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وفد حكومي خدمي يف املنطقة الساحلية
املهنــدس عمــاد مخيــس  الــوزراء  رئيــس جملــس  الســيد  قــام 
املهنــدس حســن خملــوف  والبيئــة  والســيد وزيــر اإلدارة احملليــة 
ــة  ــه بتدشــن عــدد مــن املشــاريع التنموي ــوزاري املرافــق ل والوفــد ال
يف حمافظــي طرطــوس والالذقيــة )مشــروع متحلــق الســيد الرئيــس 
بشــار األســد يف املدخــل اجلنوبــي مبحافظــة طرطــوس، ومشــروع 
ــة لتأمــن  ــي ومشــروع خــط جــر القمصي عقــدة الشــيخ صــاحل العل
ــة الشــرقي الــذي  ــق جبل ــاه الشــرب مبحافظــة طرطــوس ومتحل مي
يبلــغ طولــه 4200 م ومبنــى كليــة طــب األســنان اجلديــد يف جامعــة 
تشــرين, إضافــة إىل معمــل األلبــان واألجبــان ومعمــل األعــالف يف 

ــة احلفــة .  ــو، ومشــروع حتويل منشــأة مبقــرة فدي

أوصــل فــرع اهلــالل األمحــر العربــي الســوري بدرعــا 5000 ســلة غذائيــة ومثلهــا مــن أكيــاس الطحــن مقدمــة مــن برنامــج الغــذاء 
العاملــي إىل مخــس بلــدات مبنطقــة حــوض الريمــوك بريــف درعــا الغربــي كدفعــة أوىل مــن خطــة االســتجابة اإلنســانية املقــررة.

أصــدر وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف قــراراً مت مبوجبــه توزيــع مبلــغ قــدره مليــاران وتســعمئة مليــون لــرية 
ســورية علــى جمالــس املــدن والبلــدان والبلديــات، وذلــك عــن الربــع الثالــث هلــذا العــام، هبــدف متويــل ودعــم الوحــدات اإلداريــة يف 

احملافظــات لتغطيــة نفقاهتــا اإلداريــة واخلدميــة.

توزيع مليارين وتسعمئة مليون لرية سورية على جمالس املدن والبلدان والبلديات

اهلالل األمحر يوزع 5 آالف سلة غذائية يف حوض الريموك

أهنــت مديريــة املصــاحل 
العقاريــة يف حمافظــة محاة 
أمتتــة الصحيفــة العقاريــة 
محــاة  مبدينــة  األوىل 
والــي تضم/125000/عقــار 
الســجالت  حتويــل  عــر 
مــن  العقاريــة  والبيانــات 
إىل  الورقيــة  الصيغــة 
الصيغــة اإللكرتونيــة هبــدف 
وحفظهــا.  وثوقيتهــا  زيــادة 

تنهــي  العقاريــة  املصــاحل 
أمتتــة الصحيفــة العقارية 

األوىل يف محــاه

إعادة اإلعمار يبدأ من ملكية العقار
احملليــة  اإلدارة  وزارة  شــاركت 
والبيئــة /املديريــة العامــة للمصــاحل 
العقاريــة/ يف املعــرض التخصصــي 
»إعــادة إعمــار ســورية« بدورتــه الرابعة 
يف مدينــة املعــارض بدمشــق، تأكيــداً 
يف  العقاريــة  امللكيــة  أمهيــة  علــى 
ــة األساســية يف رســم أي  كوهنــا اللبن
ــار يف ســورية أو  ــادة اإلعم خطــة إلع

لتنفيذهــا.
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لالطالع على نشاطات الوزارة ميكنكم متابعة صفحتنا على الفيس بوك : 
)) وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في سورية ((

إجنــاز ورشــات عمــل حــول إعــداد وثيقــة املســامهات 
املنــاخ  لتغيــري  باريــس  اتفــاق  إطــار  يف  وطنيــاً  احملــددة 
بالتعــاون بــن وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة وبرنامــج األمــم 

.  UNDP املتحــدة اإلمنائــي

تقــوم وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة بتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع 
الطاقــات املتجــددة يف عــدد مــن احملافظــات، حيــث نفــذت الــوزارة 
عــدداً  الشمســية  بالطاقــة  اآلبــار  ميــاه  يف جمــال مشــاريع ضــخ 
ــذ  ــاء مــن تنفي مــن املشــاريع يف حمافظــة ريــف دمشــق، ومت االنته
مشــروع ضــخ ميــاه بئــر صحنايــا الزراعــي بالطاقــة الشمســية، ضــخ 
ميــاه بئرمعلــوال، كمــا مت تنفيــذ مشــروع لضــخ ميــاه بئــر قريــة 
احلمــرية الزراعــي، ومشــروع ضــخ ميــاه بئــر قريــة حــال الزراعــي، 
ويتــم حاليــاً تنفيــذ مشــروع ضــخ ميــاه بئــر رأس العــن الزراعــي 
ــة وقــارة والنبــك  بالطاقــة الشمســية يف مناطــق عــن التينــة واجلب
وديــر عطيــة، كمــا قامــت الــوزارة بتنفيــذ مشــاريع إنــارة الشــوارع 
بالطاقــة الشمســية يف حمافظــات ريــف دمشــق وحلــب والالذقيــة 

وطرطــوس ومحــاه ومحــص.

تنفــذ  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزارة 
جمموعــة من مشــاريع الطاقــات املتجددة 

يف عــدد مــن احملافظــات الســورية

تعاون دويل
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احملليــة  اإلدارة  وزارة  للبيئــة  الوطــي  باليــوم  احتفــااًل 
والبيئــة تطلــق محــالت نظافــة يف احملافظــات كافــة

بالتزامــن مــع التحضــريات لالحتفــال باليــوم الوطــي للبيئــة 
الــذي يصــادف يف األول مــن شــهر تشــرين الثانــي، والــذي يقــام 
ــا الغــايل نبــي(  ــا حنمــي ... وطنن هــذا العــام حتــت شــعار ) بيئتن
األنشــطة  مــن  جمموعــة  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزارة  تنفــذ 
ــة والتوعويــة ومحــالت النظافــة يف احملافظــات  ــات البيئي والفعالي

كافــة اعتبــاراً مــن 21/ 10/ 2018 حتــى هنايــة العــام .
وتنطلــق محــالت النظافــة مــن حمافظة ريف دمشــق )جرمانا، 
ــا،...(،  ضاحيــة قدســيا، ضاحيــة األســد، صحنايــا، أشــرفية صحناي
ويتــم تباعــاً تنفيــذ هــذه احلمــالت يف احملافظــات كافــة هبــدف 

حتســن الواقــع البيئــي واحلفــاظ علــى النظافــة العامــة.

أصــدر الســيد الرئيــس بشــار األســد املرســوم رقــم /304/ املتضمــن أمساء أعضــاء جمالس 
احملافظــات الفائزيــن بانتخابــات اإلدارة احملليــة، واملرســوم رقــم /305/ املتضمــن أمســاء 
أعضــاء جمالــس مــدن مراكــز احملافظــات الفائزيــن بانتخابــات اإلدارة احملليــة الــي جرت 

بتاريخ 2018/9/16. 
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أن ميلــك اإلنســان بيئــًة نظيفــًة خاليــًة مــن التلــوث فتلــك 
خطــوةٌ باجتــاه رُقيِّــه وتقدّمــه )صحيــاً واجتماعيــاً وبيئيــاً(، كمــا 
أهنــا خطــوةٌ علــى طريــق النهــوض بالوطــن واالســتمرار يف منــوِّه 
وازدهــاِره . ومقيــاس تطــوِر اجملتمعــات البشــرية حتكمُــه معايــري 
ــًة  ــا خالي ــة والســعيُ إىل جعله ــام بالبيئ ــا االهتم عــدّة يف مقدمته
ــارُه الســلبيُة  ــذي تنعكــس آث ــوث ال مــن أيِّ شــكٍل مــن أشــكال التل
علــى حيــاة النــاس، فالبيئــُة الســليمة مــن التلــوث دليــُل وعــي 
اجملتمــع الــذي يعيــش فيهــا ومؤشِّــرُ حــرِص أفــراده علــى صحتِهــم 

وســالمتِهم.
اإلنســان أمثــن مــا يف الوجــود، ووجــوده وســالمته مرتبطــان 
بســالمة البيئــة الــي يعيــش فيهــا ويتفاعــل مــع مكوناهتــا ومواردهــا 
املختلفــة، ولإلنســان دور كبــري يف احملافظــة علــى البيئــة وعلــى 
ســالمة نظمهــا البيئيــة، فعنــد حــدوث أي خلــل يف تــوازن النظــام 
البيئــي أو أحــد مكوناتــه فــإن ذلــك ينعكــس علــى اإلنســان بصــورة 

مباشــرة.
ومســألة احلفــاظ علــى البيئــة ليســت مســألة تنظمهــا القوانــن 
وحدهــا، بــل هــي مســألة تربويــة بالدرجــة األوىل يدعــم جناحهــا 
ختطيــط توعيــة بيئيــة تشــارك فيها فئــات اجملتمع ومتخذو القرار، 
ــا باملشــكالت  ــق وعيه ــات اجملتمــع وتعمي ــه فئ ــب توجي وهــذا يتطل

البيئيــة الــي تواجههــا يف حياهتــا اليوميــة 
وحثهــا علــى انتهــاج ســلوك قويــم جتــاه 
البيئــة، ومراعــاة أصحــاب القــرار للبعــد 

البيئــي يف القــرارات املتخــذة.
ــة العمــل البيئــي  وانطالقــاً مــن أمهي
وضــرورة خلــق صــالت تعاون وتنســيق بن 
خمتلــف الفعاليــات احلكوميــة واجلهــات 
اخلاصــة واملنظمــات والنقابــات، وتكريســاً 
للمادة 27 من دستور اجلمهورية العربية 
الســورية الــي تنــص علــى »محايــة البيئــة 
مســؤولية الدولــة واجملتمــع، وهــي واجــب 
يــوم  اعتمــاد  مت  مواطــن«،  كل  علــى 
وطــي للبيئــة وفــق القــرار رقــم 1/9800 
بتاريــخ 2014/6/17، ونــص علــى إحــداث 
ــوم األول مــن  ــة هــو الي ــوم وطــي للبيئ ي
شــهر تشــرين الثانــي مــن كل عــام ليكــون 
مناســبة للتذكــري بأمهيــة احلفــاظ علــى 
البيئــة ومواردهــا، والتوجــه حنــو اإلنســان 
ــاً  نفســه وســلوكه البيئــي معرفــًة ووجدان

ومهــارة .
ــة تتوجيــاً  ــوم الوطــي للبيئ ويعــد الي
واألهليــة  احلكوميــة  اجلهــات  جلهــود 
والشــعبية الــي تعنــى بالعمــل البيئــي، 

حيــث تنامــى االهتمــام بالشــأن البيئــي خــالل العقــد األخــري يف 
ســورية بشــكل ملحــوظ، وأدرج مفهــوم محايــة البيئــة والتنميــة 
)املســتدامة( يف خطــط احلكومــة ومشــاريع الــوزارات ذات العالقــة، 
كمــا أحدثــت اجملالــس واهليئــات واملديريــات املختصة، ومت تشــجيع 
تأســيس اجلمعيــات البيئيــة لتعزيــز مشــاركة اجملتمــع احمللــي يف 
ــن  ــد مــن القوان ــة . وصــدر العدي ــة وخطــط التنمي ــة البيئ محاي
إىل  الراميــة  التشــريعية  واملراســيم 
محايــة البيئــة واحلفــاظ عليهــا، كمــا مت 
تدشــن واســتثمار العديــد مــن املشــاريع 
ــوارد  ــة إىل إدارة امل االســرتاتيجية اهلادف
البيئيــة . وهبــدف محاية البيئة ومواردها 
رقــم  البيئــة  قانــون  صــدر  الطبيعيــة 
/12/ عــام 2012 والــذي ينظــم التوجــه 
حنــو الطاقــات املتجددة، ومت اســتحداث 
الضابطــة البيئيــة لرفــد عمــل املفتشــن 
إعفــاء  القانــون  وتضمــن  البيئيــن، 
التجهيــزات والتقنيــات واملــواد املســتوردة 
أو  تقليــص  أو  بتفــادي  تســمح  الــي 
القضــاء علــى أشــكال التلــوث مــن 50% مــن 
الرســوم اجلمركيــة ، وحصــول كل شــخص 
اعتبــاري يقــوم بنشــاطات  أو  طبيعــي 
تســاهم يف احملافظــة علــى البيئــة علــى 
اليــوم  ويشــكل  ضريبيــة.  ختفيضــات 
الوطــي للبيئــة مناســبة إلعــادة النظــر 
بسياســات العمــارة اخلضــراء يف ســورية 
وتأمــن آليــات تنفيــذ مشــاريع اإلدارة 
البيئيــة املتكاملة،إضافــة إىل رفــع ســوية 

واقــع النظافــة يف مجيــع احملافظــات.

بيئتنا حنمي ... وطننا نبي
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البيئــة ذات أمهيــة كبــرية لإلنســان، فهــي أصــل نشــأته وفيهــا 
البيئيــة  املشــكالت  وتعــد  أجلــه،  ويُقضــى  ميــوت  وعليهــا  حييــا 
مشــكالت ســلوكية بالدرجــة األوىل، وإن اإلنســان بســلوكه اخلاطــئ 
جتــاه البيئــة هــو املســؤول األول عــن اخللــل الــذي أصــاب البيئــة 
ومــا تولــد عــن ذلــك مــن مشــكالت بيئيــة، ومنهــا التصحــر وتراجــع 
التنــوع احليــوي والتلــوث بأنواعــه املختلفــة والتغــريات املناخيــة 

....إخل وثقــب األوزن 
لــذا جيــب أن يســعى اإلنســان إىل احملافظــة علــى ســالمة النظام 
البيئــي عــن طريــق التخلــص الصحــي مــن النفايــات، حيــث متثــل 
النفايــات املــواد الــي تنتجهــا الكائنــات احليــة يف البيئــة الطبيعيــة 
مصــادر  باعتبارهــا  معهــا  النظــام  هــذا  ويتعامــل  هبــا،  احمليطــة 

ميكــن اســتخدامها بفاعليــة ضمــن دورة منظمــة، ويتمّثــل دور 
األســرة واألفــراد يف التخلــص منهــا بطــرق صحيــة 

ــة  ــق املوازن ــة عــن طري ــى البيئ للمحافظــة عل
بــن كميــة املشــرتيات ومقــدار االســتهالك، 

متعــددة  مــواد  اســتخدام  عــن  فضــالً 
كيــس  اســتخدام  مثــل  االســتعمال، 
القمــاش بــداًل مــن أكيــاس النايلــون 
الي تستخدم ملرة واحدة. كاستخدام 
مــن  بــداًل  الزجاجيــة  القواريــر 
الورقيــة، وإعــادة اســتخدام فضــالت 
كطعــام  الغذائيــة  واملــواد  املطبــخ 

للطيــور واملواشــي وبعــض احليوانــات 
األخــرى، إضافــة إىل ختمــري الفضــالت 

واســتخدامها  صحيــة  بطــرق  العضويــة 
كســماد عضــوي للنباتــات واملزروعــات

كمــا أن لألفــراد دوراً كبــرياً يف احلــد مــن التلوث 
البيئــي عــن طريــق حفــظ الطاقــة مــن خــالل التقليــل مــن 

اســتخدام الســيارات، والزيــت والفحــم احلجــري، وتوفــري الطاقــة 
الكهربائيــة عــن طريــق اســتخدام األجهــزة املنزليــة واملصابيــح عاليــة 
الكفــاءة، باإلضافــة إىل إطفــاء املصابيــح واألجهــزة غــري املســتخدمة.

ســلوك األفــراد يرتبــط مبــدى ســالمة وصحــة البيئــة مــن خــالل 
اجتاهــات خمتلفــة، منهــا العنايــة باألراضــي الزراعيــة عــن طريــق 
ختصيــب األرض، وإضافــة املــواد العضويــة، وتنويــع زراعــة احملاصيــل 

حنن والبيئة... وبناء الوطن
علــى  احملافظــة  هبــدف  منتظمــة،  زراعيــة  دورة  الزراعيــة ضمــن 
التــوازن البيولوجــي يف النظــم الزراعيــة, وتطبيــق ســلوكيات إجيابيــة 
جتــاه املراعــي والغابــات, وتقليــل التلــوث البيئــي بأنواعــه املختلفــة, 
والتعــاون واملشــاركة يف املشــاريع البيئيــة، والبــدّ مــن العمــل علــى 
تنميــة الوعــي البيئــي الكامــن يف معرفــة احلقــوق والواجبــات حنــو 
البيئــة احمليطــة، وتقديــم االحــرتام واألخــالق االجتماعيــة جتاههــا.

علــى  احملافظــة  يف  اجملتمعيــة  املؤسســات  دور  يظهــر  وهنــا 
البيئــة، حيــث تلعــب املؤسســات اجملتمعيــة دوراً مهمــاً يف احملافظــة 
علــى البيئــة عــن طريــق زيــادة الوعــي مبخاطــر التلــوث البيئــي 
وتطويــر املعرفــة البيئيــة، فاجلهــات اإلداريــة واألجهــزة املســؤولة تعــد 
ذات أمهيــة كبــرية يف احملافظــة علــى البيئــة، فهــي الــي تصــدر 
القوانــن والتشــريعات الــي مــن شــأهنا احلــد مــن خطــر التلــوث 
البيئــي، وتنــص هــذه القوانــن علــى منــع اســتخدام 
املــواد الكيماويــة الضــارة الــي تؤثــر يف حيــاة 
ــة، كمــا تقــوم هــذه اجلهــات  ــات احلي الكائن
قياســية  مواصفــات  بوضــع  اإلداريــة 
األنــواع  ملواكبــة  باســتمرار,  متجــددة 
املؤسســات  أمّــا   . للتلــوث  املختلفــة 
باجلامعــات  واملتمثلــة  التعليميــة 
واملعاهــد التعليميــة واملــدارس وتقــوم 
بالتفاعــل والتأثــري يف األفــراد بشــكل 
مباشــر, لــذا جيــب اســتغالل ذلــك يف 
وضــع مناهــج وخطــط دراســية هتتــم 
بدراســة البيئــة والتلــوث البيئــي بأنواعــه، 
منــه,  للتخلــص  الصحيحــة  والطــرق 
وكذلــك املؤسســات العلميــة واملراكــز البحثيــة 
فــال ينحصــر دورهــا علــى تقديــر حجــم امللوثــات 
يف البيئــة، لــذا جيــب أن تطــوّر هــذه املؤسســات مــن أدائهــا 
حنــو البيئــة عــن طريــق تقديــم أحبــاث علميــة هتــدف إىل معاجلــة 
التلــوث البيئــي بأنواعــه، واحلــد مــن اســتخدام املــواد امللوثــة للبيئــة, 
أيضــاً فــإنّ اهليئــات اإلعالميــة تســاهم يف زيــادة الوعــي البيئــي، 
ونشــر املعرفــة بالطــرق الفعّالــة للتخلــص مــن النفايــات والفضــالت، 
كمــا تعمــل علــى توضيــح خماطــر التلــوث البيئــي واآلثــار الســلبية 

ــه. الناجتــة عن
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إعـــــــادة اإلعمــــــار واســـــرتاتيجيــــــات البنـــــــاء
كثــري مــن دول العــامل  خرجــت مــن أتــون احلــروب الــي 
مزقــت اخلدمــة العامــة مــن أجهــزة وُنظــم, ولــذا فإهنــا كانــت يف 
حاجــة إىل تدخــل ســريع وعاجــل إلعــادة بنــاء ُقــدرات اخلدمــة 
العامــة واإلدارة املدنيــة واخلدمــات احملليــة، لضمــان التنميــة 
)املُســتدامة(، والــي بدورهــا ُتعــد شــرطاً الزمــاً الســتمرار األمــن 

والســلم .
ُتعــد إعــادة اإلعمــار والتنميــة بعــد تســوية النزاعــات مــن 
واألحبــاث  الدراســات  أغلــب  يف  األساســية  االســرتاتيجيات 
اإلنســانية املعنيــة بالكــوارث واحلــروب, وترتكز حــول بناء وحفظ 
الســالم، وقــد ظهــرت توجهــات جديــدة تســعى إىل تعميــم عمليــة 
إعــادة اإلعمــار والبنــاء بتقويــة ُنظــم اخلدمــة املدنيــة، وذلــك يف 

ــة. ــادرات التنموي مــا يتعلــق باملُب
تكامــل  عمليــة  تيســري  إىل  القــرار  أصحــاب  عــادةً  يســعى 
جهــود إعــادة اإلعمــار والتنميــة وإدراجهــا ضمــن اإلطــار الواســع 
ألهــداف التنميــة, برتكيــز اجلهــود واالنتبــاه إىل اإلجــراءات الــي 
تــؤدي إىل متهيــد طريــق النمــو وإعــادة اإلحيــاء والبنــاء، يف ظــل 
وجــود إطــار اســرتاتيجي واضــح الســتخدامه كمرجــع معيــاري.

ُتشــري الــدروس املُســتفادة مــن اخلــرات والتجــارب الســابقة 
يف جمــال جهــود إعــادة اإلعمــار والتنميــة، إىل العديــد مــن نقاط 
الضعــف علــى املســتويات كافــة، وهــي تــرتاوح مــا بــن املفاهيــم 
واالســرتاتيجيات والتطبيقــات, وعلــى ســبيل املثــال إنشــاء منــاذج 
إلعــادة اإلعمــار والتنميــة، منقولــة أو مســتوحاة مــن اخلــارج، 
ومبشــاركة جمتمعيــة ضئيلــة جــداً أو حتــى مــن دون أي مُشــاركة, 
ُتركــز يف معظمهــا علــى بعــض جوانــب إعــادة اإلعمــار والتنميــة، 
وخاصــة موضــوع نــزع األســلحة، والتســريح وإعــادة التوطــن، 
و/أو الدمــج, ولكــن الرامــج الفعالــة هــي املبنيــة علــى جتــارب 
مأخــوذة مــن منــاذج مُفصّلــة وتنمويــة وشــاملة، وال تغفــل البعــد 
البيئــي, والــي تســتفيد مــن دون تــنٍّ مطلــق ملخرجــات ورش 
البحثية/الدراســية,  والزيــارات  واملؤمتــرات،  اإلقليميــة،  العمــل 
ــاء  وبطبيعــة احلــال ال تغفــل عــن حمــاور األساســية كإعــادة بن
ــم اخلدمــات,  ــى تقدي ــة عل ــدرة الدول ــاء ُق اخلدمــة العامــة, وبن
مــع الرتكيــز علــى إدارة املــوارد البشــرية وتطويرهــا، واكتســاب 
املهــارات، وإعــداد خُطــط اســرتاتيجية للتنفيــذ، ورفــع ُقــدرات 
املؤسســات القائمــة, وتعزيــز دور التشــاركية وتنظيــم الدولــة مــن 
خــالل وحــدات إداريــة صغــرية، مبــا يف ذلــك تعزيــز, وإعــادة 
التقنيــات  ذلــك  ويشــمل  اإلداريــة،  اهليــاكل  وتطويــر  تنظيــم 
احلديثــة يف املعلومــات واالتصــاالت والتمويــل واملــوارد البشــرية 
علــى  الرتكيــز  مــع  الفســاد  وحماربــة  احلوكمــة,  ومتطلبــات 
ــات وضبــط ســلوك املســؤولن وتوفــر  النظــم واإلجــراءات واآللي

اإلرادة السياســية لتطبيــق االتفاقيــات وخُطــط العمــل.
تقــدم املراجــع العامليــة تصنيفــات خمتلفــة جلملــة األنشــطة 
إعــادة اإلعمــار، مثــل إنشــاء وســائل إعــالم  يف اســرتاتيجيات 
وانتخابــات  والســلم,  احلــرب  عــن  بديلــة  وتقاريــر  بديلــة 

ومؤسســات وأنشــطة حكوميــة لتعزيــز العمــل الشــبابي ودعــم 
الســكانية  اجملموعــات  مســتوى  علــى  االجتماعيــة  السياســات 
وخلــق مصــادر الدخــل، ودعــم اإلصالحــات يف قطــاع التعليــم 
ومبــادرات التثقيــف الســلمي, والفعاليــات الثقافيــة, وانتخابــات 
جمالــس حمليــة, ومتكــن املــرأة، وإعــادة دمــج العائديــن مــن 
اللجــوء لبنــاء اجملتمعــات وحتضــري تشــكيل منظمــات قائمــة 
علــى اجملتمــع نفســه، مــن أجــل زيــادة مشــاركة املواطنــن يف 
ــة  ــوارد احمللي ــة امل ــي وتعبئ ــى املســتوى احملل ــرارات عل اختــاذ الق
لتطويــر وتشــجيع التخطيــط اإلمنائــي احمللــي، إلعــادة تأســيس 

ســكان جمتمــع حملــي مســتقرين.

6



وطن الياسمين

إعـــــــادة اإلعمــــــار واســـــرتاتيجيــــــات البنـــــــاء

وعلــى مــا ســبق ال بــد مــن إعــادة ترميــم وتنشــيط وتطويــر 
القطاعــات االقتصاديــة الســورية، ويف مقدمتهــا القطاعــات الــي 
تضــررت كثــرياً خــالل ســنوات احلــرب، مثــل الصناعــة والزراعــة. 
وال بــد أيضــاً مــن وضــع خمطــط شــامل عقالنــي وواقعــي، 
ــم الوقائــع  ــات مجــع املعلومــات، وتقيي ــر تقني يبنــى علــى تطوي

امليدانيــة، ووضــع خمطــط إلدارة خماطــر الكــوارث.
إن إعــادة توطــن النازحــن العائديــن إىل ســورية، ســواء إىل 
مناطقهــم ومدهنــم وبلداهتــم وقراهــم، أم إىل مناطــق أخــرى، 
تتطلــب توفــري الســكن واخلدمــات األساســية وفــرص العمــل. 
هنــاك أيضــاً مناطــق ومــدن غنيــة بإرثهــا الرتاثــي العظيــم، مثــل 

حلــب ومحــص وتدمــر، فتتطلــب وضــع وتطويــر برامــج تنظيــف 
وإعــادة تأهيــل وترميــم وإعــادة بنــاء حيــرتم طابعهــا الرتاثــي 

التارخيــي احلضــاري وحيافــظ عليــه.
حدائــق  حلــظ  تتطلــب  الســكنية  واجملمعــات  فاملســاكن 
ومســاحات عامــة، ومكاتــب حكوميــة، ومتاجــر ومســاحات جتاريــة 
وأســواق . يــرز هنــا دور مميــز وخــاص للمجالــس احملليــة يف 
احملافظــات والبلديــات، ودور نشــيط ومبــادر للقطــاع اخلــاص، 
ودور قيــادي للدولــة، مــن خــالل إنشــاء شــركات عقاريــة يف املــدن 
الكــرى، وكذلــك تنشــيط مشــاريع حمليــة يف كل املناطــق.إنّ كل 
ذلــك جمتمعــاً يشــكل سياســة وطنية شــاملة ومتكاملــة العناصر، 
ترتكــز علــى وضــع تشــريعات جديــدة مالئمــة ملرحلــة إعــادة 
اإلعمــار، يلحــظ فيهــا دورٌ كبــريٌ للقطــاع اخلــاص، واجملتمــع 
املدنــي مــن خــالل منظماتــه ومجعياتــه. مــن املهــم جــداً أن يتــم 
درس وتقييــم وحتديــد املخاطــر البيئيــة، وفــرص تشــكيل وتقييــم 
السياســة واخلطــط والرامــج التنمويــة املناســبة, وميكــن هلــذه 
السياســات أن تتيــح فــرص التنميــة )املســتدامة(، آخــذة بعــن 

ــار الظــروف اخلاصــة بســورية . االعتب
إنّ لســنوات احلرب يف ســورية آثاراً بيئية كبرية، مباشــرة 
ــك  ــش، وكذل وغــري مباشــرة، تطــال الصحــة البشــرية والعي
 : مثــل  املباشــرة،  فاآلثــار  البيئيــة,  املنظومــات  خدمــات 
التســربات الكيميائيــة، وال ســيما الزيــوت ومشــتقات البــرتول 
واملــواد الصناعيــة الكيميائيــة، والنفايــات مــن كل األصنــاف 
واألنــواع، ويف املقدمــة منهــا النفايــات اخلطــرة، وكذلــك 
واألوســاط  الطبيعيــة  املــوارد  وتلويــث  األرضيــة،  األلغــام 
البيئيــة مــن هــواء وميــاه جوفيــة وســطحية وتربــة، وتدمــري 
والتدهــور  واحليوانــي،  النباتــي  احليــوي،  التنــوع  موائــل 
الفظيــع للمــوارد الطبيعيــة . ومــن جهــة أخــرى اآلثــار غــري 
املباشــرة . الناجتــة عــن االقتصــاد املرافــق لضغــوط احلــرب، 
ــزوح الســكان وانتقاهلــم إىل مناطــق  مــن هجــرة قســرية ون
أخــرى داخــل البلــد وخارجــه، حبثــاً عــن األمــن وأســباب 
احليــاة. كل هــذه اآلثــار البيئيــة املباشــرة وغــري املباشــرة 
جيــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار بشــكل كامــل وعميــق، منعــاً 
لتقويــض عمليــات إعــادة اإلعمــار والبنــاء يف هــذه املرحلــة. 
البيئــي  وللتقييــم  البيئيــة  لــإلدارة  األســاس  اهلــدف  إنّ 
وخطــط  للمشــاريع  البيئيــة  وللدراســات  االســرتاتيجي 
حتديــد  يف  يكمــن  منهــا،  بــكل  اخلاصــة  البيئيــة  اإلدارة 
املخاطــر البيئيــة مــن جهــة، وحتديــد الفــرص البيئيــة مــن 
جهــة أخــرى، حبيــث يتــم أخذهــا بعــن االعتبــار، ودجمهــا 
يف خطــط التنميــة وإعــادة اإلعمــار وإعــادة ترميــم وتعزيــز 
وتطويــر القطاعــات االقتصاديــة برمتها.هــذا يســتلزم تعزيــز 
ــة كأســاس إلعــادة إعمــار  اإلدارة الرشــيدة للمــوارد الطبيعي
)مســتدامة(، وتعظيــم الفوائــد مــن هــذه املــوارد. فــاإلدارة 
البيئيــة توفــر فرصــاً لتعزيــز وتقويــة حوكمــة وإدارة املــوارد 

الطبيعيــة، وتنظــم عمليــة اســتثمارها )املســتدام( .
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