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     يف إطــار تتبــع خطــة عمــل احلكومــة ضمــن حزمــة 
املشــاريع عــر الوزاريــة لتســليط الضــوء علــى أمهيــة الالمركزيــة 
اإلداريــة يف تكريــس مبــدأ الدميقراطيــة ذّكــر وزير اإلدارة احمللية 
والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف أثنــاء افتتاحــه فعاليــات ورشــة 
الالمركزيــة اإلداريــة بكلمــة الســيد الرئيــس بشــار األســد خــالل 
ترؤســه اجتمــاع اجمللــس األعلــى لــإدارة احملليــة عــام 2012 
ــة  ــة االنتقــال الواعــي إىل الالمركزي ــى أمهي ــا عل ــد فيه ــي أك ال
ودورهــا يف جنــاح اإلدارة احملليــة لتحقيــق قفــزة إىل األمــام 
وحــل املعوقــات املوجــودة ســابقاً، مشــراً إىل أن أهــم خطــوات 
التطويــر تتــم عــن طريــق اإلدارة احملليــة ألهنــا الرابــط املباشــر 

تطبيق قانون اإلدارة احمللية تكريس ملبدأ الالمركزية اإلدارية

بــن املواطــن والدولــة مبينــاً أن العمــل االســراتيجي للحكومــة 
الــذي أطلقــه  يركــز علــى تنفيــذ مشــروع اإلصــالح اإلداري 
الســيد الرئيــس باإلضافــة  ملشــروع ســورية مــا بعــد احلــرب 
ورؤى الــوزارات واملشــاريع عــر الوزاريــة الــي نتشــارك فيهــا مــع 
عــدد مــن الــوزارات حــول الالمركزيــة اإلداريــة املكرســة بدســتور 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية وقانــون اإلدارة احملليــة رقــم /107/  
لعــام 2011 الــذي يعمــل علــى تطبيــق مبــدأ المركزيــة الســلطات 
واملســؤوليات وتركيزهــا يف أيــدي طبقــات الشــعب وجيعــل الشــعب 
مصــدر كل ســلطة كمــا يعمــل علــى إجيــاد وحــدات إداريــة قــادرة 

علــى التخطيــط والتنفيــذ وتنميــة املــوارد املاديــة والبشــرية.

يف إطــار اإلجــراءات الــي تتخذهــا احلكومــة الســورية يف ضــوء االنتصــارات الــي حققهــا اجليــش العربــي الســوري 
ــي  ــل وإصــالح األضــرار ال ــا املنعقــد يف 2018/6/4 حنــو إعــادة تأهي ــة إعــادة االعمــار يف اجتماعه ــت توجهــات جلن كان
حلقــت بالبنــى التحتيــة واملرافــق العامــة اخلدميــة املتضــررة بفعــل العمليــات التخريبيــة للمجموعــات اإلرهابيــة املســلحة 
يف الغوطــة الشــرقية واملناطــق احملــررة حديثــاً يف القطــر )ريفــي محــص ومحــاة الشــمايل- ريــف ادلــب- الرقــة- حلــب..(، 
حيــث مت ختصيــص مبلــغ امجــايل وقــدره )35.624( مليــار لــرة ســورية للــوزارات واحملافظــات مــن حســاب جلنــة إعــادة 

االعمــار لصــاحل تنفيــذ مشــاريع إعــادة التأهيــل واإلصــالح املذكــورة وذلــك حســب األولويــة واألمهيــة .

اجتماع 
جلنة

 إعادة االعمار
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حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة رئيــس اللجنــة العليــا 
لإغاثــة املهنــدس حســن خملــوف مــع املمثــل املقيــم 

ألنشــطة األمــم املتحــدة يف ســورية علــي الزعــري والوفــد 
املرافــق لــه، جمــاالت التعــاون القائــم يف اجملالــن 

اإلنســاني واإلغاثــي واالســتعداد لالســتجابة اإلنســانية يف 
املناطــق احملــررة وإمكانيــة التعــاون يف جمــال عــودة الســورين 
مــن اخلــارج وذلــك ضمــن خطــة االســتجابة وعقــدت عــدة 
اجتماعــات متتاليــة حبضــور أعضــاء اهليئــة خــالل الشــهر 

الثامــن بعــد صــدور القــرار.

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يبحث مع املمثل املقيم ألنشطة األمم املتحدة خطة االستجابة اإلنسانية

عــرض خــالل االجتمــاع الســيد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة خطــة االســتجابة واملســتجدات املتعلقــة بالعمــل اإلغاثــي 
واإلجــراءات املتخــذة، وعمــل جلنــة القــرار رقــم /2/ لتحقيــق االســتجابة يف املناطــق غــر املســتقرة، كمــا حتــدث الســيد 
نائــب وزيــر اخلارجيــة واملغربــن باملســتجدات الدوليــة املتعلقــة بالشــأن اإلغاثــي واإلنســاني وآخــر التطــورات خبطــة 
االســتجابة واملرحلــة الراهنــة، ومت مناقشــة اإلجــراءات والتســهيالت املتخــذة مــن قبــل اجلهــات املعنيــة لتشــجيع عــودة 
ــدول  ــات واملنــح املقدمــة مــن ال ــة املقرحــة إلدارة ملــف مــوارد املســاعدات واهلب ــة اآللي ــن، كمــا اعتمــدت اللجن املهجري

واملنظمــات واجلهــات الصديقــة املاحنــة لرفعهــا إىل الســيد رئيــس جملــس الــوزراء للنظــر باعتمادهــا.

اجتماع اللجنة العليا لإلغاثة

حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة رئيــس 
حســن  املهنــدس  لإغاثــة  العليــا  اللجنــة 
لرنامــج  اإلقليمــي  املديــر  مــع  خملــوف 
ومشــال  األوســط  للشــرق  العاملــي  األغذيــة 
أفريقيــا، وســط آســيا، وشــرق أوروبــا الســيد 
القائمــة  التعــاون  جمــاالت  اهلــادي   مهنــد 
االســراتيجية  اخلطــة  ملناقشــة  باإلضافــة 

.2018 لعــام  للرنامــج  املؤقتــة  االنتقاليــة 

وزير اإلدارة احمللية والبيئة 
يبحث مع املدير اإلقليمي 

لربنامج األغذية العاملي تعزيز 
التعاون بني اجلانبني

 بتوجيه من الســيد الرئيس بشــار األســد زار وفد حكومي 
الــوزراء  جملــس  رئيــس  مخيــس  عمــاد  املهنــدس  برئاســة 
ويضــم وزراء الداخليــة والزراعــة واإلصــالح الزراعــي والصحــة 
واإلدارة احملليــة والكهربــاء واملــوارد املائيــة والتجــارة الداخليــة 
واالقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة حمافظــة درعــا لوضــع تصــور 
واقعــي إلعــادة اخلدمــات واســتنهاض املقــدرات االقتصاديــة 

والبشــرية فيهــا.

بتوجيه من الرئيس األسد.. وفد حكومي برئاسة املهندس مخيس 
يزور درعا لوضع تصور إلعادة اخلدمات واستنهاض املقدرات االقتصادية والبشرية فيها
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 عقــدت هيئــة التنســيق لعــودة املهجريــن الســورين مــن 
 2018/8/6 تاريــخ  46/م/و  رقــم  بالقــرار  املشــكلة  اخلــارج 
اجتماعــاً برئاســة املهنــدس حســن خملــوف وزيــر اإلدارة 

احملليــة والبيئــة وحضــور أعضــاء اهليئــة.
الوزيــر أن صمــود الشــعب ووقوفــه  الســيد  أكــد  حيــث 
خلــف جيشــه الــذي قــدم الشــهداء واجلرحــى، انتصــر بفضــل 
القيــادة احلكيمــة علــى أعتــى مؤامــرة تعرضــت هلــا ســورية، 
ــاً وبالتزامــن مــع االنتصــارات الــي حيققهــا اجليــش  وحالي
ــرة مــن  ــودة أعــداد كب ــوع الوطــن نشــهد ع ــداد رب ــى امت عل
املهجريــن الســورين مــن الداخــل، موضحــاً أن احلكومــة 
ــذ  ــس بشــار األســد من ــن الســيد الرئي ــه م الســورية وبتوجي
عــام  2013 وضعــت ترتيبــات لعــودة املهجريــن بالتنســيق 
مــع خمتلــف الــوزارات )اإلدارة احملليــة والبيئــة، الداخليــة، 
 )... اإلعــالم  الصحــة،  االجتماعيــة،  الشــؤون  اخلارجيــة، 
ــع  العمــل  ــوم نتاب لتســهيل عودهتــم إىل حــض الوطــن، والي

وضع رؤية مشرتكة وخطة عمل لعودة املهجرين السوريني من اخلارج  

علــى إعــادة اخلدمــات وتأهيــل البنــى التحتيــة كاملــدارس 
والطرقــات واملناطــق الصناعيــة واحلرفيــة لتســهيل عــودة 

املهجريــن.

املهنــدس  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزيــر  أكــد    
حســن خملــوف رئيــس هيئة التنســيق لعــودة املهجرين 

األبواب 
مفتوحة أمام 
مجيع أبناء 

سورية للعودة 
اآلمنة

الســورين مــن اخلــارج أن عــودة املهجريــن الســورين إىل الوطــن تشــكل 
أولويــة بالنســبة للحكومــة وأن األبــواب مفتوحــة أمــام مجيــع أبنــاء 

ــة .  ــودة اآلمن ســورية للع
        وأوضــح الســيد الوزيــر خــالل مؤمتــر صحفــي لعــدد مــن 
وســائل اإلعــالم األجنبيــة مببنــى وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة  أن األولويــة 
واجلهــد ينصبــان علــى إعــادة الســورين مــن اخلــارج واحلكومــة تعمــل 
أماكــن  علــى تبســيط إجــراءات عودهتــم بأســرع وقــت ممكــن وتأهيــل 
الســكن عــر برامــج مــن شــأهنا إجيــاد فــرص عمــل وحتســن ســبل العيــش .

   وجــال الوفــد الصحفــي علــى املعابــر احلدوديــة لتفقد التجهيزات 
والرتيبــات الســتقبال املهجريــن العائديــن اىل الوطــن من اخلارج .

     أوضــح وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة رئيــس اللجنــة 
العليــا لإغاثــة املهنــدس حســن خملــوف خالل لقائه الســيد 
مــارك لوكــوك وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون 
والوفــد  الطــوارئ  حــاالت  يف  اإلغاثــة  ومنســق  اإلنســانية 
املرافــق لــه، أن الدولــة الســورية مل توفــر جهــداً إليصــال 
املســاعدات اإلنســانية جلميــع الســورين يف املناطــق كافــة 
وخاصــة الــي مت حتريرهــا مؤخــراً مــن قبــل بواســل اجليــش 
ــن. ــي الســوري وتأمــن اخلدمــات األساســية للمواطن العرب

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يلتقي وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
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حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة 
حســن  املهنــدس  والبيئــة 
املقيــم  املمثــل  مــع  خملــوف 
ملنظمــة األمــم املتحدة لألغذية 
 /  FAO  / بدمشــق  والزراعــة 
القائمــة  التعــاون  جمــاالت 
وســبل تعزيزهــا بــن اجلانبــن .

وزير اإلدارة احمللية والبيئة 
يبحث مع املمثل املقيم ملنظمة 

األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة جماالت التعاون

أوضــح وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف بعــد 
املشــاريع وبرفقتــه حمافــظ الالذقيــة  امليدانيــة علــى عــدد مــن  جولتــه 
وعــدد مــن اإلدارات املعنيــة أن اجلولــة تأتــي يف إطــار تتبــع تنفيــذ املشــاريع 
واالطــالع علــى تقــدم مراحــل األعمــال فيهــا وفــق برناجمهــا الزمــي، ومــن 
املعلــوم أن قســم كبــر مــن هــذه املشــاريع انتهــت وأدخلــت يف اخلدمــة 
واالســتثمار، وقســم آخــر قيــد التنفيــذ، إضافــة أيضــاً إىل مشــاريع مقرحــة 

ملتابعــة االهتمــام بالعمليــة التنمويــة واخلدميــة.

وزير اإلدارة احمللية والبيئة وحمافظ الالذقية يف جولة تتبعية ملصفوفة املشاريع احلكومية

املديــر  نائــب  مــع  املهنــدس حســن خملــوف  والبيئــة  اإلدارة احملليــة  وزيــر  حبــث 
اإلقليمــي لرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي الســيدة ســارة مــاري بــوول جمــاالت التعــاون 
القائمــة وســبل تعزيزهــا خــالل املرحلــة القادمــة، خاصــة أن ســورية تشــهد حتقيــق املزيــد 
مــن االنتصــارات وعــودة االســتقرار واألمــان علــى امتــداد األراضــي الســورية ممــا حيفــز 
الســورين املوجوديــن يف اخلــارج للعــودة إىل وطنهــم، مبينــاً اجلهــود الــي تبذهلــا الدولــة 
مــن أجــل إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة للمناطــق احملــررة لتســهيل عــودة املواطنــن اليهــا.

وأشــارت الســيدة ســارة مــاري بــوول ألمهيــة التعــاون القائــم بــن اجلانبــن يف خمتلــف 
القطاعــات وبشــكل خــاص يف جمــال تنميــة اجملتمعــات احملليــة واملشــاريع البيئيــة .

مناقشة جماالت التعاون القائمة بني وزارة اإلدارة احمللية والبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وآفاقها

لالطالع على نشاطات الوزارة ميكنكم متابعة صفحتنا على الفيس بوك : 
)) وزارة اإلدارة احمللية والبيئة يف سورية ((

وافقــت جلنــة اخلدمــات والبنــى التحتيــة 
برئاســة الســيد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة 
علــى مشــروع القــرار املعــدل الناظــم إلحــداث 
الصناعيــة  املناطــق  واســتثمار  وتنفيــذ 
احملليــة  اإلدارة  وزارة  مــن  املقــدم  واحلرفيــة 
ســر  أمانــة  اىل  بإحالتــه  ووجهــت  والبيئــة 
اجمللــس  علــى  لعرضــه  الــوزراء  جملــس 

صــدوره أســباب  واســتكمال 
وأوصــت اللجنــة بتشــكيل فريــق عمــل لرفع 
ســوية العمــل يف املراكــز احلدوديــة وإجــراء مــا 
ــزم لتطويرهــا، كمــا أوصــت بدعــم الشــركة  يل
العامــة للبنــاء والتعمــر يف توجههــا لتطويــر 
جتهيزاهتــا وآليــات عملهــا وذلك بإدراج مشــروع 
أمتتــه وتطويــر خطــوط إنتاجهــا للوحــدات 
الســكنية لإيــواء ضمــن خطــة عمــل الشــركة 
ومتويلــه مــن وفــورات موازنــة وزارة األشــغال 

العامــة واإلســكان .

اجتماع جلنة اخلدمات
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يهــدف قانــون اإلدارة احملليــة 107 للعــام 2011 إىل 
وتركيزهــا  واملســؤوليات  الســلطات  المركزيــة  تطبيــق 
يف أيــادي فئــات الشــعب تطبيقــاً للمبــدأ الــذي جيعــل 
الشــعب مصــدر كل ســلطة, وذلــك مــن خــالل توســيع 
وصالحيــات  لســلطات  مــزدوج  وغــر  واضــح  وحتديــد 
تأديــة  مــن  لتمكينهــا  اإلداريــة  الوحــدات  جمالــس 
اإلداريــة  الوحــدة  تطويــر  يف  ومهامهــا  اختصاصاهتــا 

وعمرانيــاً.  وثقافيــاً  واجتماعيــاً  اقتصاديــاً 
مــن هنــا ال بــد مــن تعريــف املواطــن باملهــام وبالــدور 
الــذي ســيقوم بــه املرشــح إىل عضويــة تلــك اجملالــس يف 
حــال فــاز يف االنتخابــات, وال ســيما أن القانــون يهــدف 
أيضــاً إىل إجيــاد وحــدات إداريــة قــادرة علــى عمليــات 
التخطيــط  والتنفيــذ, ووضــع اخلطط التنموية اخلاصة 
باجملتمــع احمللــي,  وتنفيــذ املشــاريع اخلاصــة هبــا بكفــاءة 
وفعاليــة مــن خــالل تعديــل مســتويات الوحــدات اإلداريــة, 
ــة مبــا يتماشــى مــع الوظيفــة  ــا احمللي ــد هيكليته وحتدي
األساســية هلــا وإضافــة عــدد مــن الوظائــف النوعيــة فيهــا... 
مســؤولة  املســتويات  كل  يف  اإلداريــة  الوحــدات  وجعــل 
ومجيــع  والثقافــة  واالقتصــاد  اخلدمــات  عــن  مباشــرة 
الشــؤون الــي هتــم املواطنــن يف هــذه الوحــدات حبيــث 
التخطيــط   علــى  املركزيــة  الســلطات  مهمــة  تقتصــر 
والتشــريع والتنظيــم وإدخــال أســاليب التقنيــة احلديثــة 
وتنفيــذ املشــروعات الكــرى الــي تعجــز عــن تنفيذهــا 

ــة.  الوحــدات اإلداري
إن تلــك املهــام واألهــداف تتطلــب ممــن يتصــدون هلــذا 
األمــر اخلــرة والدرايــة الكافيــة, وأن يكــون املرشــح قــادراً 
علــى تفهــم حاجــات اجملتمــع احمللــي وتبنيهــا بشــكل 
موضعــي والســر هبــا إىل احللــول املناســبة الــي حتقــق 
مصــاحل اجملتمــع احمللــي الــذي ميثلــه, كمــا يتضــح جليــاً 
أن الوظائــف املطلوبــة مــن اجملالــس متعــددة وحتتــاج 
إىل التخصــص يف الكثــر منهــا, وإىل اخلــرة املراكمــة, 
اجملالــس  عضويــة  يف  العمــل  استســهال  جيــوز  وال 

واعتبــاره عمــالً عابــرا. إنّ القانــون أعطــى هلــذه اجملالــس 
والوحــدات اإلداريــة صالحيــات كبــرة وحَمّلهــا مســؤوليات 
أكــر, وعلــى املواطــن اليــوم أن يكــون دقيقــاً يف اختيــار 
املرشــح املناســب, وأن يكــون صارمــاً أيضــاً يف منــع وصــول 
املرشــح غــر الكــفء إىل مقاعــد اجملالــس وأخــذ أماكــن 
أهــداف  حتقيــق  علــى  والقادريــن  األكفيــاء  األعضــاء 
والقادريــن  اجملتمــع,  وخدمــة  احملليــة  اإلدارة  قانــون 
علــى ممارســة الــدور التنمــوي يف اجملتمــع احمللــي إىل 
جانــب الــدور اخلدمــي وجعــل هــذا اجملتمــع مســؤواًل 
عــن احلفــاظ علــى مــوارده وتنميــة هــذه املــوارد لتحســن 
املســتوى املعيشــي للمواطنــن وتقديــم خدمــات أفضــل 
الوحــدات  وتنمويــة ضمــن  اقتصاديــة  فــرص  وتطويــر 
اإلداريــة تســاعد علــى خلــق فــرص عمــل وإجيــاد حالــة 

ــدور التنمــوي.  ــدور اخلدمــي وال ــن ال مــن التكامــل ب
قــراراً  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزارة  أصــدرت  وقــد 
جمالــس  يف  االنتخابيــة  الدوائــر  مبوجبــه  حــددت 
احملافظــات ومــدن مراكــز احملافظــات واملــدن الــي يزيــد 
عــدد ســكاهنا علــى مئــة ألــف نســمة يف إطــار التحضــر 
النتخــاب اجملالــس احملليــة يف 2018/9/16. ويف قــرار آخــر 
ــوزارة نســبة متثيــل قطــاع العمــال والفالحــن  حــددت ال
ب )50( باملئــة وباقــي فئــات الشــعب ب )50( باملئــة يف 
انتخابــات أعضــاء اجملالــس احملليــة. كمــا حــددت الــوزارة 
)حمافظــة  اإلداريــة  الوحــدات  أعضــاء جمالــس  عــدد 

-مدينــة -بلــدة -بلديــة( .
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ــة  ــن يعيشــون يف بقع ــراد الذي  هــو جمموعــة مــن األف
املمارســات  مــن  العديــد  ويتشــاركون  معينــة،  جغرافيــة 
السياســية  كاألنشــطة  املتنوعــة؛  واألنشــطة  احلياتيــة، 
وطنيــة،  حلمــة  وجتمعهــم  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 
ونســيج اجتماعــي موحــد، وخيضعــون مجيعــاً لرايــة احلكــم 
ــون  ــة ينتم ــمٌ عام ــم قي ــا بينه ــي املوحــد، وتســود فيم الذات
إليهــا، ولعــل أكثــر صــور اجملتمــع احمللــي هــي التقســيمات 
لفظــة  لكــنّ  والقريــة،  كاملدينــة  املعروفــة؛  اجلغرافيــة 
اجملتمــع احمللــي ال تشــر فقــط إىل املدينــة أو القريــة، بــل 

تشــملهما لتــدل علــى اجملتمــع كلــه، والدولــة بأكملهــا.
املــكان إىل جانــب  مــن خصائــص اجملتمــع احمللــي   
الوحــدة االجتماعيــة والتكافــل واالســتقرار االجتماعــي، 
وهــي مــا ختتلــف بــه اجملتمعــات احملليــة بعضها عن بعض, 
ــه األفــراد، وحتديــد طبيعــة عالقاهتــم،  حصــر مهــام توجي
باإلضافــة إىل حتديــد اخلدمــات املقدمــة إليهــم، يف إطــار 
النشــاط  أوجــه  جممــل  ضبــط  أيضــاً,  حمــدد  مكانــي 
االجتماعــي، ومــا ينتــج عنــه مــن عمليــات وقيــم وظواهــر 
اجتماعيــة, تأثــر املــكان وطبيعتــه اجلغرافيــة علــى أشــكال 
االنســجام االجتماعــي بــن األفــراد احملليــن مــن جهــة، 
أو بينهــم وبــن البيئــة احمليطــة هبــم مــن جهــة أخــرى. 

األفــراد  هِمّــة  علــى  احمللــي  اجملتمــع  يعتمــد 
فيــه، وتعــاون بعضهــم مــع بعــض ضمــن 

االجتماعيــة  األطــر  مــن  العديــد 
والوطنيــة، وحتــى املهنيــة، وهــذا 

مــا جيعــل الفــرد قــادراً علــى 
أو  جمتمعــه،  يف  العيــش 
الــي  البقعــة اجلغرافيــة 
ومــن  فيهــا،  يعيــش 
ــات اســتمرار  ضروري
أي جمتمــع حملــي 
اســتيعابه حلاجــات 
ومجيــــــع  أفـــــراده، 
نشــاطاهتم, والوعــي 
الذاتــي الــذي يقصــد 

ــة بــن  ــه املعرفــة اجلمعي ب
األفــراد بطبيعــة اخلصائــص 

تربطهــم. الــي  اجملتمعيــة 
الوعــي  هــذا  قيــاس  وميكــن 

ومــدى  األفــراد،  اجتاهــات  مبراقبــة 

المجتمع المحلي والتنمية

بضــرورة  واإلميــان  إىل جمتمعهــم،  باالنتمــاء  شــعورهم 
ــره, ومــن  ــه، والعمــل مــن أجــل تطوي ــاع عن ــه والدف محايت
مــا مييــز  أهــم  تعــد  الــي  املشــركة  القيــم  الضروريــات 
التجمعــات االجتماعيــة األخــرى،  اجملتمــع احمللــي عــن 
وهــي الــي حتــدد طبيعــة اجملتمــع، وماهيــة الصــالت الــي 
تربــط األفــراد فيــه، وال ميكــن غالبــاً التخلــي عــن تلــك 
ــم اإلنســانية؛  ــم أو تبديلهــا، وهــي ثالثــة أقســام: القي القي
كاحملبــة والتعاطــف والتعــاون والقيــم الوطنيــة؛ كالفخــر 
واالنتمــاء، والقيــم الدينيــة الــي حتددهــا طبيعــة األديــان 
الوحــدة  أنّ  كمــا  الســائدة يف كل جمتمــع, 
النفســية والثقافيــة بــن أفــراد اجملتمع 
تشــاركهم  عــن  تنتــج  احمللــي 
الكثــر مــن النشــاطات. والقيم، 
واملعتقــدات، وأمنــاط احلياة، 
يوميــاً  يتعاملــون  فهــم 
ــاً،  ــة تقريب ــذات الطريق ب
ويعيشــون حتــت مظلــة 
وبتفعيــل  ذاهتــا.  القيــم 
احمللــي  اجملتمــع  دور 
مؤسســاته  جبميــع 
ميكــن مواجهــة خمتلــف 
التغــرات الــي تشــهدها 
املــدن  خمتلــف  اليــوم 
والبلــدات والشــوارع نتيجــة 
ممــا  البيئــي،  التدهــور 
ينعكــس إجياباً على االســتقرار 
ودفــع  واالقتصــادي  االجتماعــي 

عجلــة التنميــة قدمــاً.
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