
وزير البيئة والتغري املناخي 

يشارك باالجتامع الوزاري حول التعاون البيئي ملستقبل أفضل

شارك سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص بن أحمد بن عىل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي يف االجتامع الوزاري حول التعاون 
البيئية  التحديات  مواجهة  يف  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  بهدف  طهران  اإليرانية  العاصمة  استضافته  والذي  أفضل  ملستقبل  البيئي 

واملناخية املشرتكة.

وقد ترأس وفد دولة قطر يف االجتامع الوزاري حول التعاون البيئي ملستقبل أفضل سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص بن أحمد بن 
عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي، مبشاركة السيد محمد بن عبد العزيز العطية من سفارة دولة قطر بطهران، والسيد عيل 

محمد الكبييس والسيد أحمد محمد املاليك من مكتب سعادة الوزير.

ويف كلمته خالل االجتامع ، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي إن دولة قطر 
خفض  عىل  بالعمل  قطر  دولة  قامت  فقد   ،  2030 الوطنية  رؤيتها  من  وانطالقا  وعواملها،  البيئية  القضية  يف  بالغاً  اهتامًما  أولت 
امللوثات العابرة للحدود والتأكيد عىل الحامية اإلقليمية لألنواع البحرية والربية، ولعبت دوًرا فعاالً يف تعزيز الجهود املبذولة للتخفيف 
من آثار ظاهرة التغري املناخي، واشار سعادته يف هذا الصدد السرتاتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغري املناخي التي تم من خاللها 
شامل.  بشكل  املشكالت  تلك  ملواجهة  وحوكمة  عمل  خطة  وتأسيس  واملستقبلية  الحالية  البيئية  التحديات  ملجابهة  األساس  وضع 
إقليمية تحدد  للتوصل إىل خطة عمل  القيادي،  للعمل  أن يشكل محطًة فاصلًة، وفرصًة  إن هذا االجتامع من املمكن  وأضاف سعادته 

مسارات التعامل مع القضايا البيئية التي تواجه منطقتنا اإلقليمية إليجاد حلول عملية للتخفيف من اثارها .
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تحت رعاية وحضور سعادة وزير البيئة والتغري املناخي

توقيع عقد مع جامعة قطر لدراسة تأثري املخيامت الشتوية عىل البيئة

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ د. فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي، وقعت وزارة البيئة عقد مع جامعة 
قطر ، تهدف إلجراء مسوحات ميدانية لدراسة مدى تأثري وتقييم املخيامت الشتوية عىل البيئة من الناحية االجتامعية والبيئية، وذلك خالل 

موسم التخييم الشتوي.

وقد وقع العقد ممثالً عن وزارة البيئة والتغري املناخي الدكتور/ إبراهيم املسلامين، وكيل الوزارة املساعد لشؤون الحامية واملحميات 
الطبيعية، ومن جانب جامعة قطر الدكتورة/ مريم عىل املعاضيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا بجامعة قطر.

وبهذه املناسبة، أكد الدكتور إبراهيم املسلامين، وكيل الوزارة املساعد لشؤون الحامية واملحميات الطبيعية أن الوزارة تهدف من توقيع 
العقد مع املراكز البحثية بجامعة قطر، لدراسة التأثريات السلبية عىل البيئة خالل موسم التخييم. و أشار ان العقد يأيت يف إطار التعاون 
مبجال الدراسات واألبحاث العلمية بالجامعة، حيث سيتم مبوجبه التعاون لدارسة التأثري عىل الروض والنباتات والحيوانات الربية، والسواحل 
والشواطئ ، باإلضافة لتأثري النفايات واملخلفات والرصف الصحي للمخيامت عىل البيئة أثناء موسم التخييم. فضال عن تأثري التخييم الشتوي 

عىل حركة وتكاثر الكائنات الحية (موسم تعشيش السالحف البحرية) والتأثري عىل هجرة الطيور.



2العدد : 10

OUR ENVIRONMENT IS SAFE  |

إزالة مخلفات بقاع البحر مبنطقة سيلني 

تجاوبت وزارة البيئة والتغري املناخي مع مالحظات لبعض نشطاء البيئة بوجود مخلفات بقاع البحر يف منطقة سيلني، حيث تم التواصل والعمل 
عىل إزالة هذه املخلفات وتنظيف قاع البحر، وتم مواصلة عمليات التنظيف حرصا عىل سالمة البيئة البحرية، حيث أن هذه املخلفات لها تأثري 

سلبي عىل األحياء البحرية.

وتنوه وزارة البيئة والتغري املناخي بالسادة الغواصني ورواد الشواطئ والجزر بعدم إنزال هذا النوع من املخلفات لقاع البحر ملا لها من تأثري 
عىل جودة الحياة يف البيئة البحرية وتأثري خطري عىل األحياء واألسامك وتشويه املنظر العام. وتؤكد الوزارة عىل أنه مينع رمي أو إنزال أي 
إشغاالت مهام كان نوعها لقصد عمل الشعاب املرجانية إال بعد الحصول عىل املوافقات الرسمية املسبقة من وزارة البيئة والتغري املناخي 

وأهمية تطابقها مع املواصفات واالشرتاطات الفنية املطلوبة.
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اليوم العاملي لصيانة النظام اإليكولوجي لغابات القرم

خـــــالل الفــتـرة : 26 يـــــــوليو  2022
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شجرة القرم
  

 هي أحد أشجار املانجروف وهي شجرة استوائية مدارية . و هي عبارة عن  مجموعه من األشجار والشجريات 
دامئة الخرضة  وتنمو يف املستنقعات املائية املالحة عدمية التهوية ،تتحمل امللوحة والظروف املناخية 

الصعبة ولها جذور تنفسية انبوبية الشكل  و يوجد حوايل  80 نوع من أشجار القرم عىل مستوى العامل.  

 بدأت عملية استزراع نباتات القرم  يف قطر  يف أوائل الثامنينات حيث قامت الدولة باستزراع نبات القرم يف أربع 
مناطق عىل السواحل الشاملية والرشقية بعد ان كانت مخترصه عىل منطقة (الخور والذخرية) ، فأصبح هناك 

مواقع مختلفة تزرع بها نبات القرم واملساحات كبريه تقدر بآالف الهيكتارات ومن املواقع التي نجحت فيها زراعة 
القرم ( رويس – ام الحول – الوكرة – فويرط – راس مطبخ ) .

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


