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ما هو السد؟
هــو منشــأة هندســية تقــام فــوق واد أو منخفــض هبــدف حجــز 
أجــل  مــن  امليــاه  علــى  احلفــاظ  منــه  الرئيــس  واهلــدف  امليــاه، 
باإلضافــة  البعيــد،  أو  القريــب  الزمــي  املــدى  علــى  االســتعمال 

الكهربــاء. توليــد  يف  اســتخدامها  إلمكانيــة 
تكمــن أمهيــة الســدود يف توفــر ميــاه الشــرب لبعــض املناطــق 
الــي يقــل فيهــا املــاء باالســتفادة مــن ميــاه األمطــار حتــى ال تذهــب 
مــن  الســدود  ُتعــدُّ  الــري، حيــث  وتوفــر ميــاه ألغــراض  ســدى،  
العوامــل األساســية الزدهــار احليــاة الزراعيــة يف البلــدان الــي تعتمــد 
علــى املــوارد الزراعيــة يف اقتصادهــا وعلــى الثــروة احليوانيــة، ويرتتــب 
علــى بنائهــا توســيع األراضــي املزروعــة مــع تنويــع الزراعــة فيهــا 
وإقامــة مشــاريع زراعيــة ضخمــة، إضافــة إىل توفــر امليــاه للمواشــي 
واملراعــي وإنشــاء مــراع خصبــة هلــا. فمــن أهــم مــا يعــوق زيــادة الثــروة 
احليوانيــة هــو قلــة امليــاه وجفــاف املراعــي، وال بــد أن ننــوه بفعاليــة 
الســدود والــرك يف تلطيــف املنــاخ وبالتــايل زيــادة كميــات األمطــار، 
فقــد يتحســن املنــاخ يف املنطقــة اجملــاورة للســد علــى أثــر إقامته، كما 
ــاء احنــدار الســيول،  ــة مــن االجنــراف يف أثن يســهم يف حفــظ الرتب
وللســدود دور يف زيــادة تدفــق ميــاه الينابيــع، حيــث إن طريقــة جريــان 
ميــاه األمطــار هلــا عالقــة وثيقــة بوجــود الينابيــع أو عــدم وجودهــا، 
ــى شــكل ســيول جتــرف  ــزارة جتــري عل ــا هتطــل األمطــار بغ فعندم
معهــا الرتبــة ويذهــب معظمهــا ســدى، وهــذا الوضــع يتغــر كليــاً 
عنــد إقامــة الســدود، ذلــك أن الســد جيمــع امليــاه وحيفظهــا يف 
ــاه املتجمعــة أن تتســرب  منطقــة حمصــورة، وإذا مــا تيســر هلــذه املي
تدرجييــاً إىل جــوف األرض، فإهنــا تأخــذ جمراهــا الطبيعــي بــن 
ــة. وللســدود  ــون عذب ــاً علــى شــكل عي طبقــات األرض، وتظهــر أحيان
أمهيــة كبــرة يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة األقــل ضــرراً علــى البيئــة 
وبأســعار رخيصــة، واحلفــاظ علــى منســوب امليــاه يف األهنــار، فضــالً 
عــن احلمايــة مــن الفيضانــات الــي هتــدد حيــاة النــاس وممتلكاهتــم. 
ــاً مــا تكــون  ــاة فــإن مناطــق الزراعــة اخلصبــة غالب ومــن واقــع احلي
عرضــة للفيضانــات، وقــد بنيــت ســدود كثــرة يف العــامل للحمايــة مــن 
خماطــر الفيضانــات، وبذلــك تضمــن أيضــاً عــدم رحيــل ســكان تلــك 
املناطــق، وهلــا كذلــك فوائــد ســياحية كثــرة كاالســتفادة مــن حبــرات 
الســدود وجعلهــا مصــدر رئيــس القتصــاد منطقــة التغذيــة اجلوفيــة 

لباطــن األرض ومنــع التصحــر والزحــف الصحــراوي.
ما هي اآلثار السلبية للسدود على البيئة؟

ــر مــن نصــف  ــث إن أكث ــة هندســية، حي رغــم أن الســدود أعجوب
األهنــار الرئيســة يف العــامل شــيدت عليهــا ســدود حبلــول هنايــة القــرن 
العشــرين، مــع ذلــك مل حتــدث مثــل هــذه التغــرات مــن دون خســائر 

علــى البيئــة نذكــر منهــا: 
التعريــة والرتســب: يرتتــب علــى إقامــة الســدود علــى األهنــار 
عواقــب كثــرة ســواء يف املنبــع أم يف اجتــاه املصــب، وذلــك نتيجــة 
تغــر التدفــق الطبيعــي وتصريــف األراضــي، ومــن أكثــر هــذه اآلثــار 
وضوحــاً حــدوث تغيــر يف محولــة الرواســب الطبيعيــة الــي حتملهــا 
العضويــة  واملــواد  الطمــي  وترســب  ســابقاً،  املتدفــق  النهــر  ميــاه 
الصاحلــة للزراعــة يف حــوض الســد، ونقــص يف محولــة الرواســب 
بعــد الســد ممــا يــؤدي إىل زيــادة التــآكل. مثــال: كان هنــر النيــل جيــر 
معــه 124 مليــون طــن ســنوياً مــن هــذه املــواد إىل البحــر، 10 ماليــن 
طــن منهــا ترتســب يف دلتــا النيــل، أمــا حاليــاً فـــ 98% مــن هــذه املــواد 

حيجزهــا الســد، وطبعــاً هــذا ســببٌ لقلــة خصوبــة الرتبــة.
ــاء الســدود  ــة النهريــة: يعــد بن التأثــر علــى النظــم اإليكولوجي
أحــد العوامــل الرئيســة الــي تســهم يف فقــدان أنــواع مــن أمســاك 
امليــاه العذبــة يف مجيــع أحنــاء العــامل، فالســد يُعــدُّ حاجــزاً بــن 
حركــة املنبــع واملصــب حليوانــات النهــر املهاجــرة، فوجــوده مينــع 
هجــرة األمســاك إىل مناطــق وضــع البيــض مــن أجــل التكاثــر، وهــذا 
ــة احمليطــة، ويؤثــر ســلباً يف  مــا يهــدد باخنفــاض أعدادهــا يف البيئ
ــة، كمــا ينقــص عــدد الســكان  ــواع األخــرى يف السلســلة الغذائي األن
الذيــن يعتمــدون علــى األمســاك يف عيشــهم، ونتيجــة ذلــك فقــد 
بُذلــت اجلهــود مــن أجــل مســاعدة األمســاك حتــى تعــر إىل أماكــن 
أخــرى لتضــع بيضهــا فيهــا مــن خــالل  إنشــاء قنــوات تصريــف مليــاه 
ــة مشــكالت. ــى تســتطيع األمســاك أن تنتقــل مــن دون أي الســد حت

اإليكولوجيــة  النظــم  يف  تؤثــر  كثــرة  عوامــل  هنــاك  أنــه  إال 
للنهــر، كالتغــرات يف درجــة احلــرارة، والعــكارة، واألكســجن املنحــّل، 

والتغــرات يف حيــاة النباتــات احملليــة.
إمكانيــة انتشــار أمــراض وبائيــة مائيــة يف منطقــة الســد: إن 
بــطء حركــة امليــاه يف خزانــات الســدود تشــكل بيئــة مناســبة لتكاثــر 
البعــوض والقواقــع والذبــاب والنواقــل الــي حتمــل املالريــا، وداء 

السدود ..أهميتها..آثارها
بنــى اإلنســان الســدود منــذ غابــر العصــور، فقــد بنــى 
احلّثيّــون ســد قطينــة علــى هنر العاصــي، واشــتهر البابليون 
ببنــاء الســدود الصغــرة والقنــوات علــى هنــري دجلــة 
والفــرات، وقــد نّظمــت قوانــن محورابــي كيفيــة اســتخدام 
امليــاه، كمــا بــرع املصريــون القدمــاء بتنفيــذ الســدود علــى 
هنــر النيــل، واشــتهر الرومــان يف إشــادة العديــد من الســدود 
ــت  ــم، وذاع صي ــن إمرباطوريته ــة ضم ــار الواقع ــى األهن عل

العــرب أيضــًا بعــد بنائهــم ســدَّ مــأِرب يف اليمــن.  
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البلهارســيا.
اآلثــار االجتماعيــة الســلبية للســدود: قــد يكــون لبنــاء الســدود 
غــر  تكــون  مــا  وغالبــاً  املــدى،  بعيــدة  اجتماعيــة  عواقــب  أيضــاً 
مقصــودة، فاإلحصائيــات العامليــة تقــدر أن مــا يقــرب مــن ربــع مليــون 
كيلومــرت مربــع مــن األراضــي قــد غمــرت بســبب احتجــاز ميــاه النهــر 

خــالل القــرن املاضــي.
 هــذه بعــض مــن  اآلثــار الســلبية  واألضــرار البيئيــة الي ســببتها 
الســدود، ورمبــا تتمكــن البشــرية يومــاً مــن ابتــكارات جديــدة حلمايــة 
النظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة للنهــر وتلبيــة حتديــات احتياجاتنــا 

مــن الــري والكهربــاء بطــرق أكثــر اســتدامًة.
السدود يف سورية:

إن بنــاء الســدود يف ســورية ظاهــرة قدميــة، ففــي العهــد الرومانــي 
أنشــئت جمموعة من الســدود يف مناطق خمتلفة من ســورية، وبُدئ 
بإنشــاء الســدود يف ســورية يف العصر احلديث بعد االســتقالل بســنة 
ــدئ بإقامــة أول ســد يف ســورية علــى هنــر  واحــدة، ففــي عــام 1974بُ
ــدأت  ــذ منتصــف اخلمســينيات مــن القــرن العشــرين ب الفــرات، ومن
الدراســات املائيــة إلنشــاء الســدود تأخــذ طريقهــا للتنفيــذ، فعملــت 
ســورية علــى اســتثمار ميــاه األهنــار والســيول عــن طريــق مشــروعات 
ــة،  ــوارد املائي ــري، وتضافــرت اجلهــود لالرتقــاء مبســتوى امل كــرى لل
ولتوفــر مــا مــن شــأنه ضمــان احليــاة علــى ســطح األرض وذلــك مــن 
خالل إقامة مشــروعات الســدود، ســعياً وراء حتقيق مســتوى مناســب 
مــن األمــن الغذائــي واالســتقرار االقتصــادي، وكان دائمــاً اهلــدف مــن 
إقامــة الســدود علــى جمــاري األهنــار والســيول ومــن شــق القنــوات إمّــا 
للــري أو لســقاية الثــروة احليوانيــة وتنميتهــا أو الســتغالل امليــاه يف 

توليــد الكهربــاء.
الســورية  األراضــي  يف  املائيــة  الثــروة  تتــوزع 

علــى مثانيــة أحــواض مائيــة رئيســة، ختتلــف 
وباحتوائهــا  مائهــا،  تغذيتهــا ومصــادر  يف 

وكميــات  ناحيــة،  مــن  الســدود  ألعــداد 
امليــاه املختزنــة فيهــا مــن ناحيــة ثانيــة، 
وفيمــا عــدا ســد الفــرات )مــن الســدود 
الرســن  ســد  مــن  وكل  الكبــرة(، 
تلــدو  وســد  قطينــة  حبــرة  وســد 
وكذلــك ســد حمــردة )مــن الســدود 
الســدود  غالبيــة  فــإن  املتوســطة(، 
األخــرى هــي مــن الســدود الصغــرة 

ــوزع الســدود يف ســورية حبســب  تت
حملافظــات  التابعــة  املائيــة  األحــواض 

مــن  سلســلة  إنشــاء  مت  حيــث  القطــر، 
هنــر  علــى  الســورية  األراضــي  يف  الســدود 

الفــرات، اهلــدف منهــا ري األراضــي وتوليــد الطاقــة 
الكهربائيــة وتربيــة األمســاك وتنظيــم جريــان النهــر ملنعــه 

مــن تدمــر القــرى واملــزارع يف أثنــاء فيضانــه. حيــث يعــد ســد الفــرات 
ــًة، وأمههــا ألراضــي ســورية، وليــس فقــط  أكــر هــذه الســدود قاطب
حلــوض الفــرات. وكان لــه أثــر بالــغ يف املشــروعات اإلمنائيــة الســورية، 
والســيما »املشــروع الرائــد« الــذي يعــد مشــروعاً منوذجيــاً حيتــذى 
بــه يف بقيــة األحــواض، كمــا أقيمــت مشــروعات أخــرى بنتيجــة هــذا 
الســد، فعــدا عــن املشــروع الرائــد هنــاك مشــروع مســكنة )حلــب( 

ومشــروع الفــرات األوســط وبئــر اهلشــيم وغرهــا.
ويُعــدُّ ســد البعــث مــن الســدود املهمــة الــي أقيمــت علــى هنــر 
الفــرات، وهــو ســد تنظيمــي توّلــد منــه الطاقــة الكهربائيــة، وســد 

تشــرين أيضــاً مــن الســدود املهمــة يف ســورية. 
نفــذ اثنــا عشــر ســداً علــى هنــر اخلابــور، أمــا هنــر دجلــة فقد أقيم 
يف حوضــه ســبعة ســدود، ســتة منهــا تــروي األراضــي بالراحــة، وســد 
واحــد ُتضــخ مياهــه بشــبكات الــري هــو ســد الســفا، وتعــد املشــروعات 
والســدود املقامــة يف حــوض دجلــة واخلابــور مــن املشــروعات املهمــة، 
كوهنــا تســعى إىل التطويــر االقتصــادي واالســتقرار االجتماعــي، 
وكذلــك تطويــر الصناعــات الغذائيــة والتحويليــة الــي تعتمــد علــى 
املنتجــات الزراعيــة وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، وتشــغيل أكــر 
عــدد مــن الســكان، وزيــادة الدخــل القومــي، وتنميــة 

الثــروة احليوانيــة والســمكية. 
ســداً   39 العاصــي  وادي  أقيــم يف  كمــا 
لغايــات توليــد الطاقــة والــري ودرء أخطــار 
والشــرب  املواشــي  وســقاية  الفيضــان 
اجلوفيــة،  امليــاه  لتغذيــة  والرتشــيح 
قطينــة  حبــرة  ســد  مــن  كل  ويعــد 
وســد الرســن يف حمافظــة محــص، 
وســد حمــردة يف حمافظــة محــاه، مــن 

أهــم الســدود يف حــوض العاصــي.
الســاحل  حــوض  يف  أمــا 
الســوري فقــد نفــذ أكثــر مــن 13ســداً، 
لغايــات الــري والشــرب وتوليــد الطاقــة 
الكبــر  هنــر  ســد  ويعــد  الكهربائيــة، 
الشــمايل وســد 16 تشــرين ومشــروع ري الســن 
الــذي يــروي ســكان حمافظــي الالذقيــة وطرطــوس 

احلــوض.  هــذا  يف  الســدود  مشــروعات  أهــم  مــن 
ومت تنفيــذ جمموعــة مــن الســدود الصغــرة يف حــوض الباديــة 
الســورية، وصــل عددهــا إىل 37 ســداً، ألجــل الشــرب وتربيــة املواشــي 
والرتشــيح ودرء أخطــار الفيضانــات املفاجئــة يف بعــض أوديــة الباديــة 
الســورية وكذلــك ألغــراض الــري، إضافــة إىل هــذه الســدود فقــد 

نفــذ الكثــر مــن الســدود لتخزيــن امليــاه مــن املســيالت.
                                           مديرية سالمة املياه 
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إن نظــم النقــل هلــا تأثــرات هامــة علــى البيئــة، حيــث يشــّكل 
اســتهالك العــامل مــن الطاقــة وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
مــن 20%  إىل 25%. كمــا أنّ انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن قطــاع 
القطاعــات  مــن  قطــاع  أي  مــن  أســرع  مبعــدل  تتزايــد  النقــل 
األخــرى املســتخدمة للطاقــة. ويعــد النقــل الــري مســامهاً رئيســاً 
ــف  ــي أيضــاً. أمــا التكالي ــاب الدخان ــي والضب ــوث اهلــواء احملل يف تل
ــة  ــوث اهلــواء وقل ــل فتشــمل حــوادث الطــرق وتل ــة للنق االجتماعي
النشــاط البدنــي، والوقــت الضائــع مــن األســر واألفــراد يف التنقــل، 
اآلثــار  وهــذه  الوقــود،   أســعار  بارتفــاع  التســبب  إىل  باإلضافــة 
الســلبية تقــع علــى الفئــات االجتماعيــة الــي متتلــك فرصــاً أقــل 
يف امتــالك وقيــادة الســيارات. وتفــرض االختناقــات املروريــة بعضــاً 
مــن التكاليــف االقتصاديــة كإضاعــة وقــت الشــعب، وتباطــؤ وصــول 
الســلع واخلدمــات. هتــدف خطــط النقــل التقليــدي إىل حتســن 
القــدرة علــى احلركــة، خاصــة حركــة الســيارات، لكــن قــد تفشــل 
يف اســتيعاب األثــر األوســع هلــا. الغــرض احلقيقــي مــن النقــل هــو 
ــم والســلع واخلدمــات، واألهــل  الوصــول إىل العمــل ومــكان التعلي
ــة،  ــة حتســن الوصولي ــات جمرّب ــاك تقني ــل هن واألصدقــاء يف املقاب
وتقلــل مــن اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة يف الوقــت ذاتــه، كمــا تديــر 
االختناقــات املروريــة, فاجملتمعــات الــي تعــزز اســتدامة شــبكات 
النقــل اخلاصــة هبــا بنجــاح تعــد جــزءاً مــن برنامــج واســع خللــق 

ــش. ــًة للعي ــة ومالءَم ــر حيوي مــدن )مســتدامة( أكث
احتياجــات  لتعكــس  النقــل  خّطــة  تطويــر  الضــروري  ومــن 
االنتقــال احملــدّدة ملنطقــة التخطيــط ومجيع أشــكال النقــل املتاحة، 
ــة.  مبــا يشــمل املشــي والدرّاجــة وأنظمــة وســائل املواصــالت العام
إنّ املســألة تتمّثــل يف كيفيــة ختطيــط وتصميــم تلــك األنظمــة 
والعناصــر الفرديــة كــي تلبّــي االحتياجــات البشــرية بكفــاءةٍ عاليــة 
يف األســلوب وبتكلفــة فعّالــة، بالشــكل الــذي يســهم يف حتقيــق 

)االســتدامة(.
ــه البــد أن تكــون نقطــة البدايــة للتخطيــط لنظــام نقــل  وعلي
فعّــال التكلفــة و)مســتدام( بيئيًــا مبثابــة خمّطــط اســتخدام األرض 
ومنطــه يف  وكثافتــه  وموقعــه  االســتخدام  طبيعــة  الــذي حيــدّد 

األراضــي الواقعــة يف داخــل منطقــة التخطيــط. 
إنّ نظــم النقــل )املســتدام( تقــدم مســامهة إجيابيــة لالســتدامة 
البيئيــة االجتماعيــة االقتصاديــة واجملتمعــات احملليــة الــي تقدمها, 
حيــث تشــر وســائل املواصــالت )املســتدامة( إىل نظــام نقــل يســتويف 
األعمدة الثالثة لالســتدامة: األشــخاص )االســتدامة االجتماعية(، 
الكوكــب )االســتدامة البيئيــة(، والربــح )االســتدامة االقتصاديــة(. 
يضــع بُعــد )األشــخاص( يف منظومــة وســائل املواصــالت رغبــات 
واحتياجــات األطــراف املعنيــن كنقطــة مركزيــة, إّنمــا تشــر كذلــك 

إىل اجلــودة، وقابليــة العيــش، وإمكانيــة الوصــول إىل املدينــة. 

النقـل المستدام 
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ويف هــذا الســياق البــد مــن مشوهلــا بعنايــة خاصــة لتعزيــز 
املناطــق الضعيفــة اجتماعيًــا يف داخــل املدينــة، والبــد أن تلبّــي 
حلــول وســائل املواصــالت حجــم طلــب املســتخدمن، ليــس فقــط يف 
الوقــت احلاضــر، ولكــن أيًضــا مســتقبالً. يشــر بُعــد )الكوكــب( إىل 
تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، وغــازات الدفيئــة األخــرى, 
وُتعــدُّ الضوضــاء واالســتخدام الفضائــي )املكانــي( مــن املســائل 
الكوكبيــة اهلامــة أيًضــا لقطــاع وســائل املواصــالت. أمّــا الربــح أو 
البُعــد )االقتصــادي( فيشــر إىل اســتدامة نظــام املــرور واملواصــالت 
مــع اخنفــاض التكاليــف االجتماعيــة مثــل تقليــص األثــر البيئــي، 
احلــوادث، والتأخــرات املروريــة، ويشــتمل هــذا البُعــد كذلــك علــى 

ــة. ــة للمــدن ومراكــز املدين اجلــدوى االقتصادي
إنّ الــدول الــي جنحــت يف تعزيــز االنتقــال )املســتدام( هــي تلــك 

الــي وضعــت التوجّهــات الكــرى اآلتية يف حســباهنا:
 ذروة اســتخدام الســيارة: يعتقد كثر من اخلراء أنّ اســتخدام 
الســيارة ســوف يصــل حــد التشــبّع، ومــن ثــمّ ســوف يظــل ثابًتــا علــى 

حنــو معقــول، أو ســوف يهبــط بأســلوب مؤّكد.
ســكان التجمّعــات العمرانيــة املتزايــدة: حبلــول العــام 2050، 
يتوّقــع أن يعيــش 70% مــن ســكان العــامل يف مناطــق عمرانيــة تزيــد 

ــا. ــى نســبة 55% حاليً ارتفاعًاعل

منــط احليــاة اجلديــد جليــل الشــباب: يفّضــل جيــل الشــباب 
العيــش يف املدينــة، واهتمامــه بــاألدوات اجلديــدة ومواقــع التواصــل 

االجتماعــي أكثــر مــن اهتمامــه  بامتــالك ســيارة.
 رفــع الوعــي البيئــي: يســافر األشــخاص منــذ عقــود كثــرة 
ماضيــة، وهــو مــا جيعــل قطــاع النقــل أكثــر مســؤولية عــن انبعاثــات 
اهلــواء. إنّ تقليــل االنبعاثــات الصــادرة عــن قطــاع النقــل جيــب أن 

ــاع السياســة. يتصــدر أهــم النقــاط علــى جــدول أعمــال صنّ
 نــدرة الوقــود األحفــوري: بالرغــم مــن اخنفــاض أســعار الوقــود 

حاليًــا، إال أنّ الوقــود األحفــوري يف ســبيله إىل النضــوب.
مرونــة اجملتمــع: لقــد أوجــدت ســرعة وتــرة تطــوّر تكنولوجيــا 
املعلومــات، مثــة )طريقــة عمــل جديــدة(، حيــث يُعــدُّ األشــخاص 
أكثــر مرونــة )مــن حيــث الزمــان واملــكان( يف ســبيل أداء أنشــطتهم.

 شــيخوخة الســّكان: تؤثــر شــيخوخة الســّكان يف نظــام وســائل 
املواصــالت، حيــث أصبحــت معايــر الســالمة واملوثوقيــة وقابليــة 

ــة. الوصــول أكثــر أمهي
مــع أخــذ تلــك االجتاهــات الكــرى يف احلســبان، أصبــح صنّــاع 
السياســة أكثــر إدراًكا بــأنّ مشــكالت وســائل املواصــالت األكثــر أمهيــة 
غالبًــا مــا ترتبــط باملناطــق العمرانيــة، إّنمــا ينصــب تركيزهــم علــى 
االســتثمارات يف قطــاع وســائل املواصــالت )املســتدامة( يف املناطــق 
العمرانيــة بــداًل مــن الضواحــي. تّتســم املــدن الــي تطــوّرت انطالًقــا 
مــن سياســةٍ حتــدّد مســتخدمي الطريــق والتعامــل مــع االجتاهــات 
االجتماعيــة بشــكل صحيــح خبصائــص مشــرتكة: مفهــوم تطويــر 
ــه االنتقــال، قــوي حيثمــا تتمحــور األنشــطة حــول حمّطــات  موجّ
وســائل املواصــالت العامــة الرئيســة للرتويــج، الســتخدام وســائل 
املواصــالت العامــة، واالســتخدام املكانــي املختلــط )مناطــق املعيشــة، 
العمــل، والراحــة( مــن أجــل تقليــص حجــم الطلــب علــى االنتقــال، 
ووســائل املواصــالت عاليــة اجلــودة يف املدينــة مــع نظــام معلومــات 
ــج  ــة خــاٍل مــن الســيارات ألجــل الرتوي ــز مدين ــاز، ومرك ســفر ممت
لثقافــة ركــوب الدرّاجــات واملشــي، ولزيــادة قابليــة العيــش يف مراكــز 
املدينــة، وإرســاء لوائــح قويــة بشــأن وقــوف الســيارات يف املدينــة 

لتقليــص حجــم االزدحــام املــروري للســيارات.
                       جملة بيئة املدن اإللكرتونية :العدد 18
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النهوض بواقع حمافظة دير الزور وإعادة تأهيل املرافق اخلدمية
احلكومــي  الوفــد  اطلــع 
الداخليــة  وزراء  مــن  املكــون 
والبيئــة  احملليــة  واإلدارة 
واإلســكان  العامــة  واألشــغال 
الــزور  ديــر  مدينــة  زار  الــذي 
ورشــات  عمــل  ســر  علــى 
اخلدمــات الفنيــة العاملــة علــى 
عنــد  العــام  الطريــق  جتهيــز 
دوار البانورامــا وجســر املاحلــة 
وواقــع العمــل يف فــوج اإلطفــاء 
شــوارع  يف  النظافــة  وورشــات 

املدينــة.
خــالل  الــوزراء  واســتوضح 
الســلع  انســياب  آليــة  اجلولــة 
عمــل  وواقــع  وبيعهــا  واملــواد 
املقدمــة  واخلدمــات  الفــرن 

للمواطنــن، وعمــل الورشــات علــى املدخــل الرئيــس ملدينــة 
ــزور يف منطقــة البانورامــا، كمــا زاروا مشــفى الشــهيد  ــر ال دي
الطبيــب أمحــد هويــدي، وتفقــدوا جرحــى اجليــش العربــي 
أرجــاء  يف  وجالــوا  الــزور  بديــر  األســد  ومشــفى  الســوري، 
املشــفى، واســتمعوا مــن املرضــى فيــه عــن اخلدمــات الصحيــة 
املقدمــة للمواطنــن. وقــام الــوزراء بزيــارة حاميــة مطــار ديــر 
الــزور، ووجهــوا التحيــة للمقاتلــن الذيــن صمــدوا يف وجــه كل 

)داعــش(. تنظيــم  شــنها  الــي  اإلرهابيــة  اهلجمــات 
وخــالل زيــارة مســتودعات فــرع اهلــالل األمحــر العربــي 
السوري يف احملافظة أكد وزير اإلدارة احمللية والبيئة املهندس 
حســن خملــوف أن مــا قدمــه فــرع اهلــالل األمحــر بديــر الــزور 
خــالل أشــهر احلصــار يرتقــي إىل مســتوى البطولــة، حيــث 
قدمــوا الشــهداء واجلرحــى يف ســبيل تأمــن وإيصــال املــواد 
الغذائيــة إىل أهــايل املدينــة، وهــم يواصلــون العمــل اجلــاد 
لتقديــم العــون واإلغاثــة لألهــايل، موضحــاً أنــه بعــد النصــر 
الكبــر الــذي حتقــق بفــك احلصــار عــن ديــر الــزور الصامــدة 
كان العمــل الســريع لتأمــن احتياجــات األهــايل فيهــا، حيــث 
مت إيصــال املســاعدات اإلغاثيــة إىل مجيــع األســر، إضافــة إىل 

األدويــة واملــواد الصحيــة واإلغاثيــة الــي يتــم إيصاهلــا بشــكل 
متتابــع لتــوزع جمانــاً علــى األهــايل يف املدينــة، ولفــت الوزيــر 
خملــوف إىل وصــول الدفعــة األوىل مــن املعــدات اهلندســية 
واآلليــات الثقيلــة، إضافــة إىل كل مــا يلــزم لتالميــذ املــدارس 
مــن كتــب مدرســية وحقائــب قرطاســية، حيــث مت توزيعهــا 
الفريــق احلكومــي  أنــه بتضافــر جهــود  جمانــاً، وأشــار إىل 
يتــم العمــل علــى تأمــن كل متطلبــات أهــايل ديــر الــزور بعــد 
ــة  ــة وإغاثي ــواد متويني ــة مــن م ــم كل االحتياجــات األولي تقدي
أنــه  وصحيــة وحمروقــات ومعــدات هندســية وآليــات، مبينــاً 
ســيتم تقييــم االحتياجــات واألضــرار لتقديــم الدعــم احلكومــي 
الــالزم والبــدء بالعمــل، وســتعود ديــر الــزور إىل ألقهــا بســرعة 

ــة. مــع الرتكيــز علــى املشــاريع التنمويــة واإلنتاجي
-لكســر  األوىل  اللحظــة  ومنــذ   _ احلكومــة  أن  يذكــر 
اجليــش العربــي الســوري احلصــار املفــروض علــى مدينــة ديــر 
ــواد  ــف امل ــري لنقــل خمتل ــت عــن إقامــة جســر ب ــزور- أعلن ال
األساســية والغذائيــة لدعــم األهــايل الصامديــن بعــد أن عانــوا 
علــى مــدار أكثــر مــن ثــالث ســنوات مــن ويــالت حصــار إرهابيــي 

)داعــش( .
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وزير اإلدارة احمللية والبيئة يطلع على آلية توزيع مازوت التدفئة عرب البطاقة الذكية يف مدينة القدموس

اطلــع وزيــر االدارة احملليــة والبيئــة  املهنــدس حســن خملــوف 
يف  الذكيــة  البطاقــة  عــر  التدفئــة  مــازوت  توزيــع  آليــة  علــى 
مدينــة القدمــوس بريــف حمافظــة طرطــوس، وخــالل اجلولــة 
الــي رافقــه فيهــا حمافــظ طرطــوس )صفــوان أبــو ســعدى(، أكــد 
الوزيــر خملــوف علــى ضــرورة التوســع بالتجربــة الــي وصفهــا بـــ 

ــة ودقــة العمــل. ــدة(، مشــيداً باجلهــود املبذول )اجلي
كمــا اطلــع الســيد الوزيــر علــى ورشــة العمــل الــي أقيمــت 
ــات  لـــ 115 مشــاركة مــن أســر الشــهداء بالقدمــوس حــول النبات
عمــل  فــرص  خلــق  هبــدف  منهــا  االســتفادة  وآليــة  الطبيــة 
للمشــاركات، مؤكــداً علــى  دعــم الــوزارة هلــذه املشــاريع لتصــل إىل 

االســتثمار األفضــل للثــروات الوطنيــة.

مبناســبة اليــوم العاملــي حلمايــة األوزون، وحتــت شــعار )رعايــة 
مجيــع أنــواع احليــاة علــى كوكبنــا(، أقامــت وزارة اإلدارة احملليــة 
والبيئــة احتفاليــة يف مبنــى الــوزارة ختللهــا عــرض لإلجــراءات الــي 
اختذهتــا الــوزارة يف هــذا اجملــال وأمهيــة تطبيــق بنــود اتفاقيــة فيينــا 
وبروتوكــول مونرتيــال حــول املــواد املســتنفذة لطبقــة األوزون، كمــا 
ختلــل االحتفاليــة عــرض فيلــم قصــر يوضــح أمهيــة احملافظــة 

علــى طبقــة األوزون.
املهنــدس حممــد  والبيئــة  اإلدارة احملليــة  وزيــر  معــاون  أكــد 
وضــاح قطمــاوي أن ســورية جنحــت يف التزامهــا بأحــكام بروتوكــول 
حددهــا  الــي  التحديــات  اجتيــاز  ويف  وتعديالتــه  مونرتيــال 
الروتوكــول مــن حيــث حتقيــق اخلفــض املســتهدف مــن اســتهالك 
ــواد املســتنفذة لطبقــة األوزون، مشــراً إىل أن ســورية ختلصــت  امل
مــن اآلثــار الضــارة للغــازات املســببة لالحتبــاس احلــراري واملضــرة 
بطبقة األوزون بنسبة وصلت إىل 98 % واستبدلتها بغازات صديقة 
للبيئــة، مبينــاً أنــه )رغــم األضــرار البيئيــة الكبــرة الــي تســببت هبــا 
احلــرب اإلرهابيــة علــى ســورية مت وضــع برنامــج خــاص لوقــف 

بالبيئــة  املضــرة  املــواد  اســتراد 
األوزون،  بطبقــة  واخلاصــة 
القانونيــة  اإلجــراءات  وحــددت 
والرخــص الــي متنــح للمنشــآت 
الصناعيــة الــي تنتــج التجهيزات 
الــي تســتفيد مــن هــذه الغــازات، 
الغــازات  باســتخدام  وألزمتهــا 

البديلــة الصديقــة للبيئــة(.

مــن جهــة أخــرى بيَّــن مديــر ســالمة الغــالف اجلــوي يف الــوزارة 
املهنــدس إبراهيــم العــالن أن محايــة طبقــة األوزون هــي قضيــة 
عامليــة تتطلــب تضافــر جهــود مجيــع دول العــامل، معتــرا أن أي 
إجــراء يتــم اختــاذه هبــذا اخلصــوص بشــكل منفــرد مبعــزل عــن 
اجملتمــع الــدويل غــر كاف، لذلــك اهتمــت االتفاقيــات الدوليــة 
هبــذه القضيــة، وكانــت ســورية مــن أوائــل الــدول الــي انضمــت إليهــا 

والتزمــت ببنودهــا. 
مديــر بيئــة دمشــق املهندســة وديعــة جحــا حتدثــت مشــرة 
إىل اإلجــراءات الــي اختذهتــا املديريــة حلمايــة البيئــة والتأكــد 
ــق االشــرتاطات  ــة والســياحية بتطبي ــزام املنشــآت الصناعي مــن الت
والقوانن البيئية، كما أشــارت إىل أن املديرية تقوم مبنح املوافقات 
البيئيــة إلجــازات اســتراد املــواد الكيميائيــة واملبيــدات واألمســدة 
وتتأكــد مــن وجــود املســتودعات املطبقــة لالشــرتاطات البيئيــة يف 
ختزيــن املــواد بطريقــة فنيــة وصحيــة، فضــالً عــن مراقبــة ميــاه 
الشــرب خاصــة يف مراكــز اإلقامــة املؤقتــة، كمــا تتخــذ اإلجــراءات 
املناســبة حــول إدارة النفايــات بالتنســيق مــع مديريــة النظافــة 
أن  جحــا  وذكــرت  ومعاجلتهــا 
هنــاك إجــراءات تتعلــق بالنفايــات 
الطبيــة وتتــم معاجلتهــا، بطريقــة 
علميــة ملنــع تأثرهــا الضــار علــى 
البيئــة، إضافــة إىل توعيــة املشــايف 
لاللتــزام بالدليــل الوطــي إلدارة 

النفايــات الصحيــة.

احتفالية يف اليوم العاملي حلماية األوزون.. 




