
سعادة وزير البيئة يشارك يف افتتاح 

مؤمتر ومعرض إدارة النفايات الثاين - 2022

شارك سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن نارص بن أحمد آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي يف حفل افتتاح مؤمتر ومعرض 
إدارة النفايات الثاين - الدوحة 2030 والذي تنظمه وزاره البلدية تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تريك 

وزير البلدية.

40 جهة  وقام سعادة وزير البيئة والتغري املناخي بجولة يف املعرض املصاحب للمؤمتر والذي تشارك فيه أكرث من 
رسمية ورشكة وأفراد يقدمون خدماتهم وخرباتهم . 

العدد : 6

أخبار النشــرة اإللكتـرونيـــة
لـوزارة البيئـــــة والتغـــــري املناخـــــي

األربعــاء 15 يــونيو  2022



قسم

األخبـــار

العدد : 6
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خالل جلسة نقاشية وزارية مبؤمتر إدارة النفايات الثاين:

سعادة وزير البيئة يؤكد أهمية االستثامر ودور القطاع الخاص يف إدارة النفايات  

شارك سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص بن أحمد آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي بالجلسة النقاشية الوزارية مبؤمتر إدارة النفايات 
الثاين مبشاركة سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تريك السبيعي وزير البلدية، والدكتورة مريم العيل املعاضيد، نائب الرئيس للبحث 
، رئيس مجلس اإلدارة باإلنابة يف مجموعة سهيل الصناعية  والدراسات العليا يف جامعة قطر، والشيخ أحمد بن نواف بن مبارك آل ثاين 

القابضة.

وأكد سعادة الوزير عىل أهمية املؤمتر الذي تنظمه وزارة البلدية وتشارك فيه وزارة البيئة والتغري املناخي، مشريا إىل أن معايل الشيخ 
للبيئة  الوطنية  قطر  اسرتاتيجية   2021 أكتوبر  شهر  خالل  أطلق  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاين  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 
والتغري املناخي، الهادفة إىل حامية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ عىل جودة حياة الشعب القطري وضامن املرونة االقتصادية عىل 
املدى الطويل، مؤكدا أن إدارة النفايات تعد ركيزة مهمة يف هذا االسرتاتيجية، مضيفا أن الوزارة مهتمة برضورة إرشاك القطاع الخاص يف 
هذا املجال، حيث تم خلق إدارة االستدامة التي ستتوىل مهمة البحث عن فرص جديدة إلدارة النفايات وإعادة التدوير والحد منها والبحث عن 

االستثامرات الجديدة لتنمية القطاع.



التقييم البيئي إلدارة النفايات

قدم املهندس محمد حسام فرج من وزارة البيئة والتغري املناخي خالل مؤمتر إدارة النفايات الثاين 2022 عرضاً تقدميياً حول التقييم البيئي إلدارة النفايات، 
مشرياً إىل أن النفايات لها عدد من املصادر تشمل: النفايات البلدية واملنزلية (مخلفات طعام، مخلفات األوراق، مخلفات التعبئة والتغليف، مخلفات الزجاج، 
املخلفات االلكرتونية، مخلفات الحدائق)، والنفايات اإلنشائية (مخلفات خرسانية، بالستيكية، كياموية)، والنفايات الصناعية (مخلفات سائلة، معدنية، كياموية) 
البيئية  التطبيق لتحقيق اإلدارة  النفايات بدولة قطر، ونوه بأن هنالك برامج ومشاريع قيد  للتعامل مع  وتطرق املهندس إىل اإلطار الترشيعي واإلجرايئ 

املتكاملة للنفايات .

الترشيعات والقوانني للنفايات الخطرة يف دولة قطر

ويف اليوم الثاين من فعاليات املؤمتر   قدم املهندس خليفة سلامن الداغر من إدارة الوقاية من اإلشعاع واملواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغري املناخي 
عرضا تقدمييا حول الترشيعات والقوانني الخاصة بالنفايات الخطرة يف دولة قطر، مشريا إىل أن إدارة هذا النوع من النفايات الخطرة فهو من مسؤولية وزارة 
البيئة والتغري املناخي، حيث تتوىل إدارة الوقاية من اإلشعاع واملواد الكيميائية مسؤولية إدارة وتنظيم النفايات الخطرة يف الدولة من خالل تطبيق قانون 
حامية البيئة رقم ( 30) لسنة 2002 م، و الالئحة التنفيذية  التابعة له الفصل الرابع مادة (22)  اىل مادة (41) و قرار تعليامت إدارة  نفايات الرعاية الصحية رقم 

(8) لسنة 2006 م .

الرقابة والتفتيش عىل إدارة النفايات

الصناعي ومكافحة  التفتيش  إدارة  الثاين قدمها املهندس محمد عبدالعظيم  من  النفايات  إدارة  الثاين من فعاليات مؤمتر  اليوم  الثانية يف  ااملداخلة 
البيئة والتغري املناخي والتي تعد أحد أهم  التلوث بوزارة  الصناعي ومكافحة  التفتيش  إدارة  بالتعريف  بدور  التلوث  حيث استهل املهندس يف مداخلته 

األدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حامية البيئة والئحته التنفيذية، حيث تقع ضمن نطاق عمليات اإلدارة، مراقبة مكبات النفايات والتدقيق عىل أعاملها.

أكد  التدقيق والتفتيش، فقد  التشغيل، أما بخصوص  التخلص منها وفقا لتصاريح  النفايات وطرق  أنواع  وفصل املهندس محمد عبدالعظيم يف كلمته يف 
السيد محمد عبدالعظيم أنه يتم التفتيش عىل املنشآت بشكل دوري ومفاجئ للوقوف عىل حالة االلتزام البيئي، ويتم التدقيق عىل سجالت املنشأة وفقا 
الخطرة،  النفايات  تصدير  أو  التخلص  أو  للتخزين  للمنشأة  املمنوحة  الرخص  عىل  والتدقيق  البيئة،  حامية  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  السادس  للملحق 

واملنشآت املخالفة يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة بحقها.
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املهندس / محمد عبدالعظيم 
إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث

السيد / خليفة الداغر 
إدارة الوقاية من اإلشعاع واملواد الكيميائية

املهندس / محمد حسام فرج 
إدارة التقييم والترصيح البيئي

مشاركة وزارة البيئة والتغري املناخي مبؤمتر إدارة النفايات الثاين 2022
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سعادة وزير البيئة والتغري املناخي
يشارك مبؤمتر  "املاء من أجل التنمية املستدامة 2018-2028م" 

شارك سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي باملؤمتر الدويل الثاين رفيع املستوى 
بشأن العقد الدويل للعمل "املياه من أجل التنمية املستدامة 2018 – 2028" بجمهورية طاجيكستان، وذلك بحضور سعادة السفري السيد/ 

إبراهيم بن محمد العبد الله سفري دولة قطر لدى طاجيكستان.

الذكرى  سيشهد  املقبل  العام  أن  إىل  مشريا  املؤمتر  بافتتاح  طاجيكستان  جمهورية  رئيس  رحامن  عيل  إمام  الرئيس/  فخامة  قام  وقد 
التنمية  أجل  من  "املاء  عقد  مبادرة  دور  عىل  مؤكدا  للمياه،  املتحدة  األمم  أعامل  جدول  لتفعيل  املشرتكة  الجهود  النطالق  العرشون 

املستدامة" يف تنفيذ األهداف الدولية املتفق عليها يف مجال التنمية.

 يذكر أن املؤمتر الذي احتضنته مدينة دوشنبه تناول أهم القضايا الخاصة باملياه ومواردها وتأثري تغري املناخ عليها ومحاولة إيجاد بعض 
الحلول عىل الصعيد املحيل والدويل، وتوضيح السياسات املتبعة الخاصة مبوضوع املياه.

والوطنية  املحلية  املستويات  عىل  املياه  مجال  يف  والرشاكة  العمل  "تحفيز  منها  املواضيع  من  العديد  املشاركة  الوفود  ناقشت  كام 
واإلقليمية والعاملية.
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 شارك سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن نارص آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي صباح اليوم بالفعالية التوعوية التي نظمتها الوزارة مبناسبة اليوم 
العاملي للمحيطات مبقر مرشوع حامية السالحف، وذلك لتنظيف أعامق وشاطئ فويرط وعمليات إطالق صغار السالحف، بحضور الدكتور/ إبراهيم عبد 
الفطرية،  الحياة  تنمية  إدارة  مدير  الخنجي،  أحمد  محمد  والسيد/  الطبيعية،  واملحميات  الحامية  لشؤون  املساعد  الوزارة  وكيل  املسلامين،  اللطيف 
والسيد/ عيل صالح املري، رئيس قسم الحياة الفطرية، والدكتور/ محمد السيد أحمد، أخصايئ بيئي أول (منسق مرشوع حامية السالحف البحرية)، وذلك 

مبشاركة  عدد من املتطوعني من عدة مؤسسات وجهات مختلفة.

وأكد سعادة الوزير، يف ترصيحات صحفية، أن تنظيم هذه الفعالية مبناسبة اليوم العاملي للمحيطات، وبداية موسم فقس السالحف البحرية صقرية 
املنقار يأيت انطالقا من حرص الوزارة عىل إرشاك الجمهور يف الجهود املبذولة للحفاظ عىل البيئة، ومنها مرشوع حامية السالحف صقرية املنقار 
الجميع يف حامية  الذي تزخر به دولة قطر ومشاركة  الحيوي  التنوع  الحفاظ عىل  التوعية والتثقيف بأهمية  باالنقراض، مشريا إىل رضورة  املهددة 

األنواع املهددة باالنقراض.

وأكد سعادته عىل أن مرشوع حامية السالحف صقرية املنقار نجح يف تخصيص أماكن آمنة للسالحف للتعشيش والتفقيس، وهو ما يسهم يف إثراء 
البيئة البحرية، وذكر سعادته أن فريق العمل بالوزارة أطلق ما يزيد عن (35000) من صغار السالحف خالل الخمس سنوات السابقة.

ونوه سعادة الوزير إىل أن املوسم الحايل تكلل أيضا بنجاح كبري حيث تم نقل عدد (98) عش إىل املوقع املحمي بشاطئ فويرط، وبعد انتهاء عمليات 
تنظيف األعامق والجولة امليدانية وعملية إطالق صغار السالحف التي افتتحها سعادة الوزير، قام سعادته بتكريم الجهات املشاركة بالفعالية، حيث 

توجه سعادته بالشكر للجميع عىل حضورهم ومشاركتهم وألعضاء فريق العمل لجهودهم املبذولة ومواصلتهم العمل عىل إنجاح املرشوع.

العدد : 6

سعادة وزير البيئة والتغري املناخي
يفتتح موسم إطالق صغار السالحف إىل البحر
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تنظمها  التي  الوزارة  لفعاليات  تفقدية  بزيارة  املناخي  والتغري  البيئة  وزير  ثاين  آل  أحمد  بن  نارص  بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  قام 
مبناسبة يوم البيئة العاملي مبجمع طوار مول خالل الفرتة من 04 إىل 10 يونيو الجاري.

وقد قام سعادته بجولة ملختلف أجنحة املعرض واإلطالع عىل الفعاليات املختلفة، كمرسح األطفال واملسابقات البيئية التوعوية، وجناح 
تعلم الزراعة والتعامل مع النباتات، وجناح رسم الطبيعة، إىل جانب مشاركات مختلفة اإلدارات التي تعرف الجمهور باختصاصاتها ومجاالت 
العالقات  وإدارة  الفطرية،  الحياة  تنمية  وإدارة  الصناعي،  التفتيش  وإدارة  البيئي  واملخترب  الرصد  إدارة  مثل  إنجازاتها،  وحصيلة  عملها 

العامة (قسم التوعية).

كام زار سعادة الوزير املحطة املتنقلة لرصد جودة الهواء املتواجدة عند مدخل املجمع لتعريف الجمهور بالجهود التي تبذلها الوزارة 
يف هذا املجال.

العدد : 6

سعادة وزير البيئة والتغري املناخي
يزور فعاليات الوزارة مبناسبة يوم البيئة العاملي
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فعالية شاطئ فويرط:

خـــــالل الفــتـرة : 10   يـــــــونيو 2022
الفرتة الصباحية : 7   صـــباحـــاً 

الــدراجـــات  الهــوائـيــة   5 -  يـــــونيو - 2022



هل

كنـت تعلـــم
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السلحفاة صقرية املنقار من األنواع املهددة باالنقراض وهي  منترشة يف الخليج العريب والبحر األحمر .ذات لون 
بني قاتم مع وجود بقع داكنة . تتغذى هذه السالحف عىل الرخويات والقرشيات يف املراحل األوىل من عمرها . 

أما البالغة فتتغذى عىل األعشاب البحرية والطحالب . تتكاثر يف فصل الصيف حيث تخرج اىل الشواطئ الرملية 
لتختار مكان العش . تضع اإلناث عددا كبريا من البيض يصل إىل 200 بيضة يف املوسم وتدفن يف الرمال ويفقس 

البيض بعد حوايل شهرين . . 

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


