
وزارة البيئة والتغري املناخي تشارك 

بورشة العمل االقليمية الثالثة حول حامية البحار واملحيطات 

وشامل  األوسط  الرشق  يف  الثالثة  اإلقليمية  العمل  ورشة  يف  املناخي  والتغري  البيئة  بوزارة  ممثلة  قطر  دولة  شاركت 
نحو  عىل  واستغالله  البحري  البيولوجي  التنوع  وحفظ   ،2030 عام  بحلول  واملحيطات  البحار  من   %30 "حامية  حول  أفريقيا 
األردنية  اململكة  عاصمة  عامن  مدينة  يف  ُعقدت  التي  الوطنية"  الوالية  حدود  خارج  الواقعة  املناطق  يف  مستدام 

الهاشمية، وذلك خالل الفرتة من 27 اىل 28 يوليو  2022.

وتهدف الورشة اىل توضيح التوجة لالطار العاملي للتنوع البيولوجي الداعمه لهدف حامية 30٪  من املحيطات وذلك ضمن 
اتفاقية التنوع البيولوجي. وقد تم خالل الورشة تقديم عروض مرئية عن أهمية حامية النسبة املستهدفة من املحيطات 

ومساهمة ذلك يف استدامة التنوع الحيوي البحري.
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تنظمه وزارة البيئة والتغري املناخي
انطالق املعسكر البيئي بعنوان (بيئتنا امانة)

بني  البيئية  التوعية  لنرش  امانة"  "بيئتنا  عنوان  تحت  البيئي  املعسكر  فعاليات  للتوعية،  كهرماء  حديقة  مبقر  (االحد)  اليوم  صباح  انطلقت 
املجتمع والذي تنظمه وزارة البيئة والتغري املناخي ممثلة بإدارة العالقات العامة بالتعاون مع الربنامج الوطني للرتشيد وكفاءة الطاقة 

(ترشيد) وملتقى فتيات برزان، وذلك خالل الفرتة من 31 يوليو حتى 7 أغسطس 2022.

العادة  تفاعلية  ورش  خالل  من  وذلك  املستدامة  التنمية  ألهداف  تحقيقا  البيئية  التوعية  ونرش  البيئي  الحس  لرفع  املعسكر  هذا  ويهدف 
تدويرالنفايات واالستفادة منها يف صناعة كل ما هو مفيد. ويتضمن املعسكر ورش ومحارضات لجميع االعامر  من ( 9 – 18 سنة) ومنها ورشة 
ابداعايت من نفايايت (املنزلية – االلكرتونية)، أما املحارضات تتمحور حول تعريف املنتسبني بأرضار البالستيك والتعرف عىل رموز وأرقام 
البالستيك باإلضافة اىل محارضات عن تنقية هواء املنزل بالنباتات لزيادة الوعي حول التعرف عىل الغازات السامة املتواجدة يف منازلنا عن 

طريق نباتات معينه، من تقديم الباحثة البيئية ( سوزان محمد عصام) من إدارة العالقات العامة بوزارة البيئة والتغري املناخي .

كام نظم الربنامج الوطني للرتشيد وكفاءة الطاقة (ترشيد) فعاليات متنوعة يف حديقة كهرماء للتوعية، شملت القطار وسينام ثالثية االبعاد 
باإلضافة اىل األلعاب التفاعلية التثقيفية للمنتسبني من ملتقى فتيات برزان.

املعسكر  بأن  املناخي  والتغري  البيئة  بوزارة  العامة  العالقات  بإدارة  التوعية  قسم  رئيس  باخميس  نوف  السيدة  رصحت  املناسبة،  وبهذه 
لتعزيز املعرفة املستدامة حول كل ما يتعلق  الصيفية واملؤسسات املجتمعية يف املساهمة  األندية  يهدف اىل تعميق الرشاكة بني 
البيئة  وحب  االبتكار  ثقافة  نرش  خالل  من  صيفية  مفيدة  أنشطة  مامرسة  عىل  وتشجيعهم  املختلفة  العمرية  الفئات  مع  والتواصل  بالبيئة 

وتنمية مهاراتهم وتعريفهم بأهمية استغالل الوقت.
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 وزارة البيئة والتغري املناخي 
 تضبط مخالفة رعي االبل باملناطق الجنوبية

متكنت وزارة البيئة والتغري املناخي ممثلة بدوريات ادارة الحامية الربية من ضبط مخالفة رعي اإلبل يف املناطق الجنوبية للدولة. ويأيت 
ذلك يف اطار تطبيق القرار الوزاري رقم ( 188) لسنة 2021 بشأن متديد حظر رعي االبل بالدولة. وقد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه 

املخالفني. 

وكانت وزارة البيئة والتغري املناخي أكدت يف وقت سابق أن البيئة الربية وبيئة الروض بيئة ذات طابع حساس يتطلب حاميتها من خالل حظر 
رعي اإلبل فيها، خاصة وأن معدالت هطول األمطار خالل الفرتة املاضية قليلة. 

أن  القطرية. ويذكر  الربية  بيئتهم  بأهمية حامية  الكبري  الرعي مام يؤكد وعيهم  العزب ألسباب حظر  الحالل ومالك  بتفهم أصحاب  مشيدة 
دوريات البيئة بالوزارة تعمل عىل مدار الساعة وتتلقى جميع البالغات من املواطنني واملقيمني بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية.
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اليوم الدويل لصيانة النظام اإليكولوجي لغابات املانجروف

 26 يـولـيـو  2022



هل

كنـت تعلـــم

العدد : 12

OUR ENVIRONMENT IS SAFE  |



4العدد : 12

OUR ENVIRONMENT IS SAFE  |

أول قانون بيئي 

 صدر يف دوله قطر بشأن تشكيل جهاز لحاميه البيئة هو القانون رقم 4 لسنه 1981 م والذي مبوجبة شكلت 
اللجنة الدامئة لحامية البيئة وأمانتها العامة. 

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


