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توعية بيئية 

ثلثي  من  اأكثثر  املحيطات  تغطي 

تثثولثثد معظم  وهثثي  الأر�ثثثثض،  �صطح 

ومتت�ض  نتنف�صه،  الذي  الأك�صجني 

ن�صبة كبرية من انبعاثات ثاين اأُك�صيد 

واملغذيات،  الثثغثثذاء  وتثثوّفثثر  الكربون، 

وتنظم املناخ، كما تلعب دورًا اقت�صاديًا 

هثثثامثثثًا يف الثثبثثلثثدان الثثتثثي تثثعثثتثثمثثد على 

ال�صياحة و�صيد الأ�صماك واملوارد البحرية 

للتجارة  الفقري  العمود  تكون  وقثثد  الأخثثثرى، 

الدولية، ومن دواعي الأ�صف اأن ال�صغوط الب�رشية- مبا 

يف ذلك التلوث البحري والإفثثراط يف ا�صتغالل موارد املحيطات، 

وال�صيد غري امل�رشوع وغري املبّلغ عنه وغري املنّظم، وال�صيد املدّمر، 

وتدمري املوائل، والأنواع الغريبة، وتغري املناخ، وحتم�ض املحيطات- 

توؤثر تاأثريًا كبريًا يف حميطات العامل والبحار. اإّن م�صوؤولية حماية 

املحيطات وكائناته احلية هي م�صوؤولية عاملية، وقد حّددت اجلمعية 

عام  يف  ر�صميًا  للمحيطات  العاملي  اليوم  املتحدة  لثثالأمم  العامة 

2008، مبوجب القرار رقم 63/111، ليتم الحتفال به عامليًا يف 
8 حزيران من كل عام، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف اأهّمها: 
ت�صليط ال�صوء على اأهم ق�صايا امل�صكالت البيئية التي تعاين منها 

املحيطات واقرتاح احللول الالزمة للحفاظ عليها، وت�صليط ال�صوء 

لإنثثقثثاذهثثا يف  املقرتحة  احلثثلثثول  على 

جميع اأنحاء العامل، وذلك من خالل 

التي تعرت�ض  التحديات  فهم جميع 

العاملي للحفاظ  املناخ  �صبيل تنظيم 

و�صبل  ال�صليم  البيئي  الثثنثثظثثام  على 

املحيط  واإنقاذ  للب�رش،  الكرمي  العي�ض 

تهريب  مثل  الإجثثرامثثيثثة،  الأن�صطة  مثثن 

املثثخثثدرات غثثري املثث�ثثرشوعثثة، والّتثثثثار بالب�رش، 

الب�رشية  الأعثثمثثال  اأثثثثر  واإطثثثثالع اجلثثمثثهثثور على 

م�رشوع  يف  العامل  �صكان  وتوحيد  وح�صد  املحيطات،  يف 

املحيطات  تعد  حيث  العامل،  يف  للمحيطات  )امل�صتدامة(  لثثالإدارة 

م�صدرًا رئي�صًا لالأغذية والأدوية وجزءًا بالغ الأهمية من مكونات 

التنوع احليوي، وحتفيز اجلمهور على تغيري مواقفهم بت�صجيعهم 

على فهم حاجة واأهمية املحيطات يف حياتهم اليومية، وت�صجيع 

اجلميع على اأن الإدارة اجليدة للمحيطات وغريها من موارد املياه، 

حتفيز النا�ض على التعرف على الكائنات احلية يف مياه املحيطات، 

ودورها يف احلفاظ على دورة النظام الإيكولوجي. 

بداأ الحتفال بهذه املنا�صبة عام 2009 من خالل التعاون بني 

العديد من بلدان العامل، حيث اأتاح هذا الحتفال فر�صة )للجميع( 

حلل امل�صكالت التي تتعر�ض لها  بيئة املحيطات، وقد حر�صت الدول 

حميطاتنا.. م�ستقبلنا
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على امل�صاركة مبا�رشة يف الحتفال من خالل القيام بالعديد من 

الأن�صطة، مثل تنظيف ال�صاطئ وتطبيق الأن�صطة التعليمية واإقامة 

مهرجانات الأفالم وامل�صابقات الفنية التي من �صاأنها رفع م�صتوى 

الوعي العام ب�صاأن احلفاظ على املحيطات، و�صيتم الحتفال بيوم 

م�صتقبلنا”،  “حميطاتنا..  �صعار  حتت   2017 عام  يف  املحيطات 

وحتت هذا ال�صعار فاإّن العديد من املنّظمات وال�صخ�صيات يف اأكر 

من مئة بلد يف العامل �صريّكزون على مكافحة تلّوث املحيطات باملواد 

الرتويج  عرب  �صيّما  ل  فعاليات جمتمعية،  البال�صتيكية من خالل 

لهذه الفعاليات وما ي�صبقها، كما انخرط العديد من املجتمعات 

هذا  ويف  عديدة،  ل�صنوات  للمحيطات  العاملي  اليوم  يف  واملثثدار�ثثض 

العام مّت ت�صكيل جمل�ض ا�صت�صاري �صبابي لليوم العاملي للمحيطات 

ي�صم 11 يافعًا )22-14( من بلدان خمتلفة، لهذا املجل�ض الدور 

الفاعل يف تاأطري ن�صاطات اليوم العاملي للمحيطات، هوؤلء القادة 

ال�صباب �صيقّدمون وجهات نظر واأفكارًا وتو�صياٍت جديدة وفريدة 

لتطوير هذا احلدث العاملي، فمن املهم الرتكيز على دمج ال�صباب 

العمل  و�صيتم  املحيطات،  حلماية  اإنثثفثثاق  فر�ض  وخلق  العاملي، 

امل�صرتك ينب هذا املجل�ض واحلملة البيئية لتنظيف البحار التي 

اأطلقتها الأمم املتحدة، حيث �صيتم تطوير اأ�صاليب وطرق ب�صيطة 

البال�صتيكية  النفايات  خماطر  من  العام  القلق  لتظهري  و�صعبية 

على املحيطات، وت�صكيل �صبكة افرتا�صية �صبابية عرب العامل يتعّهد 

النا�ض من خاللها بال�صعي نحو تقليل ا�صتخدام البال�صتيك امل�صّنع 

العربية  اإّن اجلمهورية  ملّرة واحدة. وحيث  والكتفاء بال�صتخدام 

ال�صورية تقع على �صاطئ البحر املتو�ّصط الذي قد اكت�صب ا�صمه من 

تو�صطه اجلغرايف لقارات العامل القدمي ولعدد من اأهم احل�صارات 

القدمية، ويعد اأكرب بحر �صبه مغلق يف العامل، اإذ ل يت�صل بغريه من 

اثنتان طبيعيتان  ق،  اإل عرب ثالث نقاط ت�صيُّ البحار واملحيطات 

الأطل�صي،  باملحيط  ي�صله  الثثذي  طثثارق  جبل  م�صيق  عميقتان، 

البحر  ثم  ومثثن  مرمرة  بحر  مع  ي�صله  الثثذي  الدردنيل  وم�صيق 

�صنعية  الثالثة  والنقطة  البو�صفور،  هو  اآخثثر  م�صيق  عرب  الأ�صود 

هي قناة ال�صوي�ض التي ت�صل املتو�صط بالبحر الأحمر، ولكن بعمق 

مالحي فقط لي�ض له اأثر يذكر يف احلركية املائية اأو على النواحي 

اجلغرافية  ال�صمات  ذات  الفرعية  “البحار”  من  فثثاإّنثثه  البيئية، 

املتمايزة،  املثثالحثثيثثة  اخل�صائ�ض  ذات  اأو  والبيئية 

قد  املتو�صط  لثثكثثان  بالأطل�صي  ات�صاله  ولثثثول 

فهو  بعيد،  زمن  منذ  امليت  بالبحر  التحق 

“بركة”  كثثونثثه  يثثعثثدو  ل  ات�صاعه-  -عثثلثثى 

املحيط  عثثن  متفرعة  �صحلة  �صغرية 

ت�صتمد  العميق،  ال�صا�صع  الأطل�صي 

املياه النظيفة من هذا الأخري وتلقي 

من  املتو�صط  ويحاط  فيه،  اأقثثذارهثثا 

مثثاأهثثول بكثافة  بثثربٍّ  الأربثثعثثة  اجلهات 

وتتخلل  �صواطئه،  اأغلب  يف  مرتفعة 

تلك ال�صواطئ مواقع ومن�صاآت �صناعية 

م�صبات  تتخللها  كما  هثثامثثة،  وتثثاريثثة 

اأو  قريبة  �صاحلية  مناطق  من  اآتية  لأنهار 

داخلية بعيدة، وطنية وقارية، بع�ض هذه الأنهار يخرتق هو الآخر 

مناطق كثيفة ال�صكان، وال�صناعة والزراعة ت�رشف خملفاتها اإىل 

النهر،  ويف هذا كله م�صادر موؤكدة وكبرية لتلويث مياه البحر الذي 

هو امل�صتقبل الأخري للملوثات املنبعثة من حميطه املبا�رش، وبع�ض 

حميطه غري املبا�رش. 

يبلغ جمموع طول ال�صواطئ املحيطة بالبحر املتو�صط 46،000 

كم، حتيط اجلبال واملرتفعات مبعظم هذه ال�صواطئ اإما ب�صورة 

مبا�رشة اأو بعد �صهل �صاحلي �صيق غالبًا، ويقّدر املجموع احلايل 

ل�صكان البلدان امل�صاطئة بنحو 470 مليون ن�صمة، ويعدُّ حو�ض 

البيولوجي”  للتنوع  ال�صاخنة  “املناطق  اإحدى  املتو�صط  البحر 

العاملية البالغ عددها 34 منطقة، وتعدُّ منطقة البحر املتو�صط  

من  ثثثروة  من  لديها  ما  مع  العاملي،  البيولوجي  للتنوع  كثثنثثزًا  

ال�صواطئ ويف  الأر�ثثض وعلى  الإيكولوجية على  والنظم  الأنثثواع 

البحر نف�صه، وتتطلب اإدارة حكيمة.

وقد اأولت حكومة اجلمهورية العربية ال�صورية اهتمامًا خا�صًا 

اأوائل الدول املتو�صطية  بحماية البحار واملحيطات، فكانت من 

املتو�صط  البحر  حلماية  بر�صلونة  اتفاقية  على  �صادقت  التي 

منذ عام 1978 كما �صادقت على جميع الربوتوكولت التابعة 

التعديالت  جميع  على  الكاملة  م�صادقتها  ذلك  واأتبعت  لها، 

الطارئة على التفاقية والربوتوكولت ال�صبعة التابعة لها، كما 

قامت �صورية بتنفيذ عدد من امل�صاريع الرامية اإىل حماية البحر 

املتو�صط واملنطقة ال�صاحلية، ومنها: اإعداد خطة العمل الوطنية 

اإعداد  املتو�صط،  البحر  تلوث  لتخفي�ض  القطاعية  واخلطط 

خطة الطوارئ الوطنية لال�صتعداد وال�صتجابة للتلوث 

النفطي، الروؤية وال�صيا�صة نحو الإدارة املتكاملة 

برامج  تنفيذ  ال�صوري،  ال�صاحلي  للنطاق 

مع  البحرية  للمياه  الوطنية  املراقبة 

الإقليمي  امل�رشوع  امليدبول،  برنامج 

ال�صاطئية  املثثحثثمثثيثثات  لثثتثثطثثويثثر 

املتو�صط  اإقثثثلثثثيثثثم  يف  والثثبثثحثثريثثة 

من  والعديد   ،)Med - MPA(

�صاركت  كما  الأخثثثثرى،  املثث�ثثرشوعثثات 

الإقليمية  الثثثدولثثثيثثثة  بثثاملثثحثثافثثل 

والعاملية الداعية اإىل اتخاذ جميع 

البحر  حلماية  املمكنة  الإجثثثثراءات 

املتو�صط. 

                        مديرية �صالمة املياه
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توعية بيئية

1995 بهدف  العاملي ملكافحة الت�صحر من عام  يعّد الحتفال باليوم 

اجلفاف،  واآثثثثار  الت�صحر  ملكافحة  الدولية  للجهود  العام  الوعي  تعزيز 

17 حزيران  العامة لالأمم املتحدة  اأعلنت اجلمعية   1994 حيث يف عام 

“اليوم العاملي ملكافحة الت�صحر” ليكون منا�صبة فريدة لتذكري اجلميع باأن 
الرئي�صة  واأن احللول ممكنة، والأدوات  الت�صحر ميكن معاجلته بفعالية، 

لتحقيق هذا الهدف تكمن يف تعزيز م�صاركة املجتمع املحلي على جميع 

امل�صتويات.

الدولية  التفاقية  هثثي  الت�صحر  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اإن 

الإ�رشاف  التفاقية  وتعزز  الأرا�صي،  ق�صايا  ب�صاأن  قانونًا  امللزمة  الوحيدة 

فيها عرب  195 ع�صوًا طرفًا  ال  وتهدف من خالل  الأرا�صي،  على  اجليد 

)امل�صتدامة(.  التنمية  اأهثثثداف  وحتقيق  التفاقية  تنفيذ  اإىل  ال�رشاكات 

والهدف النهائي هو حماية اأر�صنا من ال�صتخدام اجلائر واجلفاف، لذلك 

با�صتمرار هذه التفاقية ميكن اأن توفر لنا جميعًا الغذاء واملاء والطاقة عرب 

اإدارة الأرا�صي ب�صكل )م�صتدام( وال�صعي لتحقيق حتييد تدهور الأرا�صي، 

الآن ويف امل�صتقبل، و�صوف يقلل من تاأثري تغري املناخ، وتنب ال�رشاع على 

املوارد الطبيعية وم�صاعدة املجتمعات املحلية على الزدهار.

وعليه فقد مّت طرح �صعار “اأر�صنا..بيتنا..م�صتقبلنا”، ليوؤكد على الدور 

املتزايد  املثثد  املنتجة يف حتويل  الأرا�ثثصثثي  تلعبه  اأن  الثثذي ميكن  املثثركثثزي 

جمتمعات  اإىل  املنتجة  غثثري  اأرا�صيهم  عثثن  يتخلون  الثثذيثثن  للمهاجرين 

م�صتقرة واآمنة و)م�صتدامة( يف امل�صتقبل، ما يعني اأن احلفاظ على البيئة 

والأرا�صي يوؤدي اإىل املحافظة على �صحة الإن�صان والقت�صاد، ويوؤكد على 

اأر�ض  على  للبقاء  وم�صتقباًل  فر�صة  النا�ض  اإعطاء  الأر�ثثض يف  قوة حتمل 

وطنهم.

ت�صري الإح�صائيات اإىل اأّن عدد املهاجرين الدوليني يف جميع اأنحاء العامل 

244 مليونًا  اإىل  املا�صية، لي�صل  ارتفع ب�رشعة خالل اخلم�صة ع�رش عامًا 

يف  مليونًا  و173   2010 عام  مليونًا يف   222 بثث  مقارنة   ،2015 عام  يف 

عام 2000، وهذه الأرقام الإح�صائية تربط الهجرة بالتحديات الإمنائية 

والتدهور وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي وانعدام الأمن الغذائي والفقر.

اإن فقدان الأرا�صي املنتجة يدفع النا�ض اإىل اتخاذ خيارات حياة حمفوفة 

باملخاطر يف املناطق الريفية التي يعتمد فيها النا�ض على موارد الأرا�صي 

املنتجة النادرة، فاإن تدهور الأرا�صي هو حمرك للهجرة الق�رشية، خا�صة يف 

اأفريقيا، حيث اإن اأكر من %90 من القت�صاد يعتمد على املناخ الطبيعي 

يف  اأر�صنا  بها  ندير  التي  الطريقة  نغرّي  مل  ومثثا  الأمثثطثثار،  مثل  احل�صا�ض 

ال�صنوات الثالثني املقبلة قد نرتك مليارًا اأو اأكر من الفقراء ال�صعفاء.

الغذائي  الأمثثن  زيثثادة  على  الأرا�ثثصثثي  واإنتاجية  الغلة  حت�صني  �صيوؤدي 

وهذا  الأر�ثثض،  ميلكون  الذين  امل�صتخدمني  املزارعني  اأفقر  لدى  والدخل 

بدوره ميكن اأن يقلل ال�رشاعات احلالية واملحتملة على املوارد ال�صحيحة يف 

املناطق املتدهورة، وتوفر الإدارة )امل�صتدامة( لالأرا�صي لل�صباب فر�صًا وا�صعة 

لتوليد الدخل يف قطاعات، مثل تهيز الأغذية الزراعية وال�صياحة.

يعد  كونه-  املحلي  الزراعي  باملنتج  الهتمام احلكومي  اأدى  �صورية  ويف 

حيث  الزراعية،  التنمية  حتقيق  اإىل  الغذائي-  الأمثثن  لتحقيق  الكفيل 

ا�صتنفرت احلكومة كل طاقاتها لدعم هذا املنتج وزيادة اجلرعة ال�صمادية 

اخلطة  كامل  تنفيذ  على  والعمل  واخل�رشية،  ال�صرتاتيجية  للمحا�صيل 

الزراعية.

الإدارة  وزارة  يف  واملحميات  والأرا�ثثصثثي  احليوي  التنوع  مديرية  وقامت 

اجلهات  مع  بالتعاون  الفنية  و�صعبها  دوائرها  خالل  من  والبيئة  املحلية 

على  والعمل  الت�صحر  ملكافحة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  مبتابعة  املعنية 

حتديثها ومتابعة تنفيذ التفاقية البيئية ملكافحة الت�صحر املن�صمة اإليها 

اجلمهورية العربية ال�صورية منذ عام 1994.

تدهور  اآثثثثار  حتييد  برنامج  اإىل  الن�صمام  مت  اأي�صًا  املثثجثثال  هثثذا  ويف 

اإعثثداد برنامج حتييد  2016 والعمل على  اأيثثار عام  LDN يف  الأرا�ثثصثثي 

اآثار تدهور الأرا�صي LDN على امل�صتوى الوطني، ويتم العمل على درا�صة 

ومراقبة ور�صد الظواهر الطبيعية عن طريق ا�صتخدام ال�صور الف�صائية 

لالأقمار ال�صناعية والعمل على تخفيف حدتها من خالل اتخاذ الإجراءات 

ال�صكان  على  اآثارها  من  للتخفيف  الوقائية  الحتياطات  وو�صع  الالزمة 

واملوارد، حيث مت البدء يف هذا العام بتنفيذ م�رشوع درا�صة تدهور الأرا�صي 

يف  اجلغرافية  املعلومات  ونظام  بعد  عن  ال�صت�صعار  تقنيات  با�صتخدام 

املنطقة ال�صاحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 

وتقوم وزارة الإدارة املحلية والبيئة بتنفيذ م�رشوع ر�صد ومراقبة العوا�صف 

باإعداد تقرير  ال�صت�صعار عن بعد، كما قامت  با�صتخدام تقنيات  الغبارية 

عن حالة اجلفاف يف �صورية من عام 2000 ولغاية عام 2015، وذلك يف 

اإطار املر�صد الوطني البيئي.

و�صيتم اإمتام ومناق�صة موؤ�رشات تدهور الأرا�صي والت�صحر بالتعاون مع 

يف  واإطالقها  /اأك�صاد/  والقاحلة  اجلافة  املناطق  لدرا�صات  العربي  املركز 

الن�صف الثاين من عام 2017.     

                      مديرية التنوع احليوي و�صالمة الأرا�صي واملحميات

�أر�سنا..بيتنا..م�ستقبلنا
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نبات من بيئتي                

نبات ع�صبي متخ�صب، موطنه �رشق املتو�صط 

وجنوب غرب اآ�صيا، ي�صمى ال�صب الظريف و�صت 

الأع�صاب  من  وهو  الأتروبني،  وع�صبة  احل�صن 

الدوائية الهامة اإل اأنه ع�صبة �صامة، قد ي�صبب 

اللون  ال�صوداء  ال�صغرية  الكرزية  ثماره  تناول 

و�رشيعًا،  حثثثادًا  ت�صممًا  اجلثثافثثة  اأو  الثثطثثازجثثة 

تثثزرع يف  التي  املزهرة  الزينة  نباتات  وهو من 

احلدائق. 

للت�صنج  م�صاد  اأنه  الطبية  خ�صائ�صه  من 

ئ  ومهدِّ والأمثثثعثثثاء  الثث�ثثصثثدريثثة  الثثقثث�ثثصثثبثثات  يف 

ر وذلك بتاأثري مادة الأتروبني الدوائية،  وخمدِّ

وال�رشع  باركن�صون  داء  حثثالت  يف  مفيد  وهو 

والربو وال�صعال الديكي، وي�صتعمل يف معاجلة 

وي�صتعمل  الثث�ثثصثثامثثة،  بثثثالثثثغثثثازات  الإ�ثثثصثثثابثثثات 

للت�صنج  كم�صاد  العام  ال�صتطباب  يف  اللفاح 

واملغ�ض  القرحات  ويف  اله�صمية  الآفثثثات  يف 

لتخفيف  القلبية  الآفثثات  بع�ض  ويف  باأنواعه 

التوتر الع�صبي، كما ي�صتعمل خارجيًا كمخدر 

مو�صعي يعطى ب�صكل مراهم اأو حتاميل.

امل�صّورة،  الطبية  النباتات  مو�صوعة 
نبيل العرقاوي

لفـــاح
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اأنا مع الطبيعة

التوعية  مديرية  خلطة  تنفيذًا 

املحلية  الإدارة  وزارة  يف  البيئية 

الحتفال  مع  وبالتزامن  والبيئة، 

ي�صادف  الثثذي  العاملي  البيئة  بيوم 

يف اخلثثامثث�ثثض مثثثن حثثثزيثثثران، حتت 

اأقامت  الطبيعة”،  مثثع  “اأنا  �صعار 

جمموعة  البيئية  التوعية  مديرية 

مثثثثثن الأنثثثث�ثثثثصثثثثطثثثثة والثثثفثثثعثثثالثثثيثثثات 

مع  بالتعاون  التوعوية  واللقاءات 

مديريات البيئة املركزية والفرعية 

بثثثاملثثثحثثثافثثثظثثثات وجمثثثالثثث�ثثثض املثثثثدن 

والبلدات ووزارة ال�صحة، ومب�صاركة 

جثثثمثثثعثثثيثثثات ومثثثنثثثظثثثمثثثات اأهثثثلثثثيثثثة 

حمالت  تنفيذ  ت�صمنت  و�صعبية، 

الوعي  �صوية  لرفع  ميدانية  توعية 

يف  البيئي  الإ�صحاح  يف  وامل�صاهمة 

والأحثثيثثاء �صمن  البلدات  عثثدد من 

القنيطرة،  )حثثمثث�ثثض،  حمثثافثثظثثات 

بالإ�صافة  ال�صويداء(،  دم�صق،  ريف 

اإىل عقد لقاءات توعوية جمتمعية 

ال�صباب  مثثثثع  و�ثثثصثثثحثثثيثثثة  بثثيثثئثثيثثة 

�صوية  برفع  ي�صاهم  مبا  واليافعني، 

النظافة واملحافظة على الغابات واحلدائق واملوارد الطبيعية و�صمان 

ا�صتدامتها.

تاأهيل  مت  حيث  القنيطرة،  حمافظة  من  الفعاليات  هثثذه  وبثثثداأت 

حديقة ابن زيدون ببلدة خان اأرنبة من خالل زراعة )300( غر�صة زينة 

اأ�صجار احلديقة  اإىل تقليم  اإ�صافة  الإنثثارة،  املياه وبرج  و�صيانة بحرة 

احلديقة  وتنظيف  بيئية  اإجمالية  مب�صاحة  وت�صذيبها  وزهثثورهثثا، 

وحميطها واإزالة الأع�صاب ال�صارة، كما عقد لقاء توعوي بيئي مبقر 

بلدية خان اأرنبة مب�صاركة اأربعني مهتمًا بال�صاأن البيئي من املنظمات 

ال�صعبية واجلهات املعنية واملجتمع املحلي.

النظافة  على  للمحافظة  حملة  نفذت  دم�صق  ريف  حمافظة  ويف 

والوقاية من الال�صمانيا يف )يربود، الباردة، جرمانا(، بالإ�صافة لعقد 

لقاء توعوي خلف�ض النفايات املنزلية.

ويف ال�صويداء اأقامت مديرية التوعية البيئية فعالية بيئية وطنية 

حتت عنوان )اأنا مع الطبيعة( ت�صمنت عددًا من الفعاليات والأن�صطة 

الوعي  ن�رش  بهدف  بال�صويداء،  الجتماعية  الرعاية  جمعية  مقر  يف 

البيئي يف املجتمع وخا�صة لالأطفال �صمن املدار�ض واملنازل.

البيئة  �ثثصثثوؤون  مديرية  اأقامتها  باحتفالية  الن�صاطات  واختتمت 

بحم�ض بعنوان »اأنا مع الطبيعة« يف مقر مديرية البيئة بحي الوعر 

وذلك بالتزامن مع عودة الأمن والأمان اإىل احلي واحلياة الطبيعية 

وا�صتئناف العمل جمددًا يف املديرية، وت�صمنت الفعالية تقدمي فقرات 

فنية وريا�صية قدمتها جمموعة من اأطفال مدر�صة عكرمة املخزومي 

الزينة  الثثورود و�صجريات  اللوحات وزراعثثة  اإىل عر�ض عدد من  اإ�صافة 

العامة يف  تاأهيل احلديقة  البيئة.  كما مت  �صوؤون  يف حديقة مديرية 

مدينة الق�صري وذلك بزراعة اأ�صجار متنوعة، وتقليم اأ�صجار احلديقة 

الأع�صاب  واإزالثثثة  وحميطها  احلديقة  وتنظيف  وت�صذيبها  وزهثثورهثثا، 

ال�صارة، كما ُعقَد لقاء توعوي بيئي مبقر بلدية الق�صري مب�صاركة من 

فعاليات جمتمعية.

ويف حمافظة طرطو�ض اأقامت املحافظة ندوة مركزية حتت عنوان 

)اأنا مع الطبيعة( ت�صمنت عددًا من الفعاليات والأن�صطة بهدف رفع 

م�صتوى الوعي البيئي وغر�ض القيم البيئية .

ويف �صياق الحتفال بيوم البيئة العاملي اأقام مكتب العمل التطوعي 

والبيئة يف فرع حلب لحتاد �صبيبة الثورة، معر�صًا �صم اأكر من )250( 

عماًل حرفيًا مل�صغولت ومنتجات ال�صبيبيني من خملفات البيئة، ورافق 

املعر�ض حملة نظافة لعدد من ال�صوارع والأحياء �صارك فيها اأكر من 

)100( رفيق ورفيقة.
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 بحثت اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع امل�صاريع التي اأقرت خالل زيارة الوفد احلكومي 

اإىل حمافظة الالذقية واقع ال�صتثمارات والإ�صغالت على الأمالك البحرية وواقع 

ال�صكن الع�صوائي وخمالفات البناء، و�صدد رئي�ض اللجنة وزير الإدارة املحلية والبيئة 

املهند�ض ح�صني خملوف خالل الجتماع مع اجلهات املعنية بالأمالك البحرية يف 

املحافظة على معاجلة التعديات على هذه الأمالك واإعادة تقييم ال�صتثمارات عليها 

مبا ينطبق مع الواقع احلايل وفقًا لقيمتها احلقيقية، بغية الو�صول اإىل الهدف 

املن�صود يف حتقيق اإيرادات وعائدات من هذه ال�صتثمارات ب�صكل من�صف وم�صاعدة 

الوحدات الإدارية و�صحذ كل الطاقات لتطبيق القانون وتعزيز ال�صتثمار ومعاجلة 

م�صكلة املخالفات.  

متابعة  كيفية  على  اطلعت  املعنية  الثثوزاريثثة  اللجنة  اأن  الثثوزيثثر  ال�صيد  واأو�ثثصثثح 

ال�صتثمارات على الأمالك البحرية وما قامت به حمافظة الالذقية واملديرية العامة 

للموانئ من جرد لكل هذه ال�صتثمارات وتنفيذها على �رشائح وفق قوا�صم م�صرتكة، 

منها ما هو مرخ�ض ومنها ما هو غري مرخ�ض ومنها املحال اإىل الق�صاء، ومن ثم 

واإعادة  التقييم  واإعثثادة  الإ�صغالت  لها واخلطة لكل �صنف من هذه  املعاجلة  و�صع 

التعاقد وفق ال�صتثمار الذي يحفظ حق الدولة ب�صكل كامل، وا�صفًا اجلهد الذي 

بذلته املحافظة باملتميز، حيث �صيتم الو�صول اإىل نتائج من �صاأنها اأن تعود باإيرادات 

جديدة على الوحدات الإدارية واملديرية العامة للموانئ.

افتتاح اأول مكتب توثيق عقاري موؤمتت بدم�صق

للمناطق  موؤمتت  عقاري  توثيق  مكتب  اأول  العقارية  امل�صالح  مديرية  افتتحت 

العقارية املوؤمتتة بدم�صق لتوثيق العقود وت�صجيلها خالل يوم واحد، وذلك كا�صتثمار 

الأمتتة  م�رشوع  تطبيق  من  انطالقًا  واأر�صفتها،  العقارية  ال�صحيفة  رقمنة  مل�رشوع 

اخلدمات  تقدمي  بدم�صق  العقاري  التوثيق  مكتب  وي�صمل  لثثالإجثثراءات،  وتب�صيطًا 

ماأذنة  تيامنة،  قاعة،  ميدان  �صاحة،  ميدان  كل من  العقارية يف  للمناطق  العقارية 

ال�صحم، جوبر، دمر ال�رشقية، دمر الغربية، باب ال�صالم، باب اجلابية، عقارات منطقة 

املر�صوم 66 لعام 2012، وهي العقارات الناتة من منطقة تنظيم جنوب �رشق املزة، 

من  عقار   /253/ املزة   ،2650 الرقم  اإىل   2628 الرقم  من  عقار  كفر�صو�صة/23/ 

5944 اإىل 6195.  
العادي  العقاري  العقد  اإن  العقارية، حيث  املكتب قفزة نوعية يف اخلدمة  ويعدُّ 

�صوف يتم توثيقه وت�صجيله خالل يوم واحد فقط، خالفًا ملا هو معمول به حاليًا، 

�صالمة  على  وحفاظًا  لإجنثثثازه،  اأيثثام  اأربعة  اإىل  ثالثة  من  يحتاج  كثثان  العقد  اإن  اإذ 

اإتباعها،  الواجب  التعليمات  و�صع جمموعة من  باملواعيد، مت  والتقيد  الإجثثراءات 

املواطن  يقدمها  التي  لالإ�صبارة  العقاري  التوثيق  مكتب  رئي�ض  بدرا�صة  واملتمثلة 

ليتم تدقيق العقود وت�صجيلها يف قاعدة بيانات ال�صجل العقاري الإلكرتوين وا�صتالم 

العقارية  امل�صالح  مديرية  و�صتقوم  العقد،  ت�صجيل  يوم  بنف�ض  مبا�رشة  عقاري  قيد 

يف دم�صق بافتتاح مكاتب توثيق عقارية موؤمتتة جلميع مناطق دم�صق بعد اأن يتم 

ا�صتكمال رقمنة ال�صحائف العقارية تباعًا.  

اللجنة الوزارية تتابع تنفيذ امل�صاريع يف الالذقية

بنّي مدير املدينة ال�صناعية يف ال�صيخ جنار مبحافظة 

�صمن  املثثدرجثثة  امل�صاريع  جميع  اأن  عجان  حثثازم  حلب 

و�صعت  قثثد  ال�صناعية  للمدينة  الإ�ثثصثثعثثافثثيثثة  اخلثثطثثة 

م�صاريع  وتت�صمن  م�رشوعًا،   22 وعددها  التنفيذ،  يف 

حمطات  وتثثاأهثثيثثل  املثثيثثاه  �صخ  حمطة  لتاأهيل  خدمية 

حتويل الطاقة الكهربائية وتاأهيل املباين الإدارية، ومت 

 1.936 اإىل  و�صلت  بتكلفة  عقودهم  على  الت�صديق 

مليار لرية �صورية بتمويل من جلنة اإعادة الإعمار التي 

بتنفيذ  البدء  اأكد  املحلية. عجان  الإدارة  وزير  يرتاأ�صها 

�صوف  م�رشوعًا   11 وهي  ال�صتثمارية،  املوازنة  م�صاريع 

اإدارة املدينة ال�صناعية، وهي بتكلفة  يتم تنفيذها من 

250 مليون لرية �صورية، وت�صمل م�صاريع خدمية لتاأهيل 
ال�صحي  ال�رشف  كخطوط  التحتية  والبنى  الطرقات 

خالل  تنفيذها  و�صيتم  وغريها،  اجتماعات  قاعة  وبناء 

العام احلايل. ولفت اإىل الإعالن عن ا�صتدراج العرو�ض 

با�صتطاعات كبرية  الكهربائية  الطاقة  ملناق�صة مولدات 

ال�صناعية،  املدينة  لتغذية  وذلثثك  الكهرباء،  وزارة  من 

لإدخال  ال�رشوط  دفرت  من  النتهاء  �صابقًا  جرى  حيث 

كامل  لتغذية  اأكثثرب  با�صتطاعات  كهربائية  جمموعات 

مدينة حلب، اإ�صافة لتغذية املدينة ال�صناعية. مو�صحًا 

مواد  بني  ما  ال�صناعية  املدينة  يف  الإنتاج  اإجمايل  اأن 

نهائيًا  ت�صنيعًا  اإنتاج ومواد م�صنعة  وم�صتلزمات  اأولية 

ي�صل اإىل نحو 12 األف طن �صهريًا، وبذلك يكون حجم 

و�صل  قد  ال�صناعية  جنار  ال�صيخ  مدينة  يف  ال�صتثمار 

اإىل 196 مليار لرية �صورية منذ تاأ�صي�صها حتى الآن. ويف 

�صياق اآخر ك�صف عجان عن درا�صات للعمل على حت�صني 

الهجرة الإيجابية للمن�صاآت ال�صناعية املنت�رشة يف مناطق 

ال�صناعية،  املدينة  داخل  اإىل  لالنتقال  وغريها  �صكنية 

والت�صهيالت  اخلدمات  حت�صني  الدرا�صات  هذه  وت�صمل 

�صبكة  لل�صناعيني، من خالل حت�صني نظام  التي تقدم 

املياه، وتعديل وتطوير نظام ال�صبكة الكهربائية، وخا�صة 

تعرفة ال�رشائح، من خالل اإحداث تعرفة خا�صة باملدن 

عن  منخف�صة  التعرفة  هثثذه  تكون  بحيث  ال�صناعية، 

التعرفة املحددة للمناطق ال�صناعية الأخرية، مبا ي�صكل 

املدينة  اإىل  لالنتقال  ال�صناعية  للمن�صاآت  عامل جذب 

ال�رشائح  تعرفة  تعديل  درا�ثثصثثة  تتم  حيث  ال�صناعية، 

بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والإدارة املحلية، كما اأعلن 

موؤخرًا عن م�رشوع لإقامة ال�صكن الوظيفي، وهو م�رشوع 

�صكني للموظفني �صمن اإدارة املدينة ال�صناعية، و�صيتم 

تخ�صي�ض مبلغ 100 مليون لرية �صورية لإجناز املرحلة 

التوازي مع  وهو على   ،2017 العام  الأوىل منه خالل 

للعمال يف  الثثعثثمثثايل  ال�صكن  لإقثثامثثة  املثثطثثروح  املثث�ثثرشوع 

املن�صاآت ال�صناعية.

البدء بتنفيذ 22 م�رشوعًا للخطة 

الإ�صعافية يف ال�صيخ جنار ال�صناعية
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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 :

الإ�رشاف العام:

 د. �صحر عمران

اإعداد ومتابعة:

م. منال اإبراهيم

م. يو�صف العثمان

م. نريوز عي�صى

الإ�رشاف الفني 

ب�صام عي�صى


