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ــول ســبل التعــاون بــن اجلانبــن يف  ــؤ كرينب ــوروا الســيد بيي ــة مــع املفــوض العــام لألن ــة والبيئ ــر اإلدارة احمللي حبــث الســيد وزي
تقديــم املســاعدات اإلنســانية واخلدمــات لالجئــن الفلســطينين املوجوديــن يف مجيــع احملافظــات الســورية، كمــا مت مناقشــة توقــف 
دعــم الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــن متويلهــا األنــوروا، والتأكيــد علــى ضــرورة االســتمرار يف حــث الــدول املاحنــة علــى زيــادة تربعاهتــا 

مليزانيــات الوكالــة ويف مقدمتهــا امليزانيــة العاديــة والعمــل علــى توســيع قاعــدة املتربعــن.

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يلتقي املفوض العام لألنوروا

تنــاول لقــاء الســيد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة مــع املديــر 
القطــري لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي الســيد ديفيــد أكوبيــان 
عــدد مــن النقــاط اهلامــة مــن بينهــا: التعــاون القائــم يف إطــار خطــة 
االســتجابة اإلنســانية لعــام 2018 خاصــًة قطــاع التعــايف املبكــر وســبل 
العيــش، باإلضافــة إىل خطــط العمــل الســنوية للربنامــج، هــذا وقــد 
مت الرتكيــز خــالل االجتمــاع علــى األولويــات الوطنيــة املقدمــة مــن 
اجلانــب الســوري والســعي لتأمــن التمويــل الــالزم لتنفيذهــا وخاصًة 

 وزير اإلدارة احمللية والبيئة يلتقي املدير القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

وذلــك يف إطــار تعزيــز عالقــات التعــاون بن الوزارة 
وأكســاد يف جمــال حصــر وتوثيــق املشــكالت البيئيــة يف 
اجملــاالت ذات االهتمــام املشــرتك ، ويف ضــوء األمهيــة 
الــي توليهــا الــوزارة لتنفيــذ مشــاريع تطبيقيــة رائــدة 
املخيــم  مشــروع  ضمــن  تنمويــة  كمشــاريع  مدرجــة 
الــوزارة  أهــداف  مــع  ينســجم  الوطــي مبــا  البيئــي 
واكســاد يف حتديــد األولويــات والنشــاطات واملشــكالت 
الــي ميكــن أن تؤثــر علــى البيئــة والعمــل علــى إجيــاد 

احللــول املناســبة هلــا.

احملليــة  اإلدارة  وزارة 
العربــي  واملركــز  والبيئــة 
لدراســات املناطــق اجلافــة 
واألراضــي القاحلة توقعان 
تعــاون  اتفاقيــات  أربــع 
البيئــة جمــال  يف  فنيــة 

والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزيــرا  تفقــد 
املهنــدس حســن خملــوف والصحــة الدكتــور 
نــزار يازجــي يرافقهمــا حمافــظ درعــا حممــد 
خالــد اهلنــوس وأمــن فــرع درعــا حلــزب البعــث 
العربــي اإلشــرتاكي الرفيــق حســن الرفاعــي 
ســر العمــل يف مركــز اإلقامــة املؤقــت يف جبــاب 
وقاموا  جبولــة علــى أقســام املركــز مبــا فيهــا 
ــة  مســتودعات اهلــالل األمحــر والنقطــة الطبي
وأماكــن إقامــة األهــايل املهجريــن واســتمعوا 

إىل األهــايل املقيمــن فيــه.

يف جمــاالت إدارة النفايــات الصلبــة ومشــاريع الصــرف الصحــي 
ــد فــرص عمــل مســتدامة  ــات املتجــددة، والســعي حنــو تولي والطاق
بشــكل أكــرب مــن الفــرص املؤقتــة أو الطارئــة الــي يؤمنهــا الربنامــج.

كمــا مت التأكيــد علــى أمهيــة مشوليــة خطــة عمــل الربنامــج 
ومتويــل مجيــع املناطــق وعــدم الرتكيــز فقــط علــى مناطــق جغرافيــة 
الوطنيــة  األولويــات  االعتبــار معايــر  بعــن  األخــذ  مــع  بعينهــا 

والطارئــة .

وزيرا اإلدارة احمللية 
والبيئة والصحة 

يتفقدان مركز 
اإلقامة املؤقتة

 يف جباب
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ــي يرأســها الســيد  ــة ال ــى التحتي ــة اخلدمــات والبن عقــدت جلن
وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة يف الشــهر الســابع لعــام 2018 مخســة 

ــة:  ــع التالي ــا مناقشــة املواضي اجتماعــات مت فيه
يابــوس  جديــدة  معــرب  خبصــوص  الســياحة  وزارة  مقرتحــات 
احلــدودي وأوصــت اللجنــة بتشــكيل فريــق عمــل برئاســة معــاون وزيــر 
اإلدارة احملليــة والبيئــة ومبشــاركة ممثلــن عــن الــوزارات واجلهــات 
املعنيــة(  احملافظــة  الســياحة،  املاليــة،  )الداخليــة،  التاليــة  العامــة 
لالطــالع علــى واقــع العمــل واخلدمــات املقدمــة يف املراكــز احلدوديــة 

ــا. ــر العمــل ورفــع ســوية اخلدمــات فيه ــزم لتطوي واقــرتاح مــا يل
مناقشــة رؤى وخطــط الــوزارات اخلدميــة وتتبــع نســب التنفيــذ 
ورصــد املعوقــات )اإلدارة احملليــة والبيئــة، املــوارد املائيــة، االتصــاالت 

والتقانــة، النقــل، األشــغال العامــة واإلســكان، الســياحة، الكهربــاء( 
وأوصــت اللجنــة باملوافقــة عليهــا ورفعهــا جمللــس الــوزراء.

ــة حــول  ــة والبيئ ــاب وزارة اإلدارة احمللي ــى كت ــة عل  وافقــت اللجن
اإلجــراءات واملقرتحــات املتخــذة لتنظيــم مهنــة معــارض ومكاتــب بيــع 
الســيارات حملافظــي دمشــق وريــف دمشــق وإحــداث إدارة مشــرتكة 
بــن احملافظتــن وفــق قانــون اإلدارة احملليــة. وبنــاء عليــه مت تشــكيل 
فريــق عمــل مــن الــوزارات واجلهــات العامــة )النقــل واإلدارة احملليــة 
والبيئــة وحمافظــة دمشــق وحمافظــة ريــف دمشــق وهيئــة التخطيــط 
اإلقليمــي( لدراســة إجــراءات ختصيــص املوقــع املقــرتح يف منطقــة 
الدويــر وعــرض نتائــج عمــل الفريــق علــى جلنــة اخلدمــات والبنــى 

التحتيــة. 

جلنـــــــة اخلدمــــــات

والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزيــر  أكــد 
افتتــاح  خــالل  خملــوف  حســن  املهنــدس 
ــات ورشــة عمــل تنســيق االســتجابة يف  فعالي
حمافظــة ديــر الــزور الــي تقــام بالتعــاون بــن 
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة وبرنامــج املوئــل 
للمســتوطنات البشــرية يف إطــار دعــم قــدرات 
الوحــدات اإلداريــة أن الدولــة تبــادر بشــكل 
فــوري وبعــد حتريــر اجليــش العربــي الســوري 
أي بلــدة يف القطــر إىل تقديــم كل اخلدمــات 
ــات إىل  ــاة واخلدم ــة هبــدف عــودة احلي املمكن
هــذه املناطــق لإلســراع يف عــودة األهــايل إىل 

بيوهتــم وممارســة حياهتــم االعتياديــة.

تأطري العمل لتنسيق جهود االستجابة والتعايف ملدن دير الزور وامليادين والبوكمال

مــدد جملــس الــوزراء العمــل بقــرار تشــكيل جلنــة 
األعمــال  ألمهيــة  نظــراً  عــام  ملــدة  اإلعمــار  إعــادة 
واملهــام الــي تقــوم هبــا كمــا وافــق علــى طلــب وزارة 
اإلدارة احملليــة والبيئــة إنشــاء حمطــات وقــود يف املــدن 
الصناعيــة وذلــك بعــد زيــادة عــدد املنشــآت الصناعيــة 

املنتجــة، وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن 
خملــوف بــن أنــه مت التأكيــد علــى اإلســراع بإعــداد 
ــث املخططــات  ــم وحتدي ــة متطــورة وتقيي ــة عمراني رؤي
التنظيميــة حمليــط دمشــق ليعــاد تنظيمهــا عمرانيــاً 

ــق هبــا.  ــة تلي ــة حديث وفــق رؤي

متديد العمل بقرار تشكيل جلنة إعادة اإلعمار
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إعــادة  )جلنــة  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزارة  أعلنــت 
االعمــار( متديــد قبــول طلبــات اإلخــوة املواطنــن الذيــن 
تعرضــت ممتلكاهتــم اخلاصــة غــر املؤمــن عليهــا للضــرر 
ــل اجملموعــات املســلحة  ــة مــن قب نتيجــة األعمــال التخريبي
ــات الالزمــة )ضبــوط  ــع احملافظــات مرفقــة بالثبوتي يف مجي
الشــرطة املنظمــة أصــواًل، وثائــق ملكية للممتلــكات املتضررة، 
ــة املشــكلة  البطاقــة الشــخصية( عــن طريــق اللجــان الفرعي

هلــذه الغايــة يف كافــة احملافظــات لغايــة 2018/12/31 .

حكومــي  وفــد  زار   
ــة  ــر الداخلي ــف مــن وزي مؤل
اللــواء حممدالشــعار، ووزيــر 
ــة  ــة والبيئ اإلدارة احملليــــــــــــ
املهنــدس حســـــــــن خملــوف 
الداخليــة  التجــارة  ،ووزيــر 
ومحايــة املســتهلك الدكتــور 
الغربــي حمافظــة  عبــداهلل 
واجــب  وقدمــوا  الســويداء 
العــزاء باســم احلكومــة يف 
األخــرة  األحــداث  شــهداء 
زاروا  كمــا  احملافظــة،  يف 
اجلرحــى لالطمئنــان علــى 
إىل  واالســتماع  أوضاعهــم 

لبهــم. مطا

وفد حكومي رمسي إىل السويداء

جلنة إعادة االعمار : 
متديد قبول طلبات اإلخوة املواطنني الذين تعرضت 

ممتلكاهتم اخلاصة غري املؤمن عليها للضرر
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أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف خــالل لقائــه )الدفعــة التدريبيــة اخلامســة 
عشــرة( يف املعهــد الوطــي لــإلدارة العامــة علــى أمهيــة مشــروع اإلصــالح اإلداري الــذي يســاهم يف حتســن 

األداء وضبــط اهليــكل اإلداري والوظيفــي للجهــات العامــة

متدربو املعهد الوطين لإلدارة العامة يف جولة اطالعية يف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

اخلدمــات  تعزيــز  علــى  الرتكيــز  إطــار  يف 
والنهــوض بالــدور التنمــوي يف اجملتمعــات احملليــة، 
وإعــادة اإلعمــار والبنــاء مبــا خيدم إعــادة املهجرين 
إىل منازهلــم أصــدرت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة 
ــة الصــادر  ــون اإلدارة احمللي ــى أحــكام قان ــاءً عل بن
عــدة  لعــام2011،  رقــم 107  التشــريعي  باملرســوم 
ــدة  ــة جدي ــرارات تتضمــن إحــداث وحــدات إداري ق
يف حمافظــات ريــف دمشــق – محــص –محــاه –

الالذقيــة –طرطــوس –درعــا –الســويداء وذلــك 
بنــاء علــى اقرتاحــات املكاتــب التنفيذيــة جملالــس 

هــذه احملافظــات.

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

إحداث وحدات إدارية جديدة يف عدد من احملافظات



وطن الياسمين

مــن  اخلامــس  يصــادف  الــذي  العاملــي  البيئــة  بيــوم  احتفــاء 
حزيــران مــن كل عــام، وشــعاره هلــذا العــام “التغلــب علــى التلــوث 
مديريــة  والبيئــة-  احملليــة  اإلدارة  وزارة  نفــذت  البالســتيكي”، 
التوعيــة البيئيــة لقائــن توعويــن هبــذه املناســبة، مبشــاركة كــوادر 
ــع البعــث- احتــاد شــبيبة  ــة ومنظمــات )طالئ ــات البيئي مــن اجلمعي
الثــورة- كشــاف ســورية( ومديريــي البيئــة يف دمشــق وريــف دمشــق 
واملديريــات املركزيــة لقطــاع البيئــة. قــدم يف هــذه اللقــاءات عــدد مــن 
العــروض العلميــة والتوعويــة حــول التلــوث البالســتيكي, فأطنــان 
مــن النفايــات البالســتيكية ترتاكــم إمــا يف البحــر أو علــى اليابســة، 
إضافــًة إىل أضرارهــا علــى الصحــة العامــة، فأغلبيــة املواطنــن ال 
يدركــون خماطــر اســتخدام املــواد البالســتيكية وتراكمهــا، وتعمــل 
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة لوضــع 
دالئــل علــى املــواد البالســتيكية لتوضــح عــدد مــرات اســتخدامها 

ودرجــة ســالمتها يف حفــظ املــواد الغذائيــة.
ــل  ــوان: “التعام ــاءات أيضــاً حماضــرات حتــت عن ــت اللق وتضمن
الســليم مــع النفايــات البالســتيكية” مت خالهلــا توضيــح مدلــوالت 
األرقــام علــى املــواد البالســتيكية وأضــرار أكيــاس النايلــون, وطــرح 
عــدد مــن البدائــل منهــا األكيــاس الورقيــة والقماشــية، كمــا تطرّقــت 
اللقــاءات إىل أمهيــة الغــالف اجلــوي وكيفيــة محايتــه وتلــوث اهلــواء 
املناخيــة, ومت  والتغــرات  احلــراري  االحتبــاس  وظاهــرة  وأســبابه 
ــة ودور  ــة البيئ ــراد اجملتمــع يف محاي ــات وأف ــى دور فعالي ــز عل الرتكي
املنظمــات واجلمعيــات بإيصــال املعرفــة البيئيــة إىل شــرائح اجملتمــع 
كافــة, ورفــع ســوية الوعــي البيئــي لــدى مجيــع فئــات اجملتمــع، وأمهية 

تعزيــز املشــاركة اجملتمعيــة يف العمــل مــن أجــل البيئــة.
ومت التأكيــد خــالل اللقــاء علــى أن ســلوكنا جتــاه البالســتيك هــو 
الــذي جعلــه هامــا،ً وســنوياً يســتخدم 50 بليــون كيــس بالســتيكي، و 
100 ألــف مــن الثدييــات تنفــق ســنوياً، فضــالً عــن نفــوق أعــداد كبــرة 
مــن الســالحف البحريــة بفعــل األكيــاس البالســتيكية، ممــا يؤثــر 
علــى التنــوع احليــوي والســياحة، ويكمــن تأثــر أضــرار البالســتيك 
علــى الكائنــات احليــة مــن خــالل البلــع املباشــر، وتشــابك الكائنــات 

احليــة بالنفايــات البالســتيكية.
كمــا مت تنفيــذ نشــاطات متنوعــة يف خمتلــف احملافظــات، حيــث 
أضــرار  توعــوي حــول  لقــاء  بالســويداء  البيئــة  نفــذ يف مديريــة 
البالســتيك وخطــره علــى الطبيعــة واإلنســان، والغــذاء والســرطان، 

إضافــة اىل محــالت نظافــة. 
ــة حبمــص فقــد نفــذ لقــاء بيئــي مت مــن  ــة البيئ أمــا يف مديري
خاللــه عــرض الواقــع البيئــي حملافظــة محــص، إضافــة إىل محــالت 
الرذاذيــة  املبيــدات  رش  تتضمــن  املدينــة  ألحيــاء  شــاملة  نظافــة 
والضبابيــة وتعقيــم احلاويــات، ومحلــة تشــذيب ورعايــة للحدائــق 
املتوزعــة يف أحيــاء املدينــة، كمــا نفــذ مســر بيئــي مبشــاركة احتــاد 
شــبيبة الثــورة ضمــن الشــارع الرئيــس باملدينــة مــع رفــع الفتــات 
حتمــل شــعار االحتفاليــة، ومت  تقديــم درع صديــق البيئــة لعــام 2018 

للســيد حمافــظ محــص.
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وقامــت مديريــة البيئــة حبمــاه واملكاتــب التابعــة هلــا بنــدوات 
وحماضــرات  حــول البالســتيك وآثــاره الضــارة علــى الصحــة والبيئــة، 

وأســاليب التغلــب علــى التلــوث البالســتيكي،  ومحــالت نظافــة. 
ويف مديريــة البيئــة حبلــب نفــذ معــرض فــي بيئــي حتــت عنــوان: 
“خملفــات البيئــة وصــور صحيــة”،  حيــث تضمــن املعــرض عــدداً مــن 
األعمــال الــي مشلــت كل مــا يتعلــق بالبيئــة وســبل احلفــاظ عليهــا 
كالتلــوث والتدخــن وأمهيــة الغطــاء النباتــي وقطــع يدويــة صنعــت 
مــن خملفــات البيئــة وصــور لفعاليــات بيئيــة ســابقة. ومت إلقــاء 
حماضــرة بعنــوان: “ التغلــب علــى التلــوث البالســتيكي” تركــزت عــن 
البالســتيك تارخييــاً واســتهالك العــامل هلــذه املــادة إحصائيــاً واآلثــار 
البيئيــة للبالســتيك، ومت التطــرق لطــرق التخلــص مــن البالســتيك.

للنظافــة  أســبوع  بتنفيــذ  بالقنيطــرة  البيئــة  وقامــت مديريــة 
العامــة ضمــن قطــاع املديريــات واملؤسســات والبلديــات باحلدائــق 
العامــة التابعــة هلــم وإزالــة األعشــاب، إضافــة إىل  لقــاء توعــوي 

حــول التغلــب علــى التلــوث البالســتيكي .
أمــا مديريــة البيئــة باحلســكة فقــد مت إلقــاء حماضــرات بيئيــة 
حــول “ أضــرار التلــوث البالســتيكي وطــرق معاجلتهــا”، تضمنــت 
شــرحاً عــن خماطــر التلــوث باملخلفــات البالســتيكية علــى اإلنســان 
للحــد  الطــرق  وأفضــل  املخلفــات  هــذه  وصعوبــة حتلــل  والبيئــة 
والتخفيــف مــن هــذا التلــوث وطــرق إعــادة تدويــر بعــض املخلفــات 
البالســتيكية. وحماضــرة بعنــوان “أمهيــة فــرز النفايــات”، مت خالهلــا 
ــات  ــة ونفاي ــات صلب ــات وطــرق فرزهــا إىل نفاي احلديــث عــن النفاي

ــاً. ــاً وبيئي ــة هــذا الفــرز اقتصادي ــة وأمهي عضوي
إضافــة إىل حماضــرة بيئيــة بعنــوان: “النفايــات الصلبــة وطــرق 
إعــادة تدويرهــا”، مت خالهلــا تعريــف النفايــات الصلبة وأنــواع النفايات 
الصلبــة واملنزليــة وخماطرهــا علــى البيئــة واإلنســان وطــرق إعــادة 
تدويرهــا واالســتفادة منهــا ملــا للتدويــر مــن أمهيــةٍ اقتصاديــةٍ وبيئيــة.

وكذلــك قامــت مديريــة البيئــة يف ديــر الــزور حبمــالت نظافــة 
وورشــة رســم بيئيــة، وافتتــح معــرض بيئــي متضمــن اللوحــات البيئيــة 
واألعمــال اليدويــة مــن التوالــف البيئيــة، ومت إلقــاء حماضــرات عــن 
أمهيــة البيئــة وأثــر النفايــات البالســتيكية وخطرهــا علــى البيئــة 

واجملتمــع وكيفيــة معاجلتهــا والتخلــص منهــا. 
ونفــذت مديريــة البيئــة يف الالذقيــة جمموعــة مــن األنشــطة 
والفعاليــات مبناســبة يــوم البيئــة العاملــي تضمنــت حماضــرةً بعنــوان: 
“تأثــر التلــوث البالســتيكي علــى التنــوع البحــري وصحــة اإلنســان”، 
)معتــز  البيئيــة  الطليعيــة  الوحــدة  يف  الصغــار  البيئيــن  وورشــة 
حيــدر( تضمنــت حــواراً مــع الطــالب وتعريفهــم بيــوم البيئــة العاملــي ) 
شــعاره – أمهيتــه (. ومت عــرض فيديــو عــن تأثــر التلــوث البالســتيكي 
ومناقشــته مــع الطــالب، إضافــة إىل نشــاط إعــادة تدويــر النفايــات 
البالســتيكية )علــب اللــن والشــامبو – قواريــر امليــاه .....( ألعمــال فنيــة 

ميكــن اســتخدامها مــرةً أخــرى.
ختامــاً البــد مــن ضــرورة تفعيــل القوانــن للنهــوض بالواقــع 

البيئــي، وأمهيــة تعديــل الســلوك وضــرورة التوعيــة البيئيــة .
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