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ن�رشة  �صهرية  ت�صدرها

وزارة الإدارة املحلية و البيئة

 العدد 67 اآذار  2017

د اال�شتماع اإىل اأ�شوات ال�شباب

؟ ملاذا ن�شيع املياه

الغابات والطاقة
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توعية بيئية 

املاء عن�رش حيوي لوجود الإن�صان وجميع النظم الإيكولوجية 

ال���دورة  م��ن خ���ال  ب�صكل طبيعي  ت��وزي��ع��ه  وي��ت��م  الأر������ض،  ع��ل��ى 

اليوم  املتاحة  املائية  املوارد  م�صاألة حمدودية  لكن  الهيدرولوجية، 

يف مناطق عديدة من العامل وعدم تكافوؤ توزعها و�صوء ا�صتخدامها 

ت�صاهم  املناخية  وال��ت��غ��رات  املت�صارع  ال�صّكاين  والنمو  واإدارت���ه���ا 

جميعها يف و�صع م�صاألة املياه يف �صدارة اأولويات )امل�صاكل( العاملية، 

الدولّية  والنزاعات  ال��رب  ومتّلح  الت�صّحر  اإىل  املائي  العجز  من 

العاملي  اليوم  ياأتي  امل�صركة، ومن هنا  الدولية  املياه  الناجمة عن 

للمياه يف 22 اآذار من كل عام، لي�صّلط ال�صوء على اجلوانب الهامة 

للمياه العذبة واتخاذ اإجراءات ب�صاأن ق�صايا املياه. 

بهدف  »Why waste water«؟  �صعار  و�صع  ال��ع��ام  ه��ذا  يف 

على  ال�صوء  وت�صليط  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  ا�صتخدام  واإع����ادة  خف�ض 

التكامل بني املياه العذبة واملياه العادمة، والو�صول يف نهاية عام       

املياه من خال احلد  لتنمية )م�صتدامة( وحت�صني جودة   2030
من التلوث، والتقليل من الإ�رشاف يف ا�صتخدام املواد الكيميائية 

العادمة  املياه  ن�صبة  تخفي�ض  عن  ف�صًا  وامل��واد اخلطرة،  ال�صارة 

غر املعاجلة واإعادة تدويرها وال�صتخدام الآمن لها على ال�صعيد 

العاملي.

اإن اأكرث من ٪80 من املياه العادمة الناجتة عن املجتمعات  	•

ور لتعاد مرة اأخرى اإىل دورة النظام البيئي من دون اأن تعالج اأو  ُتدَّ

يعاد ا�صتخدامها.

ملوثة  �رشب  مياه  م�صادر  ي�صتخدمون  ن�صمة  مليار   1،8 	•
بالرباز والف�صات امللوثة وا�صعًة اإّياهم يف خطر الإ�صابة بالكولرا 

والدو�صنتاريا والتيفوئيد و�صلل الأطفال.

واإهمال  ال�صحي  ال�رشف  اأنظمة  و�صوء  الآمنة  املياه غر  	•
اأ�صباب النظافة تت�صبب بحواىل 842000 حالة وفاة �صنويًا.

ال�رشب  مياه  اإىل  يفتقرون  �صخ�ض  مليون   633 م��ازال  	•
الآمنة لل�رشب.

يتوقع ازدياد متركز ال�صكان يف املدن لي�صل اإىل70% من  	•
�صكان العامل بحلول عام 2050مقارنة ب�50% يف الوقت الراهن.

	حاليًا اأغلب املدن يف البلدان النامية ل متلك بنى حتتية  	•
مائمة جلمع مياه ال�رشف ال�صحي ومعاجلتها ب�صكل فعال.

العادمة معاجلتها من  املياه  ا�صتخدام  اإع��ادة  مو�صوع  بات  لقد 

الأمور ال�صراتيجية يف اإدارة املوارد املائية باعتبارها م�صدرًا هائًا 

والطاقة  للماء  )م�صتدامًا(  وم�صدرًا  املائية  للموارد  تقليدي  غر 

والتنموية  والقت�صادية  ال�صحية  ال��ف��وائ��د  اأن  كما  وامل��غ��ذي��ات، 

تفوق  وتدويرها  العادمة  املياه  معاجلة  ج��راء  من  والجتماعية 

بكثر كلف معاجلة تلك املياه.

؟مل����������������اذا ن�صيع املياه
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؟
للمياه  الكايف  الهتمام  اإياء  اأهمية  تنجلي  ذلك  من  انطاقًا 

خال كل مرحلة من مراحل دورتها بدءًا من ا�صتخراج املياه العذبة 

العادمة  املياه  بتجميع  م��رورًا  وا�صتخدامها  وتوزيعها  وتنقيتها 

ونظرًا  جديد.  من  دورت��ه��ا  اإىل  املياه  بعودة  وانتهاء  ومعاجلتها 

فقد  القت�صادية،  والتنمية  املت�صارع  والتح�رشّ  ال�صكاين  للنمو 

حمولتها  وزادت  الناجتة،  ال�صحي  ال�رشف  مياه  كّميات  تزايدت 

من امللوثات على ال�صعيد العاملي. ومع ذلك فقد مّت اإهمال اإدارة 

ُينظر  اأن  يجب  لذلك  ت��دوي��ره��ا،  واإع���ادة  ال�صحي  ال�����رشف  مياه 

املعاجلة  العديد من عمليات  فهناك  كنفاية.  ولي�ض  كمورد  اإليها 

ال�رشف  مياه  با�صتخدام  لنا  ت�صمح  اأن  �صاأنها  من  التي  والأنظمة 

ال�صحي املعاجلة لتلبية الطلب املتزايد على املياه يف املدن ودعم 

الزراعة )امل�صتدامة(، وتعزيز اإنتاج الطاقة والتنمية ال�صناعية. 

العاملي على  �صينمو الطلب   2030 اأّنه بحلول عام  املتوقع  من 

من  الأكرب  الن�صبة  و�صتكون  احلايل  الطلب  من  بن�صبة%50  املياه 

املتزايد  الحتياج  ذل��ك  ف��اإن  وبالتايل  امل��دن،  يف  املائي  الحتياج 

با�صطراد يتطلب تلبية �رشيعة واإيجاد طرق جديدة لتجميع مياه 

ال�رشف ال�صحي ومعاجلتها، حيث تختلف طرق ودرجة املعاجلة 

وفقًا اإىل الهدف من املعاجلة وطبيعة ال�صتخدام للمياه للمعاجلة. 

ومثال على ذلك فاإّنه منذ عام 1977، يف مدينتي �صان بطر�صربج 

ويف فلوريدا، مت توزيع �صبكة موازية من الأنابيب املنف�صلة، قامت 

بتخدمي مزيج من العقارات ال�صكنية والتجارية وال�صناعية اإ�صافة 

للحدائق، ومكنهم ذلك النظام من ا�صتخدام املياه املعاد تدويرها 

للري والغ�صيل والتنظيف يف املباين.

كما اأّدت ال�صغوط الجتماعية والبيئية خال ال�صنوات الأخرة 

من  احل��د  من  لب��د  ك��ان  وبالتايل  ال�صناعة،  يف  متنامية  حلركة 

مياه ال�رشف ال�صناعي ومعاجلتها قبل طرحها اإىل �صبكة ال�رشف 

العملية  يف  ت��دوي��ره��ا  اأو  ا�صتخدامها  واإع����ادة  ال��ع��ام��ة  ال�صحي 

مثال  ومالية،  اقت�صادية  فوائد  يعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  الإنتاجية، 

املناجم مبدينة �صغرة يف  الناجتة عن  املياه  ذلك: معاجلة  على 

جنوب اإفريقيا نتيجة تفاقم ندرة املياه. بنت �رشكة التعدين اأجنلو 

حتلية  تكنولوجيا  ت�صتخدم  التي  املياه  ملعاجلة  حمطة  اأمريكان 

املياه لتحويل املياه الناجتة من املنجم اإىل مياه �رشب، اإ�صافة اإىل 

معاجلة املياه ال�صناعية بحيث ميكن ت�رشيفها باأمان يف البيئة، 

املاء،  عن  اجلب�ض  ف�صل  يتم  املعاجلة  عملية  يف  اإ�صافية  وكمّيزة 

ويعاد ا�صتخدامه كمادة بناء. 

مع زيادة الإنتاج لتلبية الطلب املتزايد على الغذاء فقد ازداد 

ال�صنوات  يف  احل�رشية  وامل��ب��ي��دات  الكيماوية  الأ���ص��م��دة  ا�صتخدام 

للتلوث  م�صدرًا حمتمًا  الزراعة  ال��زراع��ة، مما جعل  يف  الأخ��رة 

البيئي. وت�صر التقديرات اإىل اأّن اأكرث من 60000-40000 كم2 

من الأرا�صي مرويًة مبياه ال�رشف واملياه امللوثة، ما ي�صّكل خماطر 

املتاحة  التكنولوجيات  ت�صمح  وامل�صتهلكني.  للمزارعني  �صحية 

باإزالة اأهم امللوثات من مياه ال�رشف الزراعي مما يجعلها منا�صبة 

لا�صتخدام الآمن من جديد

وملا كانت املياه هي اأول عن�رش من عنا�رش البيئة فقد قامت مديرية 

�صامة املياه ر�صم روؤيتها و�صيا�صتها حلماية هذا العن�رش واملورد الهام، 

باإعداد ا�صراتيجيتها املتمثلة ب�صكل رئي�ض با�صراتيجية الإدارة البيئية 

للموارد املائية التي حددت فيها:

روؤية مديرية �صامة املياه: ومتثل احللم الذي ير�صم م�صتقبل   1-

بيئة املياه يف �صورية، وي�صكل غاية املنى التي �صيتم العمل لبلوغها من 

خال �صيناريو متفائل طموح منفتح على م�صتقبل م�رشق للمياه يف 

�صورية.

للدور  تطلعاتنا  ومت��ث��ل  امل���ي���اه:  ���ص��ام��ة  م��دي��ري��ة  ر���ص��ال��ة   2-

النهو�ض  رحلة  يف  املياه  �صامة  مديرية  �صتلعبه  ال��ذي  ال�صراتيجي 

بالواقع املائي يف �صورية.

�صيا�صة مديرية �صامة املياه: متثل التوجهات العامة واأ�ص�ض   3-

عمل املديرية التي �صتبنى عليها ال�صراتيجية.

4 -الأهداف ال�صراتيجية ملديرية �صامة املياه: والتي متثل العناوين 
الأ�صا�صية للغايات وُتعدُّ حجر الأ�صا�ض يف بناء ال�صراتيجية وهي:

	الو�صول اإىل موارد مائية نظيفة خالية من التلوث مع  	•
حلول عام 2035.

دمج البعد البيئي يف اإدارة املوارد املائي���ة من خال الإدارة  	•
البيئية املتكاملة و)امل�صتدامة( للموارد املائية.

الآمن  الو�صول  وتاأمني  البيئي  الإ�صحاح  م�صتوى  رف��ع  	•
�صحة  ي�صمن  مب��ا  ال�صحي،  وال�����رشف  ال�ص���رب  م��ي��اه  خلدم�ات 

املواطنني و�صامتهم، ومبا ي�صمن ا�صتفادة الأجيال القادمة.

املتكاملة  البيئية  الوزارة من خال م�رشوع الإدارة  حاليًا ت�صعى 

حمطة  وتنفيذ  درا�صة  اإىل  اليوني�صف  مع  بالتعاون  الأبر�ض  لنهر 

معاجلة يف حو�ض نهر الأبر�ض، مما ي�صمح برفع التلوث عن النهر 

املعاجلة يف  ا�صتخدام مياه ال�رشف ال�صحي  وف�صح املجال لإعادة 

ري املناطق الزراعية �صمن حو�ض الأبر�ض، من اأجل حماية املوارد 

املائية واحلد من تلوثها.
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توعية بيئية

تعد جتارة احلياة الربية واحدة من ال�صفقات غر امل�رشوعة 

الأكرث ربحية يف العامل والتي تقدر ب 10مليارات دولر �صنويًا 

النمور..(، فعلى  الفيل، منتجات  الفيل، قرون وحيد  )عاج 

�صبيل املثال يف عام 2011 كان هناك اأكرث من 23 طنًا من 

ي�صكل  ما  وه��ذا  فيل،   2500 يعادل  ما  وهو  امل�صادر،  العاج 

الوعي  اإذكاء  العامل، وبهدف  اأنحاء  كارثة بيئية على جميع 

من  الثالث  اعتماد  الربية مت  والنباتات  احليوانات  باأهمية 

حول  الوعي  لزيادة  وذل��ك  الربية،  للحياة  عامليًا  يومًا  اآذار 

اأهمية الكائنات احلية والوقوف يف وجه اجلرائم التي ترتكب 

بحقها، وت�صمل بيع و�رشاء اأجزاء من ج�صم احليوان بطريقة 

غر م�رشوعة، ف�صًا عن ذلك �رشقة اأو قتل هذه احليوانات من 

خال �صبكات اإجرامية وا�صعة النطاق للح�صول على املال. 

ت��ع��د اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��وري��ة من 

بالتنوع  واملتميزة  الغنية  البلدان 

النبت  ي�صم  حيث  احل��ي��وي، 

ال��ط��ب��ي��ع��ي ال�������ص���وري ما 

نوع   3300 عن  يزيد 

 900 �صمن  مرتبة 

و130  ج����ن���������ض 

تعد  لذا  ف�صيًا، 

ال�صورية  الفلورا 

واح�������������������دة م����ن 

الفلورات الزاخرة 

النباتية  ب��الأن��واع 

ويعود  وامل��خ��ت��ل��ف��ة 

هذا الغنى اإىل التنوع 

والطبوغرايف.  امل��ن��اخ��ي 

للتعديات  ن��ت��ي��ج��ة  ول���ك���ن 

اجلائرة على التنوع احليوي ب�صقيه احليواين والنباتي اأدت 

اإىل انقرا�ض العديد من الكائنات املنت�رشة يف البيئة ال�صورية 

)غزلن الرمي، املها العربي، طائر النعام، طائر اأبو منجل(

للحياة  العاملي  باليوم  الحتفال  �صيتم   2017 العام  هذا 

اإن  ال�صباب”، حيث  اإىل �صوت  “ال�صتماع  الربية  حتت �صعار 

ال�صباب ي�صكلون ما يقارب ربع �صكان العامل، وينبغي بذل اجلهود 

وعامليًا  حمليًا  امل�صتويات  جميع  على  العمل  يف  لت�صجيعهم 

امل�صتقبل  قادة  لأنهم  النقرا�ض،  من  الربية  احلياة  حلماية 

و�صناع القرار. ويرمي اليوم العاملي لاأحياء الربية لهذا العام 

اإىل اإ�رشاك ال�صباب ومتكينهم مبا ي�صهل خلق فر�صة جديدة 

احلفاظ  لق�صايا  مبعاجلات  للخروج  لل�صباب  حوافز  تقدم 

على البيئة. هذا اليوم هو ت�صجيع لل�صباب يف جميع اأنحاء 

الرئي�صة  التهديدات  ملواجهة  للتوحد  العامل 

يف  مب��ا  ال��ربي��ة،  للحياة  وامل�صتمرة 

والإفراط  امل��وائ��ل  تغر  ذل��ك 

وال����ص���ت���غ���ال والجت�����ار 

غر امل�رشوع بالكائنات 

فر�صة  وهو  احلية، 

احلما�ض  لتوليد 

على  ل���ل���ح���ف���اظ 

احل����ي����اة ال���ربي���ة 

ب������ني الأج������ي������ال 

وتقدمي  ال�����ص��اب��ة 

ب��رام��ج خ��ا���ص��ة بها 

للتوا�صل مع بع�صهم 

احلفاظ  ق�����ص��اي��ا  ح���ول 

على البيئة.

اال�شتماع اإىل اأ�شوات ال�شباب
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ال���غ���اب���ات 

ه�����ي اأك���������رب خم�����ازن 

ال�����ك�����رب�����ون ب����ع����د امل���ح���ي���ط���ات، 

وه���ي رئ���ة ال��ك��وك��ب وت��غ��ّط��ي ثلث 

النظم  اأك��رث  وتعّد  الأر���ض،  م�صاحة 

بيولوجّيًا  املتنّوعة  الإيكولوجية 

على الأر�ض، وموطنًا لأكرث من 80 

% من الأنواع الربّية من احليوانات 
اأّنها  ك��م��ا  واحل�������رشات،  وال��ن��ب��ات��ات 

والأمن  العمل  وفر�ض  امل��اأوى  توّفر 

على  تعتمد  ال��ت��ي  للمجتمعات 

الغابات، ومن ال�رشوري العمل على 

ب�صورة  واإدارت���ه���ا  عليها  احل��ف��اظ 

م�صتدمية. 

للغابات  ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم  ويف 

العامل  يحتفل  اآذار   21 يف  والواقع 

م�صتوى  ل���رف���ع  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ب���ه���ذه 

والأ�صجار  الغابات  باأهّمية  الوعي 

“الغابات  ���ص��ع��ار  حت��ت  ب��اأن��واع��ه��ا، 

والطاقة”، حيث يوجد 1.6 مليار 

يف  ال��غ��اب��ات  ع��ل��ى  يعتمد  �صخ�ض 

ال��غ��ذاء وال��وق��ود وامل���اأوى والدخل، 

العاملية  ال�صحة  منّظمة  وت��ق��ّدر 

النا�ض  من   %  65-80 بني  ما  اأّن 

يعتمدون على الأدوية امل�صتمدة من 

للرعاية  اأ�صا�صية  كطريقة  الغابات 

ال�صحية.

»الغابات  العام  هذا  �صعار  وياأتي 

باأهّمية  ل��ل��ت��ع��ري��ف  وال����ط����اق����ة« 

مّرات من   10 ت�صّكل  التي  الغابات 

�صنوّيًا،  للطاقة  العاملي  ال�صتهاك 

فر�صًا  ال��غ��اب��ات  ت�����ص��ّك��ل  وب��ال��ت��ايل 

املتجددة،  الطاقة  م��وارد  يف  هائلة 

اإ�صافًة اإىل اأّنها ت�صاهم يف تخفي�ض 

درجة احلرارة مبعّدل 8-2 درجات 

مئوية، وتوّفر الأخ�صاب املنتجة من 

موارد  من   %  40 الغابات  مناطق 

اإ�صافًة  العاملية،  املتجّددة  الطاقة 

امل�صّغلة  العالية  العمالة  ن�صبة  اإىل 

يف جمال الطاقة اخل�صبية.

الغــابــات والّطــاقــة
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وثيقة تعاون لتنفيذ درا�ضة تدهور الأرا�ضي

والهيئة  والبيئة  املحلية  الإدارة  وزارة  وقعت 

العامة لا�صت�صعار عن بعد والهيئة العامة للبحوث 

العلمية الزراعية على وثيقة تعاون لتنفيذ م�رشوع 

درا�صة تدهور الأرا�صي با�صتخدام تقنيات ال�صت�صعار 

املنطقة  يف  اجلغرافية  املعلومات  ونظام  بعد،  عن 

اجلهات  بني  بالتعاون  �صتنفذ  التي  ال�صاحلية 

وزير  معاون  خريطة  لوؤي  املهند�ض  وقال  املذكورة، 

الإدارة املحلية والبيئة: تقوم الوزارة كمن�صق وطني 

لاتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر، واإحدى اجلهات 

الأرا�صي،  تدهور  اأ�صباب  بدرا�صة  املعنية  الوطنية 

وحتقيق اأهداف التفاقية البيئية الدولية ملكافحة 

الأخرى،  الوطنية  اجلهات  مع  بالتعاون  الت�صحر، 

التي  بعد  عن  لا�صت�صعار  العامة  الهيئة  وخا�صة 

تقنيات  با�صتخدام  املخت�صة  الوطنية  اجلهة  تعد 

الطبيعية،  املوارد  ر�صد  يف  احلديثة  ال�صت�صعار 

كجهة  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة  والهيئة 

اأجل  من  اجلهود  توحيد  مت  حيث  عامة،  بحثية 

تنفيذ امل�رشوع يف املناطق ال�صاحلية ال�صورية، وذلك 

الثاثة  الأطراف  بني  تفاهم  مذكرة  اإطار  �صمن 

“درا�صة  بعنوان  م�صرك  م�رشوع  لتنفيذ  املذكورة، 

ال�صت�صعار  تقنيات  با�صتخدام  الأرا�صي  تدهور 

املنطقة  يف  اجلغرافية  املعلومات  ونظام  بعد  عن 

ال�صاحلية”. الدكتورة ماجدة مفلح املديرة العامة 

منيني  هيثم  والدكتور  الزراعية  العلمية  للبحوث 

الهدف  اإن  قال:  بعد  عن  ال�صت�صعار  عام  مدير 

ال�صراتيجي للم�رشوع هو دعم تنفيذ ال�صراتيجية 

و�صمان  الت�صحر  ملكافحة  الوطنية  العمل  وخطة 

تنفيذ الأهداف الع�رشية حتى العام 2018 لتفاقية 

الربة  اجنراف  خرائط  واإعداد  الت�صحر  مكافحة 

الأولوية  ذات  ال�صاخنة  املناطق  وحتديد  الو�صفية 

وو�صع  الربة  اجنراف  مكافحة  اإجراءات  بتطبيق 

تدهور  مكافحة  اإجراءات  تطبيق  اأولويات  خريطة 

الأرا�صي ، ومت حتديد فرة تنفيذ امل�رشوع خال 3 

�صنوات تبداأ من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
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حمالت نظافة وت�ضجري وتوعية يف الرحى ال�ضويداء

عقدت وزارة الإدارة املحلية 

جامعة  مع  بالتعاون  والبيئة 

ال�صورية  واجل��م��ع��ي��ة  دم�����ص��ق 

حل��م��اي��ة احل���ي���اة ال���ربي���ة، يف 

كلية العلوم بدم�صق “امللتقى 

الربية  احل��ي��اة  ح��ول  البيئي 

واآفاق  عليها  الأزمة  وتاأثرات 

امللتقى  وت��ن��اول  حمايتها”، 

املتعلقة  امل���ح���اور  م��ن  ع����ددًا 

ومنها  ال�����ربي�����ة  ب����احل����ي����اة 

ال�صورية،  ال��ربي��ة  ال��ث��دي��ي��ات 

تهددها،  ال���ت���ي  وامل���خ���اط���ر 

املياه،  يف  النباتية  ال��ع��وال��ق 

التنوع احليوي البحري، كما تخلله حماور حول اأهداف التنمية 

الأزمة  وتاأثر  الربية،  احلياة  يخ�ض  مبا   2030 لعام  امل�صتدامة 

عليها، واملخاطر التي تهدد النباتات الطبية ال�صورية.

بني معاون وزير الإدارة املحلية والبيئة املهند�ض لوؤي خريطة اأنه 

ال�صعي حلمايتها  التي يتم  الربية  العاملي للحياة  اليوم  مبنا�صبة 

بهذه  الرابعة  للمرة  العامل  يحتفل  املتاحة،  الو�صائل  مبختلف 

املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  اأق���ّرت  اأن  بعد  وذل��ك  املنا�صبة، 

 ،2013 الربية يف عام  اآذار يومًا عامليًا للحياة  الثالث من  اإعان 

اأنه يف هذا العام يعقد امللتقى حتت �صعار )لن�صتمع اإىل  م�صيفًا 

�صوت ال�صباب(، وذلك من اأجل اإ�رشاكهم ومتكينهم مبا ي�صهل خلق 

فر�ض للخروج مبعاجلات لق�صايا احلفاظ على البيئة، وكذلك 

اإىل  والو�صول  فر�صة لتمكينهم من ال�صراك مع بع�صهم بع�صًا 

عامل اأف�صل، كما نوه م.خريطة باأن الوزارة اأ�صدرت القانون رقم 12 

للعام 2012 املتعلق بحماية البيئة، وكان له دور يف مراقبة الوجه 

ال�صلبي للممار�صات الب�رشية، و�صبطها وت�صجيع الدور الإيجابي، 

اإ�صافة اإىل التعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية وتطوير 

وح���م���اي���ة ال���ب���ادي���ة ب���اإع���ان 

الأ�صلع  منجل  اأب���و  حممية 

يف ري���ف ح��م�����ض. م���ن جهة 

اأخرى اأكد عميد كلية العلوم 

احتفاًل  اأن��ه  دم�صق  بجامعة 

الربية  للحياة  العاملي  باليوم 

حر�صت الكلية على احت�صان 

الفعاليات والأن�صطة البيئية 

على  باحلفاظ  منها  اإمي��ان��ًا 

م�صوؤولية  ك���ون���ه���ا  ال��ب��ي��ئ��ة 

الت�صدي  و����رشورة  اجلميع، 

لاآثار الناجمة عن املمار�صات 

ال�����ص��ل��ب��ي��ة ال���ب�������رشي���ة، وب���ذل 

اجلهود لإنقاذ ما تبقى من احلياة الربية املهددة بالنقرا�ض، اأما 

الربية فقد  ال�صورية حلماية احلياة  �صعد من اجلمعية  م.عدنان 

لفت اإىل اأن اجلمعية ت�صبو حلياة برية م�صتدامة �صمن عاقات 

و�رشاكات لدعم املجتمع، وتهدف اإىل حماية احلياة الربية وبيئتها 

الطبيعية ب�صكل م�صتدام، وذلك بتكثيف الدعم الوطني والإقليمي 

والدويل لتلبية احتياجات املجتمع الإن�صاين وربط ذلك مع برامج 

التنمية املحلية �صمن اإطار ت�صاركي بّناء، م�صرًا لبع�ض الأن�صطة 

وامل�صاريع التي انبثقت عن اجلمعية، منها اإ�صدار اأول دليل حقلي 

وتاأهيل  والعابرة،  واملهاجرة  املقيمة  الطيور  من  نوع   400 وّث��ق 

ال�صيادين وتدريبهم قبل اإعطائهم رخ�صة ال�صيد، و�صي�صدر قريبًا 

دليل ال�صياد، كما مت تاأ�صي�ض اأول ناٍد �صوري لل�صيادين مبا يتوافق 

مع القوانني املحلية، تطرق مدير التنوع احليوي يف وزارة الإدارة 

امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  اإىل  احلايك  م.ب��ال  والبيئة  املحلية 

لعام 2030 مبا يخ�ض احلياة الربية، م�صرًا اإىل اأن فقدان املوئل 

املقلقة  التحديات  اأكرث  امل�رشوع من بني  وال�صيد غر  املناخ  وتغر 

التي تواجهها احلياة الربية.  

�صمن م�رشوع متكني ال�صباب والبالغني وتعزيز م�صاركتهم 

وزارة  يف  البيئية  التوعية  مديرية  اأطلقت  البيئة  �صحة  يف 

الإدارة املحلية والبيئة حملة لرفع م�صتوى النظافة والوعي 

البيئي يف املجتمع املحلي يف قرية الرحى حي القو�ض، اأ�صار 

حمافظ ال�صويداء عامر الع�صي اإىل اأهمية هذه الفعالية يف 

اجلميع،  من  البيئة  على  واحلفاظ  النظافة  ثقافة  تر�صيخ 

يف  امل��راك��م��ة  املنزلية  القمامة  بجمع  القيام  ت�صمل  حيث 

اإقامة  ثم  وم��ن  براميل معدنية وح��اوي��ات  وت��وزي��ع  الأح��ي��اء 

جولت توعية ميدانية لاأهايل ولأ�صحاب املحال التجارية، 

فندي عريج  و�رشح  الرحى.  بلدية  على  ال�صغط  ولتخفيف 

بالرحى،  العمل اخلدمي  واقع  الرحى  بلدية  رئي�ض جمل�ض 

حيث يبلغ عدد املقيمون فيها 50 األف ن�صمة و�صهدت نه�صة 

عمرانية، ما �صكل عبئًا كبرًا يفوق اإمكانيات البلدية لكونها 

الوعر وج��زءًا من املقو�ض ول  تخدم الرحى وم�صاد وجتمع 

متلك �صوى 6 عمال و�صيارة نظافة واحدة وجرارين متكرري 

الأعطال. ولفت يا�رش ال�صويف اأمني فرع حزب البعث بال�صويداء 

اإىل اأن هذه املبادرات توؤكد دور املواطن لا�صراك مع البلدية 

والعمال لبقاء البيئة نظيفة وذلك يحتاج جلهد م�صاعف 

اأبو حمدان  اأو�صح املهند�ض غالب  من الدولة واملواطن، كما 

مدير البيئة بال�صويداء اأن اختيار قرية الرحى للقيام بهذا 

يتم  و���ص��وف  فيها،  ال�صكانية  الكثافة  نتيجة  ج��اء  امل�����رشوع 

ال�صويداء  مدينة  وجمل�ض  الفنية  اخل��دم��ات  ب��ني  التعاون 

النفايات  لرحيل  خدماتهم  لتقدمي  وغرها  ر�صا�ض  وبلدية 

على مدى 3 اأيام.

ملتقى بيئي حول اإ�رشاك ال�ضباب ومتكينهم ل�ضتنباط معاجلات لق�ضايا احلفاظ على البيئة
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حممية اأبو قبي�س :

فلنحافظ على غاباتنا
 لألجيال القادمة

  وزارة الإدارة املحلية والبيئة

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


