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مشــروع تنمــوي بيئــي اجتماعــي يهــدف إىل إرســاء القواعــد 
األمثــل  االســتغالل  خــالل  مــن  )املســتدامة(  للتنميــة  البيئيــة 
للمــوارد الطبيعيــة للوصــول إىل منطقــة ســليمة بيئيــاً وصحيّــاً، 
وخلــق مــوارد مــدرّة للدخــل يف اجملتمعــات املضيفــة وإدارة اجملتمــع 
احمللــي للمــوارد نفســه بنفســه، لتتجّلــى أهدافــه يف تعزيــز مشــاركة 

ــة وتعريــف اجملتمــع  ــة البيئ الشــباب واليافعــن يف محاي
احملّلــي بآثــار التعــدي علــى البيئــة، وتعزيــز العمــل 

علــى صــون التنــوع احليــوي، وتفعيــل األحبــاث 
العلميــة البيئيــة، وضمنهــا تصنيــع وتأهيــل 
الفلــورة يف منطقــة القدمــوس واملناطــق 
اجملاورة لالستخدام يف اجملاالت الوراثية 
والصيدالنيــة،  والكيميائيــة  والزراعيــة 
واالســتثمار املســتديم للنباتــات الطبيــة 
اجملتمــع  أفــراد  تدريــب  خــالل  مــن 
احملّلــي علــى زراعــة هــذه النباتــات ومجــع 

األجــزاء الفعّالــة منهــا، واالســتفادة مــن 
املخلفــات الزراعيــة للحصــول علــى منتجــات 

مكعبــات  إىل  حتويلهــا  عــر  للبيئــة  صديقــة 

علفيــة أو ســيالج أو مســاد عضــوي، إضافــة إىل االســتفادة منهــا 
يف إنتــاج الغــاز احليــوي، فضــالً عــن تصنيــع الــورق وصناعــة ألــواح 
خشــبية صديقــة للبيئــة، وإطــالق مشــروع حصــاد امليــاه للمســامهة 
بالطــرق  األمطــار  ميــاه  اســتغالل  علــى  املنطقــة  مســاعدة  يف 
واآلليــات املناســبة كإقامــة الســدات واخلزانــات ومســتجمعات امليــاه 
املفتوحــة واملغلقــة واحلفائــر، وإطــالق مشــروع إنتــاج 
دودة  تربيــة  علــى  والتشــجيع  الزراعــي،  الفطــر 
ــاج  ــة النحــل، وإنت ــة، وتربي ــر يف املنطق احلري
األشــتال مــن النباتــات الطبيــة وتأســيس 
مشــاتل، ودعــم الســياحة البيئيــة، وإنتــاج 

ــة. ــل العلفي البدائ
بتاريــخ  املخيّــم  فعاليــات  أطلقــت 
املؤسســات  ضمّــت  وقــد   2016/5/2
والفعاليــات  الشــعبية  واملنظمــات 
ــة  وحضــور  ــات األهلي ــة واجلمعي الرمسي
املنطقــة  أبنــاء  مــن  واســع  مجاهــري 
اجملــاورة ملوقــع املخيــم يف جبــل املــوىل حســن.

مّت تنظيــم نشــاط بيئــي حبضــور ممثــل عــن 

المخيم البيئي في القدموس تجربة بيئية متكاملة
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منظمــة اليونســيف للتعريــف بأمهيــة املشــروع وأهدافــه لعــدد مــن 
طــالب املــدارس يف املنطقــة، كمــا مّت تدريــب /120/ طالبــاً وطالبــة 
أبنــاء  مــن  فــرداً   /43/ وتدريــب  متنوعــة،  بيئيــة  مهــارات  علــى 
اجملتمــع احملّلــي علــى اســتنبات الفطــر والزراعــة املائيــة، وتدريــب 
/45/ ســيدة مــن ذوي الشــهداء علــى إعــادة اســتخدام النفايــات 
املنزليــة، وإقامــة ملتقــى حــول دعــم اإلصحــاح البيئــي، ومّت تدريــب 
/100/ يافــع يف إطــار مشــروع تعزيــز مشــاركة الشــباب واليافعــن 
يف محايــة البيئــة، كمــا مّت تنفيــذ مبيــت كشــفي ملرشــدات مــن 
مفوضيــة طرطــوس الكشــفية، وتنفيــذ رحلــة كشــفية للتعايــش 
مــع الطبيعــة، ومّت مبشــاركة /25/ طالبــاً مــن جامعــة األندلــس 
زراعــة نباتــات طبيــة وعطريــة يف أرض املخيــم، وأقيمــت ورشــة 
تدريبيــة لالســتثمار يف النباتــات الطبيــة اســتفاد منهــا/115/ ســيّدة 
بالتعــاون مــع املــرأة الريفيــة مــن ذوي الشــهداء ومفقــودي وجرحــى 

اجليــش العربــي الســوري. 
وختطــط إدارة املخيــم لعــام /2018/ أن تعمــل علــى تنفيــذ 
مشــروعن بالتعــاون مــع املركــز العربــي لدراســات املناطــق اجلافــة 
واألراضــي القاحلــة /أكســاد/ مبــا يتعّلــق بالبدائــل العلفيــة وإنتــاج 
الســماد العضــوي، والعمــل علــى دعــم تأســيس جلنــة بيئيــة ميدانيــة 
لإلصحــاح البيئــي ضمــن الوحــدة اإلداريــة للمخيــم هبــدف تنميــة 
قدرات اليافعن والشــباب وأســرهم للمســامهة يف اإلصحاح البيئي، 
وإقامــة خميمــات بيئيــة لتدريــب كــوادر مــن اجملتمــع احملّلــي أكثــر 
إدراكاً للقضايــا البيئيــة، وتدعــم مبــادرات بيئيــة لليافعــن والشــباب 
يف اجملتمــع احمللــي، وتنفيــذ معــارض بيئيــة وإقامــة أنشــطة بيئيــة 
علميــة ترفيهيــة تفاعليــة لتعزيــز الســلوكيات البيئيــة اإلجيابيــة، 

ودعــم الصناعــات الريفيــة والتقليديــة.
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التوعية البيئية عبر الفن والموسيقى والتراث
إنّ التوعيــة البيئيــة أصبحــت ضــرورة حتمتهــا طبيعــة هذا 
العصــر ملــا أصــاب البيئــة مــن تلــوث، واختــالل يف التــوازن، 
ببيئتــه، وراح هــذا  البشــري  الكائــن  واضطــراب يف عالقــة 
االختــالل ينمــو بســرعة غــر عاديــة، والتوعيــة البيئيــة يف 
أيســر أشــكاهلا ترتبــط برتبيــة الفــرد، حبيــث يســلك ســلوكاً 
رشــيدًا حنــو البيئــة باملعنــى الواســع والشــامل، ويتعامــل معهــا 
برفــق وحتضــر، وهــذا الســلوك الرشــيد البــد أن يســتند إىل 
خلفيــة معرفيــة ووجدانيــة متثــل رصيــداً مرتاكمــاً لــدى الفرد 
وبصــرة.  بوعــي  الســليمة  يوجــه ســلوكياته يف االجتاهــات 
معظــم مشــكالت البيئــة الــي هــي مشــكالت ســلوك وقيــم، 
وعنــد التحــدث عــن الســلوك والقيــم البــد أن تكــون البدايــة 
بالطفــل، وألنّ البيئــة يف تدهــور وال خــالص مــن ذلــك إاّل 
عــن طريــق تنشــئة مواطنــن يدركــون أبعــاد مشــكالت البيئــة، 
هــي  الطفولــة  فتكــون  حلهــا،  أو  تفاديهــا  علــى  ويعملــون 

ــة.  البداي
أكــدت الكثــر مــن الدراســات ضعــف دور األســرة يف تنميــة 
احلس البيئي، ما يوقع العبء على عاتق املؤسســات األخرى 
ــة، وقــد  ــاض األطفــال واملدرســة االبتدائي ــى األخــص ري وعل
مّت تطبيــق العديــد مــن الرامــج الــي تســعى لتنميــة الوعــي 
البيئــي لــدى األطفــال بتوظيــف بعــض األنشــطة الفنيــة 
واملوســيقية، واســتثمار املعرفــة لتكويــن الوعــي، واالجتاهــات 
املوجبــة حنــو البيئــة عــن طريــق بعــض األنشــطة الفنيــة 
واملوســيقية املســتمدة مــن الــرتاث الشــعيب، والــي تالمــس 
الشــعور الوجدانــي للطفــل، فالفــن يســاعد علــى التعبــر عــن 
املشــاعر بأســلوب غــر لفظــي يف املواقــف الــي يصعــب فيهــا 
التعبــر اللفظــي ســواء مــن خــالل االســتماع أم األداء، كمــا 
أنّ املوســيقى ميكــن أن تســتخدم لتشــجيع بعــض األطفــال 
علــى التعبــر عــن اآلراء واملشــاعر، وتــؤدي إىل املزيــد مــن 
التواصــل االجتماعــي بــن أفــراد اجلماعــة، وبالتــايل تعديــل 
وتطويــر النظــرة إىل البيئــة، وكيفيــة التعامــل معهــا ومــع 
مواردهــا بشــكل واٍع ورشــيد، فاإلنســان هــو املســؤول األول 
ــى  ــا حت ــش فيه ــي يعي ــة ال ــوازن البيئ ــى ت عــن احملافظــة عل

إذاً  ال تتعــرض نتيجــة لســلوكياته اخلاطئــة إىل التدمــر. 
البــدّ مــن دراســة اإلدراك البيئــي وأمهيتــه، والتعــرف علــى 
بعــض املتغــرات املرتبطــة بــه، كبعــض املتغــرات الشــخصية 
واجملتمعيــة، ومــدى توافــر املعلومــات عــن البيئــة، واخلــرات 
بــن  عالقــة  هنــاك  وإنّ  البيئــة،  حنــو  واحلاليــة  الســابقة 
اإلدراك واملشــاركة، وإّنــه ميكــن عمــل برنامــج لتنميــة اإلدراك 
البيئــي لــدى األطفــال. وتنميــة احلــس البيئــي عمليــة بنــاء، 
وتشــكيل اجتاهــات ومفاهيــم وقيــم وســلوكيات بيئيــة لــدى 
األفــراد مبــا ينعكــس إجيابــاً علــى محايــة البيئــة، واحملافظــة 
عليهــا وحتقيــق نــوع مــن العالقــات املتوازنــة الــي حتقــق 
األمــان البيئــي. إنّ الوعــي مبشــكالت البيئــة وعــي مكتســب مــن 
ــة  ــا األســرة واملدرســة، وإنّ املعرف ــة، وأمهه املؤسســات املختلف
البيئيــة هــي ذلــك املفهــوم الــذي يتضمــن حتويــل الوعــي 
إىل الســعي وراء حبــث املشــكالت البيئيــة وتتبعهــا، واقــرتاح 
اختيــارات متعــددة حللهــا، وحماولــة إخضاعهــا للتجريــب 
واالختبــار. وعليــه البــدّ للرنامــج الــذي يعــرض املوســيقى 
والــرتاث والفــن مــن أســلوب للتوعيــة البيئيــة يرتكــز علــى 
أربعــة عناصــر، هــي العنصــر التجريــي الــذي يعتمــد 
ــر  ــل، والعنص ــاس والتحلي ــة والقي ــى املالحظــة املوضوعي عل
اإلمجــايل الــذي يعــر عــن أنّ التالميــذ حباجــة إىل خلــق 
وعــي بالطبيعــة املعقــدة للبيئــة، ووعــي بالعالقــات املتداخلــة 
يف البيئــة وعناصرهــا، وبــن البيئــة واإلنســان، والعنصــر 
اجلمــايل للبيئــة الــذي يعــر عــن اجلــودة أو النوعية األفضل 
للبيئــة، أي أنّ البيئــة مســألة خالفيــة تقبــل اجلدل، وأنّ األمر 
حمكــوم باملتعــة، ومــن الصعــب حتديــد طبيعــة هــذه املتعــة، 
والعنصــر األخالقــي املرتبــط بالتكويــن االجتماعــي للفــرد. 
وهنــاك خطــوات تصميــم برامــج تعنــى بالتوعيــة البيئيــة 
عــر الفــن واملوســيقى والــرتاث ميكــن أن ختتــزل بتنظيــم 
الرنامــج مــن حتديــد للمهــارات وربــط التدريبــات باألهــداف 
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وحتديــد جمموعــات العمــل، وتوزيــع األدوار. اهتــم علمــاء 
باعتبارهــا  االجتماعيــة  التنشــئة  بدراســة  األنثروبولوجيــا 
الســلوك  يف  الثقافــة  تأثــر  مــن حمــاور  أساســياً  حمــوراً 
خــالل  مــن  وذلــك  اإلنســانية،  والشــخصية  االجتماعــي 
الــرتاث االجتماعــي  ونقــل عناصــر  ثقافــة اجملتمــع  دمــج 
للفــرد. تلعــب الفنــون بوجــه عــام دوراً أساســياً يف هتذيــب 
نفــس اإلنســان وتنميــة إحساســه باجلمــال ورفــع مســتوى 

تذوقــه، وكذلــك االرتقــاء بــه إىل درجــات أعلــى 
مــن الثقافــة ورهافــة احلــس. فاملوســيقى 

هلــا طابــع االتصــال، حيــث جنــد أن 
الصــوت الــذي يلفظــه فــرد مــا 

يعــد صوتــاً اتصاليــاً، وتبــدأ 
باألصــوات  املوســيقى 
الوجدانيــة واالنفعاليــة 
الــي تتلوهــا اإلشــارات 
والنــداءات الــي ختــدم 
اجتماعيــة  أغراضــاً 
وتســتخدم  خمتلفــة، 
الوقــت  يف  املوســيقى 

كموســيقى  احلاضــر 
تأثريــة خلفيــة حتفيزيــة 

فمكانــة  العصــيب.  للجهــاز 
تقــاس  ال  املوســيقي  املؤلــف 

ــى بعــث األصــوات  ــه عل مبــدى قدرت
تقــاس  وإّنمــا  جديــد،  مــن  الطبيعيــة 

مبــدى متكنــه مــن حتميــل األصــوات الطبيعيــة، حبيــث 
أنّ األمــور الــي تبــدو لنــا مألوفــة ويســتمع هلــا مــن دون 
مناقشــة، تعــرض علينــا بطريقــة جمــددة تثــر خيالنــا وتؤثــر 
يف مشاعرنا،  فقيمة املوسيقي ال تكون يف براعته يف حماكاة 

األصــوات والظواهــر املتحركــة، بــل يف قدرتــه علــى حتويــر 
ــاً،  ــاً مثالي ــراً فكري ــة حتوي هــذه األصــوات والظواهــر املتحرك
وقــد كان )روســو( يعتقــد أّنــه ملــا كان الفــن حمــاكاة للطبيعــة 
فالنتيجــة املنطقيــة لذلــك هــي أن املوســيقى صــورة مطابقــة 
لإليقــاع الــذي يســود الكــون بأســره، وعلــى ذلــك ففــي وســع 
ــى االســتماع إىل اإليقاعــات املوســيقية  ــو دأب عل اإلنســان، ل
الســليمة، أن يتعّلــم كيــف يعيــش وفقــا للقانــون الطبيعــي 
ويّتحــد بالطبيعــة. ولذلــك فإنــه مــن الضــروري 
تتيــح  الــي  البيئــة  للطفــل  هنيــئ  أن 
مظاهــر  بنفســه  يتلمــس  أن  لــه 
اجلمــال والبســاطة مــن ناحية 
الشــكل واللــون والتنســيق، 
تعويــده  إىل  باإلضافــة 
علــى مســاع املوســيقى 
علــى أن يبــدأ بنمــاذج 
البســاطة  يف  غايــة 
لوحــات  ومشــاهدة 
الفــن التشــكيلي ســواءُ 
علــى جــدران املنــزل أم 
يف املعــارض واملتاحــف، 
يف  للنزهــة  خيــرج  وأن 
فيهــا  تكتســي  حدائــق 
الطبيعــة أهبــج الزهــور وأمجــل 
اختيــار  يف  يراعــى  وأن  األشــجار، 
مالبســه ولعبــه الــذوق الســليم. كلُّ هــذه 
العوامــل تســاعد علــى تنميــة ذوقــه وتعاونــه علــى تفتــح 
إدراكــه للجمــال ومظاهــره املختلفــة، مــا ينعكــس مباشــرة 

علــى وعيــه البيئــي.
 د. مرفت حسن برعى ـــ جامعة اإلسكندرية ــــ 2006



6

يف إطــار التشــبيك مــع اجلهــات املختلفــة، وضمن أهداف التدريب 
والتأهيــل يف وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، أقامــت مديريــة الســامة 
الكيميائيــة والنفايــات بالتعــاون مــع اجلمعيــة العلميــة للجــودة دورة 
تدريبيــة حــول تطبيــق نظــام إدارة اجلــودة “أيــزو 9001” امتــدت علــى 
ــدراء املركزيــن ورؤســاء  ــا عــدد مــن امل ــام شــارك فيه ــة أي مــدى ثاث
بالرتكيــز  بــدءاً  املواصفــة  بنــود  علــى  اشــتملت  والشــعب،  الدوائــر 
علــى الزبــون والقيــادة ومــروراً باملشــاركة والنهــج العملــي والتحســن 
املســتمر وليــس انتهــاءً باختــاذ القــرار. وحرصــاً مــن الــوزارة علــى 
املتغــرات احلاليــة للحــاق  أكــر وأفضــل يف ظــل  حتقيــق تكامــل 
ــة فإهنــا ختطــط  ــة وإدارة املعرف ــورة التكنولوجي ــي والث ــب العامل بالرك
للتعــاون مــع اجلمعيــة العلميــة الســورية للجــودة إلقامــة هكــذا دورات 
خــال العــام  2018 تشــمل العديــد مــن املوضوعــات “أيــزو 14001” 
نظــام اإلدارة البيئيــة، واملواصفــة “أيــزو 26000” املســؤولية اجملتمعيــة.  
اجلمعيــة العلميــة الســورية للجــودة هــي منظمــة أهليــة غــر 
رحبيــة تأسســت يف مدينــة دمشــق عــام 2004 مببــادرة مــن جمموعــة 
مــن املختصــن يف جمــال اجلــودة واملهتمــن هبــا، جلعــل اجلــودة 
جوهــر احليــاة يف جمتمعنــا، ولارتقــاء بــأداء املؤسســات الســورية 
وتعزيــز قدرهتــا التنافســية مبــا حيقــق مســتقباً زاهــراً لوطــن وحيــاة 

أفضــل للمواطــن.
وتوطــن علومهــا  اجلــودة  ثقافــة  نشــر  إىل   هتــدف اجلمعيــة 
املهتمــن  بــن  وتعميمهــا  وتبــادل اخلــرات  وأســاليبها يف ســورية، 
باجلــودة علــى املســتوى الوطــي والعربــي والــدويل، كمــا تعمــل علــى 
تنظيــم النــدوات والــدورات واملؤمتــرات العلميــة واجلــوالت االطاعيــة، 
املؤسســات  مــع  بالتعــاون  اجلــودة  جمــال  يف  احملاضــرات  وإلقــاء 
املعنيــة واهليئــات العلميــة، وإصــدار النشــرات وترمجــة املوضوعــات 
العلميــة املتعلقــة باجلــودة ونشــر األحبــاث والدراســات الــي ختــدم 
أهدافهــا، والتعــاون مــع املؤسســات اإلعاميــة  املرئيــة واملســموعة 

دورة 
تدريبية 
حول نظام 
إدارة 
الجودة 
90001 ISO

واملقــروءة لنشــر ثقافــة اجلــودة وتعريــف املنتــج والبائــع واملســتهلك 
بأمهيــة اجلــودة عــن طريــق املشــاركة يف الرامــج اإلعالميــة اخلاصــة 
بنشــاطها، إضافــة إىل التعــاون مــع خمتلــف اجلهــات لرفــع مســتوى 
جــودة اخلدمــات واملنتجــات الوطنيــة، واملســامهة يف تطويــر السياســات 
واالســرتاجتيات والتشــريعات املتعلقــة باجلــودة، وتوفــر املنــاخ املالئــم 
للتحســن املســتمر يف مســتوى جــودة الســلع واخلدمــات مبــا حيقــق 
ــات  ــم اخلدم ــم، فضــالً عــن تقدي ــة مصاحله ــن ومحاي إرضــاء الزبائ

االستشــارية والنصــح للمســتهلك واملنتــج يف جمــال اجلــودة.
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بــن  املفاضلــة  البحــث يف  العــامل ختّطــت  دول  مــن  الكثــر 
التقنيــات لناحيــة رفــع التلــوث احمللــي ملراجعــة مــدى االنبعاثــات 

الــي تنتجهــا كل تقنيــة والــي تســاهم يف تغــر املنــاخ العاملــي.
رصــد االختالفــات علــى صعيــد إدارة النفايــات الصلبــة بــن 
البلــدان الناميــة والبلــدان املتقدمــة ميّكــن اكتشــاف التنــوع يف 
تكويــن النفايــات وخصائصهــا وطــرق إدارهتــا، ممــا يــرتك آثــاراً 
ــاً يف اســتهالك الطاقــة وانبعاثــات الغــازات  ــة خمتلفــة وتفاوت بيئي
املتقدمــة  البلــدان  بــن  التبايــن  البدايــة مــن  الدفيئــة، ونقطــة 
الدراســات  وتؤكــد  نفســها،  النفايــات  إنتاجيــة  وهــي  والناميــة 
احلديثــة أن عمليــات مجــع النفايــات ونقلهــا تســاهم بنحــو ثلــث 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن أنشــطة إدارة النفايــات الصلبــة. 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة تنتــج بشــكل رئيســي مــن الطاقــة 
يف  النفايــات  ضغــط  عمليــة  مــع  وترتبــط  الوقــود،  واســتهالك 
الشــاحنة ونقلهــا. هنــاك تبايــن كبــر يف كميــة الوقــود واالنبعاثــات 
الناجتــة بــن البلــدان املتقدمــة والناميــة، وترتبط هــذه االختالفات 
بطريقــة اجلمــع ونــوع الوقــود، باإلضافــة إىل نــوع معــدات النقــل 
وعمرهــا وحجمهــا وقدرهتــا، ومنــوذج حمــرك الشــاحنة أو آليــة 
النقــل، ومســافات النقــل. إّن املقارنــة بــن البلــدان املتقدمة والنامية 
صعبــة، ألن هنــاك العديــد مــن املتغــرات واملعطيــات، احــدى هــذه 
املتغــرات هــو املوقــع احملــدد، وقــد أثبتــت الدراســات العامليــة أنّ 
معــدّل مجــع النفايــات هــو أقــل بكثــر يف البلــدان الناميــة، ولكنــه 
ــا  ــة، كم ــدول املتقدم ــن 90 و100٪ يف ال ــا ب ــن أن يصــل إىل م ميك
ــة تتفــاوت بــن املناطــق احلضريــة  ــدان النامي أنّ املعــدالت يف البل
والريفيــة، ففــي لبنــان علــى ســبيل املثــال، قــد يصــل معــدل اجلمــع 
إىل 100٪ يف بــروت الكــرى باملقارنــة مــع معــدل أقــل يف املناطــق 
الريفيــة، حيــث تنتهــي معظــم النفايــات يف مكبــات عشــوائية أو 
ــة الســكانية،  ــط بالكثاف ــو يرتب ــا العامــل اآلخــر فه ــان. أم يف الودي
حيــث إن املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة هــي األكثــر كفــاءة 
يف البلــدان املتقدمــة بينمــا تتســبب مبشــكالت متعــددة مــن حيــث 

ــة. ــدان النامي التنظيــم يف البل
يعــدّ التخفيــض يف املصــدر أو التخفيــف مــن إنتــاج النفايات يف 
رأس اهلــرم لتحديــد األولويــات يف إدارة النفايــات الصلبــة باعتبــاره 
الفرصــة املثاليــة لتوفــر املــوارد وبالتــايل ختفيــض االنبعاثــات 
وتوفــر الطاقــة مــن اســتخراج املــواد اخلــام وعمليــات التصنيــع، 
وكذلــك احلاجــة إلدارة النفايــات. بالنســبة ملعظــم املــواد، متثــل 
»إعــادة التدويــر« الفرصــة الثانيــة األفضــل للحــد مــن انبعاثــات 

غــازات الدفيئــة كثانــي 
الكربــون  أوكســيد 
يف  الطاقــة  وتوفــر 
كمــا  التصنيــع،  عمليــة 
جتنــب االنبعاثــات مــن 
الطــرق األخــرى إلدارة 
النفايــات،  تفيــد دراســة 
قامــت هبــا وكالــة محايــة 
الواليــات  يف  البيئــة 
األمركيــة  املتحــدة 
حــول   2009 ســنة 

مقارنة مجع وختفيف النفايات بني البلدان النامية واملتقدمة

تقييــم الــدورة احلياتيــة الكاملــة للنفايــات الــي تناولــت مقارنــة 
اســتخدام  املــواد، أن ختفيــض  تغليــف  للحــدّ مــن  ســيناريوهَن 
انبعاثــات  خيفــض  أن  ميكــن   ٪50 بنســبة  والتغليــف  التعبئــة 
غــازات الدفيئــة بنســبة 40 إىل 105 )طــن معــادل CO2/ســنة(، 
يف حــن أن ختفيــض اســتخدام التعبئــة والتغليــف بنســبة ٪25 
ميكــن أن يســاهم بتخفيــض االنبعاثــات مبــا يقــارب 25 إىل 50 
)طــن معــادل CO2 /ســنة(. كمــا تســاهم اســتعادة املــواد القابلــة 
للتدويــر بالتوفــر، وهــذا يعتمــد علــى نــوع الوقــود األحفــوري الــذي 
يتــم جتنّبــه وعلــى معــدل ونــوع املــواد املعــاد تدويرهــا مثــل املعــادن 
والبالســتيك والزجاج، واملنتجات الورقية، مع اإلشــارة إىل مســامهة 
هــذه األخــرة أيضــاً بزيــادة نســبة امتصــاص الكربــون يف الغابــات، 
ويالحــظ يف هــذا اجملــال أن مجيــع البلــدان املتقدّمــة تقــوم بتنفيــذ 
برامــج إلعــادة التدويــر مــن خــالل خطــط رمسيــة تقــوم علــى 
تشــجيع الفــرز يف املصــدر. أمــا يف البلــدان الناميــة فــإن نســب إعــادة 
التدويــر منخفضــة مــع مالحظــة وجــود عمليــات غــر رمسيــة مــن 
ــع  ــة إلعــادة التصني خــالل »النباشــن« الذيــن جيمعــون مــواد قابل
كمــا  احلاويــات.  مــن 
إعــادة  برامــج  تــزال  ال 
املصــدر  يف  التدويــر 
البلــدان  يف  متعثــرة 
توجــد  ال  إذ  الناميــة، 
أســواق للمــواد القابلــة 
مصانــع  وال  للتدويــر 
)كافيــة( جمهــزة للفــرز 

التصنيــع. وإعــادة 
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عشــبة معمّــرة ســاقها قائمــة وحممــرة تنمــو يف األماكــن 
ُتعــدُّ ســورية موطنهــا  الرطبــة وعلــى ضفــاف اجلــداول، 
األصلــي ومتتــد إىل آســيا وأوروبــا، وهــي عطريــة تنتمــي 
بأزهــار  مكتظــة  ســم   30 الرتفــاع  تنمــو  النعنــع،  لعائلــة 
ليلكيــة اللــون صغــرة احلجــم حتمــل بــذوراً ســوداء، ميكــن 
زراعتهــا يف أحــواض ومســاكب، حتــوي زيتــاً طيّــاراً، ومانثــول، 
تانــن، وكارفــون، يســتعمل منقــوع األوراق لعــالج حــاالت 
املغــص والنفخــة والربــو والســعال، واستنشــاق أخبرتــه يزيــل 
االحتقــان يف اجملــاري التنفســية، يســتعمل الزيــت لطــرد 
ــه  ــاز العصــيب، لكنّ ــب واجله ــة وتنشــيط القل الرمــال الكلوي
قــد يتســبب باضطرابــات رمحيــة عنــد احلامــل خطــرة، 
كمــا أّنهــا عشــبة طــاردة للحشــرات املنزليــة كرغــوث الغــراس 

ــاب. ــة الثي وعث

نعنع الماء

 بقـايا القهوة تساعد في تشغيل الحافـالت 
قالــت شــركة رويــال داتــش شــل وشــركة التكنولوجيــا النظيفــة بايو-بــن: إن بقايــا القهــوة ستســاعد يف تزويــد بعــض احلافــالت يف لنــدن 
بالوقــود، فالوقــود احليــوي اجلديــد الــذي حيتــوي جزئيــاً علــى زيــت القهــوة جيــري إدخالــه إىل سلســلة إمــدادات وقــود احلافــالت، حيــث 
ميكــن اســتخدامه مــن دون احلاجــة لتعديلــه .ونظــراً ألمهيــة اســتخدام الوقــود احليــوي لكبــح انبعاثــات الكربــون يتــم عامليــاً اختبــار وقــود 

مصنــوع مــن زيــت الطهــي املأخــوذ مــن صناعــات األغذيــة.
إنه مثال رائع على ما ميكن فعله عندما نبدأ إعادة النظر إىل البقايا كمورد غر مستغل.

تقنيات خضراء                                                                                                           تقنيات خضراء
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مــن النباتــات الطبيــة الســورية املنتشــرة بريــاً يف معظــم املناطــق الريفيــة، وميتــد موطنــه األصلــي مــن حــوض املتوســط 
إىل أوروبــا، حتتــوي األزهــار اجلافــة علــى زيــوت طيــارة بنســبة٪1 .

تســتعمل أزهــاره كمشــروب الشــاي، وتتميــز موادهــا الفعالــة بأهنــا مضــادة لاللتهابــات ومزيلــة للمغــص ومطهــرة للجهــاز 
ــة  ــة ومعرّق ــا أهنــا مهدئ ــال، كم ــد األطف ــة، وخباصــة عن ــدورة الدموي اهلضمــي  والتنفســي وفاحتــة للشــهية ومنشــطة لل
ــة والنفــاس، يســتعمل منقوعــه يف  ــاب املثان ــول والته ــان الب ــوي )الرمــل( وحرق وخمففــة للمغــص املعــدي واملعــوي والكل
مــداواة أمــراض اللثــة والغشــاء املخاطــي للفــم والتهــاب اللوزتــن، ويف حــاالت التهــاب اجلفــون بغســلها يف الصبــاح واملســاء، 
ويستنشــق خبــار أزهــاره يف حــاالت التهــاب اجلهــاز التنفســي والتجاويــف األنفيــة، ويســتعمل منقــوع األزهــار املغليــة يف 

غســيل الشــعر ليكســبه لونــاً ذهبيــاً وملعانــاً.
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سيارة قـابلة للتحلل
مــا هــو الشــيء املصنــوع مــن الســكر، ويســتطيع أن حيمــل أربعــة أشــخاص ويســر بســرعة 80 كيلومــرتاً يف الســاعة؟ إهنــا ســيارة قابلــة 

للتحلــل يقــول مبتكروهــا: إهنــا قــد تكــون اخلطــوة القادمــة يف جمــال الســيارات الصديقــة للبيئــة.
والســيارة الــي ابتكرهــا طــالب هولنديــون خفيفــة الــوزن مصنوعــة مــن الصمــغ املســتخرج مــن البنجــر )الشــمندر( الســكري ومغطــاة 
ــل هيــكل الســيارة للــوزن  بــأوراق الكتــان اهلولنــدي، فقــط اإلطــارات وجهــاز التعليــق مل تصنــع بعــد مــن املــواد العضويــة، ونســبة حتمّ

تســاوي تلــك املوجــودة يف اهليــاكل املصنوعــة مــن األليــاف الزجاجيــة. ويــزن هيــكل الســيارة 310 كيلوجرامــات فقــط.
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 حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن 
دمشــق  يف  بيــالروس  مجهوريــة  ســفر  مــع  خملــوف 
ألكســاندر بانوماريــف ســبل تعزيــز التعــاون القائــم بــن 
واخلدميــة،  اإلنســانية  اجملــاالت  يف  وخاصــة  البلديــن 
مشــراً إىل أمهيــة التعــاون يف جمــال توزيــع املســاعدات 
بيــالروس،  مــن حكومــة مجهوريــة  املرســلة  اإلنســانية 
مؤكــداً أن العالقــات بــن البلديــن ال تقتصــر علــى هــذا 
اجلانــب فحســب، إمنــا تشــمل  التعــاون يف اجملــاالت 

اخلدميــة والبيئيــة .
   وخــالل اللقــاء مت حبــث إمكانيــة التعــاون يف عــدد 
مــن املشــاريع، باإلضافــة لتوريــد آليــات ثقيلــة )تركســات، 
معتــراً  احملافظــات(،  لــكل  قمامــة  قالبــات، ضواغــط 

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يبحث مع السفري البيالروسي التعاون الثنائي بني البلدين

املواقــف  التعــاون مبختلــف جماالتــه جيســد  أن هــذا 
اإلجيابيــة حلكومــة بيــالروس الصديقــة الــي وقفــت إىل 
جانــب ســورية بــكل إمكاناهتــا خــالل معركتهــا احملقــة 
التعــاون يف مرحلــة  اســتمرار  اإلرهــاب، متمنيــاً  ضــد 

ــار. ــادة اإلعم إع
    مــن جانــب آخــر أكــد الســفر أمهيــة عالقــات 
البلديــن يف اجملالــن اإلغاثــي  بــن  التعــاون القائمــة 
املســاعدات  تقديــم  عــر  األزمــة  خــالل  واإلنســاني 
املرحلــة  خــالل  سيســتمر  الــذي  والتعــاون  اإلنســانية 

القادمــة.
ويف ختــام اللقــاء أثنــى اجلانبــان علــى التعــاون املثمــر 

مبــا خيــدم مصلحــة البلدين. 
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اســتقبل الســيد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة رئيــس اللجنــة 
العليــا لإلغاثــة الســيد فرانشيســكو روكا رئيــس االحتــاد الــدويل 
جلمعيــات الصليــب األمحــر واهلــالل األمحــر، وهنــأه يف بدايــة 
اللقــاء مبهامــه ومبنصبــه اجلديــد، وأنــه أمــر جيــد أنْ يتبــوأ 

هــذا املنصــب.
وشــرح للســيد روكا عــن عمــل اللجنــة العليــا لإلغاثــة، وأشــار 
إىل صمــود الشــعب العربــي الســوري وجيشــه بفضــل توجيهــات 
الســيد الرئيــس بشــار األســد الــذي أعطــى األولويــة للعمــل 
ــاة الشــعب الســوري  اإلغاثــي يف ســورية، وذلــك لتخفيــف معان
النامجــة عــن ممارســات اجملموعــات اإلرهابيــة واحلصــار مــن 
الــدول الداعمــة لإلرهــاب، حيــث كان تشــكيل اللجنــة العليــا 
كل  يضــم  اإلغاثــي  للعمــل  تنفيذيــاً  ذراعــاً  لتكــون  لإلغاثــة 
الــوزارات املعنيــة، إضافــًة إىل اهلــالل األمحــر العربــي الســوري 
واألمانــة الســورية للتنميــة ووكالــة األمــم املتحــدة لالجئــن 
الفلســطينين، وأيضــاً اللجــان الفرعيــة لإلغاثــة يف احملافظــات.

أّنــه يتــم تقديــم  كمــا أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة 

ــرز شــريك أساســي  ــع املواطنــن يف ســورية، وأب املســاعدة جلمي
ودائــم يف عملنــا اإلغاثــي هــو منظمــة اهلــالل األمحــر العربــي 
وعــوه وهــم جــزء مــن الشــعب الســوري، باإلضافــة  الســوري ومتطِّ
إىل اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر برعايــة مــن االحتــاد 
الــدويل جلمعيــات الصليــب األمحــر واهلــالل األمحــر، فاالحتــاد 

الــدويل شــريك أساســي مــع اهلــالل األمحــر.
ويف ظــل االنتصــارات الــي حيققهــا اجليــش العربي الســوري 
ــش  ــى املناطــق احملــررة ومشــاريع ســبل العي ــز عل ــا الرتكي علين

وإعــادة اإلعمــار.
بيّــن الســيد روكا أنّ العــامل أمجــع يتطلــع اآلن ملــا جيــري يف 
ســورية، وعبَّــر عــن إعجابــه بالعمــل اإلغاثــي، وخاصــة منظمــة 
اهلــالل األمحــر العربــي الســوري واملتطوعــون هبــذه املنظمــة، 
الســوري.  العربــي  األمحــر  اهلــالل  يدعــم  االحتــاد  إن  حيــث 
كمــا شــكر احلكومــة الســورية لدعمهــا ملنظمــة اهلــالل األمحــر 
العربــي الســوري، وأكــد علــى جاهزيــة االحتــاد لتقديــم الدعــم 

واملســاعدة. 

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يلتقي مع رئيس االحتاد الدويل جلمعيات الصليب واهلالل األمحر
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الــدورة  الســورية عقــدت أعمــال  العربيــة  مبشــاركة اجلمهوريــة 
الثالثــة والعشــرين ملؤمتــر األطــراف لألمــم املتحــدة بشــأن تغــر املنــاخ 
مبدينــة بــون األملانيــة ، رئيــس الوفــد الســوري معــاون وزيــر اإلدارة 
احملليــة والبيئــة املهنــدس وضــاح قطمــاوي ذكــر أن احلكومــة الســورية 
باريــس اخلــاص  اتفــاق  الوطنيــة لالنضمــام إىل  اإلجــراءات  أهنــت 
بالتغــر املناخــي وذلــك بعــد صــدور القانــون رقــم 31 لعــام 2017 فقــد 
صادقــت ســورية علــى االنضمــام إىل اتفــاق باريــس اخلــاص بتغــر 
املنــاخ يف 26 تشــرين األول لعــام 2017، مضيفــاً: إن ردود األفعــال مــن 

ــة للقــرار الســوري. ــت مشــجعة وممتن ــدول واملنظمــات كان كل ال
وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف  أكــد 
أن التصديــق علــى انضمــام ســورية إىل اتفاقيــة باريــس ال يوجــد 
لــه أي منعكــس ســليب أو التــزام يرتتــب علــى ســورية يتناقــض مــع 
املصلحــة الســورية بــل ســتتم االســتفادة مــن الدعــم التكنولوجــي 

سورية تنهي إجراءات االنضمام التفاق باريس اخلاص بالتغري املناخي

واخلــرات والدعــم املــادي مــن الصنــدوق الــذي ســيتم تأسيســه جــراء 
االتفــاق.  الفتــاً إىل أنــه مــن املتوقــع أن حتصل ســورية جــراء االنضمام 
لالتفــاق علــى دعــم ومتويــل برامــج وطنيــة تســاعد احلكومــة الســورية 

يف تنفيــذ إجراءاهتــا والتزاماهتــا وفــق هــذا االتفــاق. 

استثمار املدن 
الصناعية يف 
ريف دمشق

ــة وتقديــم اخلدمــات  ــة احمللي ــق التنمي ــة لتحقي ــة وجمالســها احمللي يف إطــار برنامــج متكــن الوحــدات اإلداري
ــاً خاصــاً  جبــودة عاليــة نفــذت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة بالتعــاون مــع حمافظــة ريــف دمشــق برناجمــاً تدريبي
بإحــداث وتنفيــذ واســتثمار املناطــق الصناعيــة، مت خاللــه تقديــم شــرح ملراحــل الدراســة األوليــة واإلحــداث لتلــك 
ــع واالســتثمار، واســتهدف الرنامــج رؤســاء  ــذ ومــن ثــم البي املناطــق وتأمــن التمويــل الــالزم هلــا والبــدء بالتنفي
الوحــدات اإلداريــة والعاملــن يف جمــال املناطــق الصناعيــة يف جمالــس املــدن كمرحلــة أوىل، وســيتم تنفيــذ الرنامــج 
جملالــس البلــدات كمرحلــة ثانيــة، كمــا تنــاول الرنامــج الوضــع البيئــي يف املــدن الصناعيــة شــارك فيــه مديــر املدينــة 
الصناعيــة والعامليــون الفنييــون فيهــا، باإلضافــة إىل أصحــاب املنشــآت الصناعيــة الــي لديهــا حمطــات معاجلــة 

جزئيــة مــع الفنيــن القائمــن علــى تشــغيلها. 

والبيئــة  اإلدارة احملليــة  وزارة  الــذي تقدمــه  الدعــم  إطــار   يف 
للمحافظات الســتكمال تنفيذ بعض مشــروعاهتا اخلدمية والتنموية 
أصــدرت الــوزارة قــرارات منحــت مبوجبهــا إعانــات ومســامهات ماليــة 

لــكل مــن حمافظــة الالذقيــة، الســويداء، ريــف دمشــق.
  فقــد منحــت حمافظــة الالذقيــة مبلــغ مليــون لــرة ســورية 
لتأمــن فــرص عمــل لعمــال نظافــة وحدائــق بعقــود مؤقتــة ملــدة 
ثالثــة أشــهر وملــرة واحــدة لــدى مدينــة احلفــة، كمــا منحــت بلــدة 
ــرة ســورية،  ــون ل ــة قدرهــا مخســة عشــر ملي ــة مالي ــة إعان القطيلبي
وبلديــة الروضــة )طرجانــو( إعانــة ماليــة قدرهــا اثنــا عشــر مليونــاً 
وثالمثئــة ومخســون ألــف لــرة ســورية، والعائدتــان حملافظــة الالذقيــة 

لتنفيــذ مشــاريع صــرف صحــي.

إعانات ومسامهات مالية حملافظات الالذقية ، السويداء ، ريف دمشق
   كمــا منحــت الــوزارة الوحــدات اإلداريــة )بلــدات أم الزيتــون، 
القريــا، املزرعــة، وبلديــة رســاس( العائــدة حملافظــة الســويداء ثالمثئــة 
مليــون لــرة ســورية مســامهة يف إنشــاء املناطــق احلرفيــة والصناعيــة 
لتنفيــذ البنــى التحتيــة فيهــا، كمــا منحــت حمافظــة الســويداء إعانــة 
ماليــة قدرهــا واحــد وعشــرون مليــون ومئــة ألــف لــرة ســورية لتنفيــذ 
طريــق يف منطقــة شــرق قريــة الســوميرة شــرق اتســرتاد دمشــق- 
الســويداء، باإلضافــة ملنحهــا مبلــغ مئــة ومخســن مليــون لــرة ســورية 

مســامهة يف متويــل موازنتهــا املســتقلة لعــام 2017.
وأخــراً منحــت الــوزارة بلــدة حــال العائــدة حملافظــة ريــف دمشــق 
إعانــة ماليــة قدرهــا مليــون ومئتــا ألــف لــرة ســورية للصــرف الصحي.
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إصالح وتأهيل 3 آالف منزل متضرر من اإلرهاب

مــن جهــة أخــرى أشــارت مديــرة التعــاون الــدويل 
الــدورة  أن  إىل  املهندســة صونيــا عفيصــة  الــوزارة  يف 
ــي  ــم وفــرز املبان تســتهدف املهندســن اإلنشــائين لتقيي
اإلنشــائية  الســالمة  موضــوع  أن  خاصــًة  املتضــررة، 

ضــروري وأساســي قبــل البــدء بــأي عمــل تأهيلــي.
مــن  عــدد  ومناقشــة  طــرح  الــدورة  خــالل  ومت   
املوضوعــات حــول إجــراءات الســالمة الواجــب اختاذهــا 

املتضــررة.  لألبنيــة  العمــل  يف جمــال 

أقامــت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة بالتعــاون مــع 
املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن ونقابــة املهندســن، 
ــوزارة واملهندســن العاملــن  ــاً لكــوادر ال برناجمــاً تدريبي
اإلنشــائي  التقييــم  )عمليــة  بعنــوان  احملافظــات  يف 
لألبنيــة املتضــررة( هبــدف فــرز األبنيــة املتضــررة مــن 
حيــث الســالمة اإلنشــائية جــراء األعمــال التخريبيــة 
علــى أيــدي العصابــات اإلرهابيــة املســلحة، بغيــة إعــادة 

تأهيلهــا.  
ــؤي  ــدس ل ــة املهن ــة والبيئ ــر اإلدارة احمللي ــاون وزي مع
يعــوّل  مبــا  تأتــي  الرنامــج  أمهيــة  أن  بيّــن  خريطــة 
عليــه مــن مســامهة مهندســي ســورية حتضــراً ملرحلــة 
إعــادة اإلعمــار، مبينــاً أن التقييــم اإلنشــائي املســتند 
إىل التحليــل العلمــي هــو األســاس الســليم ألي عمــل 
حــايل أو مســتقبلي، وبالنظــر إىل مــا حلــق بالعديــد 
للبنــى  وختريــب  أضــرار  مــن  واملبانــي  املنشــآت  مــن 
التحتيــة، بــات مــن الضــرورة أن يكــون هنــاك قاعــدة 
معرفيــة هندســية كبــرة لــكل الوحــدات اإلداريــة قــادرة 

علــى التقييــم الصحيــح.  

حســن  املهنــدس  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزراء  ناقــش 
خملــوف، واإلســكان واألشــغال العامــة املهنــدس حســن عرنوس، 
ــع املشــاريع  ــدس بشــر يازجــي يف اجتمــاع لتتب والســياحة املهن
احلكوميــة اجلــاري تنفيذهــا يف حمافظــة الالذقيــة مع املديرين 
املعنيــن نســب اإلجنــاز يف بعــض املشــاريع، مطالبــن مبواصلــة 

اإلجنــاز لتلــك املشــاريع وفــق براجمهــا الزمنيــة احملــددة. 
بيّــن وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
أن املشــاريع الــي أقرهتــا احلكومــة تســر بنســب تنفيــذ تصــل 
ــى حــدة، وأشــار إىل املشــاريع  ــكل مشــروع عل ــة ل ــة باملئ إىل مئ
الــي مت وضــع حجــر األســاس هلــا مؤخــراً، وهــي ضاحيــة 
واملنطقــة احلرفيــة باحلفــة  القرداحــة  الســكنية يف  بشــالما 
ومنطقــة املعــارض يف املنطقــة الصناعيــة بالالذقيــة واملشــاريع 
العائــدة جملالــس املــدن باحملافظــة، منوِّهــاً باجلهــود املبذولــة يف 
ــذ املشــاريع الــي أقرهتــا احلكومــة فيهــا والــي ســتنعكس  تنفي

ــاً عليهــا.   إجياب
الرياضيــة  األســد  مدينــة  الــوزراء  الســادة  تفقــد  كمــا 
ســابق عهدهــا  إىل  احتياجاهتــا إلعادهتــا  وقيمــوا  بالالذقيــة، 
ووضعهــا باخلدمــة خــالل الصيــف القــادم، وخــالل اجتمــاع 
عمــل مــع املعنيــن برتميــم املدينــة الرياضيــة قــدم مديــر فــرع 
الفنيــة  واالستشــارات  الدراســات  لشــركة  الســاحلية  املنطقــة 
عرضــاً حــول واقــع املدينــة بوضعهــا الراهــن مــع كشــف تقديــري 
أويل للمســاعدة يف حتديــد جبهــات العمــل وأولوياهتــا وإهنائهــا 
ــات  ــة لألولوي ــة التقديري ــدراً التكلف ــن، مق ــت ممك ــرب وق يف أق
يف عمليــة الرتميــم حبــوايل 5ر1 مليــار لــرة ســورية، وخــالل 
ــة إىل وضــع دراســة  ــة والبيئ االجتمــاع دعــا وزيــر اإلدارة احمللي
تلــيب  واضحــة  ورؤيــة  حمــدد  زمــي  جــدول  وفــق  متكاملــة 

احتياجــات املدينــة خدميــاً.

تتبع تنفيذ املشاريع اخلدمية يف حمافظة الالذقية وتفقد مدينة األسد الرياضية
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أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن 
اخلــاص   2018 لعــام   3 رقــم  القانــون  خملــوف أمهيــة 
لكونــه  الــذي صــدر  املتضــررة  األبنيــة  أنقــاض  بإزالــة 
يشــكل حلقــة أساســية يف مرحلــة إعــادة اإلعمــار والبنــاء.

ــوزارة هتــدف مــن خــالل هــذا  ــوف أن ال وأوضــح خمل
القانــون إىل هتيئــة األرضيــة التشــريعية املناســبة ومتكــن 
الوحــدات اإلداريــة لتكــون قــادرة علــى املضــي مبرحلــة 
حقــوق  حفــظ  مراعــاة  مــع  والبنــاء  اإلعمــار  إعــادة 
أفرزهتــا  الــي  املشــكالت  ســيعاجل  باعتبــاره  املواطنــن 
احلــرب الظاملــة علــى ســورية، ويضــع رؤيــة عامــة بشــأن 
إزالــة وتدويــر األنقــاض جلهــة اإلجــراءات واملــدد وطريقــة 

حفــظ احلقــوق.
وبيّــن خملــوف أن القانــون ينظــم اإلجــراءات الــي 
تقــوم هبــا الوحــدة اإلداريــة ضمــن حدودهــا اإلداريــة يف 
معــرض إزالــة أنقــاض األبنيــة املتهدمــة ألســباب طبيعيــة 

أو غــر طبيعيــة أو بســبب خضوعهــا ألحــكام القوانــن 
النافــذة وذلــك مــن األمــالك العامــة العائــدة للوحــدة 
مــن  وكذلــك  األخــرى  العامــة  للجهــات  أو  اإلداريــة 
األمــالك اخلاصــة العائــدة لألفــراد. لــكل ذي مصلحــة 
أو تربطــه مــع املالــك قرابــة حتــى الدرجــة الرابعــة حــق 
االســتئناف أمــام القضــاء املختــص، كمــا أعطــي مهلــة 
مناســبة ألصحــاب احلقــوق ألخــذ مقتنياهتــم اخلاصــة 
الوحــدة  تتخذهــا  إجــراءات  ضمــن  وذلــك  وأنقاضهــم 
اإلداريــة هلــذا الشــأن تباشــر بعــد ذلــك الوحــدة اإلداريــة 
بإزالــة األنقــاض وجتميعهــا وتقــرر بيعهــا باملــزاد العلــي 
ضمــن اإلجــراءات القانونيــة املنصــوص عليهــا حبيــث 
حتفــظ الوحــدة اإلداريــة حقــوق املالكــن بإيــداع بــدل 
املــزاد يف املصــرف جممــدة بأمســاء أصحــاب االســتحقاق 

الذيــن تثبــت ملكيتهــم.
وأضــاف خملــوف: إنــه عنــد تدويــر األنقــاض مــن 

قانون خاص بإزالة وتدوير أنقاض األبنية املتضررة
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أو  اإلداريــة  الوحــدة  قبــل 
مــن قبــل اجلهــات اخلاصــة 
املؤهلــة يؤخــذ باالشــرتاطات 
دفاتــر  تضمنتهــا  الــي 
الشــروط الفنيــة املعــدة مــن 
قبــل وزارة األشــغال العامــة 
مــع  بالتنســيق  واإلســكان 
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة 
هلــذا الغــرض، موضحــاً: أن 
اإلجــراءات الــي نــص عليهــا 
مبهــل  حمــددة  القانــون 
زمنيــة مناســبة حبيــث تلتــزم 
اإلداريــة  الوحــدة  خالهلــا 
ضمــن  أحكامــه  بتطبيــق 

حمــدد. زمــي  برنامــج 
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