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  24/05/2010: بتاريخ

/ يونيب / نظم المكتب ا!قليمي لغرب اسيا لبرنامج ا!مم المتحدة للبيئة / بنا /  مايو 24سناء صقر المنامة في/ كتبت 

الموجة الخضراء وذلك بمناسبة اليوم / جيبك / زارة التربية والتعليم وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بالتعاون مع و

وتھدف الموجة الخضراء الى زيادة المساحات / الدولي للتنوع البيولوجي وذلك صباح اليوم بمدرسة النور الثانوية للبنات 

لحفاظ عليھا وتعزيز ا!ھتمام لديھم بحماية البيئة !سيما ا!نواع الخضراء في المدارس وتشجيع الشباب على غرسھا وا

  . ھي السنة الدولية للتنوع البيولوجي 2010المھددة با!نقراض خاصة ان عام 

  

وقالت ماري ضاھر كورثيه مسؤولة ا!عQم والعQقات الخارجية ببرنامج ا!مم المتحدة اليونيب في تصريحات خاصة لوكالة 

ين ان الحملة تقضي بتوزيع ا!شجار ا!صلية على مدارس البحرين كشجرة النخيل بحيث يتم غرصھا في واحة انباء البحر

  .المدرسة مشيرة الى ان الحملة ترمي ايضا الى تعزيز الوعي حول اھمية الحفاظ على ا!شجار وا!ھتمام بھا 

لفنية بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات على من جھة اخرى اكد فاضل ا!نصاري مال هللا ا!نصاري مدير الخدمات ا

التعاون الذي يربط بين عدة جھات منوھا بان قضية التخضير والزراعة ھي واجب وطني وبيئي وانساني معربا عن سعادة 

 صاحبة جيبك للمشاركة بھذه الفعالية والتي جاءت بنداء من ا!مم المتحدة في عام التنوع البيولوجي والتي تتوافق مع دعوة

السمو الملكي ا!ميرة سبيكة بنت ابراھيم ال خليفة قرينة عاھل البQد المفدى رئيسة المجلس ا!على للمراة في جعل ھذا 

  .العام عام ا!ھتمام بالزراعة ونشر الوعي الزراعي 

لبيئة مشيرا الى ان ھذا من جانبه اكد فھد حسين بوزارة التربية والتعليم على اھيمة التعاون مع برنامج ا!مم المتحدة ل

التعاون مثمرا ويھدف الى تشجيع الشباب على الحفاظ على ا!نواع من ا!شجار وحمايتھا والذي ياتي لتعزيز الوعي البيئي 

  .العام 

من جھة اخرى قالت سميحة ا!شقر مديرة مدرسة النور الثانوية للبنات ان ھذه الفعالية تاتي الى تشجيع الطالبات على حب 

رعة التي تتماشى مع خطة المدرسة الى زيادة المساحات الخضراء في المملكة وفي المدرسة خاصة مشيرة الى ان الز

المدرسة قد فازت ضمن افضل حديقة مدرسة في معرض البحرين الدولي للحدائق وھذا بحد ذاته تشجيع للطالبات على 

  .ا!نشطة الQ صفية في تنمية الوعي البيئي وا!ھتمام بھا 



 يحمل شعار التنوع البيولوجي التنمية وتخفيض مستوى 2010وتجدر ا!شارة الى ان اليوم الدولي للتنوع البيولوجي للعام 

الفقر وقد جاء ھذا الشعار ليؤكد على اھمية تنوع الحياة على ا!رضص ووجوب ضمان استدامة ا!نظمة الحيوية وا!نواع 

  .غذاء والدواء التي تؤمن الخدمات ا!ساسية لQنسان كال

 السنة الدولية للتنوع البيولوجي تحت عنوان 2010وفي ظل فقدان التنوع البيولجي المستمر اعلنت ا!مم المتحدة سنة 

 الذي يقضي بتخفيض فقدان ا!نواع بشكل كبير سنة 2010التنوع البيولوجي ھو الحياة وينضوي ھدف التنوع البيولوجي 

  .داف ا!نمائية ا!لفية  تحت الھدف السابع من ا!ھ2010

كما تھدف مبادرة الموجة الخضراء التي تجري سنويا في مدن العالم في التساعة صباحا الى رفع مستوى الوعي وتعزيز 

التربية على ا!ھتمام بالتنوع البيولوجي من اجل حماية الحياة على ا!رض وترمي الحملة الى حث الشباب على المشاركة 

 الكبير في الحفاظ على الحياة من اجل ا!جديال القادمة وتعد دعوة للشباب في العالم للتضامن واتخاذ التي تظھر اھتمامھم

  .خطوة مشتركة تصنع الفرق للحد من فقدان التنوع البيولوجي 

 24/05/2010 جمت 1021خ ا بنا // بنا // 

http://www.bna.bh/?ID=168435 

 

Bahrain  

 

Global biodiversity drive taking root    

 

 

GOVERNMENT and private schools in Bahrain will plant palm trees and other indigenous trees today in 
celebration of International Day for Biological Diversity. 

The initiative is part of the Green Wave global biodiversity campaign to educate children and youth about the topic. 

Schools participating in the initiative will plant a locally important tree in or near their school.  

The campaign supports other national, international and global tree planting initiatives such as the Billion Tree 
Campaign by the United Nations Environment Programme (Unep). 

The initiative and the International Day for Biological Diversity will be marked with a ceremony and palm tree 
planting at Annour Secondary School for Girls at 10am today. 



It is being held by the Unep's Regional Office for West Asia in collaboration with the Education Ministry and GPIC. 

The decline of palm trees in Bahrain is attributed to various reasons such as desalinisation and blocking of natural 
drainage channels. 

Reports such as the Global Biodiversity Outlook 3 make clear that over-exploitation of species particularly trees 
has potentially serious impacts on the resilience of ecosystems. 

GPIC general manager Abdulrahman Jawahery expressed the company's delight in collaborating with Unep and 
the Education Ministry. 

He praised their active involvement in the development of a clean environment.  

The 2010 theme for the International Day for Biological Diversity is "biodiversity, development and poverty 
alleviation".  

Biodiversity is a key to reducing poverty because it provides people with basic ecosystem, goods and services as 
well as medicine among others, said officials.  

http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=278757 
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 »الموجة الخضراء«البحرين تشارك العالم ا	حتفال بـ  •

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة ) يونيب(نظم المكتب ا�قليمي لغرب آسيا لبرنامج ا�مم المتحدة للبيئة 
صباح أمس بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي » الموجة الخضراء«احتفال ) جيبك(الخليج لصناعة البتروكيماويات 

  .بمدرسة النور الثانوية للبنات

وتھدف الموجة الخضراء إلى زيادة المساحات الخضراء في المدارس وتشجيع الشباب على غرسھا والحفاظ عليھا 
 ھو السنة الدولية 2010وتعزيز اSھتمام لديھم بحماية البيئة وSسيما ا�نواع المھددة باSنقراض، وخاصة أن العام 

  .لوجيللتنوع البيو

) بنا(ين وقالت مسئولة ا�ع[م والع[قات الخارجية ببرنامج ا�مم المتحدة ماري كورثيه في تصريح لوكالة أنباء البحر
إن الحملة تقضي بتوزيع ا�شجار ا�صلية على مدارس البحرين كشجرة النخيل بحيث يتم غرسھا في واحة المدرسة، 

يشار إلى أن اليوم . مشيرة إلى أن الحملة ترمي أيضاً إلى تعزيز الوعي بأھمية الحفاظ على ا�شجار واSھتمام بھا
، وجاء ھذا »التنمية وتخفيض مستوى الفقر: التنوع البيولوجي«شعار  يحمل 2010الدولي للتنوع البيولوجي للعام 

الشعار ليؤكد أھمية تنوع الحياة على ا�رض ووجوب ضمان استدامة ا�نظمة الحيوية وا�نواع التي تؤمن الخدمات 
  .ا�ساسية لjنسان كالغذاء والدواء

 السنة الدولية للتنوع البيولوجي تحت 2010 سنة وفي ظل فقدان التنوع البيولوجي المستمر أعلنت ا�مم المتحدة
 الذي يقضي بخفض فقدان ا�نواع بشكل 2010، وينضوي ھدف التنوع البيولوجي »التنوع البيولوجي ھو الحياة«عنوان 

  . تحت الھدف السابع من ا�ھداف ا�نمائية ا�لفية2010كبير سنة 

http://www.alwasatnews.com/2818/news/read/431154/1.html 

 



 

http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=73798&section=166 

 

 تشارك العامل االحتفال باملوجة اخلضراء 

  
لتربية والتعليم وشركة الخليج بالتعاون مع وزارة ا) يونيب(نظم المكتب ا	قليمي لغرب اسيا لبرنامج ا	مم المتحدة للبيئة 

الموجة الخضراء وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي وذلك بمدرسة النور ) جيبك(لصناعة البتروكيماويات 
  .الثانوية للبنات

وتھدف الموجة الخضراء الى زيادة المساحات الخضراء في المدارس وتشجيع الشباب على غرسھا والحفاظ عليھا وتعزيز 
  .  ھي السنة الدولية للتنوع البيولوجي2010	ھتمام لديھم بحماية البيئة 	سيما ا	نواع المھددة با	نقراض خاصة ان عام ا

وقالت ماري ضاھر كورثيه مسؤولة ا	ع@م والع@قات الخارجية ببرنامج ا	مم المتحدة اليونيب في تصريحات خاصة لوكالة 
زيع ا	شجار ا	صلية على مدارس البحرين كشجرة النخيل بحيث يتم غرصھا في واحة انباء البحرين ان الحملة تقضي بتو

  . المدرسة مشيرة الى ان الحملة ترمي ايضا الى تعزيز الوعي حول اھمية الحفاظ على ا	شجار وا	ھتمام بھا
ناعة البتروكيماويات على من جھة اخرى اكد فاضل ا	نصاري مال E ا	نصاري مدير الخدمات الفنية بشركة الخليج لص

التعاون الذي يربط بين عدة جھات منوھا بان قضية التخضير والزراعة ھي واجب وطني وبيئي وانساني معربا عن سعادة 
جيبك للمشاركة بھذه الفعالية والتي جاءت بنداء من ا	مم المتحدة في عام التنوع البيولوجي والتي تتوافق مع دعوة 

	ميرة سبيكة بنت إبراھيم آل خليفة قرينة عاھل الب@د المفدى رئيسة المجلس ا	على للمرأة في جعل صاحبة السمو الملكي ا
  . ھذا العام عام ا	ھتمام بالزراعة ونشر الوعي الزراعي
ا من جانبه اكد فھد حسين بوزارة التربية والتعليم على اھيمة التعاون مع برنامج ا	مم المتحدة للبيئة مشيرا الى ان ھذ

التعاون مثمرا ويھدف الى تشجيع الشباب على الحفاظ على ا	نواع من ا	شجار وحمايتھا والـــذي ياتي لتعزيز الوعي 
  .البيئي العام

http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=22013 

 
  « الموجة الخضراء «   بـ   البحرين تشارك العالم ا	حتفال

  
  

  الداعية إلى رفع مستوى الوعي،   شاركت مملكة البحرين مدن العالم أمس با	حتفال بمبادرة الموجة الخضراء،
وحث الشباب على    من أجل حماية الحياة على اNرض،   تربية على ا	ھتمام بالتنوع البيولوجيوتعزيز ال 

واتخاذ خطوة مشتركة تصنع    الحفاظ على الحياة من أجل اNجيال القادمة،   المشاركة Oظھار اھتمامھم الكبير في
لغرب آسيا لبرنامج اNمم المتحدة    قليمي ونظم ا	حتفال المكتب اO .  الفرق للحد من فقدان التنوع البيولوجي

ا	حتفال  ''  جيبك  '' وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات   بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ''  يونيب  '' للبيئة
  ة في وقالت مسؤولة اOع@م والع@قات الخارجي .  صباح أمس بمدرسة النور الثانوية للبنات   بالموجة الخضراء،

بتوزيع اNشجار اNصلية على مدارس    ضاھر كورثيه إن الحملة تقضي   برنامج اNمم المتحدة اليونيب ماري 
  إلى تعزيز الوعي   وأشارت إلى أن الحملة ترمي .  واحة المدرسة   غرسھا في   يتم   البحرين كشجرة النخيل بحيث

 من جانبه أكد مدير الخدمات الفنية بشركة الخليج لصناعة   . حول أھمية الحفاظ على اNشجار وا	ھتمام بھا 
أن قضية    ًمنوھا   يربط بين عدة جھات،   على التعاون الذي   مال E اNنصاري   البتروكيماويات فاضل اNنصاري
 وإنساني    وبيئي   التخضير والزراعة واجب وطني

 
 


