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  ةـالمقدم: أوالً

" م2010 المــيالدي العــام "علــى المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة أطلقــت
ــوان ــسنة "عن ــة ال ــوع الدولي ــوجي للتن ــارت ،"البيول ــة واخت  االتفاقي
ـ  لهـذا  البيولـوجي  بـالتنوع  المتعلقة  هـو  البيولـوجي  التنـوع  "شـعار  امالع
ــاة ــوع ... الحي ــوجي التن ــو البيول ــا ه ــاً". حياتن ــا ودعم ــود منه  للجه
ــة ــة الدولي ــى الرامي ــاظ إل ــى الحف ــوع عل ــوجي التن ــاء البيول ــا وإيف  منه

ــا ــو بالتزاماته ــة نح ــة االتفاقي ــالتنوع المتعلق ــوجي ب ــد ،البيول ــت فق  أول
ــة ــال البحــرين مملك ــسنة االحتف ــة بال ــوع الدولي ــوجي للتن ــاً البيول  اهتمام
 الثـروة  لحمايـة  العامـة  الهيئـة  شـكلت  فقـد  ذلـك،  ضـوء  وفـي .  خاصاً

 مؤلفــة داخليــة عمــل لجنــة بتــشكيل الفطريــة والحيــاة والبيئــة البحريــة
   :من كل من

 )رئيس العالقات العامة بالوكالة(خالد القطامي  )1(

 )أخصائي إعالم(يوسف مبارك  )2(

  ) بيئيأخصائية تثقيف وإعالم(فاطمة الشروقي  )3(

 )أخصائية تثقيف وإعالم بيئي(ريما الرويعي  )4(

  )أخصائي بيئة(نوف الوسمي  )5(

  )أخصائي أحياء(علي منصور  )6(

 )أخصائي بيئة أول(عبدالقادر خميس  )7(

  

 تــأطر عمــل خطــة  تنفيــذو إعــداد مهمــة  اللجنــة إلــى أســندت  وقــد
 مـن  كجـزء  تنظيمهـا  البحـرين  مملكـة  تعتـزم  التـي  األنـشطة و الفعاليات

ــ ــذه ااحتفاالته ــبة به ــة المناس ــارزة الدولي ــستعرض. الب ــذا وي ــر ه  التقري
 الفتــرة خــالل البحــرين فــي نفــذت التــي األنــشطةو الفعاليــات بإيجــاز

  .م2010 مارس نهاية إلى م2010 يناير بداية من
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  والفعاليات األنشطة: ثانياً

- 1-1(البيولوجي للتنوع الدولية السنة باحتفالية الخاصة البنرات طباعة -1

2010( 

 للتنــوع الدوليــة بالـسنة  الخاصــة البنـرات  مــن عـدد  طباعــة تمـت 
ــوجي ــك ،البيول ــي لعرضــها وذل ــات ف ــة الفعالي ــي البيئي ــنظم والت  ت

 والحيــاة والبيئــة البحريــة الثــروة لحمايــة العامــة الهيئــة قبــل مــن
  .واألهلية الحكومية المؤسسات وباقي الفطرية
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 )  2010- 1- 7 (         البيولوجي للتنوع الدولية بالسنة         االحتفال تدشين -2

 الممثــل – خليفــة آل حمــد بــن عبــداهللا الــشيخ ســمو رعايــة تحــت
ــك الشخــصي  لحمايــة العامــة الهيئــة ورئــيس البحــرين مملكــة لمل

 العامــة الهيئــة دشــنت – الفطريــة والحيــاة والبيئــة البحريــة الثــروة
ــاالت ــة احتف ــرين مملك ــسنة البح ــة بال ــوع الدولي ــوجي للتن  ،البيول

 محميـة  فـي  الـوطني  للمنتـزه  الرسـمي  االفتتـاح  هـامش  على وذلك
ــة عــراد دوحــة ــة وأشــارت. البحري ــة خــالل الهيئ ــى الفعالي  أن إل
 البحريـة  عـراد  دوحـة  محميـة  فـي  الـوطني  المنتـزه  إنشاء مشروع
ــشراكة تعزيــز إلــى يهــدف  والقطــاع الرســمية المؤســسات بــين ال
 عناصــر علــى الحفــاظ تــدابير لتعزيــز لمــدنيا والمجتمــع الخــاص

  .البيولوجي التنوع
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 )2010- 1- 11 (االبتدائية للمرحلة البيئة براعم ملتقى -3

ــمن ــات ض ــال فعالي ــسنة االحتف ــة بال ــوع الدولي ــوجي للتن  البيول
 بمفهــوم األطفــال تعريــف إلــى تهــدف توعويــة محاضــرة ألقيــت
 بيئـات  علـى  الـضوء  تـسليط  تـم  كمـا  ميتـه، وأه البيولوجي التنوع

 التنـــوع علـــى المحافظـــة ومتطلبـــات المتنوعـــة البحـــرين
  .فيها البيولوجي
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 )2010- 2- 12 ("البيولوجي بالتنوع أجمل حياتنا" مهرجان -4

 الــشبابية الهيئــات إدارة إلــى التــابع المحــرق شــباب ملتقــى نظــم
ــسة ــة بالمؤس ــشباب العام ــاون  والرياضــة ل ــع بالتع ــب م -اليوني

ــشاركة ،)UNEP-ROWA (روا ــة وبمـ ــة الهيئـ ــة العامـ  لحمايـ
ــروة ــة الث ــة البحري ــاة والبيئ ــة، والحي ــة الفطري ــرينالب وجمعي  ح

ــسائية، ــادي الن ــدقاء ون ــة أص ــة البيئ ــرين بجامع ــة البح  وجامع
  يوكــو ودار بــالحيوان، الرفــق وجمعيــة العربــي، الخلــيج
 كلمــات إلقـاء  تـضمن  عـراد  دوحــة محميـة  فـي  شـعبياً  مهرجانـاً 
 بــالتنوع المتعلقــة للمطبوعــات جــانبي ومعــرض افتتاحيــة
 ينالمـواطن  مـن  كبيـر  عـدد  المهرجـان  اسـتقطب  وقـد  ،البيولوجي
  .العمرية الفئات جميع من والمقيمين
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 )2010- 2- 26/28 (الحدائق معرض   -5

 المعـرض   نظـم نـادي البحـرين للحـدائق        "بـذور لمـستقبلنا   "تحت شـعار    
ــدائق  ــسابع للح ــذور  2010ال ــة الب ــى أهمي ــضوء عل ــلط ال ــذي س ، وال

وقـد اسـتقطب    . تعزيـز األمـن الغـذائي للمجتمعـات البـشرية         النباتية فـي    
ــرض  ــددالمع ــر ع ــن كبي ــين م ــدائق المهتم ــواء بالح ــن س ــل م  داخ
ــا البحــرين ــع   .وخارجه ــرات وتوزي ــم خــالل المعــرض عــرض البن وت

 . البيولوجيالمنشورات المتعلقة بالسنة الدولية للتنوع 

  

 

 

 )2010- 2- 26 (المحمية المناطق أهمية عن تلفزونية مقابلة -6

ــاة (بحــرين تــم إجــراء مقابلــة تلفزيونيــة مــع تلفزيــون ال  55القن
، حيـث اسـتُعرض خاللهـا الـدور الـذي           )من الفـضائية البحرينيـة    

ــة لعناصــر   ــدابير الحماي ــز ت ــي تعزي ــة ف ــاطق المحمي ــه المن تلعب
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 كمــا تــم التطــرق إلــى ، فــي مملكــة البحــرينالبيولــوجيالتنــوع 
األنــشطة والفعاليــات التــي تعتــزم البحــرين تنظيمهــا كجــزء مــن 

  .البيولوجي للتنوع احتفاالتها بالسنة الدولية
  

 )2010- 3- 17 (النخيل أشجار زرع حملة  -7

ــطى    ــة الوس ــدي للمنطق ــالمجلس البل ــدمات ب ــة الخ ــت  لجن أطلق
 ووصــل .حملــة لتــشجير مواقــع متعــددة ومهمــة بأشــجار النخيــل

عــدد النخيــل التــي تــم زراعتهــا كجــزء مــن هــذه الحملــة فــي 
ــشوارع  ــف ال ــاطق مختل ــسية والمن ــي الرئي ــة الوســطى ف المحافظ

 يـذكر أن شـجرة النخلـة تعـد مـن       .نخلـة  1180إلى أكثـر مـن   
ــة    ــي مملك ــة ف ــصادية والثقافي ــة االقت ــات ذات األهمي ــرز النبات أب
البحرين وتحظـى باهتمـام خـاص مـن قبـل المؤسـسات الرسـمية               

  . واألفرادواألهلية

  
  

 )2010-3- 8 (الوطني البيئة يوم -8

احتفلــت الهيئــة العامــة لحمايــة الثــروة البحريــة والبيئــة والحيــاة 
الفطريــة بيــوم البيئــة الــوطني مــن خــالل تنظــيم نــدوة وطنيــة 

ــوان  ــت عن ــستدام«تح ــتهالك الم ــاة... االس ــنهج حي ــارك . »م وش
في النـدوة ممثلـون عـن المؤسـسات الرسـمية واألهليـة والقطـاع               

ــد ــة الم ــى طلب ــدوة .ارسالخــاص باإلضــافة إل ــي خــالل الن  وألق
ــة كــان مــن ضــمنها محاضــرة    عــدد مــن المحاضــرات التوعوي

 فــي البحــرين وأهميتــه للفــرد والمجتمــع البيولــوجيعــن التنــوع 
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ــى    ــستدام عل ــر الم ــتهالك غي ــة لالس ــار المترتب ــي، واآلث البحرين
  . البيولوجيالتنوع 

  
  

 )2010- 3- 17 (عراد لدوحة المتوسطة المرحلة زيارة -9

ــة  ــات العام ــت إدارة العالق ــالمنظم ــي واإلع ــة البيئ ــة بالهيئ  العام
ــة    ــات المرحل ــراد لطالب ــة ع ــة دوح ــى محمي ــة إل ــارة ميداني زي

ــات  وألقيــت خــال. المتوســطة ــة للطالب ل الزيــارة محاضــرة  تثقيفي
 فـي المحميـة     البيولـوجي تهدف إلى التعـرف علـى أنـواع التنـوع           

ــوع       ــى التن ــة عل ــي المحافظ ــرد ف ــل دور الف ــة تفعي وأهمي
  . داخل وخارج نطاق المحميةالبيولوجي

 

- 3- 17( روا – اليونيب تستضيف الطبيعي للتاريخ البحرين جمعية -10

2010( 

ــة البحــريتاستــضاف ــل اليونيــب  جمعي ــاريخ الطبيعــي ممث  –ن للت
ــسيدة  ــي روا ال ــان قليم ــوع (دي ــامج التن ــسئولة برن ــوجيم  البيول

والتــي قــدمت عرضــاً مرئيــاً ) لمنطقــة الــشرق األوســط وأفريقيــا
ــوع    ــة التن ــه أهمي ــن خالل ــحت م ــوجيأوض ــات البيول  للمجتمع

ــة   ــز حماي ــب لتعزي ــل اليوني ــن قب ــاة م ــرامج المتبن ــشرية والب الب
ــوع  ــالتن ــستداموجيالبيول ــتخدامه الم ــشجيع اس ــلطت .  وت ــا س كم

ــال    ــب لالحتف ــط اليوني ــى خط ــضاً عل ــضوء أي ــان ال ــسيدة دي ال

  .2010 البيولوجيبالسنة الدولية للتنوع 
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 )2010- 4- 8 (اليونيب مع تنسيقي اجتماع عقد  -11

 البيئــة لحمايــة العامــة لــإلدارة العــام المــدير (الزيــاني عــادل. د اجتمــع
ــاة ــة والحي ــع) الفطري ــدكتور م ــب ال ــر حبي ــي   (الهب ــل اإلقليم الممث

ــة  ــدة للبيئ ــم المتح ــامج األم ــيا-لبرن ــرب آس ــي لغ ــب اإلقليم  ، و) المكت
مــسئولة برنــامج (ديــان قليمــي شـارك فــي االجتمــاع كــل مــن الــسيدة  

ــا     ــط وأفريقي ــشرق األوس ــة ال ــوجي لمنطق ــوع البيول ــب-التن ) اليوني
ــي   ــا خنج ــدكتور زكري ــالم   (وال ــة واإلع ــات العام ــدير إدارة العالق م

أخــصائي بيئــة أول (والــسيد عبــدالقادر خمــيس ) البيئــي بالهيئــة العامــة
ــة العامــة ــين وهــدف  اال). بالهيئ ــز أطــر التعــاون ب ــى تعزي جتمــاع إل
 االحتفــال بالــسنة الدوليــة للتنــوع البيولــوجي إبــانروا -الهيئــة واليونــب

 األنــشطة مــن عــددوتـم اإلتفــاق خــالل االجتمــاع علـى تنفيــذ   . م2010
  .مشتركة بصورة واإلقليمية الوطنية والفعاليات
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