العامــة القائ قي
احملــاور تتضمــن عــدداً مــن املؤشــرات لقيــاس األداء اإلداري، وأمههــا 
ــل  ــم املؤسســاتي، تبســيط اإلجــراءات ومكافحــة اخلل جــودة التنظي
املواطــن  رضــا  وقيــاس  للشــكاوى،  واالســتجابة  اإلداري  والفســاد 
الدوريــة،  التقاريــر  الفســاد باالعتمــاد علــى  واملوظــف ومكافحــة 
اســتطاعات الــرأي، اســتبانات، زيــارات ميدانيــة، وثائــق،. علــى أن 
يتــم حتديــد آليــات لقيــاس األداء للمؤسســات واجلهــات العامــة. 
وهنــا أشــار الســيد الوزيــر إىل أن عــدم وجــود هــذه اآلليــات ســابقاً 
جيعــل الكثــر مــن التشــريعات غــر مطبقــة، وبالتــايل فــإن تطبيــق 
هــذه اآلليــة يســاهم يف خلــق منهجيــة واحــدة ومتجانســة لــكل 

الــوزارات.
     وقــدم املــدراء عــدداً مــن املداخــات واملاحظــات للمســامهة 
بإغنــاء هــذا املشــروع الوطــي اهلــام الــذي سيســاهم يف حتســن 
األداء وضبــط اهليــكل اإلداري والوظيفــي للجهــات العامــة ومكافحــة 

    حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
مــع رئيســة بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر بدمشــق الســيدة 
ماريــان غاســر نشــاطات وبرامــج التعــاون املشــرتكة بــن وزارة اإلدارة 
تتــم  الــي  األمحــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  والبيئــة  احملليــة 
ــي الســوري، وبشــكل  ــة اهلــال األمحــر العرب بالتنســيق مــع منظم
خــاص العمــل اإلنســاني واإلغاثــي إلدخــال املســاعدات اإلغاثيــة 
عــر قوافــل مشــرتكة، حيــث بلــغ عــدد الســلل الغذائيــة املوزعــة يف 
املناطــق غــر املســتقرة /124،500/ ســلة غذائيــة، وأكــد الســيد الوزيــر 
أمهيــة التعــاون القائــم يف جمــاالت إعــادة تأهيــل مراكــز اإليــواء 
وتأمــن االحتياجــات الضروريــة واإلســعافية هلــا، ومشــروعات امليــاه 
والصــرف الصحــي والنفايــات الصلبــة، باإلضافــة للعمــل على تأمن 
املبيــدات احلشــرية واملســاعدة يف تنفيــذ محــات الــرش يف عــدد 
مــن احملافظــات، أمــا فيمــا يتعلــق مبجــاالت التعــاون املســتقبلية 
ــة تنفيــذ عــدد  بــن اجلانبــن فقــد أشــار الســيد الوزيــر إىل إمكاني
مــن املشــروعات اخلاصــة بتعزيــل اآلبــار وضــخ امليــاه وإنــارة الشــوارع 

باســتخدام الطاقــة الشمســية.
  وأشــار الســيد الوزيــر إىل إيــاء احلكومــة االهتمــام األكــر 
ــي  ــش العرب ــدي بواســل اجلي ــى أي ــا عل ــي مت حتريره للمناطــق ال
الســوري وإعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة فيهــا، هبــدف متكــن عــودة 
األهــايل إىل أماكــن اســتقرارهم االجتماعــي، وتأمــن ســبل العيــش 

الازمــة هلــم. 
  مــن جانــب آخــر أشــارت الســيدة غاســر إىل أن عمــل اللجنــة 

الدولية للصليب األمحر يهدف إىل ختفيف معاناة األســر املتضررة 
وإيصــال املســاعدات هلــا وتنفيــذ مشــروعات تعــاون خمتلفــة، وذلــك 
مــا كان ليتحقــق لــوال التســهيات الــي قدمتهــا احلكومــة الســورية، 
الفتــة إىل أن العمــل يتــم بتعــاون وثيــق مــع منظمــة اهلــال األمحــر 
ــة  ــة الدولي العربــي الســوري يف خمتلــف اجملــاالت، وأن بعثــة اللجن
للصليــب األمحــر تســعى إىل تعزيــز هــذا التعــاون مــن خــال تنفيــذ 
املشــروعات الــي اقرتحتهــا وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة يف إطــار 

تنفيــذ خطــة االســتجابة وحتســن ســبل العيــش.
لشــؤون  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزيــر  معــاون  اللقــاء  حضــر 
اإلغاثــة ومديــرة التعــاون الــدويل والوفــد املرافــق للســيدة غاســر.

حبث نشاطات وبرامج التعاون املشرتكة بني وزارة اإلدارة احمللية والبيئة واللجنة الدولية للصليب األمحر
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