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رعت أعمال المؤتمر الدولي األول للتنمية في سورية 

أسماء األسد: نطمح إلى تحويل العمل األهلي من خيري بحت إلى تنموي 
دمشق ـ بروين إبراهيم 

برعاية السيدة االولى أسماء األسد 
اقيم في دمشق قبل ايام املؤمتر الدولي 
األول للتنمي���ة الذي عقدت���ه األمانة 
الس���ورية للتنمية حتت شعار »دور 
القطاع األهلي في التنمية«. وش���ارك 
في املؤمتر الذي اس���تمر يومني، عدد 
من ممثلي املنظمات احمللية والعربية 

والدولية.
ورسمت السيدة األولى في كلمتها 
أمام املؤمتر صورة واضحة عن أهمية 
هذه املرحلة التي يضطلع بها القطاع 
األهلي بدور تنموي مهم ويتكامل في 
عمل���ه مع الدور الرس���مي واخلاص، 
ليصب في خدمة املواطن ومستقبله. 
ومثل هذا املؤمتر نقلة نوعية في العمل 
األهلي يتحمل فيها املواطن مسؤوليات 
تطول شرائح اجتماعية واسعة بحيث 
ال يبقى أي مواطن أو ش���ريحة خارج 

دائرة االهتمام الرسمي أو الشعبي.
كما أكدت عقيلة الرئيس السوري أن 
هذه النقلة تأتي تلبية حلاجاتنا الوطنية 
التنموية وحتمل هذا القطاع مسؤولية 
تطوير نفسه واالستفادة من التجارب 
العاملية واغنائها مبا ينسجم وقيمنا 
احلضارية والتاريخية والتي اعتبرت 
التكاف���ل االجتماعي مب���دأ مجتمعيا 
أساسيا لصيانة املجتمع وحتقيق أمنه 

وازدهاره«.
وأوضحت أن القفزة التي طمح هذا 
املؤمتر لتحقيقها هي »حتويل مفهوم 
هذا القطاع من قطاع خيري بحت إلى 
قطاع خيري تنموي يلعب دورا فاعال 
في عملية التنمية الوطنية والتي هي 
هدف جهودنا جميعا ومرجتاها. كما أن 
توسع هذا القطاع ليشمل شرائح طبية 
وتعليمية وثقافية وتراثية دليل على 
جدية املرحلة املقبلة والتوجه الرسمي 
املؤمن بتكامل دور جميع القطاعات ملا 

فيه خدمة املواطن والوطن«.
بدوره شكر عمر عبدالعزيز احلالج 
املدير التنفيذي لألمانة السورية للتنمية، 
السيدة األولى على جهودها الدؤوبة، 
ورعايتها املستمرة ملؤسسات املجتمع 
العملي���ة والواقعية  األهلي ورؤيتها 
لتطوير العم���ل التنموي لدفع عجلة 
التنمية وخلق الفرص احلقيقية ليشارك 
كل مواطن ببناء مستقبله ومستقبل هذا 
الوطن العزيز. وأشار في كلمته امام 
املؤمترين إلى أن هذه هي البداية خلطة 
وضعته���ا األمانة لترجمة احلوار إلى 

انشطة عملية وبرامج تعاون على جميع 
األصعدة النظرية منها والعملية.

من جهته، أكد اللورد مارك مالوك 
براون االستشاري في املنتدى االقتصادي 
العاملي أهمية املجتمع املدني وضرورة 
أنه حتى  تشجيعه وتطويره معتبرا 
وإن وصل أي بلد إل���ى أعلى درجات 
التقدم فإن التنمية ال تتحقق من خالل 
خدمات احلكومة فقط بل مبش���اركة 

املجتمع املدني.
والى جانب جلسة االفتتاح شاركت 
عقيلة الرئيس السوري، بورشات عمل 
املؤمتر واستمعت إلى األفكار ووجهات 
النظر املطروح���ة وتبادلت اآلراء مع 
الورش���ات حول طرق  املشاركني في 
تفعيل دور املجتمع األهلي في عملية 

التنمية.
وغط���ت هذه الورش���ات مواضيع 
الشباب، ريادة األعمال، التنمية الريفية، 
املؤسس���ات والتغيير، النمو، والفقر، 
اضافة للسياسات االقتصادية والتجارية 
والتعلم وتقان���ة املعلومات والعمالة 
واملش���روعات الصغي���رة والتنمية 
البشرية. كما تضمنت أعمال ورشات 
العمل التخطيط االستراتيجي ملنظمات 
املجتمع األهلي والتخطيط املدني ودعم 
قطاع األعمال ملبادرات منظمات املجتمع 
األهلي. وعرض ملش���اريع اجلمعيات 
وتقنيات مشاركة الشباب. وابرزت دور 
التراث في التنمية ومفهوم التنمية في 

اقتصاد السوق االجتماعي.
من جانبها، أشارت وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل د. دياال احلاج عارف 
في جلسة حول استراتيجيات التنمية 
الفعالة: وجهة نظر الدول النامية أن 
احلكومة تعمل على متابعة ترسيخ نهج 
التشاركية مع القطاع اخلاص والعمل 
على صناعة قط���اع ثالث حقيقي هو 
القطاع األهلي من خ���الل إيجاد بنية 
أساسية ملشاركته في العملية التنموية 

واالقتصادية في سورية. 
وبينت احل���اج ع���ارف أن وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل تقوم حاليا 
بصياغة مشروع قانون جديد للجمعيات 
األهلية يتعامل مع اجلمعيات األهلية 
كقطاع فاعل في احلي���اة االجتماعية 
واالقتصادية مؤكدة أن دور احلكومة 
القانون اجلديد سيتمثل في  مبوجب 
اإلشراف ومتابعة عمل اجلمعيات للتأكد 
من مدى تطابق أولوياتها مع أوليات 

املجتمع. 

السيدة األولى ترسم 
خطوط تكامل العمل األهلي 

والرسمي والخاص
كلمات حملت الكثير من املعاني الس���امية 
التي ينتظرها املواطنون في سورية تلك التي 
قالتها عقيلة الرئيس السوري بشار األسد في 
كلمتها أثناء افتتاح املؤمتر الدولي للتنمية. واذ 
حتدثت السيدة األولى عن أهمية هذه املرحلة 
التي يضطلع بها القطاع األهلي بدور تنموي مهم 
ويتكامل في عمله مع الدور الرسمي واخلاص 
ويصب في خدمة املواطن ومستقبله، مثل هذا 
املؤمتر إعالن نقلة نوعية في العمل األهلي يتحمل 
فيه املواطن مسؤوليات تطول شرائح اجتماعية 
واس���عة بحيث ال يبقى أي مواطن أو شريحة 

خارج دائرة االهتمام الرسمي أو الشعبي.
وأوضحت عقيلة الرئيس السوري :أن هذه 
النقلة تأتي تلبية حلاجاتنا الوطنية التنموية 
وحتمل هذا القطاع مس���ؤولية تطوير نفس���ه 
واالستفادة من التجارب العاملية وإغنائها مبا 
ينسجم وقيمنا احلضارية والتاريخية والتي 
اعتبرت التكافل االجتماعي مبدأ مجتمعيا أساسيا 

لصيانة املجتمع وحتقيق أمنه وازدهاره«.
وقالت: ان القفزة الت���ي يطمح هذا املؤمتر 
لتحقيقها هي حتويل مفهوم هذا القطاع من قطاع 
خيري بحت إلى قطاع خيري تنموي يلعب دورا 
فاعال في عملية التنمية الوطنية والتي هي هدف 
جهودنا جميعا ومرجتاها كما أن توس���ع هذا 
القطاع ليشمل شرائح طبية وتعليمية وثقافية 
وتراثية دليل على جدية املرحلة القادمة والتوجه 
الرسمي املؤمن بتكامل دور جميع القطاعات ملا 

فيه خدمة املواطن والوطن.
وعلين���ا أن نعترف بأن املجتمع الس���وري 
متيز باحتضانه العمل األهلي وهو ليس وليد 
الساعة. فجميعنا يتذكر جمعية نقطة احلليب 
»ومقرها في احلميدية بدمشق وعمرها يقارب 
»ال� 50 عاما« والتي لم تتوقف يوما عن مد يد 
العون ملن يحتاجونها. ولم يقف عند »الش���ق 
اخليري« منه، بل جتاوزه إلى جوانب مختلفة من 
العمل التنموي. ومن املأمول أن يسهم التعديل 
املرتقب لقانون اجلمعيات في حتسني وتوسيع 
ضبط آلية العمل عبر أس���س تشريعية تعمل 
على حسن أداء تلك اجلمعيات، ومتنع انحرافها 

عن األهداف التي تأسست من اجلها. 
وعلينا أن نعترف بأن احلراك األهلي عمل على 
توسيع نشاطه في السنوات األخيرة فتضاعف 
عدد اجلمعيات العاملة في هذا اإلطار وساهمت 
رعاية السيدة السورية األولى في تطوير هذا 
احلراك، وش���كلت مش���اريع األمانة العامة في 
التنمية منوذجا لالحترافية والرؤية الش���املة 
وجنحت تلك املشاريع في شراكتها مع املؤسسات 
الوطنية املش���رفة على القطاع األهلي، خاصة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل وأسس إلطالق 

التعاون مع القطاع اخلاص.
ورأت الس���يدة األول���ى: »أن اإلطار األفضل 
واألمثل للشراكة يتمثل في تكامل جهود القطاعات 
الرسمية واألهلية واخلاصة«. وما أظهره املؤمتر 
الدولي األول ل���دور القطاع األهلي في التنمية 
الذي أنهى أنشطته مؤخرا في دمشق مبشاركة 
محلي���ة وعربية ودولية غني���ة، أهمية تكامل 
جه���ود القطاعات الثالثة في عملية البناء. كما 
شكل املؤمتر فرصة لعرض جتارب وطنية، في 
ميادين العمل األهلي، مما يفتح األفق واس���عا 
الغناء التجربة احمللية، مبا ينسجم وقيمنا التي 
ركزت على التكامل االجتماعي، كمبدأ لتحقيق 

األمن واالستقرار. 
كما أبرزت النقاشات والتفاعل احلواري في 
جلسات وورشات عمل املؤمتر على مدار يومني 
جملة من األس���س الداعمة للجهد األهلي، منها 
تطوير اإلطار القانوني، مبا يكفل وجود نظام 
اعتمادية موثوق، لقياس أداء النشاط األهلي، 
ويفسح املجال بتوسيع مشاركة القطاع اخلاص، 
واألفراد في توفير الرعاية والدعم، ويعزز الثقة 
بني األطراف الثالثة، ف���ي عملية بناء التنمية 

الشاملة واملتكاملة.
أخيرا واحلق يقال: »إننا نعول الكثير على 
االلتزام من األمانة الس���ورية باعتبار املؤمتر 
ما هو إال بداية خلطة متكاملة س���تترجم عبر 
سلس���لة من النش���اطات والفعاليات وبرامج 
التع���اون على الصعد النظري���ة والعملية بني 

الشركاء الثالثة«. 
كما أننا نأمل أن تنتقل التجارب التي طرحت 
في جلسات النقاش الى حيز التطبيق. وخير 
دليل عل���ى اهمية ذلك، ما قاله مارك براون في 
حفل االفتتاح »علينا أن نس���تفيد من جتارب 
لها باع طويل في ه���ذا املجال وجناحاته، وملا 
ال فإن عقيلة الرئيس األس���د هي من السيدات 
االول في العالم التي لم تقتصر نشاطاتها على 
الديبلوماسية »الرئاس���ية« في العمل كزيارة 
دور الرعاية للمسنني أو اإلشراف على جمعيات 
خيرية أو معاهد املعاقني وإمنا »بدأت في التنمية 
احلقيقية في بلدها، وكلنا يعرف مسار، وفردوس، 
والشباب، وروافد األبحاث، وغيرها« واآلن: تفتح 
مؤمترا خاص���ا بالتنمية احلقيقية الفعلية كي 
تصبح احلماية االجتماعية تشمل اجلميع مبا 
فيهم املتعطلون، ونقطة انطالق نحو تكامل العمل 

التنموي املشترك، فلتكن أيدينا رديفا لها. 
ش���كرا سيدة س���ورية االولى فالوطن غال 

ويستحق.
 هدى العبود

معناكونوا

المراسيلمرسال

السيدة االولى أسماء األسد خالل إلقائها كلمة أمام مؤمتر التنمية الدولي             )سانا(

وج��ه أهالي قرية الس��يال في 
منطق��ة البوكم��ال ن��داء عبر 
»األنب��اء« إل��ى رئي��س ال��وزراء 
م.محمد ناجي عطري ناشدوه فيه 
التراج��ع عن تقس��يم بلدتهم الى 
جزأين وحتويلها الى مدينة حسب 
نص الدس��تور وفيم��ا يلي نص 

املناشدة كما وردت ل� »األنباء«:
 نح���ن أهالي قرية الس���يال 
التابع���ة ملنطق���ة البوكمال في 
محافظ���ة دي���ر الزور نناش���د 
احلكومة وقف القرار الذي صدر 
قبل أيام بفصل قرية السيال الى 
حي غربي وحي شرقي بناء على 
اعتراض قدمه عشرة اشخاص من 
اهالي القرية لسوء اخلدمات التي 
تقدمها البلدية وبسبب خالفات 
عائلي���ة بني هؤالء األش���خاص 
ومس���ؤولي البلدية وعلى أثره 
تقدموا باعتراضهم لفصل القرية 
ال���ى جزأين � علما ب���أن تعداد 
سكان القرية حسب االحصائيات 
االخيرة قد جتاوز 25 الف نسمة 
ومساحتها اكثر من 18 كيلومترا 
مربعا وجميع اهالي القرية غير 
راضني عن هذا التقسيم ويريدون 
ان يعاد الوضع الى سابقه »بلدية 
واحدة« ويحلمون بأن يتم حتويل 
قريتهم إلى مدينة حسب نصوص 

الدستور.
رئيس مجلس الوزراء احملترم، 
نناشدكم باسم االيتام والفقراء 
وكبار السن وجميع ابناء قرية 
الس���يال داخل القط���ر وابنائها 
املغتربني باخلارج في دول اخلليج 
وعدده���م »ثالثة آالف مغترب« 
من ابناء القرية بالتكرم بالغاء 
قرار التقسيم والفصل الذي صدر 
من قبل واعتماد القرار احلقيقي 
وهو التصويت على الفصل من 

عدمه.
عن أهالي القرية.. املغترب 
بالكويت
حسني مطر احلمد

أهالي قرية السيال 
يناشدون الحكومة وقف 

تقسيمها إلى جزأين

الجوني يضع يده على جرح الصناعة السورية: 
صناعيونا بعيدون عن إدارة الجودة وإدارتهم لشركاتهم تقليدية

»السياحة«: حسم 50% للسوريين في فنادق النجوم الخمسة

وض����ع وزي����ر الصناعة د.ف����ؤاد عيس����ى اجلوني 
مجالس إدارات غرف الصناعة في صورة رؤيته لواقع 
الصناعة الس����ورية التي تواجه حتديات كبيرة داخلية 
وخارجية تتمثل في حترير التجارة وعدم قدرتها على 
املنافسة في أسواقنا الداخلية وكذلك في األسواق الدولية. 
ورأى اجلون����ي أن صناعيينا مازالوا بعيدين عن العمل 
في إدارة اجلودة الش����املة وان شركاتهم تدار بأساليب 
تقليدية، إضافة إلى عدم وجود تكامل من خالل العناقيد 
الصناعية ودائما هم مطلبيون كما حصل في تخفيض 
أس����عار الغزول والذي كبد املؤسسة العامة للصناعات 
النس����يجية خس����ائر كبيرة وكذلك في املطالبة الدائمة 
بالسماح لهم باستيراد اآلالت املستعملة علما أن قانون 
االستثمار ال يس����مح بذلك. واتهم اجلوني في اجتماعه 
مع مجالس إدارات غ����رف الصناعة، بعض الصناعيني 

بتصدير مواد غير مطابقة للمواصفات.
واشار الى انه ميكن لوزارة الصناعة أن تصدر قرارا 
مينع تصدير أي منتج قبل احلصول على اختبارات مركز 

االختبارات واألبحاث الصناعية.
ودعا الصناعيني إلى التقيد باجلودة التي تسمح بخفض 
التكاليف لتكون منتجاتنا منافس����ة واستغرب اجلوني 
كيف ال تكون منتجاتنا منافس����ة للمنتجات الصناعية 
التركية علما أن اليد العاملة لديهم أعلى مما لدينا وأسعار 
الطاقة كذلك وطلب من الصناعيني إعداد دراسة علمية عن 
كيفية الدعم الذي تتلقاه الصناعة في تركيا لالستفادة 

من جتربتهم في هذا املجال.
وشدد وزير الصناعة السوري على أن الوزارة هي اجلهة 

الوحيدة التي تدافع عن الصناعيني في احلكومة.
ودعا اجلوني الصناعيني إلى االس����تفادة من املعاهد 

ومراكز التدريب املهني في وزارة الصناعة.
وبخص����وص قانون تنظيم الصناعة الذي يس����اعد 
على ع����دم تعدد اجلهات التي يتعامل معها الصناعيون 
وحصرها في وزارة الصناعة، قال اجلوني إنه مت تالفي 
عدد من املالحظات على هذا القانون وس����يتم رفعه من 

جديد إلى رئاسة مجلس الوزراء.

واستعرض اجلوني مشاريع التعاون الدولي خلدمة 
الصناعة الوطنية ومنها مشروع حتديث وتطوير الصناعة، 
حيث مت اختيار 36 شركة خاصة و3 شركات عامة لكن 
هناك بعض احملافظات لم تتفاعل مع املشروع وسيتم في 
املرحلة الثانية ضم 60 شركة جديدة وستدخل الصناعات 
الغذائية.  واملشروع املهم اآلخر هو دعم البنية التحتية 
للجودة مع االحتاد األورب����ي مبيزانية 12 مليون يورو 
والذي سيؤسس لنظام جودة مماثل للنظام األوروبي مما 
سيسهل دخول املنتجات السورية إلى األسواق األوروبية 

لكن املالحظ الغياب النسبي للصناعيني.
بدوره اعتبر املهن����دس عماد غريواتي رئيس احتاد 
غ����رف الصناعة أن التحديات أمام الصناعة الس����ورية 
كبيرة وخاصة مع الدول التي تدعم صناعتها ورأى أن 
هناك أس����واقا واعدة أمام إنتاجنا الصناعي هي »ليبيا � 
اجلزائر� السودان � وأوربا الشرقية« وقام احتاد الغرف 
بزيارات لهذه األس����واق ولكن كانت املشاركة قليلة من 

الصناعيني.

حددت وزارة السياحة قبل ايام احلد االعلى
 لالسعار في املنشآت السياحية مطاعم 
وفنادق.وينص القرار 341 الذي اصدرته 
الوزارة عل����ى حتديد احلد االعلى ألجور 
املبيت في الفنادق من مختلف السويات 
وفق االس����عار التي كان معموال بها عام 
2009 مع الس����ماح بفتح سقوف اسعار 
املبيت بنسب تدريجية في حال حتقيق 
معايير اجلودة الدولية على اال يتجاوز 

ذلك 24% من احلد االعلى احملدد.
كم����ا يتضمن القرار اس����عارا خاصة 
للس����وريني ومن في حكمه����م مع اعطاء 
حسم 50% للسوريني في فنادق اخلمس 
جنوم عن الس����عر املعلن وحس����م %25 
للمجموعات السياحية من السوريني في 

جميع الفنادق.
وحدد القرار 342 احلد االعلى لالسعار 

الس����ياحية واملطاعم ضمن  في املطاعم 
الفنادق وغيرها من مطاعم اخلدمة السريعة 
وصاالت الشاي واملقاهي وفق االسعار التي 
كان معموال بها عام 2009 مع السماح بفتح 
سقوف االسعار في حال حتقيق معايير 
اجلودة الدولية على اال يتجاوز ذلك %24 

من احلد االعلى احملدد.
واشترط القرار ان تلتزم تلك املطاعم 
مبا فيها اخلمس جنوم بتقدمي وجبة يومية 
متكاملة متغيرة باحلد االعلى احملدد وفق 
اس����عار عام 2009 بغض النظر عن فتح 

السقوف الذي حققته املنشأة.
وبينت الوزارة انه سيتم االعالن عن 
االس����عار لدى تصديقها بشكل كامل في 
املنشآت السياحية وعلى موقع الوزارة على 

االنترنت ضمن قسم نصائح السفر.
من جهة أخرى، قالت وزارة السياحة 

إن العام املاضي شهد زيادة 12% في عدد 
الس����ياح الذين زاروا سورية مقارنة مع 

عام 2008.
وأكدت الوزارة أن سورية استطاعت 
جتاوز تداعيات األزمة االقتصادية العاملية 
حيث ارتفع إجمالي عدد السياح بنسبة 
12%، األوروبي����ون منه����م بنس����بة %25 
واخلليجيون منهم بنسبة 16% واألتراك 
بنس����بة 32% وذلك حسب سجالت إدارة 
الهجرة واجلوازات ف����ي وزارة الداخلية 
الس����ورية والنموذج الرقمي للس����ياحة 
الس����ورية املعتمد ل����دى املكتب املركزي 
لإلحصاء بدمشق. وبلغ عدد السياح العرب 
واألجانب والسوريني املغتربني خالل عام 
2009 ما مقداره 6091889 س����ائحا مقابل 
5430181 سائحا عام 2008 بزيادة 661708 
سائحني. وحسب إحصائيات الوزارة فان 

عدد السياح اخلليجيني خالل عام 2009 
بلغ 764309 سائحني مقابل 659296 سائحا 
مقارن����ة مع عام 2008 بنس����بة منو زائد 
16% حيث تركزت الزيادة في اجلنسيات 
السعودية 18%، الكويتية 15%، البحرينية 

15%، اإلماراتية %15.
وتشير تقارير رسمية إلى أن مساهمة 
السياحة في إجمالي الناجت احمللي في العام 
2008 وصلت إلى 11%، كما ساهمت في %23 
من النقد األجنب����ي احملقق في االقتصاد 
الوطني. وحقق القطاع السياحي السوري 
نسبة منو متثلت في االنتقال من مرحلة 
النمو  اآلليات ومعاجلة متطلبات  وضع 
في القطاع الس����ياحي إلى مرحلة إطالق 
برامج للعمل واملبادرات التي تؤدي إلى 
االستمرارية في حتسني الواقع السياحي 

واملشاريع االستثمارية الداخلية.

مشروع لنظام جودة مماثل للنظام األوروبي سيسهل دخول المنتجات السورية األسواق األوروبية

6 ماليين سائح زاروا سورية في 2009 بزيادة %12 

قال مدير التجنيد العام في س����ورية فيصل بري إن القانون 
36 حدد قيمة البدل النقدي للمكلفني والذي قيمته 6500$ لكل 

من أمت إقامته خارج القطر ملدة 5 سنوات.
وأضاف بري خالل ندوة بثها التلفزيون السوري »كانت اإلقامة 
فقط في دول اخلليج ولكنها اآلن تشمل جميع دول العالم حتى 
لبنان واألردن والعراق«، واستدرك »حتتاج أضابير البدل في هذه 
الدول الثالث إل����ى اإلحالة على الفروع املختصة لتدقيق وثائق 

اإلقامة عطفا على بعض التداخالت التي ميكن أن تبرز بالنسبة 
للمقيمني في املناطق احلدودية مع هذه البلدان الثالثة«.

وأوضح بري ان »املادة 96 التي حدد مبوجبها موضوع التخلف 
عن الس����وق يتوجب عليه زيادة شهرين في مدة خدمته او دفع 
غرامة مالية تعادل راتب شهرين جلندي أول«. أما املكلف والذي 
تخلف عن السوق ملدة 4 أشهر فاما الزيادة على خدمته 3 أشهر 

أو غرامة تساوي راتب جندي أول ل� 3 أشهر. 

السماح للمقيمين في لبنان والعراق واألردن بدفع البدل عن خدمة العلم


