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استثمار الطاقة النظيفة للمحافظة على البيئة 
ُتعدُّ الطاقة الكهربائية من أساســيات احلياة وتطور اجملتمعات 
اقتصاديــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً، وال ميكــن االســتغناء عنهــا لتطــور 
ــان  ــاة البشــرية، وهــذه الطاقــة يتــم توليدهــا يف أغلــب األحي احلي
بالطــرق التقليديــة املعتمــدة علــى الوقــود األحفــوري وكذلــك عــن 
طريــق الطاقــات املتجــددة، ويف ظــل الطلــب املتنامــي علــى الطاقــة 
مبختلــف أشــكاهلا ممــا اســتلزم البحــث عــن بدائــل آمنــة وقــادرة 
علــى اســتدامة املصــادر الطبيعيــة، وكذلــك تعزيــز الوعــي لــدى 
مجيــع شــرائح اجملتمــع حــول ضــرورة ترشــيد اســتهالك الطاقــة ملــا 
لــه مــن أثــر إجيابــي يف احلفــاظ علــى البيئــة واســتدامة مواردهــا، 
ومــن هنــا يــرز دور وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة يف حتقيــق التوازن 
بــن تأمــن حاجــات اجملتمــع وتطــوره وبــن احلفــاظ علــى املــوارد 

الطبيعيــة.
لقــد أضحــى البحــث يف اســتثمار الطاقــة النظيفــة للمحافظــة 
علــى البيئــة إىل جانــب دورهــا الفعــال يف التنميــة )املســتدامة(، 
مــن أهــم التوجهــات العامليــة، ومــا الرتكيــز علــى اســتثمار الطاقــات 
املتجــددة إال جتســيدٌ عملــيٌ هلــذه التوجهــات، فالطاقــة الشمســية 
وطاقــة الريــاح وطاقــة الكتلــة احليويــة وطاقــة امليــاه هــي طاقــات 
نظيفــة ذات آثــار بيئيــة إجيابيــة واســتخدامات مفيــدة متعــددة، 
ميكــن أن تــزود هبــا مناطــق ريفيــة بعيــدة بكلفــة أقــل مــع احملافظــة 
علــى البيئــة. ومــع أن هــذه الطاقــات ُتعــدُّ فرصــاً متاحــة ال تنضــب 

إال أهنــا ال تســتغل بشــكل فعــال وعلــى نطــاق واســع.
وضمــن هــذا اإلطــار تقــوم وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة بتنفيــذ 
عــدد مــن مشــاريع الطاقــات املتجــددة يف عــدد مــن حمافظــات 
الشمســية،  بالطاقــة  الشــوارع  إنــارة  مشــاريع  ومنهــا:  القطــر، 
ضــخ ميــاه اآلبــار بالطاقــة الشمســية، إضافــة إىل  توليــد الطاقــة 

الكهربائيــة عــن طريــق األلــواح الكهرومشســية.
الشمســية  بالطاقــة  الشــوارع  إنــارة  مشــاريع  جمــال  ويف 
ــغ إمجــايل  ــي- بل -وبالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنائ
عــدد أجهــزة اإلنــارة املركبــة بـــ 5136 جهــاز إنــارة موزعــة علــى 
ومحــاه  وطرطــوس  والالذقيــة  وحلــب  دمشــق  ريــف  حمافظــات 
ومحــص بإمجــايل اســتطاعة مركبــة 1285 كيلــو واط، ممــا يــؤدي 
ــى  ــر عل ــا نذك ــارب 1547 طــن co2  ســنوياً. هن ــا يق ــر م إىل توف
ســبيل املثــال ال احلصــر يف حمافظــة ريــف دمشــق: مت تنفيــذ 
مشــروع إنــارة شــوارع مدينــي التــل وضاحيــة قدســيا، حيــث مت 
تركيــب /261/ جهــاز إنــارة علــى أعمــدة اإلنــارة يف املدينتــن بعــد 
إعــادة تأهيــل األعمــدة املتضــررة نتيجــة األعمــال اإلرهابيــة وزراعــة 
أعمــدة إنــارة جديــدة يف بعــض األماكــن، خيــدم هــذا املشــروع 
حــوايل نصــف مليــون نســمة، ويغطــي مــا مســافته حــوايل /11/ 
كــم، ويوفــر مــا قيمتــه 200000 كيلــو واط ســنوياً مــن الكهربــاء، أي 
مــا يعــادل /50/ طنــاً مــن الفيــول، ممــا يــؤدي إىل توفــر انبعــاث 

/155/ طنــاً مــن غــاز ثنائــي أوكســيد الكربــون.
وحاليــاً يتــم تنفيــذ مشــروع إنــارة الشــوارع بالطاقــة الشمســية 
يف مدينــة الزبدانــي، حيــث يتــم تركيــب /319/ جهــاز إنــارة علــى 
األعمــدة واســتبدال هــذه األعمــدة مجيعــاً وزرع أعمــدة إنارة جديدة 
يف أغلــب شــوارع املدينــة، وســيغطي مــا مســافته /12/ كــم، ويوفــر 

مــا قيمتــه 235000 كيلــو واط ســنوياً مــن الكهربــاء، أي مــا يعــادل 
/60/ طنــاً مــن الفيــول، ممــا يــؤدي إىل توفــر انبعــاث /180/ طنــاً 
مــن غــاز ثنائــي أوكســيد الكربــون، وســيخدّم املشــروع ســكان املدينــة 
كافــة. باإلضافــة لتنفيــذ مشــروع إنــارة شــوارع بالطاقــة الشمســية 
يف مدينــة معلــوال ويف منطقــة الذيابيــة يف ريــف دمشــق، علــى أن 

يتــم تنفيــذ مشــاريع مشــاهبة يف باقــي احملافظــات.
 ويف جمــال مشــاريع ضــخ ميــاه اآلبــار بالطاقــة الشمســية فقــد 
نفــذت الــوزارة ضمــن هــذا اإلطــار عــدداً مــن املشــاريع يف حمافظــة 
ريــف دمشــق، حيــث تبلــغ االســتطاعة املركبــة اإلمجاليــة مــن هــذه 
املشــاريع 117 كيلــو واط، ممــا يــؤدي إىل توفــر مــا يقــارب 142 طن 
ــوال، وخيــدِّم هــذا  ــر معل ــاه بئ ــر منهــا ضــخ مي co2 ســنوياً، ونذك
املشــروع حــوايل 600-700 دومن زراعــي مملوكــة حلــوايل 600 فــالح، 
وتضــم حــوايل 15000 شــجرة مثمــرة  مــن أصنــاف اللوزيــات، مبــا 
ــواع األخــرى كالرمــان  فيهــا أشــجار الفســتق احللــي وبعــض األن
واملشــمش والتــوت الشــامي املهــدد باالنقــراض، ومت تركيــب مضخــة 
ــزات  ــدات والتجهي ــو واط مــع التمدي ــة باســتطاعة 11 كيل كهربائي
الكهربائيــة ولوحــة حتكــم كهربائيــة، وتتألــف املنظومــة الشمســية 
مــن 90 القــط باســتطاعة 200 واط لــكل القــط وخــزان ميــاه 
أوكســفام بســعة 100 مــرت مكعــب, مت تشــغيل أكثــر مــن 100 عامــل 
مــن منطقــة معلــوال ضمــن املشــروع كعمالــة حمليــة، وينتــج هــذا 
النظــام ســنوياً مــا يقــارب 27900 كيلــو واط ســاعي مــن الكهربــاء، 
وهــو مــا يعــادل توفــر  6.975 طنــاً مــن الفيــول، أي مــا يوفــر 
انبعــاث مــا يقــارب 21.688 طنــاً مــن انبعــاث غــاز ثنائــي أوكســيد 



وطن الياسمين

3

الكربــون. ويف الســياق ذاتــه مت تنفيــذ مشــروع لضــخ ميــاه بئــر 
قريــة احلمــرة الزراعــي التابعــة ملدينــة النبــك يف حمافظــة ريــف 
دمشــق بالطاقــة الشمســية، والــذي يــروي حــوايل  4000 دومن 
زراعــي واململوكــة مــن 159 فالحــاً، ويســتخدم لــري أشــجار مثمــرة 
الثــوم  مثــل  وخضــراوات  شــجرة،   9400 حــوايل  املشــمش  مثــل 
والبطاطــا، ومت تركيــب مضخــة كهربائيــة باســتطاعة 18 كيلــو واط 
مــع التمديــدات والتجهيــزات الكهربائيــة ولوحــة حتكــم كهربائيــة، 
وتتألــف املنظومــة الشمســية مــن 75 القطــاً باســتطاعة 310 واط 
لــكل القــط، وينتــج هــذا النظــام مــا يقــارب 36000 كيلــو واط 

ســاعي مــن الكهربــاء ســنوياً، وهــو مــا يعــادل توفــر 9 
أطنــان مــن الفيــول، أي مــا يوفــر انبعــاث مــا 

يقــارب 28 طنــاً مــن انبعــاث غــاز ثنائــي 
أوكســيد الكربــون. 

علــى  العمــل  حاليــاً  ويتــم 
ميــاه  ضــخ  مشــاريع  تنفيــذ 
اآلبار بالطاقة الشمسية يف 
حمافظــة ريــف دمشــق يف 
مناطــق حــال ورأس العــن 
التينــة وصحنايــا  وعــن 
واجلبــة وجديــدة عرطــوز 
الســابق  الســياق  علــى 
إىل  باإلضافــة  نفسِــه، 

يف  مماثلــة  مشــاريع 
ويأتــي  احملافظــات،  باقــي 

اهتمــام الــوزارة بتنفيــذ مثــل 
ألمهيتهــا  نظــراً  املشــاريع  هــذه 

واالقتصاديــة  البيئيــة  الناحيــة  مــن 
تأمــن  يف  تســاهم  حيــث  واالجتماعيــة، 

امليــاه الالزمــة لــري األراضــي الزراعيــة، األمــر الــذي ســيؤدي إىل 
اســتقرار املزارعــن يف أراضيهــم وختفيــف التكاليــف الالزمــة للــري 
مــن )مــازوت وكهربــاء(، واجلــدوى االقتصاديــة ملثــل هــذه املشــاريع 

الــالزم لتنفيذهــا.  املــال  عاليــة مــن جهــة اســرتداد رأس 
ــواح  ــق األل ــة عــن طري ــة الكهربائي ــد الطاق وضمــن إطــار تولي
الكهرومشســية، وهبــدف تغطيــة جــزء هــام مــن الطلب علــى الطاقة 
تنفيــذ مشــروع  والبحصــة(، مت  الــوزارة )كفرسوســة  يف مبنيــي 
توليــد الطاقــة الكهربائيــة بالطاقــة الشمســية علــى ســطح مبنــى 
الــوزارة يف البحصــة باســتطاعة 44 كيلــو واط ســاعي، حيــث يتــم 
ــدة مــن النظــام إىل شــبكة الــوزارة  ضــخ الكهربــاء املولَّ
ســيتم  الكهربــاء.  فواتــر  لتقليــل  مباشــرة 
قريبــاً تركيــب ألواح مشســية باســتطاعة 
ويف  إضافيــة.  واط  كيلــو  مخســة 
الــوزارة  قامــت  نفســه  الســياق 
بتنفيــذ مشــروع نظــام توليــد 
ســطح  علــى  كهرومشســي 
أم  مدرســة  إيــواء  مركــز 
يف  األنصاريــة  عطيــة 
يف  الزاهــرة  منطقــة 
اإلنــارة  بغــرض  دمشــق، 
انقطــاع  ســاعات  خــالل 
علــى  الكهربائــي  التيــار 
املشــروع  هــذا  يطبــق  أن 
مــن  عــدد  علــى  َنْفسُــه 
مراكــز الشــؤون االجتماعيــة يف 
عــدة حمافظــات، مثــل طرطــوس 

وريفهــا. ودمشــق  والقنيطــرة 
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تعتمــد الســلع واخلدمــات األساســية الــي ينعــم هبــا كوكبنــا على تنــوّع وتباين 
اجلينــات واألنــواع والتجمعــات احليــة والنظــم االيكولوجيــة. فاملــوارد احليويــة هــي 
الــي متدنــا باملــأكل وامللبــس، وباملســكن والــدواء والغــذاء الروحــي. ومعظــم التنــوع 
احليــوي يف كوكــب األرض موجــود يف النظــم االيكولوجيــة الطبيعيــة لألحــراج 
ومناطــق الســافانا واملراعــي بأنواعهــا والصحــارى واألهنــار والبحــرات والبحــار. 
كمــا أن حقــول الزارعــة وحدائقهــا هلــا أمهيــة كبــرة بوصفهــا مســتودعات، يف 
حــن أن مصــارف اجلينــات وحدائــق النباتــات وحدائــق احليــوان وغرهــا مــن 
مســتودعات اجلبــالت الوراثيــة تســهم يف ذلــك مســامهة قليلــة ولكنهــا هامــة. 
والتناقــص احلــايل يف التنــوع احليــوي ناجــم يف معظمــه عــن النشــاط اإلنســاني 
والــذي ميّثــل هتديــداً خطــراً للتنميــة البشــرية. وعلــى الرغــم مــن تعاظــم اجلهــود 
املبذولــة علــى مــدى العشــرين عامــاً املاضيــة، اســتمر التنــوع احليــوي يف العــامل 
يف التبــدد بفعــل أســباب أمههــا تدمــر املوئــل، واإلفــراط يف احلصــاد، والتلــوث، 
واإلقحــام غــر املالئــم لنباتــات وحيوانــات أجنبيــة. وتشــكل املــوارد احليويــة أحــد 
فوائــد  إدرار  قــادرة علــى  إمكانيــات هائلــة  الــي حتمــل  الرأمساليــة  األصــول 
)مســتدامة(. ويلــزم اختــاذ إجــراءات عاجلــة وحامســة حلفــظ وصيانــة اجلينــات 
واألنــواع والنظــم االيكولوجيــة، بغيــة إدارة املــوارد احليويــة واســتخدامها علــى 
حنــو )مســتدام(. ويلــزم القيــام علــى الصعيديــن الوطــي والــدويل بتعزيــز القدرات 
علــى تقييــم التنــوع احليــوي ودراســته ومالحظتــه منهجيــاً وتقديــره. ويلــزم اختــاذ 
إجــراءات فعالــة علــى الصعيــد الوطــي والتعــاون علــى الصعيــد الــدويل حلمايــة 
النظــم االيكولوجيــة يف أماكنهــا الطبيعيــة، وحفــظ املــوارد احليويــة واجلينيــة 
خــارج أماكنهــا الطبيعيــة، وحتســن وظائــف النظــم االيكولوجيــة. ومتثــل املشــاركة 
والدعــم مــن جانــب اجملتمعــات احملليــة عنصريــن ضروريــن للنجــاح يف هــذا 
النهــج. ينبغــي للحكومــات أن تقــوم بــأداء مناســب، وبالتعــاون مــع هيئــات األمــم 
املتحــدة ذات الصلــة، واملنظمــات اإلقليميــة واحلكوميــة الدوليــة وغــر احلكوميــة، 
والقطــاع اخلــاص، واملؤسســات املاليــة واضعــة يف االعتبــار الســكان األصليــن 
ــي: احلــث  ــة، مبــا يل ــة االقتصادي وجمتمعاهتــم، فضــالً عــن العوامــل االجتماعي

علــى اإلنفــاذ املبكــر التفاقيــة التنــوع احليــوي مــع املشــاركة فيهــا علــى أوســع 
نطــاق ممكــن؛ وضــع اســرتاتيجيات وطنيــة حلفــظ التنــوع احليــوي واالســتخدام 
)املســتدام( للمــوارد احليويــة؛ إدمــاج االســرتاتيجيات املتعلقــة حبفــظ التنــوع 
و/ االســرتاتيجيات  يف  احليويــة  للمــوارد  )املســتدام(  واالســتخدام  احليــوي 

ــي تكفــل التقاســم  ــر املالئمــة ال ــة؛ اختــاذ التداب ــة الوطني أو اخلطــط اإلمنائي
املنصــف والعــادل للفوائــد املســتمدة مــن أنشــطة البحــث وتطويــر اســتخدام 
املــوارد احليويــة واجلينيــة، مبــا يف ذلــك التكنولوجيــا احليويــة، وذلــك بــن مصــادر 
تلــك املــوارد ومــن يســتخدموهنا؛ إجــراء دراســات قطريــة، حســب االقتضــاء، بشــأن 
حفــظ التنــوع احليــوي واالســتخدام )املســتدام( للمــوارد احليويــة، مبــا يف ذلــك 
إجــراء حتليــالت للتكاليــف والفوائــد ذات الصلــة مــع اإلشــارة بصفــة خاصــة 
للجوانــب االجتماعيــة – االقتصاديــة؛ إصــدار تقاريــر عامليــة جيــري اســتكماهلا 
بصفــة دوريــة بشــأن التنــوع احليــوي اســتناداً إىل التقييمــات الوطنيــة؛ االعــرتاف 
بالطــرق واملعــارف التقليديــة للســكان األصليــن وجمتمعاهتــم وتعزيــز تلــك 
الطــرق واملعــارف، مــع التأكيــد علــى الــدور اخلــاص للمــرأة، فيمــا يتصــل حبفــظ 
التنــوع احليــوي واالســتخدام )املســتدام( للمــوارد احليويــة، وكفالــة توفــر الفــرص 
ملشــاركة تلــك الفئــات يف الفوائــد االقتصاديــة والتجاريــة املســتمدة مــن اســتخدام 
تلــك الطــرق واملعــارف التقليديــة؛ إعمــال آليــات لتحســن التكنولوجيــا احليويــة 
وإنتاجهــا وتطويرهــا واســتخدامها علــى حنــو )مســتدام(، ونقلهــا بصــورة مأمونــة، 
للتكنولوجيــا  املمكنــة  املســامهة  مراعــاة  مــع  الناميــة،  البلــدان  إىل  وخباصــة 
ــة؛  ــوي واالســتخدام )املســتدام( للمــوارد احليوي ــوع احلي ــة يف حفــظ التن احليوي
تشــجيع التعــاون الــدويل واإلقليمــي علــى نطــاق أوســع يف تعزيــز التفهــم العلمــي 
ــة؛ وضــع  ــوي ووظائفــه يف النظــم االيكولوجي ــوع احلي ــة التن واالقتصــادي ألمهي
تدابــر وترتيبــات إلعمــال حقــوق بلــدان منشــأ املــوارد اجلينيــة أو البلــدان الــي 
توفــر املــوارد اجلينيــة، علــى النحــو احملــدد يف اتفاقيــة التنــوع احليــوي وال ســيما 
ــة واالســتغالل  ــا احليوي ــا تســتفيد مــن تطــور التكنولوجي ــة، كيم ــدان النامي البل

التجــاري للمنتجــات املشــتقة مــن هــذه املــوارد.

معلومات 
أساسية 

عن التنوع 
الحيوي
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طائــر شــتوي مهاجــر يوجــد بكثــرة يف مشــال ســورية، ويف 
العديــد مــن مناطــق الباديــة الســورية، أطلــق عليــه أهــل الفــرات 
“دجاجــة الــر” فهــو يعيــش يف األماكــن الي توجد فيها الشــجرات 
الرية كالقيصوم والشــيح ويعيش بشــكل منفرد أو يف زمر صغرة 
يتفــرق أزواجــاً يف موســم التفريــخ، ونظــراً لثقــل جســمه وقصــر 
جناحــه فهــو ال يطــر بســرعة بــل حيتــاج إىل أن يــدرج علــى 
األرض ثــم يطــر، وتصــل ســرعته إىل 80 كــم يف الســاعة إذا أحــس 
باخلطــر، وخيتبــئ بــن الشــجرات حيــث يســاعده تقــارب لــون 
ــى  ــا يصعــب عل ــه، م ــة احمليطــة ب ــة الصحراوي ريشــه مــع الطبيع
ــه بــن البيــج واحلنطــي، يوجــد علــى  الصياديــن مالحظتــه، فلون
جانــي الرقبــة خصــل طويلــة مــن الريــش األبيــض واألســود، تكثــر 

البقــع الســوداء يف مقدمــة الظهــر، األنثــى كالذكــر إال أن اخلصــل 
أقصــر قليــالً، حظــي طائــر احلبــاري نظــراً جلمالــه علــى مكانــة 
خاصــة يف املــوروث الشــعي وورد يف الكثــر مــن األغانــي واألشــعار 
الشــعبية، يعــد هــذا الطائــر مــن األنــواع املهــددة باالنقــراض نظــراً 

لكــر حجمــه وطيــب حلمــه ممــا يعرضــه للصيــد اجلائــر.  

حــّذر باحثــون مــن خطــورة تأثــر اهلواتــف الذكيــة علــى املنــاخ بأهنــا أكــر بكثــر مــن املصــادر الرئيســة النبعاثــات الكربــون املتمثلة 
يف النفــط والتعديــن وعــوادم وســائل النقــل .ووجــد الباحثــون يف جامعــة ماكماســرت يف هاميلتــون يف كنــدا، أن أجهــزة تكنولوجيــا 
املعلومــات مثــل الكمبيوتــرات والالبتــوب واهلواتــف الذكيــة وغرهــا خّلفــت وراءَهــا زيــادة مرتفعــة يف البصمــة الكربونيــة، إذ قفــزت 
مــن 1 يف املئــة عــام 2007 إىل 3.5 يف املئــة حبلــول 2020. ومــن املتوقــع أن تصــل إىل 14 يف املئــة حبلــول 2040، وهــذه النســبة أكثــر 
مــن نصــف مــا ُتخّلفــه عــوادم قطــاع النقــل العــام يف مجيــع أحنــاء العــامل، حبســب تقريــر نشــره موقــع جملــة اإلنتــاج النظيــف »ذا 
كونفرزيشــن«، وبيّــن الباحثــون أن االنبعاثــات الكربونيــة الناجتــة مــن صناعــة اهلواتــف الذكيــة مــن املتوقــع أن ترتفــع مــن 4 يف املئــة 
عــام 2010 إىل 11 يف املئــة حبلــول 2020، وهــذا يعــي باألرقــام، قفــز معــدل االنبعاثــات مــن 17 إىل 125 ميغاطــن مــن ثنائــي أوكســيد 

الكربــون، أي ارتفــاع بنســبة 730 يف املئــة، ويقــرتح الباحثــون تدشــن مراكــز بيانــات تعمــل بالطاقــة املتجــددة.

طــــــــائر الحـــــــباري

الهواتف الذكية أكثر خطراً 
على البيئة من النفط
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ــة  ــة والبيئ  حبــث املهنــدس حســن خملــوف وزيــر اإلدارة احمللي
وحمافــظ حلــب حســن ديــاب مــع املعنيــن يف حمافظــة حلــب 
واملديريــات التابعــة للــوزارة واقــع العمــل اخلدمــي وســبل النهــوض 
بــه مبــا يلــي احتياجــات املواطنــن ويســهم يف حتقيــق التنميــة 
)املســتدامة(، ونــوه املهنــدس خملــوف إىل حــرص الــوزارة علــى توفر 
الدعــم الــالزم جمللســي احملافظــة واملدينــة واملديريــات اخلدميــة 
لالســتمرار يف تنفيــذ املشــاريع اهلادفــة للنهــوض بالواقــع اخلدمــي 
والتنمــوي واالقتصــادي، وذلــك يف إطــار االهتمــام احلكومــي حبلــب. 
ودعــا الســيد الوزيــر املعنيــن لبــذل املزيــد مــن اجلهــود والعمــل 
بــروح الفريــق الواحــد والرتكيــز علــى كل مــا خيــدم املواطــن ويلــي 
احتياجاتــه، منوهــاً مبــا حتقــق يف حلــب خــالل الفــرتة املاضيــة علــى 
خمتلــف الصعــد اخلدميــة واالقتصاديــة والتنمويــة، مؤكــداً ضــرورة 
اإلســراع بصيانــة وتأهيــل مبنــى مديريــة املصــاحل العقاريــة يف حــي 
الســبع حبــرات ورحبــة النقــل الداخلــي ومــرآب اخلدمــات الفنيــة 

واحلفــاظ علــى جاهزيــة ســيارات اإلطفــاء. 

مــن جهــة أخــرى نــوه حمافــظ حلــب إىل أن كل اجلهــود تبــذل 
الســتكمال تنفيــذ املشــاريع اخلدميــة املباشَــر هبــا، وتنفيــذ املزيــد 
مــن املشــاريع علــى خمتلــف الصعــد، ومبــا يســهم يف إعــادة األلــق 

حللــب بــكل مكوناهتــا.  
العمــل  جوانــب  تناولــت  مداخــالت  عــدة  احلضــور  وقــدم 

األداء. حتســن  ومقرتحــات  القادمــة  املرحلــة  واحتياجــات 

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يبحث مع املعنيني يف حمافظة حلب واقع العمل اخلدمي

القانون رقم )10( فرصة ملعاجلة مشكالت السكن العشوائي واملخالفات
أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
ــس  ــذي أصــدره الســيد الرئي ــام 2018 ال ــم 10 لع ــون رق أن القان
أكثــر ضمــن  أو  تنظيميــة  منطقــة  إحــداث  والقاضــي جبــواز 
مكرمــة  هــو  اإلداريــة،  للوحــدات  العــام  التنظيمــي  املخطــط 
ــل  ــة إلعــادة تأهي ــوم هبــا الدول ــي تق تتزامــن مــع اإلجــراءات ال
املناطــق املدمــرة بفعــل اإلرهــاب، موضحــاً أن القانــون فرصــة 
وتطويرهــا  واملخالفــات  العشــوائي  الســكن  مشــكالت  ملعاجلــة 
مــن خــالل إحــداث دراســات ونظــم عمرانيــة، ويشــرتط وجــود 
ــة مــع مراعــاة  ــة واالجتماعي دراســة حتقــق اجلــدوى االقتصادي
احلفــاظ علــى حقــوق اجلميــع مبــا فيهــا حقــوق الشــاغلن، أمــا 
ــم مــا  ــم منحه ــل فيت الشــاغلون غــر املســتحقن للســكن البدي
يعــادل تعويــض بــدل إجيــار ملــدة ســنتن، يف حــن يتــم منــح 
مســتحقي الســكن البديــل مــا يعــادل تعويــض بــدل إجيــار ســنوي 
القانــون  أن  إىل  ولفــت  البديــل،  الســكن  تســليمهم  إىل حــن 
حيافــظ علــى حقــوق كامــل املالكــن والشــاغلن وفــق برامــج 
زمنيــة، وذلــك بعــد تشــكيل جلــان حصــر وتوصيــف العقــارات 
ــم العقــارات وترقيمهــا وحتويلهــا إىل  ومــا عليهــا، وجلــان لتقيي

أســهم وحصــص ســهمية لــكل املالكــن، موضحــاً أنــه يتــم تقســيم 
املنطقــة التنظيميــة إىل مقاســم بعــد تقديــر قيمتهــا وإعــداد 
دراســات فنيــة تأخــذ بعــن االعتبــار وجــود اخلدمــات فيهــا، 
إضافــة إىل مراعــاة إحــداث النظــم العمرانيــة، حيــث يتــم إحــداث 
ــة وإشــادة  ــل نفقــات كل منطقــة تنظيمي ــدوق خــاص لتموي صن
أبنيــة الســكن االجتماعــي والبديــل، مشــراً إىل أنــه يتــم توزيــع 
العقــارات وهتيئــة األرض  الســهمية علــى أصحــاب  احلصــص 
للبنــاء وفــق مــا حيــدده أصحــاب احلقــوق بأســهم توازي املقاســم، 
كمــا تطــرق إىل أن القانــون يعطــي إمكانيــة توزيــع املقاســم ونقــل 
ــارات:  ــة خي ــا وتســجيلها بالســجل العقــاري ضمــن ثالث ملكيته
مســامهة  شــركة  تأســيس  املســامهة يف  باملقاســم،  التخصــص 
وفــق قانــون الشــركات النافــذ أو قانــون التطويــر واالســتثمار 
العقــاري لبنــاء وبيــع واســتثمار املقاســم، البيــع باملــزاد العلــي، 
ونــوه وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة إىل أن الوحــدة اإلداريــة تقــوم 
بتأمــن الســكن ودفــع اإلجيــارات مبــا يعــادل 5 % مــن قيمــة 
العقــار املشــغول، ويتــم خــالل أربــع ســنوات إجنــاز الســكن البديــل 

للحفــاظ علــى احلقــوق االجتماعيــة للمســتحقن. 
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  يف إطــار عمــل وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة لالســتفادة مــن 
تطويــر  يف  املكانيــة  املعلومــات  ونظــم  احلديثــة  املعلومــات  تقانــة 
العمــل البيئــي مبــا خيــدم توجيــه البحــث العلمــي البيئــي باجتــاه 
ابتــكار احللــول الواقعيــة وتطويــر جمتمــع املعرفــة البيئيــة، أقامــت 
مديريــة البحــوث البيئيــة يف الــوزارة بالتعــاون مــع اهليئــة العامــة 
لالستشــعار عــن بعــد  ورشــة عمــل تدريبيــة حــول املرصــد البيئــي 
الوطي)بنــك املعلومــات البيئــي( وآليــة عملــه، وهبــدف نشــر ثقافــة 
ــاء املعلومــات  ــة مفتوحــة املصــدر يف بن اســتخدام األنظمــة املعلوماتي
البيئيــة، ممــا يســاعد مجيــع شــرائح الوســط العلمــي علــى املســامهة 
بعمليــة تطويرهــا، باإلضافــة لتدريــب شــرائح واســعة مــن املختصــن 
املراكــز  يف اجملــال املعلوماتــي يف وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ويف 
البحثيــة واملؤسســات الشــريكة علــى كيفيــة تصميــم وبنــاء اســتثمار 
التقــاء يف  الوطــي وجعلــه نقطــة  البيئــي  املرصــد  بيانــات  قاعــدة 
جمتمــع املعرفــة البيئيــة، والعمــل علــى تعزيــز ثقافــة تبــادل البيانــات 
ومشــاركتها وتطويرهــا بعيــداً عــن االحتــكار والتفــرد بصنــع القــرارات 
البيئيــة، إضافــة لتعزيــز التعــاون بــن املؤسســات احلكوميــة اخلدميــة 
ــة الــي ُتعنــى  واملؤسســات واملراكــز البحثيــة واملنظمــات غــر احلكومي
بالتطويــر التعليمــي والثقــايف، مثــل منظمــة اليونســكو، مــع الســعي 
لتعزيــز ثقافــة التعليــم املســتمر وأمهيتــه بتطويــر أداء املؤسســات 
اإلدارة احملليــة  وزيــر  املهنــدس وضــاح قطمــاوي معــاون  اخلدميــة. 
والبيئــة أكــد أمهيــة املرصــد البيئــي الــذي يشــكل منوذجــاً للتعــاون 
بــن وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة واهليئــة العامــة لالستشــعار عــن 
بعــد، ويوفــر منظومــة معلومــات بيئيــة متكاملــة تتيــح إنتــاج معلومــات 

وزير اإلدارة احمللية والبيئة وحمافظ الالذقية.. يتفقدان ضاحية بشالّما ومشاريع مبقرة فديو

وخرائــَط بيئيــة رقميــة ونظــامَ معلومــات بيئيــاً جغرافيــاً باســتخدام 
أحــدث املنهجيــات واألدوات والطرائــق، واســتفادةً مــن حتليــل البيانــات 
مبــا خيــدم اســتقراء الواقــع البيئــي يف ســورية ووضــع احللــول املناســبة 
ــة، ودعــم اختــاذ القــرار مبــا خيــص الشــأن البيئــي،  للمشــكالت البيئي
مشــراً إىل تصميــم بنيــة الربــط الشــبكي بــن الــوزارة ومديريــات 
البيئــة يف احملافظــات، باإلضافــة لتصميــم قواعــد بيانــات خاصــة بعمل 
بعــض املديريــات التخصصيــة يف الــوزارة، مبينــاً أن املرصــد يعتمــد 
علــى العناصــر البشــرية املدربــة كمــا مت تشــكيل فــرق عمــل مشــرتكة 
بــن الــوزارة واهليئــة مهمتهــا إعــداد البيانــات وإدخاهلــا وحتليلهــا مــن 
خــالل نظــام GIS واســتخراج املعطيــات البيئيــة مــن الصــور الفضائيــة 

ــة. ــط البيئي ــاج اخلرائ وإنت
مديــر البحــوث البيئيــة يف وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة الدكتــور 
أمحد نعمان حتدث مبيناً أمهية خمرجات هذه الورشــة، والي متثلت 
باعتمــاد منهجيــة عمــل تطبيقيــة تشــكل أساســاً للدارســن واملختصــن 
بنــوك  واســتثمار  وتصميــم  لتحليــل  مدروســة  خطــوات  تتضمــن 
املعلومــات البيئيــة، باإلضافــة إلعــداد منهــج عمــل دراســي تطبيقــي 
يشــكل رافــداً للعمليــة التعليميــة للكليــات العلميــة واملراكــز البحثيــة. 
ولفــت الدكتــور نعمــان إىل أنــه مت خــالل الورشــة تقديــم جمموعــة 
مــن املقرتحــات والتوصيــات حــول كيفيــة خلــق حالــة تشــاركية بــن 
املؤسســات اخلدميــة والبحثيــة والتعليميــة واملنظمــات غــر احلكوميــة 

ــم والبحــث العلمــي باجملتمــع . ــز دورهــا بربــط التعلي وتعزي
شــارك يف الورشــة ممثلــون عــن وزارتــي املــوارد املائيــة والزراعــة 
واهليئــة العامــة لالستشــعار عــن بعــد ومديريــات البيئــة يف احملافظــات.

 وزارة اإلدارة احمللية والبيئة تقيم ورشة عمل تدريبية حول املرصد البيئي الوطين وآلية عمله

   ضمن إطار جولة تتبع نســب تنفيذ املشــاريع التنموية 
واخلدميــة الــي أطلقتهــا احلكومــة يف الالذقيــة، تفقــد وزيــر 
اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف وحمافــظ 
الالذقيــة إبراهيــم خضــر الســامل، ضاحيــة بشــالّما الســكنية 
)التابعــة ملنطقــة القرداحــة( والــي تتضمــن 22 برجــاً ســكنياً، 
وكل بــرج مــن 11 طابقــاً ســكنياً، مبجمــوع 960 شــقة ســكنية، 
وتنحصــر األعمــال اآلن كمرحلــة أوىل يف إطــار هتيئــة املوقــع 
العــام بتكلفــة 108 ماليــن لــرة ســورية، وضمــن برنامــج 
زمــي ال يتجــاوز الـــ 200 يــوم عمــل، والتنفيــذ لإلنشــاءات 

العســكرية – متــاع 6.
  كمــا اطلعــا علــى جممــوع مشــاريع مبقــرة فديو ومشــروع 
معمــل األعــالف الــذي وضــع يف طــور اإلنتــاج التجريــي 
ومــن شــأنه تغطيــة حاجــة حمافظــي الالذقيــة وطرطــوس 
ــة لتفقــد جممــل أعمــال معمــل  ــف، باإلضاف مــن مــادة العل
األلبــان واألجبــان، إضافــة إىل منشــأة اهلاضــم احليــوي الــذي 
مــن شــأنه تأمــن مــادة الغــاز الطبيعــي والســماد العضــوي . 

وأكــد الســيد الوزيــر يف ختــام جولتــه علــى وجــوب االنتهــاء 
مــن هــذه املشــاريع واالنتقــال إىل وضــع خارطــة مشــاريع 
تغطيــة  يف  تســهم  جديــدة  وخدميــة  تنمويــة  مســتقبلية 

احتياجــات احملافظــة وحتقــق تنميــة )مســتدامة(.
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