
 3102احتفاالت دولة الكويت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 
 

 " المياه والتنوع البيولوجي بعنوان "
 
 

وهاو يعاد ءامن تاف ت فياو الدولاة التماتاتهاا  باليوم العالمي للتنوع البيولووجي  احتفلت دولة الكويت كعادتهاا
العاتة للبيئة بدولة الكويت اهتتاتها "بصافتها  طةاة  الهيئة. وقد أبدت CBDاتءاه اتفاقية الت وع البيولوءي 

 ااتصال الرئيسية اتفاقية الت وع البيولوءي" بشعار ااحتفال لها العام وهو:
 المياه والتنوع البيولوجي

) وءعل ا تف التاان كال  اإلسالتية لتبادئ شريعت ا عتلي تةبيق والتياه البيولوءي الت وع على الحفاظويعد 
ضروري بسبب التهديد الكبيار التتماياد يوتياا الت وع البيولوءي  كلاالتصدي لتش، و شين حي( سورة اا بيان

 على البيئة والتكاليف ااقتصادية الباهظة لعالءها. 
 

 
 لهيئة العاتة للبيئةكلتة الدكتور صالح التضحي التدير العام ل

 

 قاتت الهيئة بااحتفال بهوه الت اسبة على الشكل التالي: 2102تايو  22يوم ااربعان التوافق ففي 
ةرح تسابطة تع ي بعتل تءستات للكائ ات البحرية في دولة الكويت تشاركة ومارة التربية وولك تف خالل 

 استخداتها.تص عة تف تواد تعاد 



   
 استخداتهاتءستات للكائ ات البحرية في دولة الكويت تص عة تف تواد تعاد 

   

 
 لتشاركيف بالتءستات على ا توميع الهدايا

 
وقاد  وأيضا تحاضرات علتية تشير برؤية توعويه بأهتية التياه والت وع البيولوءي في حيات ا وكيفية عليهاا.

 وهي كالتالي:شاركت عدة ءهات في ااحتفال 
 للبيئة( الكائ ات البحرية التدرءة على تالحق اتفاقية سايتس )الهيئة العاتة. 

 ( تعهد الت وع ااحيائي للت ظوتة البيئية ل بات الطرم، وتأثيرها على ااتماف البيئي للتياه والسواحل
 .(الكويت لألبحاث العلتية

 ( تعهد الكويت لألبحاث العلتيةالت وع ااحيائي على الشعاب الترءا ية في دولة الكويت). 
 الت ظتة ااقليتية لحتاية البيئة البحرية(والت وع البيولوءي البحري  العواصف الترابية (. 
 ومارة ااشغال(. تعظيم ااستفادة تف التياه التعالءة( 
 ومارة الكهرباان  الخبارات والتط ياات ال اءحاة فاي تءااات الحفااظ علاى البيئاة لاومارة الكهرباان والتاان(

 والتان(.



 تعهاد الكويات لألبحااث ) ت اوع وا تشاار الحيااة الفةرياة التدهور البيئاي فاي دولاة الكويات وأثاره علاى
 .(العلتية

 هوا باإلضافة الى عرض فيلم وثائطي لةيور تحتية الءهران.
 

     
 

   
 صور لبعض التحاضريف التشاركيف بااحتفال


