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 شعبة التنوع الحيوي  -دائرة سالمة الموارد الطبيعية
 الالذقية  -مديرية البيئة 



(  ملٌارهكتار 3,9)من مساحة الٌابسة % 30تشكل الغابات حوالً 

 .2001حسب تقرٌر منظمة األغذٌة والزارعة لعام 

 11,3% ) 0,4هناك انحسار لرقعة الغابات فً العالم بمعدل  

 (.ملٌون هكتار سنوٌا  
 

 
فً كل عام ٌزال من :تقول مصادر الصندوق العالمً للحٌاة البرٌة

علما إن هذه الغابات , ملٌون هكتار من الغابات المدارٌة/15/ 11/

وتحتوي على نصف ,من مساحة األرض%8/إلى/7/ تغطً مساحة

 .  األنواع النباتٌة والحٌوانٌة



 أهمٌة وقٌم الغابات

 قٌم بٌئٌة قٌم اقتصادٌة

 الصناعة الزراعة
وظائف بٌئٌة 

 للتنوع الحٌوي
 الطب

 قٌم اجتماعٌة



 

  

 

 

 

 .  ٌومٌا   2كم/ طن  3 – 1.5تنتج األوكسجٌن النقً بمعدل  -

تعتبر قاعدة )للغابات دور هام فً الحفاظ على التنوع الحٌوي -

  .الحيبة البريتأساسٌة للتنوع الحٌوي، وحفظ 

 .االوسبنجزء هبم مه األوظمت البيئيت العديدة والهبمت لحيبة -



- 

والعضوٌة الناتجة عن تساقط  الدبالٌةتنتج المادة  -

 .األوراق وتخمرها



تحمً النباتات الصغٌرة وتؤمن لها جوا  مساعدا  لنموها كالفطور 

 .والسرخسٌات



 .   تسهم الغابات فً تقلٌل من الفٌضانات والجفاف-

 للرٌاح كمصداتالغابات  اشجارتستخدم  -

 .الغابات أحزمة وقاٌة اشجارتستخدم -



ال تغطً حالٌا سوى نحو •

من المساحة % 2,5-3
بٌنما  , اإلجمالٌة ألراضٌها

تشٌر الدراسات إلى أنها كانت 

مع بداٌات % 32تبلغ حوالً 

والمثال , القرن الماضً

الواضح هو تراجع مساحة 

 3000غوطة دمشق من 

هكتار إلى عدة مئات من 

وكذلك تناقص , الهكتارات فقط

مساحة الغابات فً جبال عبد 

والبلعاس , أبو رجمٌن, العزٌز

والتً كانت تمثل نظم بٌئٌة 

 . غابٌة

 الغابات الطبٌعٌة فً سورٌة 



ويةي    %31تغطي الغابات الطبيعية  يةي افاي ة  الية ية    ةب  

اةةم ا ةةاف  الافاي ةة   اةةا 17% طرطةةو ويةةي  %18 ادلةة 

وه ةةاغ بابةةات طبيعيةة  . توجةةد يةةي ريةة  دابةةح وف ةة  وفاةة 

و درعا وديةر  والف   ب    أ ل يي  ل ام  افاي   ال ويداء 

 الزور والق يطرة 



 الحرائق



Orchis anatolica 

جمع نباتات طبٌة 

 وعطرٌة



 الرعً



 الغٌر منظمةالسٌاحة 



 اعالنمن الغابات الطبٌعٌة فً سورٌة تم  ماتبقىحفاظا  على 

، حٌث بلغت مساحة الحراجٌةالعدٌد من المحمٌات الطبٌعٌة 

  ماٌعادل اي 2005هكتارا  حتى عام / 166121/ الغابات المحمٌة

من مجمل مساحة الغابات الطبٌعٌة واالصطناعٌة فً %  35.46

  . سورٌة 



 :مدٌرٌة التنوع الحٌوي والمحمٌات الطبٌعٌة

 
بمووا )تتووولى مدٌرٌووة التنوووع الحٌوووي والمحمٌووات الطبٌعٌووة المهووام التالٌووة

 (:ٌخص الغابات الطبٌعٌة

 

التعاون مع الجهات المعنٌة من أجل التوسوع فوً عملٌوات تورمٌم وإعوادة .

الغطاء النباتً للمناطق المتدهورة بما ٌكفل حماٌة التربة وإفساح المجال 
 .أمام تجدد الغطاء النباتً األصلً

 

الطبٌعٌوة  والشجٌرٌةالعمل لوقف جمٌع أشكال استبدال األنواع الشجرٌة .

   .باألنواع المدخلة والغرٌبة

 

إنشوواء قواعوود المعلومووات الالزمووة لمكونووات التنوووع الحٌوووي والغابووات .
 .الطبٌعٌة



 

 

العمل على تحودٌث وتطووٌر التشورٌعات الخاصوة بحماٌوة التنووع .

الحٌووووي، وضوووع تشووورٌعات جدٌووودة ذات عالقوووة بحماٌوووة مكونوووات 
   .التنوع الحٌوي والنظم البٌئٌة التً ٌشكلها

 

العموووول علووووى تشووووجٌع تطبٌووووق السووووٌاحة البٌئٌووووة فووووً الغابووووات .

التحتٌووة وتيهٌوول الكووادر الفنووً  البنووىوالمحمٌووات الطبٌعٌووة ودعووم 
 .الالزم



متابعة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة وخطة العمل الوطنٌة لحماٌوة التنووع الحٌووي •

 .والتنسٌق بٌن الجهات الوطنٌة لهذه الغاٌة
 
تحدٌوود المشووكالت واألخطووار التووً ٌتعوورض لهووا التنوووع الحٌوووي النبوواتً •

والحٌوووانً والحوود منهووا والقٌووام بالدراسووات والبحوووث العلمٌووة الالزمووة 
 .لمعالجتها

 
وضووع وتطوووٌر أسووس وشووروط إنشوواء المحمٌووات الطبٌعٌووة والمنتزهووات •

الوطنٌووة والشووروط المرجعٌووة لتيسووٌس الحوودائق البٌئٌووة، وتطوٌرهووا وفقووا  
 .ألحدث المعطٌات ومراقبتها وفقا  لمعطٌاتها وخصائصها

 
التعوواون والتنسووٌق مووع مدٌرٌووة سووالمة األراضووً والجهووات المعنٌووة موون •

 .أجل وضع الغابات الطبٌعٌة المتبقٌة تحت الحماٌة والعمل على حماٌتها



 :توجهات مستقبلٌة      
(  أهمها محمٌات الغابات الطبٌعٌة)الوصول إلى شبكة وطنٌة من المحمٌات الطبٌعٌة

من مكونات التنوع الحٌوي وتحقق على األقل النسبة الدولٌة المعتمدة من % 100تغطً 

 ( .من مساحة كل بلد% 10)قبل االتفاقٌة الدولٌة للتنوع الحٌوي 
ًتطوٌر إجراءات تقٌٌم األثر البٌئ . 
 استمرارٌتهاتطوٌر إدارة محمٌات الغابات الطبٌعٌة من أجل ضمان. 
إنشاء وتحدٌث قواعد بٌانات الغابات. 
  الحراجًحدٌث وتطوٌر طرائق التدرٌس فً مجال إدارة الغابات واالقتصاد ت. 

 



 وشكرا إلصغائكم


