
وزير البيئة والتغري املناخي 

يشارك مبؤمتر األمم املتحدة للمحيطات

ترأس سعادة الشيخ د. فالح بن نارص آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي وفد دولة قطر املشارك يف مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات 
املنعقد خالل الفرتة من 27 يونيو وحتى 01 يوليو 2022 مبدينة لشبونة بالربتغال، وذلك بحضور سعادة السفري/ سعد بن عيل املهندي 

سفري دولة قطر يف لشبونة، وسعادة السفري/ بدر بن عمر الدفع املبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغري املناخ واالستدامة.

ويف كلمته خالل املؤمتر، تحدث سعادة الشيخ د. فالح بن نارص آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي عن اهتامم دولة قطر البالغ بالبحار 
واملوارد البحرية واملحميات الطبيعية، ويف هذا الشأن قامت دولة قطر بإدارة وحامية البيئة البحرية وما يرتتب عليها من إجراءات 
املجتمع  مع  فاعل  كرشيك  بدورها  القيام  عىل  حرصها  إطار  يف  ساهمت  كام  ودميومتها،  عليها  الحفاظ  لضامن  ومراقبة  ترشيعية 
100 مليون دوالر لدعم الدول الجزرية الصغرية النامية والدول األقل منوا للتعامل مع تغري املناخ واملخاطر الطبيعية  الدويل مببلغ 
والتحديات البيئية وبناء القدرة عىل مواجهة اثارها املدمرة. كام ساهمت ايضاً مببلغ مليوين دوالر لصيانة ناقلة النفط العامئة (صافر) 

النفطية يف اليمن ملنع حدوث ترسب نفطي ناتج من السفينة وتجنب حدوث كارثة بيئية.

وكشف سعادة الوزير عن خطة عمل دولة قطر التي تشمل العديد من املشاريع لتغطية أوجه عديدة للتنوع البيولوجي حيث تم زيادة 
الجزر  تنظيم  إىل  باإلضافة  املرجانية،  الشعاب  وزيادة  وصيانة  البحرية،  األعشاب  واستزراع  مسح  تم  كام  القرم  نبات  مناطق  عدد 

والشواطئ ذات القيمة البيئية والرتفيهية.
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سعادة الوزير 

يجتمع مع وزير البيئة بجمهورية الربازيل

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي مع سعادة السيد/ جواكيم ليتي وزير البيئة 
بجمهورية الربازيل، وذلك عىل هامش مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات املنعقد يف لشبونة بالربتغال خالل الفرتة من 27 يونيو وحتى 01 

يوليو  . 2022 تناول االجتامع بحث سبل التعاون املشرتك وآفاق تطوير العالقات الثنائية بني البلدين.
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الوزارة تشارك
باجتامعات مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات

للمحيطات املنعقد  التي عقدت عىل هامش مؤمتر األمم املتحدة  الجانبية  باملباحثات واالجتامعات  البيئة والتغري املناخي  شاركت وزارة 
مبدينة لشبونة الربتغالية يف الفرتة من 27 يونيو وحتى 01 يوليو 2022. وقد مثل الوزارة يف هذه االجتامعات كل من الدكتور إبراهيم عبد 
اللطيف املسلامين، وكيل الوزارة املساعد لشؤون الحامية واملحميات الطبيعية بالتكليف، والسيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية 

الحياة الفطرية.



نظمت وزارة البيئة والتغري املناخي ممثلة بإدارة العالقات العامة فعاليات توعوية مبناسبة اليوم العاملي للحد من األكياس البالستيكية، 
زوار  من  الجمهور  توعية  الفعاليات  وتضمنت  قطر،  وكارفور  املرية  رشكة   من  كل  مع  بالتعاون  وذلك  عام،   كل  من  يوليو   3 يصادف  الذي 
املجمعات التجارية بأهمية الحد من استخدام األكياس البالستيكية أحادية االستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، من خالل 
(الورقية والقامشية واملنسوجة املعاد استخدامها) بهدف توعيتهم  للبيئة  الصديقة  بأنواع األكياس  لتعريفهم  توزيع منشورات توعوية 

برضورة الحد من استخدام األكياس البالستيكية من أجل الحفاظ عىل البيئة واستدامتها. 

وأكد السيد/ فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العالقات العامة بوزارة البيئة والتغري املناخي أن تنظيم الوزارة ملثل هذه الفعاليات يأيت 
بهدف دعم جهود الحد من االستخدام املفرط لألكياس البالستيكية واستبدالها بأكياس أخرى صديقة للبيئة والرتويج لبدائل البالستيك، وذلك 
من أجل استدامة البيئة وسالمتها. وتوجه السيد/ فرهود الهاجري بالشكر الجزيل لكل من كارفور قطر ورشكة املرية ومول قطر وفيستفال 
الجمهور  بأهمية  لتوعية  التي تهدف  الفعاليات  البيئة والتغري املناخي  باملشاركة يف دعم مثل هذه  الدوحة عىل  تعاونهم مع وزارة 

املامرسات املستدامة.
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احتفاال باليوم العاملي للحد من االكياس البالستيكية 

وزارة البيئة والتغري املناخي تنظم فعاليات توعوية باملجمعات التجارية الكربى
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برنامج تدريبي
لطلبة جامعة قطر حول إدارة الرصد واملخترب البيئي 

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.

وزارة البيئة والتغري املناخي تطلق
حملة موسعة إلزالة املخيَّامت الشتوية

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

الفرتة من 12 إىل 16 يونيو 2022 مبدينة مسقط .

مدير  مساعد  الغامدي  عيل  سعيد  السيد/  من  كل  باملنتدى  شارك 
إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث واملالزم أول/ سعيد دبسان 
واملالزم/  الداخلية  بوزارة  املدين  الدفاع  مجلس  من  القحطاين 

خليفة سليامن الحامدي من مركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية.
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أعلنت وزارة البيئة والتغري املناخي عن انقاذ صغري بقر بحر (Dugongs) بالتعاون مع كل من السيد/ خليفة عمر صالح الحميدي، والسيد/ 
أحمد سعد الفياض الخالدي، وهام ناشطني بيئيني قطرين، قاما باإلبالغ عن جنوح أحد صغار أبقار البحر مبنطقة خور العديد، حيث تم عىل 
لوجود  البحرية)  السالحف  (مرشوع  فويرط  ملنطقة  نقله  تجاه  يلزم  ما  باتخاذ  والتوجيه  الوزارة  يف  املسؤولني  قبل  من  التواصل  الفور 

أحواض مجهزة لرتبية صغار السالحف. 

وقد تم تخصيص حوض منها لصغري بقر البحر، وتم عمل اإلسعافات األولية والفحص للتأكد من سالمة الصغري، ومن ثم تم إعطاؤه الحليب 
وعمره  كلغ،   26 ووزنه  مرت   1.3 حوايل  طوله  ذكر،  فهو  جنسه،  تحديد  تم  كام  بالوزارة،  املائية  األحياء  تغذية  يف  املختصني  قبل  من 

التقديري حوايل أسبوعني.

و يف اطار االهتامم بالبيئة واملحافظة عليها وعىل الحياة الفطرية فقد قامت الوزارة باالحتفاظ بصغري بقر البحر وتقديم الرعاية الالزمة 
له عىل مدار الساعة حتى يتم التأكد من سالمته وقدرته عىل االعتامد عىل نفسه ومن ثم التحضري إلعادة إطالقه يف مناطق عيشه 

األصلية بالدولة.

العدد : 9

بالتعاون مع ناشطني بيئيني قطريني 
وزارة البيئة والتغري املناخي تنقذ أحد صغار أبقار البحر 
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عيــد األضحى املبـــارك

خـــــالل الفــتـرة : 09 يـــــــوليو  2022
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أكياس البالستيك تبدأ كنفط خام أو غاز طبيعي أو مشتقات برتوكيميائية، وهذه تتحول اىل سالسل من 
جزيئات هيدروجينية وكربونية تعرف بالبوليمرات أو األصباغ البوليمريية. وبعد تسخني البالستيك واعطائه الشكل 

املطلوب وتربيده، يصبح جاهزاً للتسطيح والتلحيم والتثقيب وللطباعة عليه. ومن أخطر مشاكل األكياس البالستيكية  
عدم التحلل العضوي فهي  ال تصدأ وال تتحلل بيولوجيا وتبقى يف البيئة لفرتات طويلة.

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


