
ــا: بــــدأت أمــس   الـــدوحـــة - قــن

ورشة  فعاليات  بفندق "إزدان" 

وزارة  تـــعـــقـــدهـــا  الــــتــــي  الـــعـــمـــل 

الــبــيــئــة لــمــدة ثــالثــة أيــــام لــوضــع 

خالل  من  للوزارة  شاملة  خطة 

العامة  الستراتيجيتها  إعــدادهــا 

التي  السبعة  بأهدافها  والتعريف 

حــددتــهــا وذلـــك فــي إطـــار رؤيــة 

دولة قطر الوطنية ٢٠٣٠ . 

يــشــارك فــي الـــورشـــة الــوكــالء 

اإلدارات  ومــديــرو  الــمــســاعــدون 

والمستشارون  األقسام  ورؤســاء 

والموظفون المختصون بالوزارة 

والخبراء. 

الــدكــتــور راشــد  الــورشــة  افتتح 

المساعد  الوكيل  الــكــواري  أحمد 

أهمية  مــتــنــاوالً  البيئة  لــلــشــؤون 

الورشة وضــرورة أن يكون لكل 

فكرة  الـــوزارة  إدارات  من  إدارة 

عن  فــضــالً  واجباتها  عــن  كاملة 

الــوقــوف على مــا تــم إنــجــازه في 

الــســابــق والــمــتــوقــع مــن إنــجــازات 

ومـــخـــرجـــات خـــــالل الــمــرحــلــة 

المقبلة. 

وأشـــار الــدكــتــور الــكــواري إلى 

أهداف  سبعة  اعتماد  تم  قد  أنه 

أن  المفترض  مــن  استراتيجية 

تــؤدي إلــى االلــتــزامــات المرجوة 

من كل إدارة من إدارات الوزارة.. 

مـــشـــيـــراً إلــــى أهــمــيــة الــتــعــريــف 

التي  االســتــراتــيــجــيــة  بــالــمــشــاريــع 

يتم تنفيذها لتحقيق كل أهداف 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــن أنــشــطــة 

ومـــخـــرجـــات وفــــتــــرات زمــنــيــة 

ــفــيــذ والــــمــــوارد  ومـــيـــزانـــيـــة الــتــن

الـــوزارة  تحتاجها  الــتــي  البشرية 

لتنفيذ استراتيجيتها للفترة من 

٢٠١٢ إلى ٢٠١٦ . 

األهـــــــــداف  هـــــــذه  أن  وأكـــــــــد 

 ٢٠٣٠ قطر  رؤيـــة  مــع  مرتبطة 

تلبية  بين  الــمــوازنــة  تحقق  التي 

ومتطلبات  اآلنــيــة  االحــتــيــاجــات 

وحمايتها  البيئة  على  المحافظة 

االســتــراتــيــجــيــة  تــشــكــل  كـــمـــا   ..

التنموية قاعدة أساسية لصياغة 

من  الــبــيــئــة  وزارة  اســتــراتــيــجــيــة 

خالل  ومــن  المتبع  النهج  خــالل 

ــج  ــائ الـــدلـــيـــل الــمــبــنــي عـــلـــى الــنــت

والخطط  الــبــرامــج  تشكل  حيث 

جنباً  األســـاس  حجر  والمشاريع 

الرئيسية  النتائج  مــع  جنب  إلــى 

والوسيطة في االستراتيجية . 

ــه  ونـــــوه الـــدكـــتـــور الــــكــــواري أن

عـــلـــى ضـــــوء ذلـــــك ، تـــأتـــي هـــذه 

الرئيسية  النتائج  إلعــداد  الورشة 

والوسيطة من خالل المناقشات 

بين الشرائح المختلفة من وكالء 

مساعدين والمدراء والمسؤولين 

في وزارة البيئة . 

مخرجات  تشمل  أن  ــوقــع  وت

الــــورشــــة أنــشــطــة رئــيــســيــة لكل 

الــهــدف  رئــيــســي يضمن  مــخــرج 

ــــيــــجــــي إضــــــافــــــة إلــــى  االســــتــــرات

مؤشرات األداء والفترة الزمنية 

والميزانية  التنفيذ  ومــســؤولــيــة 

.. مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه عـــلـــى ضـــوء 

ــمــكــن الـــــــــــوزارة مــن  ــت ذلــــــك ســت

إعــــــداد مـــســـودة اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

وبلورتها  تنقيحها  سيتم  والــتــي 

واالتــــفــــاق عــلــى الـــتـــداخـــالت مع 

االســتــراتــيــجــيــات األخـــــرى مثل 

االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والبشرية لعرضها على مراجعها 

ــل مــديــري  واعـــتـــمـــادهـــا مـــن قــب

المساعدين  والـــوكـــالء  اإلدارات 

في  الجميع  بما يضمن مشاركة 

إعداد استراتيجية الوزارة. 

قد  الــبــيــئــة  وزارة  أن  يـــذكـــر 

أطلقت رؤيتها ورسالتها والقيم 

الــتــي ســيــتــم مـــن خــاللــهــا تنفيذ 

استراتيجيتها . 

وتركز رؤية الوزارة في صيانة 

الــبــيــئــة الــقــطــريــة والــمــحــافــظــة 

وصــوالً  وتنميتها  مــواردهــا  على 

تبين  فيما   .. بيئة مستدامة  إلى 

رسالة الوزارة أن " وزارة البيئة 

لحماية  حكومية تسعى  مؤسسة 

البيئة القطرية وتنمية واستدامة 

وغير  الحية  الطبيعية  الــمــوارد 

والصحة  الجودة  وضمان  الحية 

خلق  خـــالل  مــن  وذلــــك  البيئية 

الوعي البيئي واقتراح التشريعات 

الـــبـــيـــئـــيـــة والــــســــيــــاســــات وبـــنـــاء 

لمبادئ  وفقاً  الوطنية  الــقــدرات 

والتنمية  المجتمعية  الــشــراكــة 

الممارسات  وأفضل  المستدامة 

والـــمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق 

وريادة  محلياً  المؤسسي  التميز 

المجال  فــي  عالمياً  قطر  دولـــة 

البيئي".  

وتشمل قيم الوزارة ، المبادرة 

ــعــنــي الــســعــي لــتــحــقــيــق رؤيـــة  وت

خــالل تشجيع روح  الــــوزارة مــن 

المبادرة وتنمية القيم اإلبداعية 

وعالمياً  محلياً  الريادة  لتحقيق 

ثــم الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة ويعني 

المعايير  بــأعــلــى  االلـــتـــزام  ذلـــك 

تعامل  فــي  والمهنية  األخالقية 

والمجتمع  ــســان  اإلن مــع  الـــــوزارة 

بـــشـــفـــافـــيـــة ونــــــزاهــــــة لـــضـــمـــان 

المصداقية. 

كــمــا تــشــمــل "الــتــمــكــيــن" من 

حــيــث االلـــتـــزام بــبــنــاء الـــقـــدرات 

الـــوطـــنـــيـــة واالرتــــــقــــــاء بـــأدائـــهـــا 

ــحــقــيــق الــتــطــويــر الــمــؤســســي  وت

تنفيذ  مــن  لتمكينها  الــمــســتــمــر 

وفعالية  بــكــفــاءة  الـــــوزارة  ـــة  رؤي

التزام  فــي  المتمثل  االلــتــزام  ثــم 

الــــــــوزارة بــأفــضــل الــمــمــارســات 

الــبــيــئــيــة وجـــمـــيـــع الــتــشــريــعــات 

والمعايير  واالتفاقيات  المحلية 

اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــشــراكــة 

بتحقيق  الـــــوزارة  تــلــتــزم  أن  فــي 

والتعاون  الشراكة  وفق  أهدافها 

ومؤسسات  المجتمع (أفــراداً  مع 

ومنظمات) في إطار المسؤولية 

الشراكة  قيم  وتعزيز  المتبادلة 

في  التميز  وأخــيــراً  المجتمعية، 

تحقيق استراتيجية وزارة البيئة 

أفضل  باستخدام  عالية  بجودة 

ــيــات الــمــتــاحــة  ــقــن الـــوســـائـــل والــت

وصوال للتميز المؤسسي.  

ـــور الــــكــــواري  وأوضـــــــح الـــدكـــت

الــــــذي ســيــحــاضــر فــــي الـــورشـــة 

عــلــى مـــدى أيــامــهــا الــثــالثــة، أن 

الفعالية  هـــذه  مــن  االول  الــيــوم 

والتركيز  للتعريف  سيخصص 

االستراتيجية  مــخــرجــات  عــلــى 

وأهــــدافــــهــــا والــــــمــــــراد تــنــفــيــذه 

ــظــام  والـــتـــطـــرق لــكــل هــــدف ون

العمل.. ونبه إلى ان المخرجات 

ــجــب أن تــغــطــي قــيــم الـــــوزارة  ي

المبادرة  تتضمن  والتي  المعلنة 

والتمكين  والشفافية  والــنــزاهــة 

وااللـــتـــزام والــشــراكــة والــتــمــيــز.. 

أساس  المخرجات  هذه  واعتبر 

العمل من حيث تحديد األنشطة 

أن  وبين   . وغيرها  والموازنات 

على  عرضها  سيتم  المخرجات 

فــرق  بــعــد مناقشتها مــن  الــكــل  

العمل . 

االستراتيجية  أهداف  وتشمل 

بينها  كما  البيئة  لـــوزارة  السبعة 

الــدكــتــور راشــــد أحــمــد الـــكـــواري 

الــــوكــــيــــل الــــمــــســــاعــــد لـــلـــشـــؤون 

الكفيل  الــتــوازن  تحقيق  البيئية، 

وحمايتها  البيئة  على  بالحفاظ 

في إطار تلبية متطلبات التنمية 

وذلك  واالجتماعية  االقتصادية 

بدعم مسيرة التنمية االقتصادية 

تحقيق  خــالل  من  واالجتماعية 

التنمية  متطلبات  بين  ــوازن  الــت

وحمايتها  البيئة  على  والحفاظ 

بجميع مكوناتها. 

وقــــال إنـــه يــجــب عــلــى وزارة 

البيئة أن تتبنى في سبيل تحقيق 

هذا الهدف عدة آليات من خالل 

أسلوب  واتباع  المختلفة  إداراتها 

وفــلــســفــة عــمــل تـــعـــزز مـــن هــذا 

بيئية  تشريعات  ووضــع  الــهــدف 

البيئة  حماية  مفهوم  على  تبنى 

ــصــاديــة  وتــعــزيــز الــتــنــمــيــة االقــت

واالجتماعية . 

االستراتيجية  أهــــداف  ومـــن 

كــــــذلــــــك، االســـــتـــــغـــــالل األمــــثــــل 

يضمن  بــمــا  الطبيعية  لــلــمــوارد 

تــنــمــيــتــهــا والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا 

وذلــــك بــالــتــركــيــز عــلــى الـــمـــوارد 

الـــــمـــــتـــــاحـــــة فـــــــي دولـــــــــــة قـــطـــر 

ومــحــاولــة تــعــزيــزهــا مــن خــالل 

وضــع الــبــرامــج والــمــشــاريــع التي 

وحفظ  عليها  المحافظة  تحقق 

أصولها الوراثية وتطوير إنتاجها 

التدخل  مــن  عليها  والمحافظة 

الــوزارة  على  يتعين  فيما  الجائر 

عمل  وأطر  آليات  أن تضع  أيضا 

تضمن تحقيق هذا الهدف. 

هدف  االستراتيجية  وتشمل 

ضـــــمـــــان الـــــــجـــــــودة والــــســــالمــــة 

ــيــة وذلــــــك مــن  ــيــئ والـــصـــحـــة الــب

ومواصفات  معايير  تبني  خالل 

ــيــة تــضــمــن وضــع  قــيــاســيــة وفــن

حــمــايــة الــبــيــئــة كـــهـــدف رئــيــســي 

البيئية  الــمــمــارســات  جميع  فــي 

وعلى  والصناعات،  والمنتوجات 

هــذا  تحقيق  سبيل  فــي  الـــــوزارة 

المؤسسية  قوتها  تعزيز  الهدف 

ــيــة  ـــهـــا الـــبـــشـــريـــة والــفــن ـــات وأمـــان

وتواصلها الدولي.  ويتمثل هدف 

ــالــكــفــاءة الــمــؤســســيــة  االرتــــقــــاء ب

وجودة األداء في تعزيز وتطوير 

في  الوطنية  والكفاءات  القدرات 

بما  البيئة  وزارة  عمل  مجاالت 

مهامها  تنفيذ  باحتياجات  يفي 

الطرق  بأفضل  واستراتيجياتها 

والــــوســــائــــل الــمــمــكــنــة وتــطــبــيــق 

لتحقيق  العمل  في  الجودة  مبدأ 

ــمــيــز فـــي الـــمـــوارد  الــــريــــادة والــت

والتميز  كفاءتها  ورفــع  البشرية 

وخدمة  والتواصل  االتــصــال  في 

المؤسسي  األداء  وجــودة  العمالء 

مــــن خــــــالل اســــتــــخــــدام أفــضــل 

أنظمة العمل. 

وتطوير  هـــدف "اقـــتـــراح  أمـــا 

لحماية  والتشريعات  السياسات 

تـــعـــريـــفـــه فــي  الـــبـــيـــئـــة " فـــتـــم 

التشريعات  تطوير  على  العمل 

يتماشى  بما  البيئية  والــقــوانــيــن 

مـــع الــمــعــايــيــر الــمــطــبــقــة دولـــيـــاً 

والصحة  الجودة  ضمان  بهدف 

التنمية  في  تساهم  التي  البيئية 

لدولة  واالجتماعية  االقتصادية 

تشريعات  اقــتــراح  بجانب  قطر 

وقـــوانـــيـــن جـــديـــدة تــتــمــاشــى مع 

المستجدات على البيئة القطرية 

لـــضـــمـــان صـــونـــهـــا عـــلـــى مـــدى 

هذا  فــي  الــــوزارة  وعلى  السنين. 

المناسبة  اآلليات  وضــع  السياق، 

وضــمــان  الـــهـــدف  هـــذا  لتحقيق 

والتطوير  والــتــحــديــث  المتابعة 

المستمر لهذه التشريعات.  

الوعي  تعزيز  هــدف  ويتمثل 

والـــثـــقـــافـــة الــبــيــئــيــة فـــي تــعــزيــز 

من  البيئية  والــتــوعــيــة  التثقيف 

خالل خلق الوعي البيئي وإدراك 

الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي والـــقـــطـــاع 

الــخــاص ألهــمــيــة الــحــفــاظ على 

بالسلوكيات  والــتــعــريــف  الــبــيــئــة 

الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة الــتــي من 

شـــأنـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة 

والتقليل من التلوث واالنبعاثات 

الــضــارة ونــشــر الــثــقــافــة والــوعــي 

ويثمن  يعي  شعب  لخلق  البيئي 

ـــيـــئـــي بــــالــــدولــــة  الـــــــمـــــــوروث الـــب

وتــشــجــيــع الـــمـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة 

ألبعاد  الصحيح  الفهم  لضمان 

ـــزام  وااللـــت الــبــيــئــة  وزارة  رؤيــــة 

على  يــتــعــيــن  بــحــيــث  بتحقيقها 

مشاريع  وتنفيذ  تحقيق  الـــوزارة 

تحقق هذا الهدف. 

االستراتيجية  هــدف  ويشمل 

التعاون  وتفعيل  دعــم  األخــيــر، 

واإلقليمية  الوطنية  الجهات  مع 

والـــدولـــيـــة فـــي مـــجـــاالت عمل 

على  والـــحـــفـــاظ  ــيــئــة  الــب وزارة 

وفعالة  مستمرة  اتــصــال  قــنــوات 

مـــــع تــــلــــك الــــجــــهــــات والــــقــــيــــام 

بـــــدور إقــلــيــمــي عــالــمــي مــبــادر 

السالبة  اآلثـــار  وتخفيف  لتقييم 

وتشجيع  الــعــالــمــيــة  الــبــيــئــة  عــلــى 

والدول  قطر  التعاون بين دولة 

لتبني  العربي  المحيطة بالخليج 

معايير وقائية تخفف من اآلثار 

السلبية على البيئة. وعلى وزارة 

الــبــيــئــة فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق هــذا 

ــأســيــس نـــظـــام فــعــال  الــــهــــدف، ت

الــتــزام  يضمن  الــدولــي  للتعاون 

المعاهدات  بجميع  قطر  دولـــة 

الــبــيــئــيــة الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة، 

وعـــكـــس هــــذه االلــــتــــزامــــات في 

البيئية  والــتــشــريــعــات  الــقــوانــيــن 

هذا  تحقيق  سبيل  وفي  للدولة، 

الـــهـــدف، يــتــوجــب عــلــى الـــــوزارة 

ـــز الـــــشـــــراكـــــات الــمــحــلــيــة  ـــعـــزي ت

النمط  لضمان مواكبة  والدولية 

البيئي العالمي.
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همزة وصل

رمضان "جانا"

ما زال الكثير منا يتذّكر األغنية المشهورة 

ــه أهـــًال رمــضــان"  "رمــضــان جــانــا وفــرحــنــابُ

لــلــفــنــان الــشــعــبــي مــحــمــد عــبــدالــمــطــلــب ومــا 

األغنية  هذه  تبث  الفضائية  القنوات  زالــت 

عــنــد قـــدوم الــشــهــر الــكــريــم لــحــالوة لحنها 

الذي  الفنان  لهذا  الممّيز  واألداء  وكلماتها 

العمالقة  بـــأصـــوات  ُيـــذّكـــرك  ــاً  صــوت يملك 

المصريين، كأم كلثوم وعبدالحليم حافظ 

وفــــريــــد األطـــــــرش وأســـمـــهـــان والـــمـــطـــرب 

كثيرون،  وغيرهم  رشــدي  محمد  الشعبي 

أتذكر  الناجحة  األغنية  هــذه  أتذكر  وكلما 

قدوم رمضان وبعد أيام قليلة نستقبل هذا 

الــضــيــف الــكــريــم الـــذي يــمــّر علينا كــل عــام 

المعطرة  الجميلة  ولياليه  أيــامــه  وتــذهــب 

بسرعة البرق وفي هذه األيام نرى الجميع 

ــعــّد لــــشــــراء حـــاجـــيـــاتـــه ومــســتــلــزمــاتــه  ــســت ي

لرمضان، وإننا هنا نريد أن نقول للبعض إن 

رمضان شهر للعبادة والطاعة والتقّرب إلى 

وليس  والتبذير  لإلسراف  شهراً  وليس  اهللا 

االستهالكية  المجّمعات  على  للتسابق  شهراً 

والتجارية ونمأل بيوتنا بأكثر من حاجياتنا، 

إننا هنا كذلك نحيي اإلخوة القائمين على 

تُنظم  لو  حّبذا  ويا  صائم"  "إفطار  مشروع 

إشراف  تحت  وتكون  السنوية  العملية  هذه 

بهذه  تُْترك  وال  الدولة  من  مسؤولة  جهة 

الفوضى التي نراها كل عام.

لتخفيف  لــلــجــمــيــع  فــرصــة  رمـــضـــان  إن 

الوزن وذلك بممارسة الرياضة وإن صيامه 

صحة للجميع "صوموا تصحوا".

إنـــهـــا فـــرصـــة عــظــيــمــة أن نــســتــغــل هـــذا 

ونبتعد  ينفعنا  مــا  كــل  فــي  الكريم  الضيف 

عن كل ما يجرح صيامنا.

اللهم بلغنا رمضان، اللهم آمين

محمد جاسم اجلاسم

mjaljassim@hotmail.com

البيئة تبحث خطة إعداد االستراتيجية العامة 
بحضور الوكالء املساعدين ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام
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 االستراتيجية 
التنموية 
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أساسية لصياغة 
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الوزارة 
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