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توعية بيئية 

امل�ؤمتر البيئي البحثي الرابع
�صورية  لها  تتعر�ض  التي  الإرهابية  احل��رب  �صببت  لقد 

ال�رشر  اأحل��ق��ت  وق��د  بيئتها،  نوعية  يف  ملمو�صًا  ت��راج��ع��ًا 

باحل�صا�صية،  تتميز  التي  الطبيعية  باملوازين  واأخّلت  بها، 

واأف�صدت قدرتها على التجدد التلقائي الذي يتطلب الأخذ 

بالعتبارات البيئية عند تنفيذ برامج التنمية.

لذلك ت�صعى وزارة الإدارة املحلية والبيئة اإىل ال�صتثمار 

البحوث  نتائج  تطبيق  خ��ال  م��ن  البيئية  امل�����رشوع��ات  يف 

العلمية البيئية يف خمتلف املجالت، ويف الوقت نف�صه تعمل 

اإمكانياتها وطاقاتها، بل  على احلد من هذا الرتاجع بكل 

ت�صبو اإىل اإعادة تاأهيل النظم البيئية، كّل ذلك يتم تنفيذًا 

ال��وزارة وفقًا لكّل ما  ل�صرتاتيجية بيئية وطنية اعتمدتها 

توفر لها من معلومات وبيانات بالتعاون مع اجلهات املعنية 

ذات ال�صلة، والذي يعدُّ واحدًا من الأهداف الرئي�صة التي 

هي  التي  املقبلة  املرحلة  يف  ل�صيما  ا�صرتاتيجيتها،  حتقق 

مرحلة اإعادة الإعمار. 

لقد اأوىل ال�صيد رئي�ض اجلمهورية العربية ال�صورية الدكتور 

بالتقّدم  والعناية  والرعاية  الكبري  الهتمام  الأ�صد  ب�صار 

العلمي يف �صورية، ليكون منبعًا علميًا خللق الإن�صان املبدع 

القادر على مواجهة التطورات العلمية والتقنية وتطويعها 

خلدمة الوطن وخريه، من خال ما يلقاه البحث العلمي 

العلمي  البحث  اأهمية  على  تاأكيدًا  وتن�صيط،  ت�صجيع  من 

يف حتديد احلالة البيئية، وو�صفها ما�صيًا وحا�رشًا، ور�صم 

ال�صيا�صات والإجراءات واخلطوات التي تزيل ال�صلبيات من 

طريق بيئتنا، وتر�صخ الإيجابيات ومن املوؤكد وجود عاقة 

حتمية بني البحوث والدرا�صات و�صامة البيئة وال�صتثمار 

العلمي يف جمال نظم املعلومات التي لها دور كبري يف خدمة 

الإدارة ال�صليمة للموارد الطبيعية وحماية البيئة، واأهمية 

ا�صتقراء  يخدم  متكامل  وطني  بيئي  مر�صد  اإىل  الو�صول 

الواقع البيئي يف �صورية، وو�صع احللول املنا�صبة للم�صكات 

البيئية، ودعم اتخاذ القرار مبا يخ�ض ال�صاأن البيئي.

امل�صادر  من  البيئية  واملعلومات  البيانات  جمع  اأّن  كما 

البيئي  وال��ر���ص��د  امل��ي��داين  وال��ع��م��ل  وال��ت��ج��ارب  البحثية 

تكوين  يف  ي�صاهم  وال�صتق�صاء،  وال��ت��ج��ري��ب  وامل��اح��ظ��ة 

الجتاهات املنا�صبة ملواجهة م�صكات البيئة واحلفاظ على 

مواردها وحمايتها مما يهددها من اأخطار بيئية.

ومتابعًة للعمل البيئي امليداين وت�صجيعًا للعمل البحثي، 



3

البيئية،  للم�صكات  اجلذرية  الأ�صباب  حتديد  اإىل  و�صعيًا 

ونحو ر�صم �صيا�صة واقعية يف حماية مكونات البيئة الأ�صا�صية 

البيئي  امل��وؤمت��ر  عقد  البيئية،  الق�صايا  واقعية  من  نابعة 

جمل�ض  رئي�ض  ال�صيد  برعاية   2017 لعام  الرابع  البحثي 

الوزراء  حتت عنوان “ال�صتثمارات البيئية يف �صورية خال 

املهند�ض ح�صني خملوف  وافتتحه  الإعمار”،  اإع��ادة  مرحلة 

وزير الإدارة املحلية والبيئة، حيث مّت قبول عدد من الأبحاث 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  من  الباحثني  من  ع��دد  بها  تقّدم  التي 

نتائج  من  لا�صتفادة  والأكادميية  العلمية  واملراكز  العامة 

الأبحاث العلمية واإمكانية تطبيقها على اأر�ض الواقع مبا 

ينعك�ض بالفائدة على البيئة ال�صورية. 

والباحثني  املهتمني  اأو�صع �رشيحة من  ولتحقيق م�صاركة 

البيئيني ورا�صمي ال�صيا�صات البيئية، وكذلك ال�صتفادة من 

التجارب واحلالت الدرا�صية الناجحة يف املجالني الوطني 

والدويل، ُر�صمت حماور املوؤمتر لهذا العام اعتمادًا على اأهم 

الأولويات وامل�صكات والأن�صطة واحللول التي ميكن لها اأن 

توؤثر يف البيئة، والتي تنطبق على احلالة ال�صورية الوطنية 

من خال مراحل الأزمة بالذات. متركزت حماور املوؤمتر حول 

الفرز واإعادة تدوير الأنقا�ض وخملفات الدمار وا�صتخدامها 

اآبار  تاأهيل  لإع��ادة  البيئي  والتخطيط  الإع��م��ار،  اإع��ادة  يف 

واإيجاد  البيئية،  ال�صرتاطات  وفق  املحلية  النفط  وم�صايف 

العمارة  النفطي،  التلوث  من  للتخل�ض  الناجعة  احللول 

بيئة  لتوفري  ال�صتثمار  تكاليف  خف�ض  وط��رق  اخل�����رشاء 

اآمنة و�صحية، ال�صتثمار البيئي يف جمال الطاقات املتجددة 

وبطرق  اأ�صكالها  بجميع  املخلفات  اإدارة  الأنظف،  والإنتاج 

الإعمار،  اإع��ادة  البيئي ودوره يف مرحلة  الأث��ر  اآمنة، تقييم 

كما هدف املوؤمتر اإىل التعرف على امل�صكات البيئية امللّحة 

الناجتة عن الأزمة، وكيفية ال�صتثمار البيئي الأمثل، وزيادة 

فر�ض ال�صتثمار من خال عر�ض ومناق�صة اأحدث الأبحاث 

وتطبيق  البيئية،  امل�صكات  مبعاجلة  املتعلقة  العلمية 

يف  ال�صتثمار  اأفكار  وتبني  املتكاملة،  البيئية  الإدارة  نظم 

امل�رشوعات البيئية حلماية البيئة من التدهور، وتوفري فر�ض 

العمل وحت�صني الدخل يف الأماكن امل�صتهدفة )التي تعر�صت 

البيئي  ال�صتثمار  جم��ال  يف  اخل���رات  وت��ب��ادل  ل��ل��ت��ده��ور(، 

البيئي  التلوث  انت�صار  من  للحد  العلمية  احللول  واإيجاد 

مبختلف اأنواعه. 
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توعية بيئية

خال افتتاح فعاليات املوؤمتر بنّي وزير الإدارة املحلية والبيئة 

املهند�ض ح�صني خملوف اأّن جهود احلكومة ترتكز على و�صع الأ�ص�ض 

لاإقاع  علمي  م�صار  وتلّم�ض  الإع��م��ار  لإع��ادة  للتهيئة  ال�صليمة 

العملية  يف  البيئي  البعد  واإدخ���ال  وال�صتثمار  الإن��ت��اج  بعجلة 

التنموية، معترًا اأّن جناح اأي ن�صاط اأو م�رشوع يهدف اإىل حماية 

اأن يقرتن باملعرفة العميقة والإملام مباهية الق�صية  البيئة يجب 

البيئية وكيفية التعامل معها بال�صتفادة من البيانات واملعلومات 

البيئية التي جمعت من امل�صادر البحثية والعمل امليداين والر�صد 

اإيجاد  وال�صتق�صائي مبا ميكن من  التجريبي  والنتهاج  البيئي 

على  عمل  كخطط  واعتمادها  البيئية  امل�صكات  لأغلب  احللول 

الوزير  ال�صيد  واأو�صح  واملتو�صطة والطويلة.  الإ�صعافية  امل�صتويات 

احلرب  نتيجة  وتفاقمت  وتعددت  تنوعت  البيئية  “امل�صكات  اأّن 

جميع  ا�صتهدفت  حيث  ���ص��وري��ة،  لها  تتعر�ض  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة 

اآثارًا �صديدة  القطاعات التي تعّر�صت لتعديات �صارخة، وخلفت 

التعديات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صريًا  مكوناتها”،  بجميع  البيئة  على 

والآبار  الطبيعية  واملحميات  الزراعية  والأرا�صي  الغابات  طالت 

التكرير  اأن  اإىل  ا�صار  كما  اخل��ام،  النفط  نقل  النفطية وخطوط 

اأ�صهم بانبعاث كميات كبرية من غازات  الع�صوائي للنفط امل�رشوق 

ثة للهواء وامل�رشة بال�صحة وتلوث الرتبة  الحتبا�ض احلراري امللوِّ

والطيور  الأ�صماك  ونفوق  واجلوفية  ال�صطحية  املياه  من  وبجزء 

املائية وتخريب املوائل الطبيعية، وجميع تلك التعديات ت�صببت 

القدرة على معاجلة  تراجع  التنموية ويف  العملية  يف احلد من 

امل�صكات البيئية.

اجلائرة  القت�صادية  الإج���راءات  اأّن  اإىل  ال��وزي��ر  ال�صّيد  ولفت 

الكثري من  توقف  اإىل  اأّدت  �صورية  املفرو�صة على  اأحادية اجلانب 

اأمله  عن  معرًا  البيئة،  حماية  اإىل  الهادفة  الدولية  امل�رشوعات 

بو�صول املوؤمتر اإىل “روؤية موحدة تكون مو�صع اهتمام احلكومة 

والوزارة، كوننا اأحوج ما نكون اليوم اإىل مواكبة انت�صارات جي�صنا 

البا�صل من خال التح�صري لإعادة الإعمار وتدوير عجلة الإنتاج 

واإعادة البيئة ال�صليمة.

فعاليات املوؤمتر البحثي الرابع
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من جانب اآخر اأ�صار رئي�ض جامعة دم�صق الدكتور حممد ح�صان 

جزءًا  البحثية  خططها  �صمن  �صّخرت  اجلامعة  اأن  اإىل  الكردي 

ورعايته  البيئي  املجال  العلمي يف  البحث  لدعم  اإمكانياتها  من 

اأّن  مبا يحقق الأهداف املرجوة واتخاذ القرارات املنا�صبة، موؤكدًا 

اجلامعة عملت خال ال�صنوات املا�صية على تفعيل اأن�صطتها يف 

البيئية  والفعاليات  الن�صاطات  ت�صجيع  البيئي عر  العمل  جمال 

التطوعية التي ت�صم �صبابًا جامعيني من خمتلف الخت�صا�صات 

البيئي  يف  الوعي  ثقافة  ن�رش  والإ�صهام يف  البيئة  بهدف حماية 

املجتمع.

يف حني بنّي اأمني اللجنة الوطنية ال�صورية لليوني�صكو الدكتور 

ن�صال ح�صن اأّن املنّظمة لها دور كبري و�صّباق يف �صورية، كونها بيت 

وهو  امليدانية،  م�صاركتها  من خال  الخت�صا�ض  خرة يف جمال 

التزام اأ�صا�صي ووا�صح لها يف امل�صاعدة على متكني املوؤ�ص�صات الوطنية 

يف جمال ر�صم ال�صيا�صات وبناء القدرات للنهو�ض مب�صوؤولياتها يف 

حت�رشّ  املنظمة  اأن  اإىل  لفتًا  والثقافة،  والعلوم  الرتبية  ميادين 

وثقُتها  ال�صوريني،  بقدرات  كبرية  اآم��ال  ولديها  القادمة،  ل��اأدوار 

ثابتة بنجاحهم يف جتاوز اآثار احلرب الظاملة على بلدهم واإعادة 

اإعمار واإحياء ما خّربه اإجرام التنظيمات الإرهابية امل�صلحة من 

مواقع تراثية ومن�صاآت اقت�صادية وموؤ�ص�صات خدمية.

ومن الن�صاطات املرافقة للموؤمتر البيئي البحثي الرابع افتتاح 

املعر�ض البيئي الذي �صم العديد من ال�رشكات اخلا�صة العاملة يف 

جمال الطاقات البديلة واملتجددة وت�صخني املياه وتوليد الطاقة 

واإنارة ال�صوارع و�صخ املياه بالطاقة ال�صم�صية واإعادة تدوير النفايات 

امل�صاركون يف  والعزل احل��راري. وقد عر  وا�صتخدامها  وت�صنيعها 

املعار�ض، كونها  امل�صاركة يف مثل هذه  اأهمية  البيئي عن  املعر�ض 

تقدم لهم فر�صة لعر�ض اخرتاعاتهم وت�صليط ال�صوء عليها ليتم 

ا�صتثمارها يف امل�رشوعات البيئية، بهدف حماية البيئة من التدهور 

واإعادة فرز الأنقا�ض وخملفات الدمار جراء العتداءات الإرهابية 

واإيجاد احللول العلمية للحد من انت�صار التلوث.

وخال اأيام املوؤمتر مت تقدمي جمموعة من املحا�رشات والبحوث 

تكرمي  مت  اخل��ت��ام  ويف  البيئي  ال�����ص��اأن  يف  املخت�صني  م��ن  ل��ع��دد 

الفائزين الثاثة .
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ج�ائز امل�ؤمتر البحثي الرابع

بتكرمي  فعالياته  ال��راب��ع  البحثي  البيئي  امل��وؤمت��ر  اختتم 

بركات  ل��وؤي  املهند�ض  ن��ال  حيث  الفائزة،  الثاثة  الأب��ح��اث 

املركز الأول عن بحثه “اجلوانب القت�صادية لعملية اإعادة 

بيئية  لإدارة  روؤية  نحو   .. الأبنية  اأنقا�ض  وتدوير  ا�صتخدام 

التدوير”، حيث  لإدارة عملية  متكاملة  واقت�صادية حمكمة 

زي��ارة مدينة حلب والط���اع على  اأن��ه بعد  الباحث  اأو���ص��ح 

الواقع يف املدينة وقيام فريق يف �رشكة الطرق ببحث خمتلف 

الدرا�صات ال�صابقة وجد اأن جزءًا كبريًا من خملفات الردم يجب 

ا�صتخدامها يف الطرق، لهذا مت التعاون مع جامعتي دم�صق 

وحلب وبع�ض الفنيني واخلراء لإعداد بحث متكامل على 

الردميات يف املدينة بعد اإجراء التجارب واملح�صنات املعمولة 

يف  لا�صتخدام  قابلة  اأخ��رى  اإىل  للو�صول  وطنية  بخلطات 

لها يف  تطبيق عملي  اق���رتاح  م��ع  وال��ط��رق  البيتون  جم��ايل 

الواقع.

بحثه  عن  الثاين  املركز  على  ج��زدان  عمر  د.  ح�صل  كما 

“ا�صتعمال املياه التقليدية يف اإنتاج حما�صيل علفية اآمنة”، 
حيث بني اأن ا�صتعمال املياه املعاجلة يف الري الزراعي خال 

اإىل  اأدى  عالية  وكفاءة  جيدة  اإدارة  حتت  زراعيني  مو�صمني 

بيئيًا،  اآم��ن  ب�صكل  واملح�صول  ال��رتب��ة  على  اإيجابيه  نتائج 

بالأعاف  الرثوة احليوانية  ومربي  الفاحني  دعم  وبالتايل 

املنا�صبة على مدار العام. 

“ا�صتثمار  بحثها  عن  الثالث  املركز  ال�صليم  رن��ا  د.  نالت 

املخّلفات الطبيعية للح�صول على مركبات فعالة �صيدلنيًا”، 

ت�صمن البحث عر�صًا لدرا�صة علمية ت�صاهم يف حل امل�صكلة 

من  اجلفت  ملياه  الع�صوائي  ال�����رشف  ع��ن  الناجتة  البيئية 

الهيدروك�صي  اإعطاء مركب  ت�صاهم يف  كما  الزيتون،  معا�رش 

كونه  اإ�صافية،  للبيئة قيمة  ب�صفته منتجًا �صديقًا  تريوزول 

وكم�صاد  اأك�صدة  كم�صاد  هامة  �صيدلنية  بخوا�ض  يتمتع 

املحلية  ال�صوق  رفد  وبالنتيجة  اجلراثيم،  من  وا�صع  ِلَطْيٍف 

لعدة  واخلوا�ض  الرتكيب  م�صابه من حيث  مبنتج �صيدلين 

قة يف اأوروبا.  منتجات م�صوَّ

ويف ختام فعاليات املوؤمتر اأكد وزير الإدارة املحلية والبيئة 

املهند�ض ح�صني خملوف اأّن املوؤمتر يعد خطوة من احلكومة 

يف اإطار التح�صري والهتمام ملرحلة اإعادة الإعمار، خا�صًة اأننا 

ن�صهد انت�صارات يف كل امليادين على امتداد الوطن، م�صيفًا 

اأّن املوؤمتر حلظ البعد البيئي والبحثي العلمي، اإ�صافة لعدد 

اأّن  اإىل  التي طرحت �صمن ن�صاطاته، م�صريًا  املو�صوعات  من 

اإقبال الباحثني على تقدمي ما لديهم كان لفتًا، كذلك اإقبال 
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املهتمني واملتابعني يف ال�صاأن البيئي والبحثي كان له ح�صور 

كبري، موؤكدًا اأن تقييم الأبحاث متيز بروح عالية من ال�صفافية 

والدقة واملهنية، واأن نتائجها كانت م�صجعة، و�صتكون مو�صع 

اهتمام، بهدف تطبيقها. والوزارُة اإىل جانب خمتلف الوزارات 

جادة بتطبيق هذه الأبحاث وغريها من الأبحاث التي ت�صب 

يف امل�صاهمة مبرحلة اإعادة الإعمار.

ت��صيات امل�ؤمتر البحثي الرابع

و�صدر عن املوؤمتر جملة من النتائج والتو�صيات التي اأقرت 

بتطوير واعتماد منهجية العمل التطبيقية التي تعتمدها 

ت�صنيع  اإع���ادة  جم��ال  يف  واجل�����ص��ور  للطرق  العامة  ال�رشكة 

يف  ل�صتخدامها  وتك�صريها  املهدمة  املباين  اأنقا�ض  وتدوير 

اأعمال الر�صف والإن�صاء الطرقي بعد التحقق منها واإ�صافة 

املح�صنات اإليها .كما اأو�صى بت�صكيل فريق وطني من خمتلف 

اجلهات لتقييم وح�رش امل�صكات البيئية الناجتة عن الأزمة 

يف القطاعات واملوارد التي تعر�صت لتعديات جائرة وا�صتخدام 

تقنيات ال�صت�صعار عن بعد يف جمال احل�رش واملراقبة وتطوير 

الوطني.  البيئي  للمر�صد  املكانية  املعلومات  بنك  عمل 

واملوا�صفات  ال�رشوط  دفرت  يف  النظر  باإعادة  املوؤمتر  وطالب 

يف  والنفايات  الأنقا�ض  لتدوير  �صابقًا  املعد  العامة  الفنية 

البنية وا�صتخدامها جمددًا مع مراعاة خ�صو�صية كل منطقة 

البيئية  ال�صرتاطات  العتبار  بعني  والأخ��ذ  اعتمادها،  قبل 

العمارة اخل�رشاء يف مرحلة  بها وتطبيق  والتقيد  ال�صادرة 

اإعادة الإعمار واإجراء مراجعة بيئية حديثة ملركز وادي الهدة 

يف طرطو�ض ملعاجلة املخلفات ال�صلبة بالتعاون مع اجلهات 

لت�صغيل حمطات  �صم�صية  وا�صتخدام حمطات طاقة  املعنية، 

املركز والإ�رشاع يف اإغاق وتاأهيل املكب الع�صوائي القدمي، ملا 

ي�صببه من تلوث يف املياه اجلوفية والبيئة.

 ودعا املوؤمتر اإىل الإ�رشاع يف اإن�صاء مركز معاجلة املرفو�صات 

بدًل من طمرها وتعميمها على خمتلف احلالت امل�صابهة، 

من  وال�صتفادة  قا�صيون،  بجبل  ال�صفرية  وادي  يف  �صيما  ول 

للبيئة  للح�صول على منتجات �صديقة  الزراعية  املخلفات 

على  للح�صول  الطبيعية  امل��خ��ل��ف��ات  ا���ص��ت��ث��م��ار  جم���ال  يف 

اإىل علف للحيوانات،  اأو حتويلها  مركبات فعالة �صيدلنية 

ودعم جتربة الإدارة املحلية والبيئة بالتوجه احلديث ل�صخ 

البديلة  والطاقات  ال�صم�صية  الطاقة  بتقنية  املياه  وا�صتثمار 

وتعميمها على املوؤ�ص�صات واجلمعيات واملجتمع الأهلي وفق 

ما تقت�صيه درا�صات اجلدوى القت�صادية.

التطبيقية  العلمية  البحوث  تبني  على  امل��وؤمت��ر  و���ص��دد 

اإنتاج  التقليدية يف  التقنيات غري  ا�صتخدام  باإعادة  املتعلقة 

حما�صيل علفية اآمنة وال�صتفادة من التقنيات احلديثة يف 

رفع كفاءة حمطات معاجلة مياه ال�رشف ال�صحي وت�صجيع 

لدعم  نظامًا متكامًا  الريا�صية  النمذجة  برامج  ا�صتخدام 

على  املائية  اخلطط  و�صع  يف  متخذيه  ي�صاعد  مبا  القرار، 

وتقدير  وغ��ريه��ا،  التقليدية  املتجددة  امل��ي��اه  م���وارد  �صعيد 

ال�صحي  ال�رشف  حمطات  وتاأهيل  املنجرفة  الرتبة  كميات 

واتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من يتعدى على الكتلة 

والقوانني  الأنظمة  وتطبيق  �صيما احلراجية،  ول  احليوية، 

بحق املخالفني.
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فلنحافظ على غاباتنا
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