
ق اإلنجازات واإلجراءات المتخذة فيما يتعل

بعمل مديرية التنوع الحيوي واألراضي

2016والمحميات في عام 



والعمل على  LDNاالنضمام إلى برنامج تحييد آثار تدهور األراضي .1

والذي يندرج ضمن  LDNإعداد برنامج دعم تحييد آثار تدهور األراضي 

GMواآللية العالمية لالتفاقية UNCCDاالتفاقية الدولية لمكافحة التصحر 





LDNانجاز بروشور خاص ببرنامج دعم تحييد أثر تدهور األراضي .2



إتمام ومناقشة مؤشرات تدهور األراضي والتصحر بالتعاون مع .3

/  أكساد/المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة 



يةالعمل على اعداد التقرير الوطني الخامس عن حالة التنوع الحيوي في سور.4



باالنقراض استكمال إعداد وتجهيز التشريع الوطني لالتجار بالكائنات الحية المهددة.5

.ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء الستكمال إصداره



بما يخص التنوع 2030إنهاء إعداد مؤشرات التنمية المستدامة للعام .6

الحيوي واألراضي



مدة الميكوريزا كسماد حيوي وبديل فعلي عن األس)انجاز دراسة حول .7

(.  الكيميائية



ولغاية عام 2000إعداد تقرير عن حالة الجفاف في سورية من عام .8

وذلك في إطار المرصد الوطني البيئي2015



م مشروع رصد ومراقبة العواصف الغبارية باستخدااستكمال أعمال .9

ر عن بعد تقنيات االستشعار عن بعد بالتعاون مع الهيئة العامة لالستشعا

الذي يهدف إلى دراسة ظاهرة العواصف الغبارية ورصد تكررها وأماكن

بارية تشكلها، وتحليل النتائج ودراسة العالقة بين حدوث العواصف الغ

للوقوف على ( أرضية –عوامل مناخية ) والظروف المحيطة بظهورها 

العمل على. أسباب هذه الظاهرة ومحاولة التخفيف من حدتها ومعالجتها

جاه حركة إنشاء نظام لإلنذار المبكر للعواصف الغبارية من خالل التنبؤ بات

وبناء ،العواصف وبالتالي أخذ العلم المسبق لتفادي األخطار الطبيعية

خدام القدرات الوطنية في مجال رصد ومراقبة العواصف الترابية باست

.تقنيات االستشعار عن بعد



2015أيلول 7دمشق 



2015أيلول 8دمشق 



2015أيلول 7



ي دراسة مواقع مختارة للترب الملوثة ف"متابعة العمل على مشروع .10

يلة المعادن الثق)الذي يهدف إلى دراسة أنواع وتركيز الملوثات " سورية

ي مواقع ف( والنترات والنتريت واألمونيوم والفوسفات والشحوم والزيوت

، ملوثة محددة في بعض المحافظات، وتحديد أسباب ومصادر التلوث

هذه المواقع، ووضع االستراتيجيات المناسبة لمعالجة التلوث نوعاً وكماً في

لحاصل لتقييم التلوث ا( قبل األزمة)وكذلك واتخاذ هذه الدراسة كخط أساس 

.زمةخالل األزمة في المحافظات التي زاد أو تفاقم فيها التلوث خالل األ



تلوث التربة





اضي تقديم مشاريع مقترحة للعمل من مديرية التنوع الحيوي واألر.11

2016والمحميات مع اليونيسكو 



لتكيف للفاو تقديم مشاريع مقترحة للتنفيذ في استراتيجية ا.12

2017-2016لعامي 



العمل على إتمام وإعداد دراسة مهددات التنوع الحيوي في.13

.داءبالتعاون مع مديرية شؤون بيئة السويمحافظة السويداء



يعي العمل على ترشيح مواقع ذات التراث التاريخي والطب.14

في سورية من خالل لجنة وطنية 



بيئية تحليل اآلثار ال"المشاركة في االسبوع العلمي البيئي حول .15

دى المنت"ضمن فعاليات مشروع " الناجمة عن األزمة الراهنة في سورية

خالل " العلمي البيئي لتحليل اآلثار البيئية الناجمة عن األزمة الراهنة

في جامعة دمشق4/2/2016إلى 31/1الفترة من 



ئية في المتطلبات البي"المشاركة في االسبوع العلمي البيئي حول .16

ي المنتدى العلمي البيئ"ضمن فعاليات مشروع " مرحلة إعادة اإلعمار

إلى 13خالل الفترة من" لتحليل اآلثار البيئية الناجمة عن األزمة الراهنة

جامعة دمشق-في كلية العلوم 17/3/2016



المشاركة في إعداد تقارير حالة البيئة بشكل دوري.17



العالمي اليوم)تنفيذ نشاطات خاصة بمناسبة األيام العالمية .18

اللمي اليوم ا-اليوم العالمي للتنوع الحيوي-لمكافحة التصحر

..........(اليوم العالمي للطيور المهاجرة-للحياة البرية












