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  مقدمــة:  أوالً

ــت ــة أطلق ــة الجمعي ــم العام ــدة لألم ــى المتح ــام "عل ــ الع " م2010 يالديالم
ــوان ــسنة "عن ــة ال ــوع الدولي ــوجي للتن ــارت ،"البيول ــة واخت ــة االتفاقي  المتعلق
ــالتنوع ــوجي ب ــذا البيول ــام له ــعار الع ــوع "ش ــوجي التن ــو البيول ــاة ه  ... الحي
ــوع ــوجي التن ــو البيول ــا ه ــس". حياتن ــك ويعك ــان ذل ــات إيم ــة المنظم  الدولي
 البيولــوجي التنــوع يلعبــه الــذي البــارز بالــدور العــالم وشــعوب دول وجميــع

ــي ــاة ف ــسان حي ــه اإلن ــى. ورفاهيت ــر وعل ــك، إث ــد ذل ــام دول شــرعت فق  الع
ــات ــة والمنظم ــة الحكومي ــي واألهلي ــداد ف ــذ إع ــرامج وتنفي ــصت ب  خص

ــال ــسنة لالحتف ــة بال ــوع الدولي ــوجي للتن ــن ،البيول ــل وم ــغ أن المؤم ــذه تبل  ه
ــاالت ــا االحتف ــالل ذروته ــهر خ ــبتمبر ش ــث (م2010 س ــتعقد حي ــة س  الجمعي

 قاطبـة  العـالم  زعمـاء  خاللهـا  مـن  يوجـه  خاصـة  جلـسة  المتحـدة  لألمم لعامةا
 البيولـوجي  التنـوع  علـى  للحفـاظ  المبذولـة  الجهـود  بتكثيـف  البـشرية  إلـى  نداء

ــشجيع ــستدام اســتخدامه وت ــذلك ،)الم ــوبر شــهر وك ــث (م2010 أكت ــيعقد حي  س
ــؤتمر ــراف م ــر األط ــة العاش ــة لالتفاقي ــالتنوع المتعلق ــوجي ب ــي البيول  ف

  ). يابانال
  

 البيولــوجي التنــوع علــى الحفــاظ إلــى الراميــة الدوليــة للجهــود منهــا ودعمــاً
ــاء ــا وإيف ــا منه ــو بالتزاماته ــة نح ــة االتفاقي ــالتنوع المتعلق ــوجي ب ــد ،البيول  فق
 اهتمامــاً البيولــوجي للتنــوع الدوليــة بالــسنة االحتفــال البحــرين مملكــة أولــت
 مملكــة تعتــزم التــي نــشطةواأل البــرامج هــذه العمــل خطــة وتــأطر.  خاصــاً
  .البارزة الدولية المناسبة بهذه احتفاالتها من كجزء تنظيمها البحرين

  
  

  الخطـة أهـداف:  ثانيـاً
 للتنـوع  الدوليـة  بالـسنة  االحتفـال  خـالل  مـن  هـذه  الوطنيـة  العمـل  خطة تهدف

  :التالية األهداف تحقيق إلى البيولوجي

ــز )1( ــي تعزي ــرأي وع ــام ال ــع الع ــسات وجمي ــميةا المؤس ــة لرس  واألهلي
ــاهر ــوع بمظ ــوجي التن ــي البيول ــر الت ــا تزخ ــة به ــرين، مملك  البح
 والتربويــة والعلميــة والثقافيــة والتاريخيــة االقتــصادية واألهميــة

 .البيولوجي للتنوع البارزة

ــز )2( ــشراكة تعزي ــين ال ــة ب ــة العامــة الهيئ ــروة لحماي ــة الث ــة البحري  والبيئ
ــاة ــة والحي ــاقي الفطري ــسات وب ــة المؤس ــة الحكومي ــشجيعهم واألهلي  وت
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 التنـوع  علـى  الحفـاظ  إلـى  الراميـة  الجهـود  فـي  الفعالـة  المـشاركة  على
 .المستدام استخدامه وتشجيع البيولوجي

 التنـوع  تواجـه  التـي  التحـديات  إبـراز  إلـى  الراميـة  الدوليـة  الجهود دعم )3(
ــوجي ــى البيول ــه عل ــز األرض، وج ــاون وتعزي ــسيق التع ــع والتن  م

 .المجال هذا في ليةوالدو اإلقليمية المنظمات

    
  

  المستهدفـة القطاعـات: ثالثـاً

ــستهدف ــذه ت ــة ه ــواطنين الخط ــين الم ــي والمقيم ــة ف ــرين مملك ــع البح  وجمي
ــشرائح ــة ال ــع الممثل ــي للمجتم ــافة البحرين ــى باإلض ــات  إل ــة المنظم  اإلقليمي
  :أبرزها من والتي ،والدولية

 الحكومية والهيئات الوزارات )1(

 )البلدية المجالس (المحلي عللمجتم الممثلة المؤسسات )2(

 بالبيئة المهتمة األهلية الجمعيات )3(

 )الشركات (الخاص القطاع مؤسسات )4(

 البحثية المؤسسات )5(

 )والجامعات المدارس (األكاديمية المؤسسات )6(

 )اليومية والجرائد واإلذاعة التلفزة (اإلعالمي القطاع )7(

  البيئة بحماية المتخصصة والدولية اإلقليمية المؤسسات )8(
  
  

  العمـل آليـة:  ـاًرابع

 والبيئـة  البحريـة  الثـروة  لحمايـة  العامـة  الهيئـة  فـي  داخليـة  لجنـة  تشكيل سيتم
ــاة ــة والحي ــى الفطري ــسام رؤســاء مــستوى عل ــسند واألخــصائيين األق ــا ت  إليه
 تحقيــق فــي ستــساهم التــي واألنــشطة البــرامج وتنفيــذ الخطــط إعــداد مهمــة

ــداف ــوة األه ــضم. المرج ــة وست ــي اللجن ــضويتها ف ــينم ع ــن مثل  اإلدارات ع
  :التالية

  البيئي واإلعالم العامة العالقات إدارة )1(

  الفطرية والحياة البيئة لحماية العامة اإلدارة )2(

  البحرية الثروة لحماية العامة اإلدارة )3(
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 المؤســسات وبــاقي الهيئــة بــين الــشراكة أطــر تعزيــز علــى اللجنــة وســتعمل
 البيولــوجي للتنــوع لدوليــةا بالــسنة باالحتفــال يتعلــق فيمــا واألهليــة الرســمية

 فـي  الفعالـة  المـشاركة  علـى  تـشجيعهم ل الجهـات  تلـك  مـع  التنـسيق  خالل من
  . بالخطة المدرجة الفعاليات بعض تنظيم

  
  

  واألنشطـة البرامـج:  خامسـاً

 هــذه أهــداف تحقيــق أجــل مــن المختلفــة الفعاليــات مــن عــدد تنظــيم ســيتم
 تتوافــق بحيــث المقترحــة األنــشطة طبيعــة فــي التبــاين روعــي وقــد الخطــة،
 أبــرز ومــن الخطــة، هــذه تــستهدفها التــي البحرينــي المجتمــع فئــات وتعــدد

  :األنشطة هذه

  المطبوعات إصدار )1(

  والمهرجانات الندوات تنظيم )2(

  العمل ورش تنظيم )3(

  المحاضرات إلقاء )4(

  واإلذاعية والتلفزيونية الصحفية المقابالت إجراء )5(

  الصحفية المؤتمرات تنظيم )6(

  البيئية المسابقات تنظيم )7(

  البيئية التربوية البرامج تنظيم )8(

  الميدانية الزيارات تنظيم )9(

  المعارض تنظيم )10(
  

 
ــسرد ــدول وي ــين) 1( الج ــاه المب ــات أدن ــشطة الفعالي ــرح واألن ــا المقت  تنظيمه

  .البيولوجي للتنوع الدولية بالسنة البحرين مملكة احتفاالت من كجزء
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ــدول ــة ):1 (ج ــل خط ــة العم ــال الوطني ــسن لالحتف ــة ةبال ــوع الدولي ــوجي للتن  البيول
  .المقترح الزمني والجدول األنشطة موضحة

  

  تـالتوقي  اطــالنش  رقم

  5/1/2010  االحتفالية تدشين   1

  15/2/2010  )2 عدد (معلق بنر طباعة   2

  15/2/2010  )3 عدد (Roll-up مطوي بنر طباعة   3

 فــي البيولــوجي التنــوع عــن) بروشــور (مطويــة طباعــة   4
  م15/5/2010  البحرين

 مجلـة  مـن  البيولـوجي  التنـوع  عـن  خـاص  عـدد  إصدار   5
  2010 يوليو   البحرين بيئة

  2010 يونيو  البحرين في األسماك عن ملصق طباعة   6

  الحقاً تحدد   مونتكارلو راديو مع إذاعية مقابلة   7

  2010 فبراير  المحمية المناطق عن تلفزيونية مقابلة   8

ــسابقات   9 ــق م ــالتنوع تتعل ــوجي ب ــةمو البيول ــور جه  للجمه
 أفــضل قــصيرة، قــصة أفــضل ضــوئية، صــورة أفــضل(

  ) علمي بحث أفضل فنية، لوحة
20-24/4/2010  

 لإلعالميــين موجهــة البيولــوجي بــالتنوع تتعلــق مــسابقات   10
  م5/6/2010  ) بيئي فيديو أفضل(

  العام طوال  الخضراء الموجة برنامج   11

ــط   12 ــامج رب ــراعم برن ــة ب ــسنة البيئ ــة بال ــوع الدولي  للتن
  2010 يناير  بيولوجيال

ــاء   13 ــة محاضــرات إلق ــة تثقيفي ــوع عــن المــدارس لطلب  التن
  البحرين في البيولوجي

  العام طوال

ــاء   14 ــرات إلق ــة محاض ــة تثقيفي ــة لطلب ــرين جامع  البح
  البحرين في البيولوجي التنوع عن الخليج وجامعة

  الحقاً تحدد

 لمدرســي موجهــة البيولــوجي التنــوع بــشأن عمــل ورشــة   15
  م2010 تمبرسب   العلوم

ــيم   16 ــارات تنظ ــة زي ــة ميداني ــدارس لطلب ــى الم ــاطق إل  من
  البحرين في البيولوجي التنوع

  العام طوال
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  تـالتوقي  اطــالنش  رقم

ــيم   17 ــؤتمر تنظ ــشترك صــحفي م ــع م ــب م ــبة اليوني  بمناس
ــة الورشــة انعقــاد ــوطني التقريــر إعــداد حــول اإلقليمي  ال
  الرابع

  م12/4/2010

ــال   18 ــاليوم االحتف ــالمي ب ــوع الع ــوجي للتن ــي البيول  نوتدش
 مـع  بالتعـاون  العـالم  فـي  البيولـوجي  التنـوع  حالـة  تقرير

  اليونيب
  م10/5/2010

  م8/3/2010  الوطني البيئة بيوم االحتفال في المشاركة   19

  م25/2/2010  السنوي الحدائق معرض في المشاركة   20

  فبراير 17-15  للتسوق سنتر السيتي مجمع في البيئي الركن تنظيم   21
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  الزمنـي الجـدول:  سادسـاً

ــستغرق ــذ سي ــذه تنفي ــوالي الخطــة ه ــام ح ــد ع ــدءاً واح ــن ب ــاير م  ين
 توزيـــع روعـــي وقـــد م،2010 ديـــسمبر إلـــى وامتـــدادا م2010

ــات ــى الفعالي ــدار عل ــام م ــدر الع ــان ق ــا اإلمك ــب وبم ــت يتناس  ومواقي
ــة المناســبات ــارزة، البيئي ــك الب ) 2 (بالجــدول مبــين هــو مــا وفــق وذل

  :ينالتالي )3 (والجدول
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  .م2010 العام من األول النصف خالل البيولوجي للتنوع الدولية بالسنة لالحتفال الوطنية الخطة لتنفيذ الزمنية الخطة  ):2 (جدول

  )6 (يونيو  )5 (مايو  )4 (أبريل  )3 (مارس  )2 (فبراير  )1 (يناير  الفعاليــة

                                                   اإلحتفالية تدشين
                                                  البنرات طباعة
                                                  )البرشور (المطوية طباعة
                                                  البيئة مجلة من خاص عدد إصدار
                                                  مونتكارلو راديو مع إذاعية مقابلة
                                                  ةتلفزيوني مقابلة

                                                  للجمهور موجهة مسابقات
                                                  لإلعالميين موجهة مسابقات
                                                  الخضراء الموجة  برنامج
                                                  البيئة براعم

                                                  المدارس لطلبة تمحاضرا
                                                  الجامعات لطلبة محاضرات

                                                  العلوم لمدرسي عمل ورشة
                                                  المدارس لطلبة ميدانية زيارات
                                                  البيولوجي للتنوع الدولي باليوم االحتفال

                                                  صحفي مؤتمر عقد
                                                  الوطني البيئة بيوم االحتفال
                                                  الحدائق معرض في المشاركة

                                                  كارفور في البيئي الركن تنظيم
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  .م2010 العام من الثاني النصف خالل البيولوجي للتنوع الدولية بالسنة لالحتفال الوطنية الخطة لتنفيذ الزمنية الخطة ):3 (جدول

  )12 (ديسمبر  )11 (نوفمبر  )10 (أكتوبر  )9 (سبتمبر  )8 (أغسطس  )7 (يوليو  الفعاليــة

                                                   اإلحتفالية تدشين
                                                  البنرات طباعة
                                                  )البرشور (المطوية طباعة
                                                  البيئة مجلة من خاص عدد إصدار
                                                  األسماك ملصق طباعة
                                                  مونتكارلو راديو مع إذاعية مقابلة
                                                  ةتلفزيوني مقابلة

                                                  للجمهور موجهة مسابقات
                                                  لإلعالميين موجهة مسابقات
                                                  الخضراء الموجة  برنامج
                                                  البيئة براعم

                                                  المدارس لطلبة محاضرات
                                                  الجامعات لطلبة محاضرات

                                                  العلوم لمدرسي عمل ورشة
                                                  المدارس لطلبة ميدانية زيارات
                                                  البيولوجي للتنوع الدولي باليوم االحتفال

                                                  صحفي مؤتمر عقد
                                                  الوطني البيئة بيوم االحتفال
                                                  الحدائق معرض في المشاركة

                                                  كارفور في البيئي الركن تنظيم
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  للبيئـة المتحـدة األمـم برنامـج مع نالتعـاو:  سابعـاً

ــى اللجنــة ســتعمل ــامج البحــرين مملكــة بــين التعــاون توطيــد عل  وبرن
ــم ــدة األم ــة المتح ــب-للبيئ ــي المكت ــرب اإلقليم ــيا لغ ــب (آس ) روا-يوني
ــال إبــان ــسنة االحتف  خــالل مــن وذلــك البيولــوجي، للتنــوع الدوليــة بال

 نحــو والــسعي ركةالمــشت الفعاليــات بعــض وتنظــيم المتواصــل التنــسيق
ــا ــي دمجه ــة ف ــة الخط ــدول (الوطني ــح). 1-الج ــدول ويوض ) 4 (الج
  .روا-اليونيب مع مشتركة بصورة تنفيذها سيتم التي الفعاليات

  
  

 المتحـدة  األمـم  برنامج مع مشتركة بصورة تنفيذها سيتم التي المشتركة الفعاليات ):4 (جدول
  ).روا-يونيب (آسيا لغرب اإلقليمي المكتب-للبيئة
  

  تـالتوقي  اطــالنش  رقم

  الحقاً تحدد   مونتكارلو راديو مع إذاعية مقابلة إجراء   22

ــق مــسابقات تنظــيم   23 ــالتنوع تتعل ــوجي ب ــة البيول  موجه
ــور ــضل (للجمه ــورة أف ــوئية، ص ــضل ض ــصة أف  ق

  ) علمي بحث أفضل فنية، لوحة أفضل قصيرة،
20-24/4/2010  

 شــينوتد البيولــوجي للتنــوع العــالمي بــاليوم االحتفــال   24
  م10/5/2010   العالم في البيولوجي التنوع حالة تقرير

ــق مــسابقات تنظــيم   25 ــالتنوع تتعل ــوجي ب ــة البيول  موجه
  م5/6/2010  ) بيئي فيديو أفضل (لإلعالميين

  الحقاً تحدد  الخضراء الموجة برنامجل الترويج   26

ــاء   27 ــرات إلق ــة محاض ــة تثقيفي ــة لطلب ــرين جامع  البح
  البحرين في يولوجيالب التنوع عن الخليج وجامعة

  الحقاً تحدد

 موجهـة  البيولـوجي  التنـوع  بـشأن  عمـل  ورشـة  تنظيم   28
  م2010 سبتمبر   العلوم لمدرسي
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  العمـل سيـر تقاريـر:  ثامنـاً

ـ  فـصلية  تقـارير  إعـداد  سيتم  التـي  الفعاليـات  مـوجزة  بـصورة  ستعرضت
ــتنظم ــي س ــرين ف ــمن البح ــا ض ــسنة احتفاالته ــة بال ــوع الدولي  للتن
 المتعلقــة تفاقيــةاال ســكرتارية إلــى التقــارير إرســال وســيتم ،جيالبيولــو
ــالتنوع ــوجي ب ــامج البيول ــة المتحــدة األمــم وبرن ــب-للبيئ  اإلقليمــي المكت

  .العربية والجامعة )روا-يونيب (آسيا لغرب
  

  


