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ســورية الشــمس املتجــددة يف تاريــخ البشــرية، تشــرق 
يف صباحــات احلضــارة األبديــة، ليتجلــى اإلنســان بصــورة 
راســية  جباهلــا  عطيــة،  آفــاق  ســواحلها  هبيــة،  وجوديــة 

ــات  ــان، غاب ــى الزم ــة لســحرها احنن ــة, بادي عليّ
ونبــض  ســورية  ورضــوان،  رضــاً  أورقــت 

ــوان،  متــدّ البشــرية بنســغ  ــاة صن احلي
حمتضنــًة  والبقــاء,  االســتمرار 
بطبيعتهــا عناصــر اخلــر والنّمــاء.
العامليــة  بالتوجهــات  التزامــاً   
بــأن االعتبــارات والقضايــا البيئيــة 
أولويــة قصــوى لتوفــر بيئــة آمنــة, 

اإلنســان  وصحــة  ســامة  حتقــق 
وباقــي الكائنــات احليــة, وألّنهــا ســورية 

وانســجاماً  الدهــور،  كلمــة  يف  النــور  حــرف 
مــع الســعي العاملــي لصيانــة البيئــة وتوجيــه الســلوك 

اإلنســاني، فقــد أولــت احلكومــة أمهيــة خاصــة للعنايــة 
بالقضايــا البيئيــة، ومّت اعتمــاد األول مــن تشــرين الثانــي 
ــاً للبيئــة, لتســليط الضــوء علــى  مــن كل عــام يومــاً وطني
الســورية,  البيئــة  تعــي  الــي  القضايــا  أهــم 
ومناســبة  العامليــة,  البيئــة  مــن  كجــزء 
للتذكــر بأمهيــة احلفــاظ علــى البيئــة 
ومواردهــا, والتوجــه حنــو اإلنســان 
ووجدانــاً  معرفــًة  البيئــي  وســلوكه 

ومهــارة.
ــام حتتفــي ســورية  ويف هــذا الع
 00 )بيئــة  شــعار  حتــت  ببيئتهــا 
اليامســن  لوطــن  إعمــار   00 تنميــة 
مســتوى صمــود  إىل  لرتتقــي  والغــار(، 
شــعبها األبــيّ، وُتجّلــي وجودهــا األزيلّ، بنــاءً 

مــن كل أذىً بشــري أو طبيعــي. وعطــاءً وحفظــاً 
بــن  إمنــا حيمــل  العــام  هلــذا  املطــروح  الشــعار  إن 
حروفــه نظــرة فاحصــة للواقــع الــذي آلــت إليــه احلــال 
البيئيــة يف ســورية وأثــر تلــك احلــرب الكونيــة عليهــا 
ــى  ــم هــذه احلــال ودراســة املقومــات املوجــودة، ليبن لتقيي
عليهــا وفــق خطــط ممنهجــة واســرتاتيجيات مربجمــة، 
تبلــغ بنــا مراقــي احلضــارة الــي طاملــا تغنــت هبــا نســائم 
حبرنــا وأنشــدت هلــا ســفوح جبالنــا وأطربــت هبــا شــهباؤنا 
غوطــة فيحائنــا، وبذلــك نكــون قــد صنّــا األمانــة الــي 
ــًة كمــا كتــب  أورثناهــا ووجــب علينــا توريثهــا، صافيــًة نقيّ
هلــا يف قراطيــس الكــون املخبيــة، أهدافنــا بيئيــة خطانــا 
ُغــرّة  وتكلــل  باليامســن  الــدار، تذخــر  لتعــود  تنمويــة، 

الصبــح بالغــار.       
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مــن  كجــزء  الســورية   العربيــة  اجلمهوريــة  مــن  التزامــاً 
املنظومــة البيئيــة العامليــة فقــد بــادرت باالنضمــام إىل العديــد 
مــن االتفاقيــات والربوتوكــوالت البيئيــة الدوليــة، وعملــت علــى 
متابعــة تنفيذهــا مثــل اتفاقيــة قرطاجنــة للســامة اإلحيائيــة، 
وبروتوكــول مونرتيــال للتخلــص مــن مركبــات الكلوروفلوروكربــون، 
ــق,  ــات الزئب ــص اآلمــن مــن مركب ــا بشــأن التخل ــة منامات واتفاقي
واتفاقيــة روتــردام حــول إجــراء املوافقــة املســبقة عــن علــم لبعــض 
املــواد الكيميائيــة ومبيــدات اآلفــات اخلطــرة واملتداولــة يف التجــارة 
الدوليــة, اتفاقيــة احملافظــة علــى األنــواع املهاجــرة مــن احليوانــات 
الســورية  العربيــة  أولــت اجلمهوريــة  كمــا    ،)CMS( الفطريــة 
اهتمامــاً بالتنــوع احليــوي ومحايــة النظــم البيئــة املتنوعــة، وإدارة 
الغابــات علــى حنــو )مســتدام(، وأعلنــت ثاثــاً وثاثــن حمميــة 
كمحميــات طبيعيــة يف القطــر، منهــا )حمميــة فنــار ابــن هانــىء، 
ســبخة اجلبــول، التليلــة، الفرنلق, أبــو قبيس، أم الطيور، الّلجاة،..(, 
علــى أســس أمههــا الغنــى املتميــز بأنــواع مكونــات التنــوع احليــوي 
النباتيــة واحليوانيــة، حجــم األخطــار الي هتــدد هذه املواقع ودرجة 
تأثرهــا علــى الكائنــات احليــة, عــدد األنــواع احليوانيــة والنباتيــة 
املهــددة باالنقــراض الــي تنتشــر يف املوقــع، إمكانيــة إعــادة تأهيــل 
األنــواع احليوانيــة والنباتيــة املنقرضــة مــن هــذه املواقــع، إمكانيــة 
تنظيــم العاقــات بــن الســكان احملليــن  املســتفيدين مــن املــوارد 

الطبيعيــة يف هــذه املواقــع, إمكانيــة االســتغال الســياحي البيئــي 
وحتقيــق التنميــة )املســتدامة( واحلفــاظ علــى العاقــات البيئيــة 

بــن مكونــات التنــوع احليــوي.
ومت إنشــاء العديــد مــن حمطــات املعاجلــة كمحطــة الزبدانــي 
وعــدرا ملعاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي وحمطــات توليــد للطاقــة 
الكهربائيــة صديقــة للبيئــة كمحطــة ديــر علي، وأُجــري العديد من 
الدراســات البيئيــة عــرب تأســيس خمابــر متطــورة وامتــاك آليــات 
قيــاس ورصــد التلــوث، منهــا دراســة أثــر النــرتات علــى مصــادر 
ميــاه الشــرب، متازمــة الوليــد األزرق بالتعــاون مــع جامعــة األمــم 

املتحــدة عــام 2002.

زاد االهتمــام بالبيئــة والعمل البيئي 
يف ظل ما يتعرض له الوطن من حرب 
شــعواء طالــت البشــر واحلجــر والشــجر 
وكل مــا يتعلــق بقطــاع البيئة من تدمر 
املتعمــد  والتخريــب  التحتيــة  للبنــى 
ومراكــز  والزراعيــة  البيئيــة  للنظــم 
اإلنتــاج الزراعــي, حيــث تعــرض الكثــر 
حقــول   – )غابــات – حمميــات  منهــا 
زراعيــة .....( إىل العديــد مــن االعتــداءات 
ــر يف  ــي أدت إىل تدهــور كب ــرة ال اجلائ
هــذه النظــم, كمــا وخــرج العديــد مــن 
حمطــات الصــرف الصحــي عن اخلدمة، 

ــى اجملتمــع،  ممــا أدى إىل انتشــار األمــراض وشــكل نقطــة ضاغطــة عل
وأفــرزت ســلوكيات بيئيــة بــدأ ينظــر هلــا بعــن االســتغراب ملخالفتهــا 
كــون الوجــود الســوري، ولســرها خــارج الســياق املرقــوم يف صفحــات 
التاريــخ، أيضــاً تعــرض العديــد مــن احملميــات إىل أضــرار خمتلفــة أدت 
إىل تدمــر املوائــل الطبيعيــة للكائنــات احليــة, وخلقــت خلــاً يف ميــزان 
التنــوع احليــوي الــذي اتســم ســابقاً يف ســورية بغنــاه، حيــث تضــرر أكثــر 
مــن 11 حمميــة ضــرراً كّليــاً, ومت ختريــب وســرقة 8 حمــارس مبحتوياهتــا 

أمــا  البلعــاس,  حمميــة  إدارة  ومبنــى 
حمميــة أبــو رمجــن يف محــص فقــد 
متــت ســرقة وختريــب مبنــى احملميــة 
وآليــات العمــال يف احلــراج, وتعرضــت 
علــى  االعتــداء  إىل  الفرنلــق  حمميــة 
اإلمجاليــة  املســاحة  نصــف  حــوايل 
للمحميــة، كمــا تدهــورت حالــة مــزارع 
النباتــات العطريــة والطبيــة الــي زرعــت 
بطريقــة عضويــة، وتعرضــت املشــاريع 
يف  احمللــي  اجملتمــع  ملصلحــة  املنفــذة 
احملميــة إىل أضــرار ماديــة كبــرة مــن 
خــال ســلب بعــض األدوات وختريــب 
املنتجــات، ومل تســلم حمميــة األرز والشــوح مــن التخريــب، حيــث مت قطــع 
األشــجار مــن كل األعمــار واألنــواع، وغرهــا الكثــر، وانتشــر احلــرق 
والقطــع اجلائــر للغابــات، ممــا أّثــر ســلباً علــى صــرورة مناخهــا. وإنّ 
التكريــر العشــوائي للنفــط علــى أيــدي املخربــن أدى إىل تلــوث الرتبــة 
الزراعيــة وامليــاه اجلوفيــة واهلــواء، األمــر الــذي انعكــس ضــرراً علــى صحة 
ووجــدان اإلنســان الســوري، هــذا اإلنســان املتجــذر يف عمــق كينونــة بيئتــه 

ــاة.     ــا مــا دامــت احلي والــذي حيي

البيئة السورية واأللفية الثانية

أعداء اإلنسان أعداء البيئة
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أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف قيــام الــوزارة بلحــظ 
البعــد البيئــي يف كل مناحــي البنــاء للوصــول إىل مــدن صديقــة للبيئــة، وتفعيــل قانــون 
ــات  ــادة االســتثمارات يف جمــال الطاق ــام، وزي ــة يف أي عمــل أو مشــروع يق ــة البيئ محاي
البديلــة واملتجــددة ألمهيتهــا االقتصاديــة يف توفــر الوقــود، إضافــة لتنفيــذ العديــد 
مــن النشــاطات واألعمــال الصديقــة للبيئــة، والنــدوات لزيــادة الوعــي البيئــي بــن أفــراد 
اجملتمــع، باإلضافــة إلقامــة دورات تدريبيــة يف جمــال التفتيــش البيئــي لرفــع مســتوى 
العاملــن يف جمــال التفتيــش البيئــي, وهبــدف حتســن واقــع النظافــة باحملافظــات تعمــل 
ــادة عددهــا يف مراكــز املــدن مــن خــال  ــات النظافــة وزي ــل آلي ــى إعــادة تأهي ــوزارة عل ال
دراســة الوضــع الراهــن آلليــات النظافــة مــن حيــث نوعهــا وعددهــا والتكلفــة اإلمجاليــة 
الازمــة  لصيانــة اآلليــات املتضــررة  وإعــادة تأهيلهــا يف مجيــع احملافظــات لتتمكــن 
الوحــدات اإلداريــة مــن إعادهتــا إىل العمــل وتعويــض النقــص احلاصــل فيهــا مــن جــراء 
األضــرار املختلفــة الــي تعرضــت هلــا خــال األزمــة، كمــا تتابــع الــوزارة تنفيــذ اخلطــة 
اإلســرتاتيجية إلدارة النفايــات الصلبــة املتضمنــة إحــداث مراكــز ملعاجلــة النفايــات 
ــد  ــات لتولي ــة يف النفاي ــة وحمطــات النقــل املرتبطــة هبــا ودراســة الطاقــة الكامن الصلب
ــاء، وتدويــر النفايــات العضويــة وحتويلهــا إىل مســاد وطمــر املرفوضــات منهــا.  الكهرب

وقــد قامــت الــوزارة خــال هــذا العــام بالعديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات 
البيئيــة مــن أبرزهــا:

برعايــة رئيــس جملــس الــوزراء املهنــدس عمــاد مخيــس أقامــت 
وزارة اإلدارة احملـــلية والـبــيـئـــة بالتعــاون مــع )اليونيســكو( املؤمتــر 
ــع بعنــوان “االســتثمارات البيئيــة يف  ــي الـرابـ ــي الـبـحـثـ الـبـيـئـ
ســورية خــال مرحلــة إعــادة اإلعمــار” هبــدف التعــرف علــى 
املشــكات البيئيــة امللحــة الناجتــة عــن األزمــة وحلــظ البعــد البيئــي 
يف مشــاريع إعــادة اإلعمــار يف اجملــاالت كافــة وخاصــة يف جمــال 
االســتثمار البيئــي مــن خــال عــرض ومناقشــة أحــدث األحبــاث 
البيئيــة  اإلدارة  نظــم  وتطبيــق  مبعاجلتهــا  املتعلقــة  العلميــة 
املتكاملــة، إضافــة لتبــي أفــكار االســتثمار يف املشــروعات البيئيــة 
العمــل وحتســن  فــرص  وتوفــر  التدهــور  مــن  البيئــة  حلمايــة 
الدخــل يف األماكــن املســتهدفة، كونــه سيســاهم يف تبــادل اآلراء 
حــول الواقــع البيئــي الراهــن، وإجيــاد احللــول العلميــة للحــد مــن 

انتشــار التلــوث البيئــي مبختلــف أنواعــه 
حيــث أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئة املهندس حســن خملوف 
أن جنــاح أي نشــاط أو مشــروع يهــدف إىل محايــة البيئــة جيــب أن 
يقــرتن باملعرفــة العميقــة واإلملــام مباهيــة القضيــة البيئيــة وكيفيــة 
التعامــل معهــا باالســتفادة مــن البيانــات واملعلومــات البيئيــة الــي 

مجعــت مــن املصــادر البحثيــة والعمــل امليدانــي والرصــد البيئــي 
واالنتهــاج التجريــي واالســتقصائي مبــا ميكــن مــن إجيــاد احللــول 
ألغلــب املشــكات البيئيــة واعتمادهــا كخطــط عمــل علــى املســتويات 
اإلســعافية واملتوســطة والطويلــة، وبالتزامــن مــع انعقــاد املؤمتــر 
نظمــت الــوزارة معرضــاً للصناعــات الصديقــة للبيئــة، شــارك فيــه 
عــدد مــن الشــركات احملليــة واملخرتعــن املهتمــن بالشــؤون البيئيــة. 

انعقـاد المؤتمر البيئي البحثي الرابع
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اإلدارة  وزارة  متابعــة  إطــار  يف 
احملليــة والبيئــة لتأمــن احتياجــات 
الوحــدات اإلداريــة من آليات النظافة 
وحمطــات  املعاجلــة  مراكــز  وآليــات 
لتخديــم  الصلبــة  النفايــات  نقــل 
يف  النظافــة  أعمــال  ســوية  ورفــع 
الــوزارة /20/  احملافظــات، اســتلمت 
ضاغطــة قمامــة ســعة 16م3 حيــث 
مت توزيعهــا علــى احملافظــات وفــق 

واألولويــات. االحتياجــات 
اآلليــات  هــذه  اســتام  ويأتــي 

النظافــة مبختلــف  آليــات  تأمــن  يف  الــوزارة  اســتكمااًل خلطــة 
أنواعهــا للمحافظــات ) ضواغــط ، ســيارات قــاب كبــرة ، صغــرة 
، تركســات ...( حيــث مت خــال عــام 2016 والنصــف األول مــن العــام 

اجلــاري اســتام عــدد منهــا: /39/ 
و/30/  7م3  ســعة  قمامــة  ضاغطــة 
ســيارة قــاب صغــرة  و/18 / ســيارة 
قــاب كبــرة  و/8/ صهاريــج ميــاه 
باإلضافــة إىل / 8 / تركســات  و/4/ 
و/4/ فنيــة  جــور  شــفط  صهاريــج 

بلــدوزرات .
ويســتمر العمــل خال هــذا العام 
والعــام القــادم الســتكمال إجــراءات 
توريــد باقــي اآلليــات وتوزيعهــا علــى 

احملافظــات.
مركــزي  بنــد  أحدثــت  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزارة  وكانــت 
لتأمــن هــذه اآلليــات منــذ عــام2015  ومت إعــداد الشــروط الفنيــة 

لآلليــات املطلوبــة.

استالم 20 ضاغطة قمامة لتحسني واقع النظافة يف احملافظات

إلطــاق  عمــل  ورشــة  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزارة  أقامــت 
ــوم  ــال بالي مؤشــرات تدهــور األراضــي والتصحــر، يف إطــار االحتف
ــة والبيئــة املهنــدس  العاملــي ملكافحــة التصحــر، وزيــر اإلدارة احمللي
أن  الورشــة   فعاليــات  افتتاحــه  خــال  أوضــح  حســن خملــوف 
االهتمــام احلكومــي بالبيئــة متخــض عنــه بالتعــاون مــع اجلهــات 
التصحــر،  ملكافحــة  الوطنيــة  اخلطــة  تنفيــذ  متابعــة  املعنيــة، 
والعمــل علــى حتديثهــا، ومتابعــة تنفيــذ االتفاقيــة البيئيــة الــي 
مت االنضمــام إليهــا منــذ عــام 1994، لتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع 
ملراقبــة االحنرافــات الرحييــة واملائيــة للرتبــة، إال أن اإلرهــاب ضــرب 
نتائجهــا، فخــرّب نتائــج أعمــال املشــاريع املتعلقــة بتثبيــت الكثبــان 
الرمليــة، وقتــل الكائنــات احليــة يف احملميــات الطبيعيــة والرعويــة، 

ــات.   وحــرق الغاب
منوهــاً بأنــه رغــم ذلــك واكبــت ســورية كل املســتجدات الدوليــة 
أيــار  يف  األراضــي  تدهــور  آثــار  حتييــد  برنامــج  إىل  وانضمــت 
عــام 2016 ويتــم العمــل علــى إعــداد برنامــج دعــم حتييــد آثــار 
تدهــور األراضــي علــى املســتوى الوطــي، ودراســة ومراقبــة ورصــد 
الظواهــر الطبيعيــة عــن طريــق اســتخدام الصــور الفضائيــة، ووضــع 
االحتياطــات الوقائيــة للتخفيــف مــن آثارهــا علــى الســكان واملــوارد، 
حيــث مت البــدء هــذا العــام بتنفيــذ مشــروع »دراســة تدهــور األراضي 

باســتخدام تقنيــات االستشــعار عــن بعــد ونظــام 
املعلومــات اجلغرافيــة يف املنطقــة الســاحلية« كمــا تقــوم الــوزارة 
بتنفيــذ مشــروع رصــد ومراقبــة العواصــف الغباريــة، باإلضافــة إىل 
إعــداد تقريــر عــن حالــة اجلفــاف مــن عــام 2000 ولغايــة 2015 

وذلــك يف إطــار مشــروع املرصــد البيئــي الوطــي.   

إطالق مؤشرات تدهور األراضي والتصحر
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أطلقــت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة بالتعــاون منظمــة األمــم 
املتحــدة للطفولــة ) اليونيســيف ( فعاليــات املخيــم البيئــي الوطــي 
يف منطقــة القدمــوس بعنــوان ) أنــا مــع الطبيعــة ( هبــدف تعزيــز 
القيــم البيئيــة الصحيحــة مــن خــال مــلء أوقــات الفــراغ لــدى 

الشــباب واليافعــن واكتســاهبم مهــارات حياتيــة وبيئيــة ســليمة.
 وتضمــن املخيــم تنفيــذ جمموعــة مــن األنشــطة والفعاليــات 
البيئيــة مــن خــال تنظيــم ورشــي عمــل: األوىل لربــات األســر 
وأســر الشــهداء حــول تدويــر النفايــات واالســتفادة منهــا يف صناعــة 
ــة واســتنبات الفطــور، شــارك  ــة ورشــة الزراعــة املائي الــورود والثاني

بــكل ورشــة حــوايل 40  طفــاً يافعــاً.
 كمــا نظــم خميــم بيئــي لليافعــن بالتعــاون مــع منظمــة طائــع 
تدويــر  ملعــرض إلعــادة  إضافــة  100 طفــل،  فيــه  شــارك  البعــث 
النفايــات واملنتجــات الرتاثيــة ورســومات األطفــال حــول البيئــة 

مبختلــف مكوناهتــا، وســوق بــازاري ملنتجــات بيئيــة مت صناعتهــا من 
قبــل األطفــال واليافعــن باالســتفادة مــن إعــادة تدويــر النفايــات .

افتتاح فعاليات املخيم البيئي الوطين يف القدموس بطرطوس

االجتمــاع  خــال 
األعلــى  اجمللــس 
االقتصــادي  للتخطيــط 
واالجتماعــي الــذي عقــد 
وزيــر  أوضــح  مؤخــرا 
والبيئــة  احملليــة  اإلدارة 
املهنــدس حســن خملــوف 
األعلــى  اجمللــس  أن 
االقتصــادي  للتخطيــط 
واالجتماعــي وافــق علــى 
وقــدم  الــوزارة  خطــة 
لتنفيــذ  الكامــل  الدعــم 

مشــاريعها املوزعــة يف اإلدارة املركزيــة واحملافظــات واجلهــات 
التابعــة هلــا مــن املصــاحل العقاريــة وشــركات النقــل الداخلــي 

املــدن. جمالــس  خطــط  إىل  إضافــة 
 بلغــت االعتمــادات املخصصــة للــوزارة واجلهــات التابعــة هلــا 
لعــام 2018 مبلــغ  284،37 مليــون لــرة ســورية )ســبعة وثاثــون 
ــاً  ــرة ســورية (، الفت ــون ل ــون ملي ــة ومثان ــان وأربع ــاراً ومئت ملي

الرتكيــز  ســيتم  أنــه  إىل 
ــة  ــى املشــاريع التنموي عل
بشــكل  واخلدميــة 
وإعطــاء  منهــا  أساســي 
األولويــة لصيانــة وتأهيــل 
أكثــر مــن 1900 مدرســة، 
إضافــة إىل تأهيــل أكثــر 
صحيــاً  مركــزاً   50 مــن 
 8 تنفيــذ  واســتكمال 
و8  صحيــة  مراكــز 
عيــادات شــاملة وتأهيــل 
وتنفيــذ املشــايف املوزعــة 
باحملافظــات. وأشــار إىل أنــه متــت املوافقــة علــى مشــاريع صيانــة 
وتأهيــل طــرق علــى اختــاف أنواعها، واســتكمال تنفيذ حمطات 
معاجلــة النفايــات الصلبــة وتوريــد آليــات لــزوم اخلدمــات يف 
احملافظــات، وتنفيــذ املناطــق الصناعيــة واحلرفيــة يف خمتلــف 
احملافظــات والــي تبلــغ أكــرت مــن 113 منطقــة حرفيــة وصناعيــة 

اآلمنــة.  املناطــق  الواقعــة ضمــن  والســيما 

اجتماع اجمللس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي
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إرادة احليــاة الســورية الــي انبثقــت مــن نــور الوجــود البشــري 
التخريــب،  لقطعــان  تستســلم  ومل  مكانــاً،  للمــوت  تــدع  مل 
واســتنهضت كل مدخــرات التاريــخ وبعثــت بالعــروق دمــاء العزميــة 
واإلصــرار، وشــحذت اهلمــم وأخلصــت املقاصــد وأينعــت الغايــات، 
ــك  ــي يف ظــل تل ــة جوهــر العمــل البيئ ــت املشــاركة اجملتمعي فكان
البيئيــة  والتوعيــة  النظافــة  محــات  فمــن  الصعبــة،  الظــروف 
واملبــادرات اجملتمعيــة، إىل املرصــد البيئــي الوطــي وتنفيــذ مشــروع 
إنــارة عــددٍ مــن الشــوارع بالطاقــة الشمســية ومشــروع جتهيــز 
ــر  ــة باالعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية يف مدينــي دي ــار زراعي آب
عطيــة ومعلــوال، لتبقــى الشــمس الســورية تشــعّ يف الســاحات ولــو 
ــات  ــوي مــن خملف ــاز احلي ــاج الغ ــام, فضــاً عــن إنت أظلمــت األي
املواشــي واملخلفــات العضويــة املنزليــة، وتأهيــل عــددٍ مــن احلدائــق 
ــة  ــح العامــة البيئي ــن ملن ــات، ووضــع التشــريعات والقوان واحملمي
للمنتجــات الصديقــة للبيئــة، وتبــي معايــر بيئيــة عنــد إعــداد 
املخططــات التنظيميــة للمناطــق الســكنية. وإعــداد املواصفــات 

ــاه0 ــة جلــودة املي ــر البيئي واملعاي
العــام مكرّســاً  هــذا  للبيئــة يف  الوطــي  اليــوم  يأتــي شــعار 
لصمــود اجملتمــع الســوري ومُظهــراً إلرادتــه املتجــددة يف البنــاء 

احليــاة. واســتمرار  والتنميــة 
إنّ اليــوم الوطــي للبيئــة مناســبة هامــة لنجــدد معــاً التزامنــا 
ــة,  ــا بالعناي ــة ومواردهــا وإحاطته الوطــي واألخاقــي حنــو البيئ
ونؤكــد فيــه العــزم علــى اســتثمار مواردنــا الطبيعيــة بالقــدر الــذي 
حيقــق التنميــة واســتدامتها, والوصــول إىل جمتمــع متــوازن وقادر 
علــى التفاعــل مــع بيئتــه, واختــاذ إجــراءات تشــريعية وقانونيــة 
وإداريــة للحفــاظ عليهــا وإحــداث تغيــرات بيئيــة إجيابيــة بتطبيــق 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اجلوانــب  تراعــي  دقيقــة  معايــر 
ــم  ــار, باالســتناد إىل مفاهي ــادة اإلعم ــة إع ــة خــال مرحل والبيئي
اإلدارة البيئيــة املتكاملــة والتخطيــط )املســتدام(, تكــون فيهــا وزارة 
اإلدارة احملليــة والبيئــة عصــب التنفيــذ لتحقيــق أهــداف التنميــة 

الشــاملة.
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