
 

    
 لدولة الكويت 3102فعاليات لالحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي 

 
نقطة االتصال الوطنية  -تعتزم الهيئة العامة للبيئه لذا أن دولة الكويت طرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي 

وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية المعنية بصون التنوع  –التفاقية التنوع البيولوجي 
على نحو  3102 للتنوع البيولوجي باليوم العالميالبيولوجي وبمساهمة القطاع الخاص فيها االحتفال 

وطرق الحد من  والمياه نشر التوعية وتنمية المعارف المختلفة بعناصر التنوع البيولوجييهدف إلى 
 .علي النحو التاليفقدانها تدهورها و 

 
 وزارة التربية: أوال:
 

مااار  إعااداد موسام فقااافي ابتادا  ماان حرصاا علااى نشار الااوعي باهمياة التنااوع االحياائي لطلبااة الماادار  تام 
تشااامل المحاضااارات  يتضااامن القاااا  محاضااارات فاااي مااادار  مختلفاااة. حيااا   3102ماااايو  حتاااي  3102

  المواضيع التالية:
 البيئة البحرية والساحلية.التنوع البيولوجي في  -
 .المحافظة على المياه والتنوع البيولوجي الموجود فيها -
 أهمية المياه. -
 كيفية المحافظة على المياه. -

 محاضرات في المدار  التالية: 2حتي االن تم الغا  عدد 
 اء محاضرات فيها:غالمدارس التي تم ال

  3102/ 7/4بتاريخ    بنات  فانوية فاطمة بنت الوليد 
 

       
 



 
 
 

   3102/ 8/4بتاريخ     بنين        فانوية أحمد البشر الرومي

    
 
 00/4/3102بتاريخ     بنين  انوية جابر االحمد الصباح ف
 

   
 

     
 



 وجاري االعداد للمدار  األخرى .

 
 المطبوعات::ثانيا 

  3102 للتنوع البيولوجي اليوم العالمي يحمل شعارملصق لجميع المراسالت الرسمية اصدار. 
 

 تثالثًا: اإلنترن
  والفعالياات  علاى صافحة الهيئاة 3102االحتفاال بااليوم العاالمي للتناوع البيولاوجي اإلعالن عن

 التي سوف تتم فيه.
 برامج إعالمية: رابعا:

 استخدام الوسائل اإلعالمية المختلفة لنشر الوعي البيئي للمواطنين والمقيمين:
 برامج إعالمية:

 .تلفزيون دولة الكويت والقنوات الخاصة بالدولةي عمل مقابالت وب  برامج خاصة بهذه المناسبة ف •
مااع  اتاسااتخدام الباارامج القائمااة مفاال برنااامج مسااا  الخياار وبرنااامج صااباح الخياار بحياا  تتضاامن لقااا 

إلااى الجمهااور للتعاااون ماان أجاال العاماة للبيئااة رسااالة ماان الهيئااة وتوجيااه  المختصاين بااالتنوع االحيااائي 
 الحفاظ على التنوع األحيائي والكائنات الفطرية.

 
 إذاعة: 

  عمال مقااابالت اذاعيااة مااع المختصاين بااالتنوع البيولااوجي والمياااه لتعرياف واظهااار اهميااة المحافظااة
 على التنوع البيولوجي.

 صحافة:
  لصحف المحلية.بالتنوع البيولوجي ونشرها ا باهمية المياه واعداد مقاالت خاصة  

 
 خامسا: اليوم المفتوح:

 أحد فنادق الخم  نجوم بعنوان في  33/5/3102يوم مفتوح: سيتم االعداد ليوم مفتوح بتاريخ 
 " التنوع البيولوجي في البيئة البحرية" 

التنوع البيولوجي عن  محاضرات 4رعاية المدير العام بحي  يتم فيها القا  تحت  على أن يكون
 في البيئة البحرية من قبل كل من : 

معهد الكويت  من وممفل اخر عن ادارة التنوع البيولوجي الدكتور/ شاكر الهزيم -0          
 .العلمية لألبحا 



 .وزارة االشغالممفل عن  السيد/ صالح الصفار -3      
 الدكتورة/ ليلى الموسوي ممفل عن المنظمة االقليمية لحماية البيئة البحرية. -2      
 .السيدة / شريفة السالم الهيئة العامة للبيئة -4      

ممفل  من القطاعات الحكومية وغير الحكومية من المهتمين بالتنوع  011علي أن يتم دعوة 
 ة للبيئة والسادة المستشارين.البيولوجي باإلضافة الى مدرا  الهيئة العام

 
 الحكومية والغير حكومية ت: المؤسساسادسا
ماااااان خااااااالل المشاااااااركة  دعااااااوة المؤسسااااااات الحكوميااااااة والغياااااار حكوميااااااة للمشاااااااركة باالحتفاااااااالت •

 .بالمحاضرات والمقاالت الصحفية والمقابالت التلفزيونية
 


