
 

 

 2016مايو  22اليوم العالمي للتنوع الحيوي 

 تحت شعار )تعميم التنوع البيولوجي, استدامة البشر وسبل معيشتهم(

العالمي للتنوع البيولوجي الذى يصادف اليوم الثاني والعشرين  الهيئة في االحتفال باليومشاركت 

من شهر مايو من كل عام حيث يكون االحتفال برعاية منظمة اليونيسكو ويتم اختيار شعار 

لالحتفال . وقد تم اختيار  عنوان)تعميم التنوع البيولوجي, استدامة البشر وسبل معيشتهم( ليكون 

بحيث يشمل التنوع كل مكونات البيئة من بيئة بحرية وبرية وكذلك شعاراً الحتفال هذا العام  ,

 الغابات والبيئة الزراعية وموارد المياه.

و التنوع ه أن غياب التنوع البيولوجي يتبعه تغير حياة البشر على سطح األرض  ألنومعروف 

الذى يدعم الحياة على كوكب األرض  بمعنى التنوع في الكائنات الحية سواء التنوع الجيني أو 

 الثقافي.

حياة االنسان تعتمد على التنوع الحيوي حيث يكون االعتماد على منتجات النظام البيئي  أنكما

نوع له اثار سلبية مباشرة مثال توفر مصادر المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود. وانعدام الت

على صحة االنسان التي تعتمد على تنوع الغذاء, كما أن تغير المناخ يؤثر سلباً على التنوع 

البيولوجي  وذلك من خالل تأثير نسبة عنصر الكربون في الجو على كل النظم البيئية سواء في 

ي يدعم التنمية المستدامة فلتنوع البيولوجي يدعم سبل العيش للشعوب ووايضا أالبحر أو البر .

جميع األنشطة بما في ذلك القطاعات االقتصادية مثل الزراعة والغابات ومصائد األسماك, وفقدان 

 التنوع البيولوجي يقلل من رفاهية الشعوب.



كل كائنات البيئة الحية ترتبط بعضها ببعض فدورة المياه مثالً تتأثر بصورة مباشرة بالنظم و

ط بها من األنواع الحية ,فالغابات والمراعي والتربة كلها عوامل تؤثر في الموارد البيئية وما يرتب

المائية ,كما أن الغطاء النباتي يتيح  تنظيم حركة المياه ومعدل تغلغلها في التربة, أيضاً نجد أن 

, في انتقال المياه  األراضي الرطبة تؤدى وظيفة تخزين المياه. ويسهم التنوع البيولوجي ,

 لمغذيات الى التربة ومن ثم الى النبات.وا

هيئة الزراعة ؤدى الدور المنوط بها في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي ولديها وقد ظلت 

مركز متقدم للنباتات الفطرية يعنى بتكاثرها وأقلمتها على بيئة الكويت ,كما يعمل على ادخال 

الهيئة حسب ومن خالل مشاريعها لتحقيق األمن األصناف الجديدة بهدف اثراء التنوع. كما تسعى 

ادارة االرشاد الزراعي أن . كما  الغذائيالغذائي وكذلك األمن المائي الذى ال يقل أهمية عن األمن 

بالهيئة  تعنى بالجانب اإلعالمي والتوعوي  في مجال التوعية بأهمية التنوع الحيوي وذلك من 

ضرات توعوية بصورة دورية ,وكذلك من خالل شراكاتها خالل ما تنظمه من برامج تثقيفية ومحا

 مع مدارس وزارة التربية إلقامة المحاضرات وورش العمل للتوعية في هذا المجال.

المحافظة على التنوع البيولوجي للنظام البيئي كمحرك للنمو االقتصادي  وعامل ومن األهمية  

 أساسي في التكيف مع تغير المناخ.
 

 

 

 

 

 

 مع التحيات         

 إدارة اإلرشاد الزراعي 


