
  2009 البيولوجي للتنوع العالمياليوم احتفاالت دولة الكويت بمناسبة 
  

 "التنوع البيولوجي واألنواع الغريبة الغازية"بعنوان 
  
  

الدولـة   يعد جـزء مـن تنفيـذ         وهو البيولوجيباليوم العالمي للتنوع    الكويت كعادتها    دولة   احتفلت

اهتمامها الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت      د أبدت   قو .CBDتها اتجاه اتفاقية التنوع البيولوجي      التزامال
  : االحتفال لها العام وهوشعارب" ية التفاقية التنوع البيولوجيبصفتها نقطة االتصال الرئيس"

  نواع الغريبة الغازيةالتنوع البيولوجي واأل
ع وفقد التنوع   نقراض األنوا إلما لها من آثار كبيرة في       الموضوع ذو اهتمامات دولية خاصة      حيث أن    

وقد تؤذي الصحة   إجتماعية كبيرة   بيئية و ،   ثقافية ، كما تؤدى إلى خسارة إقتصادية     ،البيولوجى العالمى 

علـى  باالحتفال بهذه المناسـبة     قامت الهيئة    2009  يونيو 05 إبريل الى    27الفترة من   في   ف ،البشرية
  :الشكل التالي

  

  محاضرات توعويـة     5بتقديم عدد   الموارد الحية   دارة  قسم التنوع البيولوجي بإ   من  المختصين  قام   - 
التنوع لمدارس وزارة التربية العامة والخاصة للمرحلتين المتوسطة والثانوية اشتملت على مفاهيم            

ها على المجتمع وتم طرح أمثلة       وآثار  انتشار األخيرة  أسبابو األنواع الغريبة الغازية  البيولوجي و 
 . ستعراض طرق الحد والوقاية من انتشار هذه الظاهرةلها من الواقع المحلي والعالمي وا

 

البيولـوجي   للتنوع   العالمياليوم  ب مشاركة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتفاالتهم        - 

قـام   كمـا و ،لقى مدير عام الهيئة العامة للبيئة كلمة بهذه المناسـبة          حيث أ  21/05/2009بتاريخ  
التنـوع البيولـوجي    : "م محاضرة بعنـوان   يبتقددارة الموارد الحية    إرئيس قسم التنوع البيولوجي ب    

المشاركة في المعرض الذي أقامته الهيئة العامة لـشئون         تمت  هذا وقد    ".واألنواع الغريبة الغازية  
خاصـة بـصون    الزراعة والثروة السمكية في نفس اليوم وذلك بالكتيبات والبوسترات المختلفة وال          

 شـروح   لتقديم القسمتواجد المختصين من    والتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بخطر االنقراض،       
 .عنها لزوار المعرض

  

 "األنواع الغريبة الغازيـة   التنوع البيولوجي و  "خبر عن موضوع االحتفال     الصحف اليومية   نشرت   - 
قع المحلي والعالمي واستعراض طـرق      ها على المجتمع وتم طرح أمثلة لها من الوا         وآثار هاأسبابو

 . الحد والوقاية من انتشار هذه الظاهرة
  

" األنواع الغريبة الغازية  التنوع البيولوجي و  "تم تخصيص ثالث حلقات متتالية لطرح موضوع        وكما   - 
مـن    "الحياة بألوان الطيف  " بعنوان   وذلك ضمن برنامج     الثاني البرنامج/ ذاعة دولة الكويت  إفي  

، وهو برنامج مخـصص     بدر الطراروة / دسموسى الخشتي ومن إخراج المهن    / السيد ديمإعداد وتق 
 .وموجه بشكل خاص لجيل الشباب والتنوع البيولوجي البيئيةب العامة للتوعية

  

وهي مجلة بيئية شهرية وتصدر عن الهيئة العامة للبيئة ومتخصصة بطرح           ..م مجلة بيئتنا    وقستو  - 
األنـواع الغريبـة    التنوع البيولـوجي و   "موضوع  مقال خاص عن     و خبر بنشر   ..المواضيع البيئية 

 .2009  وأغسطسيوليولشهري ها ي بعدد" الغازية
 



 :صور من المحاضرات التوعوية في مدارس وزارة التربية - 
 

o المدرسة الوطنية: 
 

  
  

o مدرسة أسماء بنت أبي بكر المتوسطة للبنات:  
  

  
  



o إعاقة حركية/ ية الخاصة التربارسمدرسة الرجاء للبنين التابعة لمد: 
  

 


