
 من األول النصف خالل الحيوي للتنوع الدولية السنة بمناسبة تنفيذها التي النشاطات بعض

  2010 عام

  :اإلحتفاالت

 محافظة في الفرنلق محمية في مركزياً احتفاالً تنفيذ تم 2010- 06- 24 بتاريخ -1

 محافظ مشهدية خليل. دو البيئة لشؤون الدولة وزير داية كوكب. د وحضرته ذقيةالال

 الحكومية غير الجمعيات وممثلي والزراعة البيئة وزارتي في والعاملين الذقيةال

 هذا وكان العزيز، عبد وجبل قبيس أبو ومحميات المحمية في المحلي والمجتمع

 الذي الطبيعية المحميات وإدارة يويالح التنوع حفظ مشروع نشاطات أحد اإلحتفال

 من نشاط أول اإلحتفال هذا وكان .الزراعة وزارة مع بالتعاون البيئة وزارة تنفذه

   الفرنلق بغابات للعناية أيام أربعة لمدة تستمر حملة

 الحيوي بالتنوع التعريف في الحيوي للتنوع الدولية السنة أهمية على البيئة وزيرة ركزت وقد

 إدارة في األهلية والجمعيات المحلية المجتمعات مشاركة أهمية وعلى المستويات كافة على

 الحفاظ مجال في وسورية الوزارة نفذتها التي واإلنجازات الطبيعية والمحميات الحيوي التنوع

  .الحيوي التنوع على

 وعن المحافظة هذه في الحيوي والتنوع الغابات أهمية عن الالذقية محافظ السيد وتحدث

  .الالذقية محافظة في عقد قد اإلحتفال هذه كون سعادته

 خيارات عن عرضاً الحيوي التنوع إلتفاقية الوطني المنسق درويش عيسى أكرم. د قدم -

  . الموقع هذا في ومقوماتها الفرنلق محمية في ستطبق التي البيئية السياحة نشاطات

-06-5 بتاريخ نفذ الحيوي للتنوع الدولية والسنة العالمي البيئة يوم بمناسبة -2

 داية كوكب. د حضره دمشق ريف محافظة – دوما مدينة في مركزياً احتفاال2010ً

 عن وممثلين دمشق ريف محافظ موسى حاج زاهد والسيد البيئة لشؤون الدولة وزيرة

 عرض اإلحتفال هذا في وتم المحلية، والمجتمعات األهلية الجمعيات الحكومية الجهات

 وافتتح الطبيعية المحميات وإدارة الحيوي التنوع حفظ مشروع عن خاصاً فيلماً



 ومشاركة UNDP من بدعم أعد سورية في الطبيعية المحميات عن صور معرض

 .البرية الحياة لحماية السورية والجمعية للبيئة السورية الجمعية

 التي البيئية الحديقة في سورية في المحميات لبعض الضوئية للصور معرض أعد -3

 .للبيئة السورية الجمعية تديرها

 الدولية السنة بمناسبة 18/2/2010 بتاريخ السويداء محافظة في احتفالي يوم تنفيذ تم -4

 تبنيها تم حيث اليونسكو قبل من حيوي ومحيط إنسان محمية اللجاة وإعالن الحيوي للتنوع

 حاضراً اةاللج :شعار تحت الحيوي والمحيط اإلنسان لمحميات العالمية الشبكة ضمن

  ومستقبالً

 للتنوع الدولية السنة عن فيها تحدثت البيئة لشؤون الدولة وزيرة المناسبة هذه في وألقت

 سورية في وحالتها المحميات أهمية وعن البشري للوجود الحيوي التنوع وأهمية الحيوي

 التنوع حيث من السويداء محافظة أهمية عن علي مالك السويداء محافظ كذلك وتحدث

  .النباتية الوراثية المصادر وخاصة لحيويا

  

  :التدريبية والدورات العمل ورشات

 بين بالتعاون ينفذ والذي المحميات وإدارة الحيوي التنوع حفظ مشروع خالل من تم  -1

   الزراعي صالحواإل الزراعة ووزارة البيئة لشؤون الدولة وزارتي

 وذلك "سورية يف الطبيعية لمحمياتل الوطنية ستراتيجيةاإل تطوير" حول عمل ورشة عقد -

 ذات الحكومية الجهات مع التشاور بهدف ،دمشق – أميس سمير فندق في  7/2/2010 في

   .البيئية نظمها اختالف على الطبيعية بالمحميات العالقة

 Scenario planning – Strengthening: حول تدريبية عمل ورشة عقد -2-2

Adaptive Management: ميسأ سمير فندق في 6/5/2010-4 الفترة خالل وذلك – 

 للتخطيط كأداة استخدامه كيفيةو االفتراضي التخطيط مفهوم توضيح الورشة في تم ،دمشق

 نشاط تنفيذ ثم ومن حزم ضمن المحركات ووضع الروئ أهم تحديد خالل من وذلك دارياإل

  .والبدائل اتالفرضي تطويرو وبناء بينها العالقة وفهم وتحليل المحركات مصفوفة



 المهددة والنباتية الحيوانية باألنواع لالتجار الدولية االتفاقية تنفيذ مجال في -3

 آذار 6-4 الفترة خالل األولى تدريبيتين دورتين تنفيذ تم). CITES (باالنقراض

 الدولة وزارة في العاملة للكوادر 2010 نيسان 12-10 الفترة خالل والثانية 2010

  .الحدودية النقاط في العاملة الجمارك وادروك البيئة لشؤون

 باألنواع لالتجار الدولية االتفاقية تنفيذ مجال في مدربين لتدريب تدريبية دورة تنفيذ وتم

  .11/3/2010-7 من الفترة خالل باالنقراض المهددة والنباتية الحيوانية

 بالتعاون وذلك "حيويال التنوع على الحفاظ في المحلية المجتمعات دور" حول ورشة إقامة* 

 األدنى الشرق في والتنمية الزراعي لإلصالح اإلقليمي والمركز الزراعة وزارة بين

)CARDNE (للـ الوطني المنسق فيها حاضر. 2010-05-17 بتاريخ وذلك CBD وخبراء 

  .المرأة وتطوير تنمية مجال في وخبيرتين الزراعة وزارة ومن أهلية جمعيات من

  :مواإلعال المطبوعات

 الرسمية المراسالت كافة على البيولوجي للتنوع الدولية بالسنة الخاص الشعار وضع تم -

 الوزارات كافة إلى وإرساله الشعار تعميم تم كما . البيئة لشؤون الدولة وزارة عن الصادرة

  .مراسالتها إلى لوضعه

 SYR/05/010 الطبيعية المحميات وإدارة الحيوي التنوع حفظ مشروع عن خاص فيلم -

  .الحيوي للتنوع الدولية السنة عن بريدي طابع إصدار -

  .الحيوي للتنوع الدولية السنة شعار عن خاص بوستر -

 للتنوع الدولية السنة عن للحديث التلفزيوني واإلنسان البيئة برنامج في ساعة تخصيص تم -

  .الحيوي التنوع إلتفاقية الوطني المنسق مع وكانت البيولوجي

 تنفيذ تم) SYR/05/010 (المحميات وإدارة الحيوي التنوع حفظ مشروع مع لتعاونبا -

 كوصف محمية بكل المتعلقة البيانات جميع إدخال يتم وفيها: بالمحميات خاصة بيانات قاعدة

 والحيوانات النباتات بأسماء قائمة إدراج, المحمية أجله من أعلنت الذي والسبب المحمية لموقع



 العلمية والنشاطات الدراسات, العالمية المواصفات حسب منها كل وحالة المحمية في المتواجدة

 نظام مع بالتعاون البيانات تحلل أن القاعدة لهذه ويمكن, المحمية ضمن تجري التي والسياحية

 حفظ باتجاه المناسبة اإلجراءات باتخاذ المحمية إدارة يساعد مما )GIS (الجغرافي المعلومات

  .الحيوي تنوعال واستدامة

  اإللكترونية والمواقع الصحف في متواصلة إعالمية تغطية -

 والنقابات البيئة شؤون ومديريات المحافظات نفذتها التي والندوات المحاضرات من العديد -

  .المناسبة بهذه األهلية والجمعيات

 


