
عدد خاص مبعرض دمشق الدويل 59

عدد خاص
 

وزارة اإلدارة احمللية والبيئة



2

ياشام عاد الصيف

دمشــق: اجلنّــة قــد حــازت بعــض حماســنها، والتاريــخ أبــدى 
خشــوعاً أمــام حــروف اجملــد جممّعــًة، هــي التاريــخ 00 العراقــة 00 
األبــد جتّلــى  هــي  الســرمدي،  إنســاهنا  هــي  األزليــة،  حبجارهتــا 
ــة وأســواق  ــود بوجــه الطبيع ــى صفحــات الوجــود، جــدران الصم عل
احليــاة مــن احلميديــة إىل الصاحليــة، ألــوان املهــج تســطع زخــارف 
منمّقــة ونبضــات اخلطــى علــى أرصفــة املــكان يف ذاكــرة اخليــال، 
فــكان معــرض دمشــق الــدويل درّةَ معــارض الشــرق األوســط ونافــذة 

ــى العــامل. االقتصــاد الســوري عل
 تكمــن أمهيــة املعــرض بأّنــه تظاهــرة اقتصاديــة وثقافيــة وســياحية 
ــة الســوريني وجتّذرهم،معــرض  ــة ورمــزٌ اقتصــادي خيتــزل قصّ وفني
متيــزت بــه مدينــة دمشــق عــر ســنوات طويلــة، وبأّنــه يتمتــع بســمعة 
رئيــس  للســيد  الكرميــة  الرعايــة  وعاملية،وحتــت  وعربيــة  حمليــة 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية الدكتــور بشــار األســد ســتنطلق فعاليــات 
الــدورة التاســعة واخلمســني ملعــرض دمشــق الــدويل هــذا العــام كنقطــة 
انطــالق لالنتصــار االقتصــادي بالتــوازي مــع االنتصــارات العســكرية 
الــي حتققهــا قواتنــا املســلحة علــى كامــل اجلغرافيــا الســورية، 
وهلــذا ســيكون املعــرض متميــزاً عــن مجيــع الــدورات الســابقة، وحيمــل 
مؤشــرات ومعانــي خاصــة عــن حضــارة ســورية وعــن قــوة الدولــة 
والشــعب ومتاســكهما يف ســورية 0 ويأتــي ضمــن خطــة احلكومــة 
إلعــادة تفعيــل العمليــة اإلنتاجيــة والتنمويــة بــكل مكوناهتــا، ويشــكل 

حتديــاً يف ظــل الظــروف الراهنــة. 

ومــن األمهيــة مبــكان أنّ املشــاركات اخلارجيــة يف فعاليــات املعــرض 
تشــّكل صــورة مــن صــور التحــدّي، وخاصّــةً بعــد توّقــف دام ســنني، 
تعــرض البلــد خالهلــا حلــرب إرهابيــة شرســة مل يشــهد هلــا التاريــخ 

مثيــالً. 
ــوزراء واجلهــاز  وباالهتمــام املباشــر مــن الســيد رئيــس جملــس ال
احلكومــي فــإنّ املعــرض يشــكل منوذجــاً إلعــادة اإلعمــار بالرتكيــز 
علــى الشــركات اخلارجيــة مــن الــدول الصديقــة، والفــرق التطوعيــة 
واملؤسســات واملبــادرات الشــبابية اجملتمعيــة واألفــكار والنشــاطات الــي 
ميكــن أن تغــي املعــرض، وتســهم يف تقديــم ســورية بأمجــل وأهبــى 
اخلمســينيات  يف  الــدويل  دمشــق  معــرض  ذاكــرة  باســرتجاع  حلــة 
والســتينيات، اعتمــاداً علــى املؤسســات اإلعالميــة واملواقــع اإللكرتونيــة 
الوطنيــة واحملّليــة والعامليــة، والعمــل علــى أن تكــون دمشــق كّلهــا 
معرضــاً، عــر الرتكيــز علــى األدوات الــي اســتطاع الشــعب العربــي 
ــارة عــن  ــة، وهــي عب ــاء واملواجه ــود والبق الســوري مــن خالهلــا الصم
أشــياء بســيطة ومتواضعــة اســتخدمها، وأثبــت أنــه صاحــب إرادة وقــوة. 
فســورية أمــام اســتحقاق مهــم بعــد غيــاب أكثــر مــن مخــس ســنوات، 
حامــالً رســالة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تؤكــد أن ســورية رغــم 
كل شــيء مــا زالــت تنبــض باحليــاة، وال ميكــن أن متــوت، وســتعود 
مثــل طائــر الفينيــق مــن حتــت الرمــاد، وأّنهــا انتصــرت يف حرهبــا ضــد 
اإلرهــاب، وانطلقــت بإعــادة اإلعمــار والبنــاء بصــورة أهبــى وأمجــل، 

ــي الســوري نشــيد الفرحــة والنصــر. ليبقــى النشــيد العرب
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تشــارك وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة 
مــن خــالل   الــدويل  يف معــرض دمشــق 
ــة يف دفــع  ــدن الصناعي ــدور امل ــف ب التعري
عجلــة النمــو االقتصــادي، واملســامهة يف 
التنميــة بشــكل كبــر، إضافــة إىل دورهــا 
مــن  الوطنيــة  الصناعــات  محايــة  يف 
واآلمنــة  املناســبة  البيئــة  تأمــني  خــالل 
الصناعيــة  املنشــآت  آالف  الســتقطاب 
املناطــق  مــن  إليهــا، وخاصــة  واحلرفيــة 
الســاخنة الــي تعرضــت ألعمــال إجراميــة 
املســلحة،  اإلرهابيــة  اجملموعــات  مــن 
فضــالً عــن النجــاح الكبــر الــذي حققتــه 
املــدن الصناعيــة يف جــذب االســتثمارات 
احملليــة والعربيــة واألجنبيــة، ناهيــك عــن 

تأمــني فــرص عمــل جديــدة. 
ــة مناســبة الســتيعاب املشــاريع  ــة حاضن ــدن الصناعي ــدُّ امل وُتع
الصناعيــة - احلاليــة واملســتقبلية – مبختلــف أنواعهــا، جمهــزة 
بشــبكات خدمــات بنيــة حتتيــة متكاملــة بســعر التكلفــة وبأقســاط 
مرحيــة، باإلضافــة إىل تنظيــم الصناعــات وتكاملهــا، مبــا يضمــن 

الدعــم األمثــل هلــا. 
 كمــا تضــم املــدن الصناعيــة يف ســورية )عــدرا- الشــيخ جنــار- 
حســياء- ديــر الــزور( مقاســم للصناعــات املختلفــة، فضــالً عــن 
توفــر مجيــع الفعاليــات املتممــة اخلدميــة والتجاريــة واإلداريــة 

)مــن مناطــق ســكنية- بنــوك- مناطــق حــرة- موانــئ جافة- مناطق 
خضــراء( وغرهــا، وفــق نظــام إحــداث وتنفيــذ واســتثمار املناطــق 
الصناعيــة واحلرفيــة يف الوحــدات اإلداريــة والبلديــات، وتســتوعب 
املناطــق الصناعيــة واحلرفيــة مجيــع احلــرف والصناعــات الصغــرة 
واملتوســطة والكبــرة غــر امللوثــة. وهبــدف احلــد مــن املخالفــات 
يف املــدن الصناعيــة مت اختــاذ جمموعــة مــن اإلجــراءات، حيــث 
سُــنَّت التشــريعات البيئيــة بإلــزام املصانــع بضــرورة تنفيــذ حمطــات 
ــا، وذلــك مــن أجــل  ــج عنه ــاه الصــرف الصناعــي النات ملعاجلــة مي
محايــة البيئــة احمليطــة ومصــادر امليــاه اجلوفيــة والســطحية فيهــا. 

وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في معرض دمشق الدولي 

كمــا ســيتم عــرض النشــاطات واإلجــراءات الــي تقوم 
هبــا املديريــة العامــة للمصــاحل العقاريــة لتطويــر عملهــا 
للمديريــة  املتكاملــة  املعلوماتيــة  األمتتــة  خــالل  مــن 
واملخططــات  للوثائــق  الرقميــة  واألرشــفة  وفروعهــا، 
العالقــة،  ذات  التشــريعية  واملنظومــة  العقاريــة 
امللكيــة  حــق  توثيــق  يف  اإلجــراءات  تبســيط  هبــدف 
ومحايتها،حيــث إنّ الســجل العقــاري يف ســورية يشــّكل 
امللكيــة ومحايــة  توثيــق  للمواطنــني يف  اآلمــن  املــالذ 
تداوهلــا، وقــد تعــززت قيمتــه املعنويــة لــدى اجلهــات 
ــي  ــة ال ــني واألنظم ــراد مــن خــالل القوان ــة واألف العام
ــا ورد يف دســتور اجلمهوريــة  ــذاً مل ــة، تنفي تصــون امللكي
العربيــة الســورية. كمــا يعــدّ الســجل العقــاري ووثائقــه 
احلكومــة  أولــت  وقــد  هامــة،  وطنيــة  قيمــة  املتممــة 
اهتمامــاً خاصــاً لتطويــر عمــل املصــاحل العقاريــة يف 
االرتقــاء  حيقــق  مبــا  احلديثــة،  التقانــات  توطــني 

العقــاري.  الســجل  بوظيفــة 
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ويف الســياق ذاتــه واســتناداً للمرســوم التشــريعي /66/ لعــام 2012 الــذي هــو أوىل خطــوات إعــادة اإلعمــار والقاضــي 
ــة  ــني مــزة _ كفرسوســة، والثاني ــني العقاريت ــزّة مــن املنطقت ــوب شــرق امل ــني تنظيميتــني، )األوىل جن بإحــداث منطقت
ــا _ القــدم(، مت إحــداث  ــوات بســاتني _ داري ــة مــزة _ كفرسوســة _ قن ــق اجلنوبــي مــن املناطــق العقاري جنــوب املتحّل
الشــركة القابضــة املســامهة املغفلــة اخلاصّــة مبوجــب أحــكام املرســوم التشــريعي رقــم /19/ لعــام 2015 وبقــرار الســيّد وزيــر 
اإلدارة احملّليــة والبيئــة رقــم 241/ن تاريــخ 2015/12/14، والــي حتمــل الرؤيــة التاليــة: »نتطّلــع إىل أن نصبــح شــركة رائــدة 
ومنوذجــاً يف جمــال تطويــر املناطــق التنظيميــة واألحيــاء الســكنية املتكاملــة وتقدميهــا للمواطنــني مــع أفضــل اخلدمــات 
مبختلــف فئاهتــم يف بلدنــا احلبيــب.«، كمــا تقــدّم الرســالة التاليــة: »تســخر كّل الطاقــات والقــدرات لاللتــزام بالعهــود 
وتلبيــة االحتياجــات علــى املــدى القصــر والطويــل وبأعلــى مســتويات اجلــودة والكفــاءة املهنيــة مــن خــالل االعتمــاد علــى 

فريــق متكامــل ذي خــرة واســعة مبجــال اإلدارة والتنظيــم والبنــاء والتعمــر« .

كمــا يظهــر دور وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة يف تطويــر قطــاع 
النقــل اجلماعــي ضمــن املــدن، هبــدف حتقيــق منظومــة نقــل 
مجاعــي متطــورة والئقــة وصديقــة للبيئــة، وتطويــر عمــل شــركات 
القطــاع العــام )شــركات النقــل الداخلــي( القائمــة لتقديــم خدمــات 
الوحــدات  التنمويــة يف  املشــاريع  مميــزة للمواطــن، وإظهــار دور 
ــوزارة بقطــاع النقــل مــن خــالل شــركات  ــد اهتمــت ال ــة، وق اإلداري
النقــل الداخلــي، إذ منــذ بدايــة األزمــة الســورية وشــركات النقــل 
بكامل أســطوهلا وطاقمها كانت حاضرة يف أبرز األحداث الســورية، 
عــر مســامهتها يف مجيــع الفعاليــات واألنشــطة الوطنيــة والشــعبية 
يف احملافظــات الســورية، ورفــد اجليــش العربــي الســوري مبهمــات 
التنقــل بالباصــات علــى مجيــع حمــاور اجلبهــات واملناطــق احلرجــة 
املهجريــن  ونقــل  واحلرجــة  اإلنســانية  احلــاالت  وإخــراج  أمنيــاً، 
والفاريــن مــن بطــش اإلرهــاب مــن مجيــع املناطــق الســورية إىل 
مراكــز اإلقامــة املؤقتــة، وإخــراج املســلحني مــن مناطــق وجودهــم يف 
احملافظــات الســورية إىل املناطــق املتفــق عليهــا، واســتمرار عملهــا 

يف تأمــني نقــل املواطنــني يف داخــل املــدن واألريــاف.
وتقــوم وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة بدعــم منظومــة النقــل علــى 
ــل  مســتوى املــدن مــن خــالل دعــم شــركات النقــل الداخلي،وتأهي
كــوادر خمتصــة لرفــد قطــاع النقــل بالســائقني والفنيــني، وهنــاك 
خطــة لشــراء ألــف بــاص يف املرحلــة املقبلــة، وتشــجيع القطــاع 

اخلــاص واملشــرتك لالســتثمار يف جمــال النقــل اجلماعــي
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وقامــت الــوزارة بالتعــاون مــع األمانــة الســورية للتنميــة بالعديــد مــن 
)املشــاريع( والرامــج الــي تالمــس احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
واجلرحــى  الشــهداء  ذوي  دعــم  األمســى  اهلــدف  كان  و  للمواطنــني، 

واملفقوديــن، ومــن تلــك )املشــاريع( :
»مشــروع جريــح الوطــن«، ويف هــذا اخلصــوص صــدر تعميــم علــى 
ــني  ــازل اجلرحــى وتعي الســادة احملافظــني تضمــن موضــوع مواءمــة من
الرديفــة ســيتم تنفيــذ  القــوات  مرافــق للجريــح )بالنســبة جلرحــى 
مواءمــة املنــازل مــن خــالل شــركات القطــاع العــام اإلنشــائي واخلدمــات 
الفنيــة يف احملافظــات، ويتــم تغطيــة هــذه النفقــات مــن حســاب جلنــة 
إعــادة اإلعمــار(، )وبالنســبة لتعيــني مرافــق للجريــح ســيتم إبــرام عقــود 
ســنوية لــدى أقــرب وحــدة إداريــة مــن مســكن اجلريــح، وبتمويــل مــن 
وزارة اإلدارة احملليــة(. وصــدر تعميــم علــى الســادة احملافظــني تأكيــدأً 
علــى التعميــم الســابق وقــد أضيــف إليــه إحــداث مكتــب متفــرغ يف 
الســورية  األمانــة  مــع  التنســيق  مهمتــه  الفنيــة  اخلدمــات  مديريــة 
منــازل  مبواءمــة  خاصــة  طلبــات  مــن  مايــرد  كل  لتنفيــذ  للتنميــة 

اجلرحــى بالســرعة الكليــة.
كمــا مت توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــني وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة 
واألمانــة الســورية للتنميــة هدفهــا تنســيق اجلهــود مــن أجــل املســامهة 
ــراً مــن  ــات الفقــرة واألشــد فق ــة للفئ يف حتســني األوضــاع االقتصادي
خــالل إحــداث صناديــق إقــراض مــن دون فوائــد يف احملافظــات الســورية, 
»مشــروعي«، هبــدف دعــم التجمعــات الســكانية ضمــن أراضــي اجلمهوريــة 
العربيــة الســورية مــن خــالل تأســيس صناديــق ماليــة غــر رحبيــة تقــدم 
التمويــل املتناهــي الصغــر للفئــات الفقــرة واألشــد فقــراً هبــدف تأســيس 
ــدرة للدخــل أو التوســع يف )مشــاريع( قائمــة  )مشــاريعهم( اخلاصــة امل
وتقديــم برامــج نوعيــة مــن خــالل التنســيق مــع جهــات خاصــة وحكوميــة 

وأهليــة إلقامــة )مشــاريع( لتشــغيل الناتــج الوطــي وزيادتــه.

وقــد شــّكلت احلكومــة جلنــة اإلغاثــة برئاســة وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة، والــي مــن مهامهــا تنســيق األعمــال 
اإلغاثيــة واإلنســانية علــى املســتوى احلكومــي )مركــزي- مركــزي، مركــزي- حملــي(، والتنســيق )حكومــي– غــر حكومي(، 
والتنســيق )الوطــي – الــدويل(، وإقــرار رؤيــة اســرتاتيجية وطنيــة شــاملة يتــم إعدادهــا مــن هيئــة التخطيــط والتعــاون 
الــدويل بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة علــى املســتوى املركــزي احمللــي، وإقــرار األهــداف املرحليــة و)املشــاريع(، اإلنســانية 
وفــق االحتياجــات واألولويــات الوطنيــة، وحتديــد أدوار الشــركاء الفاعلــني يف العمــل اإلغاثــي واإلنســاني علــى املســتويات 
كافــة واإلشــراف عليهــا، تتبــع تنفيــذ خطــط الــوزارات واحملافظــات، وإجــراء عمليــة تقييــم تنفيــذ اخلطــط وفــق مؤشــرات 
تضعهــا هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل تعتمدهــا اللجنــة، والتنســيق مبــا خيــص إعــادة تأهيــل املناطــق املتضــررة الــي 

أعيــد إليهــا األمــن واالســتقرار، هبــدف إعــادة املهجريــن إليهــا وتأمــني )املشــاريع( التنمويــة الكفيلــة بعــودة احليــاة. 
وقــد شــّكلت احلكومــة جلنــة إعــادة اإلعمــار برئاســة وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة، الــي مــن مهامهــا صــرف قيمــة 
التعويضــات املســتحقة عــن األضــرار الــي حلقــت باملمتلــكات اخلاصــة للمواطنــني غــر املؤمــن عليهــا يف احملافظــات نتيجــة 
ــع احملافظــات، باالســتناد إىل األســس  ــة يف مجي ــة، وفــق جــداول مدروســة ومعــدّة مــن اللجــان الفرعي األعمــال اإلرهابي
والنســب املعتمــدة للتعويــض لــدى جلنــة إعــادة اإلعمــار، فضــالً عــن صــرف ســلف وتعويضــات للعســكريني وفــق جــداول 
وزارتــي الدفــاع والداخليــة، واعتمــاد الكلــف التقديريــة املعــدّة لــدى الــوزارات واحملافظــات واجلهــات العامــة املعنيــة الالزمــة 
إلعــادة تأهيــل املبانــي العامــة وصيانتها،وإقــرار اخلطــة اإلســعافية الســنوية للــوزارات واجلهــات العامــة التابعــة هلــا، 
ومتويــل إنشــاء وحــدات ســكنية لإليــواء املؤقــت يف احملافظــات حبســب احلاجــة عــن طريــق الشــركات اإلنشــائية العامــة، 

مثــل )الشــركة العامــة للبنــاء والتعمــر( بعــد موافقــة جملــس الــوزراء.
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وقد باشرت الوزارة مبشروع تطبيق منوذج اإلدارة البيئية املتكاملة 
ــم البيئــي الوطــي يف القدمــوس الــذي  يف حمافظــة طرطــوس باملخي
يهــدف إىل إرســاء القواعــد البيئيــة للتنميــة )املســتدامة(، وتنفيــذ 
عــدد مــن الدراســات واألحبــاث البيئيــة بالتعــاون مع جامعــة األندلس، 
ــورا  ــة وإعــادة تأهيــل وتصنيــف الفل ــات الطبي الســيما يف جمــال النبات
يف مناطــق القدمــوس ومصيــاف، وإعــداد برنامــج إلكرتونــي يتــم مــن 
ــي جتــري  ــة ال ــج األحبــاث العلمي ــع نتائ ــى مجي ــه احلصــول عل خالل
يف مراكــز الدراســات واملؤسســات العلميــة واألكادمييــة. وتنفيــذ مشــروع 
املرصــد البيئــي الوطــي بالتعــاون مــع اهليئــة العامــة لالستشــعار عــن 
بعــد هــو عبــارة عــن منظومــة معلومــات بيئيــة متكاملــة، وقــد عملــت 
علــى متابعــة عمــل حمطــات مراقبــة نوعيــة اهلــواء املوجــودة يف أغلــب 
حمافظــات القطــر، ومتابعــة بيانــات مراقبــة اهلــواء يف احملافظــات بغية 
إعــداد تقاريــر اهلــواء الدوريــة والشــاملة علــى مســتوى القطــر، ووضــع 
املعايــر واحلــدود القصــوى املســموح هبــا للهــواء احمليــط، واهلــواء عنــد 
ــوث اهلــواء  ــج، وغرهــا مــن املواصفــات املرتبطــة بتل املصــدر، والضجي
ــز املؤسســاتي  ــذ مشــروع التعزي ــة. وتنفي ــات املعني ــع اجله بالتنســيق م
املرحلــة اخلامســة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة 

ــة  ــذي يهــدف إىل مســاعدة  اجلمهوري ــة )UNIDO(،  وال الصناعي
ــق  ــع التزامــات القطــر فيمــا يتعل ــذ مجي ــى تنفي ــة الســورية عل العربي
باالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة طبقــة األوزون،كمــا تتابــع كل مــا يتعلــق 
باالتفاقيــة اإلطاريــة للتغــرات املناخيــة واملشــاركة الفعالــة باجتماعــات 
التشــاور والتفــاوض حــول القــرارات الصــادرة مــع مراعــاة تنفيــذ بنــود 
االتفاقيــة والقــرارات الصــادرة عنهــا، وجتنــب فــرض أيــة التزامــات 
ــي واالجتماعــي  ــد البيئ ــى دمــج البع ــدول النامية،وتعمــل عل ــى ال عل
واالقتصــادي يف )املشــاريع( التنفيذيــة والسياســات واالســرتاتيجيات 
ــث قامــت  ــاج األنظــف، حي ــق الطاقــات املتجــددة واإلنت اهلادفــة لتطبي
ــف  ــوال – ري ــة معل ــة يف مدين ــر زراعي ــاه بئ ــذ مشــروع ضــخ  مي بتنفي
دمشــق لــري األراضــي الزراعيــة مــن خــالل توفــر الطاقــة الكهربائيــة 
الالزمــة عــر  اللواقــط الشمســية، وتنفيــذ مشــروع  لتوليــد الطاقــة 
احملليــة  اإلدارة  وزارة  ســطح  علــى  الشمســية  بالطاقــة  الكهربائيــة 
والبيئــة )البحصــة( باســتطاعة 15 كيلــوواط ســاعي،وتنفذ مشــروع 
العالمــة البيئيــة-ECO-Label، واهلــدف منــه توافــق املنتجــات مــع 
الشــروط واملعايــر البيئيــة والصحيــة وحتقيــق االســتدامة والتنافســية 

التصديريــة للمنتــج.

احملليــة  اإلدارة  وزارة  تســعى  كمــا 
ومــدرك  واٍع  خلــق جمتمــع  إىل  والبيئــة 
بســلوكيات  ويتمتــع  البيئــة،  لقضايــا 
إجيابيــة تســاهم يف إعــادة التــوازن للنظــام 
البيئــي، وذلــك مــن خــالل تعزيــز مشــاركة 
الفئــات والشــرائح اجملتمعيــة املختلفــة يف 
العمــل مــن أجــل البيئــة وترســيخ القيــم 
البيئيــة ومفاهيــم املواطنــة والرتبية البيئية 
واملشــاركة والعمــل التطوعــي واإلصحــاح 
البيئــي والتنميــة )املســتدامة(، باســتخدام 
ووســائل  احلديثــة  التواصــل  أســاليب 
اإلعــالم املختلفــة عــر إصــدار مطبوعــات 
بيئيــة توعويــة هادفــة، وحتقيــق ســلوكيات 
خــالل  مــن  بيئيــة  إجيابيــة  جمتمعيــة 
الــوزارة  تقــوم  ميدانيــة  توعويــة  محــالت 
ودعــم  املعنيــة،  مــع اجلهــات  بتنفيذهــا 
وتشــجيعها  البيئيــة  األهليــة  اجلمعيــات 
الــوزارة  أهــداف  حتقيــق  يف  وإشــراكها 

التنمويــة.



7

 وأيضــاً متــارس الــوزارة دورهــا يف محايــة البيئــة من التلوث الناجم عن 
املــواد الكيميائيــة والنفايــات، وقــد قامــت بتنفيــذ العديــد مــن الدراســات 
واملشــاريع اخلاصــة بــاإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة وإدارة النفايــات، 
كاملرتســم الوطــي للســالمة الكيميائيــة، والتخلــص اآلمــن مــن املبيــدات 
املنتهيــة الصالحيــة، واجلــرد الوطــي ملركبــات الزئبــق واســتخداماته، 
العضويــة  امللوثــات  بــإدارة  اخلاصــة  الوطنيــة  اخلطــط  وضــع  كمــا مت 
الوطنيــة  اخلطــة  بإعــداد  الــوزارة  وقامــت  الزئبــق،  ومركبــات  الثابتــة 
لالســتعداد واالســتجابة حلــوادث التلــوث النفطــي يف البحــر بالتعــاون مــع 
املركــز اإلقليمــي لالســتعداد واالســتجابة حلــاالت التلــوث الطــارئ بالنفــط 
االتفاقيــات  ومتابعــة  تطويرهــا،  ومتابعــة  برشــلونة  التفاقيــة  والتابــع 
النفايــات  وإدارة  الكيميائيــة  الســالمة  ُتعنــى مبوضوعــات  الــي  الدوليــة 
اخلطــرة، مثــل اتفاقيــات )بــازل وروتــردام واســتكهومل وميناماتــا، والنهــج 
االســرتاتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة(، ومتابعــة تنفيــذ مجيــع 

ــات.  الرامــج الوطنيــة لتنفيــذ متطلبــات هــذه االتفاقي
كمــا قامــت وزارة اإلدارة احملّليــة والبيئــة بتطويــر مواصفــات املخلفــات 
ــة  ــة/3474/، ودراســة املواصف ــة املائي ــا يف البيئ الســائلة املســموح بطرحه
رقــم /45/ اخلاصــة مبيــاه الشــرب وتعديلهــا، ودراســة وتعديــل املواصفــة 
النشــاطات  عــن  الناجتــة  الســائلة  باملخلفــات  اخلاصــة   /2580/ رقــم 
االقتصاديــة املنتهيــة إىل شــبكة الصــرف، وإعــداد دليــل تقييــم جــودة 
املســطحات واجملــاري املائيــة يف ســورية، والعمــل علــى حتقيــق هــدف 
أساســي اســرتاتيجي، وهــو »الوصــول إىل مســطحات وجمــاٍر مائيــة نظيفــة 
يف ســورية مــع حلــول عــام 2035«، حيــث مت وضــع برنامــج وطــي مبــي 
علــى خطــط ختفيــض التلــوث علــى مســتوى يف أحــواض اجملــاري املائيــة 

ــى هنــج  الرئيســة يف ســورية، تبنــى هــذه اخلطــط عل
اإلدارة البيئيــة املتكاملــة للمــوارد املائيــة، مــن خــالل 
تنفيــذ )مشــاريع( املراقبــة واإلدارة البيئيــة لألهنــار 
الرئيســية وحبراهتــا يف ســورية، وعملــت علــى إنشــاء 
قاعــدة بيانــات علميــة يف جمــال اهلندســة الوراثيــة 
احليويــة وتطبيقاهتــا، وزيــادة املســاحات اخلضــراء 
بالســياحة  والتعريــف  البيئيــة،  احلدائــق  وعــدد 
البيئيــة، واإلشــراف علــى النشــاطات اخلاصــة هبــا 
يف املواقــع واحملميــات الطبيعيــة، ودعــم التوجــه إىل 
الزراعــة العضويــة والزراعــة النظيفــة علــى املســتوى 
الوطــي ودراســة معــدل فقــدان الكربــون العضــوي 
مــن الرتبــة املتدهــورة يف ســورية، وإعــداد التقريــر 
يف  احليــوي  التنــوع  حالــة  عــن  اخلامــس  الوطــي 
)املســتدامة(  التنميــة  مؤشــرات  وإعــداد  ســورية، 
للعــام 2030 مبــا خيــص التنــوع احليــوي واألراضــي، 
واســتكمال أعمــال مشــروع رصــد ومراقبــة العواصــف 
الغباريــة باســتخدام تقنيــات االستشــعار عــن بعــد 

بالتعــاون مــع اهليئــة العامــة لالستشــعار عــن بعــد، وإعــداد مذكــرة تعــاون 
مــع مركــز RAC/SPA )املركــز اإلقليمــي لنشــاطات املناطــق احملميــة 
ذات األمهيــة اخلاصــة(، وتقــدّم الــوزارة العديــد مــن اخلدمــات املخريــة 
كاملســاعدة والدعــم للمخابــر املهتمــة أو املخصصــة إلجــراء الفحــوص 
الســكنية  املناطــق  يف  اهلــواء  تلــوث  ومراقبــة  البيئيــة،  واالختبــارات 
احلضريــة والصناعيــة، ومراقبــة تلــوث اهلــواء والضجيــج يف بيئــة العمــل 
يف املعامــل واملنشــات الصناعيــة، ومراقبــة وحتديــد طيــف واســع مــن 
امللوثــات البيئيــة يف امليــاه عــر )مشــاريع( مشــرتكة مــع القطاعــات العامــة 
واملنظمــات الدوليــة واملراكــز البحثيــة، وقيــاس امللوثــات الناجتــة عــن 
انبعاثــات مداخــن املنشــآت الصناعيــة، وحتديــد امللوثــات يف ميــاه الصــرف 
الصحــي للتجمعــات الســكانية واملعامــل والقطاعــات اخلدمية،وحتليــل 
األثــر املتبقــي للمعــادن الثقيلــة واملبيــدات يف األراضــي الزراعيــة والنباتــات 
وامليــاه اجلوفيــة وميــاه الــري وتأثرهــا علــى النبــات والرتبــة الزراعيــة، 
وحتليــل األثــر املتبقــي للمعــادن الثقيلــة يف احلمــأة والنفايــات الصلبــة 
ــة  ــل البيئي ــات، واملشــاركة مــع القطاعــات العامــة إلجــراء التحالي للبلدي
الالزمــة للتفتيــش البيئــي لتحســني عمــل املنشــات الصناعيــة، والقيــام 
بإجــراء التحاليــل اخلاصــة باملعامــل واملنشــات الصناعيــة للحصــول علــى 
املقارنــة  برامــج  واملشــاركة  البيئيــة،  املراجعــة  أو  البيئــي  الرتخيــص 
لضبــط اجلــودة مــع الوكالــة الدوليــة هليئــة الطاقــة الذريــة، وتقديــم 
خدمــات مأجــورة للقطاعــني العــام واخلــاص يف حتليــل امللوثــات البيئيــة. 
للمواطنــني  وآمنــة  بيئــة صحيــة  لتوفــر  الــوزارة  ســعي  إطــار  ويف 
بإصــدار  قامــت  الطبيعيــة،  املــوارد  علــى  واحملافظــة  البيئــة  ومحايــة 
تتضمــن  الــي  البيئــي  األثــر  تقييــم  إلجــراءات  التنفيذيــة  التعليمــات 
ومراحلــه  التقييــم  لعمليــة  املؤسســاتية  اإلجــراءات 
ودور الــوزارة واجلهــات املعنيــة األخــرى يف كل مرحلــة. 
ــة:  ــة إرشــادية ختصصي كمــا قامــت بإصــدار عــدة أدل
دليــل االشــرتاطات البيئيــة للصناعــات، الــذي يقــدم 
ــة الناظمــة والواجــب  ــط البيئي االشــرتاطات والضواب
تطبيقهــا علــى الصناعــات للتخفيــف مــن التلــوث 
الناجــم عــن عملهــا ـ دليــل تقييــم األثــر البيئــي 
ملشــاريع حمطــات معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي ـ 
دليــل تقييــم األثــر البيئــي ملشــاريع املطامــر الصحيــة 
للنفايــات البلديــة الصلبــة ـ دليــل املراجعــة البيئيــة 
األوليــة  الدراســة  إىل  إضافــة  الزيتــون،  ملعاصــر 
للواقــع الراهــن للمقالــع يف ســورية مــن حيــث توزعهــا 
وانتشــارها يف حمافظــات القطــر وتســليط الضــوء 
علــى التلــوث الناجــم عــن عملهــا، ووضــع االشــرتاطات 
التلــوث  مــن  للحــد  الناظمــة  والضوابــط  البيئيــة 
ـــ الدليــل اإلرشــادي للعمــارة اخلضــراء  الناجــم عنهــا ـ 

يف ســورية.
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