
سعادة الوزير يستقبل وفدا 

من مركز إكثار الحبارى باململكة العربية السعودية

استقبل سعادة الدكتور الشيخ فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي مبكتبه أمس األحد صاحب 
السمو االمري خالد بن سلطان بن فيصل آل سعود، مستشار مرشوع الحبارى، هيئة تطوير محمية األمري محمد بن سلامن، 
وحرض اللقاء السيد/ عبدالله محمد الفاليس مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد/ محمد نهار النعيمي مدير مكتب محميات 
تطوير  هيئة  الحبارى،  ملرشوع  التنفيذي  املدير  كومربو  اوليفري  د.  و   ، املناخي  والتغري  البيئة  بوزارة  الخارجية  الدولة 

محمية االمري محمد بن سلامن .

طائر  إكثار  مجال  يف  القطرية  التجربة  عىل  لالطالع  الحبارى  طائر  إلكثار  الفرس  روضة  ملركز  بزيارة  السمو  صاحب  وقام 
الحبارى، وتبادل التجارب والخربات يف هذا املجال، وحرض الزيارة كل من السيد محمد نهار النعيمي مدير مكتب محميات 

الدولة الخارجية، والسيد حمد يعقوب الرميحي مساعد املدير. 
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وزارة البيئة والتغري املناخي تشارك يف 

اجتامع الدول األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغري املناخي باجتامع الدول األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل  (BRS) تحت عنوان  
"االتفاقيات العاملية من أجل كوكب صحي: اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات"، وذلك خالل الفرتة من 06 إىل 17 يونيو الجاري 

بجنيف.

واملواد  اإلشعاع  من  الوقاية  بإدارة  االتصال  نقاط  ممثيل  مبشاركة  الدويل  التعاون  إدارة  مديرة  املاليك  /سارة  السيدة  الوفد  ترأس 
الكيميائية بالوزارة، حيث تم مناقشة وبحث حلول معالجة تأثري  املواد الكيميائية والنفايات الخطرة عىل صحة اإلنسان والبيئة.
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وزارة البيئة والتغري املناخي تشارك باجتامع 

ممثيل الجهات الرقابية تحت اتفاقيات الطوارئ االشعاعية والنووية

شاركت وزارة البيئة والتغري املناخي ممثلة بإدارة الوقاية من االشعاع واملواد الكيميائية يف االجتامع الحادي عرش للجهات الرقابية ضمن 
الذي عقد خالل  الطوارئ،  الدولية يف حاالت  الطوارئ االشعاعية والنووية واتفاقية طلب املساعدة  التبليغ املبكر يف حاالت  اتفاقيتي 

الفرتة من 13 - 17 يونيو 2022م عرب تقنية االتصال املريئ  .

يشارك يف االجتامع ممثلو الدول األعضاء يف وكالة الطاقة الذرية من مختلف أنحاء العامل، وذلك بغرض  مشاركة الخربات الدولية يف مجال 
الطوارئ االشعاعية والنووية.

يذكر أن دولة قطر انضمت لالتفاقيتني عام 2015، ويشارك مختصو إدارة الوقاية من االشعاع واملواد الكيميائية سنوياً  يف هذه االجتامعات 
املتعلقة بالطوارئ للتدريب عىل عمليات االتصال الدويل املعتمدة وبروتوكوالت طلب املساعدة الدولية مع املنظامت الدولية من خالل 

نقاط اتصال دولة قطر.



شاركت وزارة البيئة والتغري املناخي باملشاورات الوطنية لقمة تحول التعليم التي عقدت خالل الفرتة من 15 - 16 يونيو 2022 بجامعة حمد بن خليفة باملدينة التعليمية، بحضور 

والخاص  العام  القطاعني  يف  املصلحة  أصحاب  األكادميية،  املؤسسات  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزيرة 

واملعلمون، وأولياء األمور والشباب، ورشكاء التنمية، وممثلني من اليونيسكو واليونيسيف.

التعليم يف قطر وتعزيز االلتزام  التنمية املستدامة، ووضع رؤية مشرتكة ملستقبل  الرابع من أهداف  الرامية إىل تحقيق الهدف  وتهدف هذه املشاورات لتنشيط الجهود 

السيايس والعام، وقد مثل وزارة البيئة والتغري املناخي يف هذه املشاورات كال من: السيدة / نوف باخميس رئيس قسم التوعية بإدارة العالقات العامة، والسيدة/ عائشة 

املريخي خبري فني مبكتب سعادة وزير البيئة والتغري املناخي.

وأكدت السيدة / نوف باخميس خالل الجلسة حرص الوزارة عىل التعاون مع كافة الجهات والوزارات، وخاصة وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل، وذلك من خالل الخطة الوطنية 

لتعزيز برامج التعليم والتوعية بالوزارة، و عرب مختلف الوسائل والتقنيات، تشمل املحارضات التوعوية وورش إعادة التدوير والزيارات امليدانية العلمية للمواقع واملعامل البيئية 

املميزة يف الدولة فضال عن  تنظيم مسابقات تثقيفية تعليمية واالحتفال باملناسبات البيئية وغريها من املناسبات والفعاليات  املحلية واإلقليمية والدولية .

التنمية املستدامة ورفع الوعي  2030 وارتباطها يف تحقيق  ومن جانبها شاركت السيدة/ عائشة املريخي مبداخالت متميزة من خالل تسليط الضوء عىل أهداف رؤية قطر 

البيئي لألجيال الحالية واملستقبلية، من خالل تضمني املواضيع البيئية ذات األولوية ضمن املناهج الرتبوية مبختلف املراحل التعليمية باإلضافة اىل األنشطة الالصفية التي غطت 

21 هدف من أهداف وزارة البيئة والتغري املناخي.

 ويف ختام املشاورات رفع الفريق املشارك من الوزارة  توصياته يف مجال التعليم البيئي مبا يساهم  بنرش الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها  وتسليط الضوء عىل قضايا 

التغري املناخي كام  تناولت التوصيات  أهمية  تسمية  "سفراء للبيئة" ضمن رابطة ترشف عليها وزارة البيئة والتغري املناخي بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل 

، واستحداث مدارس تسمى (باملدارس الخرضاء) أو املستدامة تعتمد عىل تقنيات صديقة للبيئة .
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السيدة / نوف باخميس  
 رئيس قسم التوعية بإدارة العالقات العامة

وزارة البيئة والتغري املناخي تشارك

يف مشاورات قمة تحول التعليم بجامعة حمد بن خليفة باملدينة التعليمية
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وزارة البيئة والتغري املناخي تشارك
باملنتدى الدويل حول الذكاء االصطناعي إلدارة األوبئة والكوارث الطبيعية

الدفاع  مجلس   - الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  التلوث  ومكافحة  الصناعي  التفتيش  إدارة  بإدارة  ممثلة  املناخي  والتغري  البيئة  وزارة  شاركت 
املدين باملنتدى الدويل حول الذكاء االصطناعي يف االستشعار عن بعد إلدارة األوبئة والكوارث الطبيعية، والذي نظمته جامعة السلطان 
قابوس بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ومنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيكو) وذلك خالل الفرتة 

من 12 إىل 16 يونيو 2022 مبدينة مسقط .

شارك باملنتدى كل من السيد/ سعيد عيل الغامدي مساعد مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث واملالزم أول/ سعيد دبسان 
القحطاين من مجلس الدفاع املدين بوزارة الداخلية واملالزم/ خليفة سليامن الحامدي من مركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية.
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استقبل قسم املخترب البيئي التابع إلدارة الرصد واملخترب البيئي خالل الفرتة من 4 إىل 9 يونيو 2022 أربع طالبات من جامعة قطر، وذلك ضمن برنامج 
التعريف بكيفية عمل املخترب  بيئية من مياه ورواسب بحرية وتربة. وذلك  لتدريبهن عىل طرق تحليل عينات  الجامعات، وذلك  التدريب الصيفي لطالب 
للطالب  املهني  املستقبل  عن  واقعية  نظرة  سيخلق  مام  والبيولوجية  الكيميائية  التحاليل  مجال  يف  الحديثة  املخربية  األجهزة  عمل  كيفية  ورشح 

وتطبيق ملا تم دراسته يف مسريتهم الجامعية. 

وقد تم تصميم برنامج التدريب الصيفي ليتناسب مع متطلبات العمل الواقعية والتي من شأنها أن ترثي الطالب وتُطلعهم عىل الفرص املهنية املتاحة 
بالدولة لتخصصات البيئة .

العدد : 7

تدريب طالبات جامعة قطر يف
 املخترب البيئي بوزارة البيئة والتغري املناخي
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اليوم العاملي للحد من األكياس  البالستيكية

خـــــالل الفــتـرة : 03   يـــــــوليو  2022
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الزئبق من املعادن الثقيلة التي لها العديد من املخاطر الصحية والبيئية، وقد وضعت منظمة الصحة العاملية 
عنرص الزئبق ضمن املواد الكيميائية العرش التي تشكل مصدر قلق رئييس يف مجال الصحة العامة، نتيجة أثاره 

السامة جًدا عىل األجهزة العصبية والهضمية والجهاز املناعي وعىل الرئتني والكىل والجلد والعينني. 

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


