
انطالق ورشة العمل 

(COP27) حول التغري املناخي والطريق إىل مؤمتر األطراف
انطلقت فعاليات ورشة العمل حول التغري املناخي والطريق إىل الدورة السابعة والعرشين ملؤمتر األطراف (COP27) لتبادل الخربات 
يف مجال التغري املناخي والتي تنظمها وزارة البيئة والتغري املناخي بالتعاون مع املعهد العاملي للنمو األخرض (GGGI) بدولة قطر. 
وتتناول الورشة عىل مدى يومني العديد من القضايا التي تتعلق بالتغريات املناخية وآثارها السلبية عىل الدول واالتفاقيات الدولية 

ذات الصلة، ومدى  التزام الدول بها ودور دولة قطر وجهودها يف مكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها .

وبهذه املناسبة قال املهندس / سعد عبدالله الهتمي مدير إدارة التغري املناخي باإلنابة بوزارة البيئة والتغري املناخي، ان ظاهرة 
التغري املناخي والنمو األخرض واالستدامة هي محاور أساسية بالنسبة لدولة قطر حيث تسعى الوزارة إىل تطويرها باعتبارها ضمن 
رؤية قطر الوطنية 2030 واالسرتاتيجية الوطنية للتنمية. وأوضح ان وزارة البيئة والتغري املناخي حريصة لزيادة كفاءة العاملني يف هذا 
املجال للعمل جنباً إىل جنب مع املعهد العاملي للنمو األخرض من أجل املساهمة لدعم ركيزة التنمية البيئية واملساهمة الفاعلة يف 

الجهود الوطنية بشأن تغري املناخ والنمو األخرض. 

التغريات  للنمو األخرض يف دولة قطر عن  العاملي  بارواه ممثل مكتب املعهد  برناب  الدكتور  الورشة  السياق، تحدث خالل  ويف ذات 
املناخية وآثارها الضارة خاصة عىل الدول األقل هشاشة , وأسباب التغري املناخي ، وأهمية تحقيق التوازن البيئي والحد من انبعاثات 
النظيفة  والطاقة  الزراعة  قطاعات  عىل  الرتكيز  وأهمية  الحراري  االحتباس  ألسباب  تطرق  كام  األخرى،  الغازات  من  وغريه  الكربون 

واملباين الخرضاء لتقليل من انتشار االنبعاثات والحد من مخاطرها عىل الزراعة والصحة واملياه .
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اجتامع الوكيل املساعد لشؤون البيئة والتغري املناخي 
مع موظفي مكتب الوقاية من اإلشعاع يف منفذ ميناء حمد

اجتمع  العمل  الجمريك واالطالع عىل سري  العاملني باملنافذ  البيئة والتغري املناخي تحسني كفاءة  يف إطار توجيهات سعادة وزير 
السيد/ عبد الهادي املري الوكيل املساعد لشؤون البيئة والتغري املناخي مع املختصني بإدارة الوقاية من االشعاع واملواد الكيامئية 

يف منفذ ميناء حمد. 

الخطرة  املواد  للمعاينات  الفنية  والتقارير  الخطرة،  الكيميائية  باملواد  املتعلقة  اإلجراءات  أحدث  عىل  الزيارة  خالل  االطالع  تم  حيث 
واالطالع وعىل أحدث اإلمكانيات الفنية واإلدارية املتبعة يف املنفذ بهذا الصدد. كام تم زيارة املختربات الكيميائية واإلشعاعية إضافة 
إىل محطات معاينة املواد الكيميائية واملخازن الخاصة بها يف منفذ ميناء حمد. كام تم التعرف القيام بجولة ميدانية بالتعاون مع 
واملعايري  األنظمة  بحسب  وذلك  الحاويات  وتفريغ  تحميل  ورسعة  العمل  سري  ألية  حول  لعرض  واالستامع  للمنفذ  املشغلة  الرشكة 

العاملية املتبعة بهذا الشأن. 

والجدير بالذكر تقوم إدارة الوقاية من االشعاع واملواد الكيامئية بدراسة الطلبات املتعلقة باسترياد املواد الخطرة للدولة والتدقيق 
عليها والتأكد من االلتزام بالقوانني والترشيعات قبل ان يتم اصدار اذن االفراج   حيث تم خالل منتصف هذا العام التدقيق واملعاينة عن 

15238 شحنة للمواد الخطرة الكيامئية واالشعاعية. 

الوقاية من االشعاع واملواد الكيميائية 
 تنظم دورة الرقابة عىل السلع ذات االستخدام املزدوج

قامت وزارة البيئة والتغري املناخي ممثلة بإدارة الوقاية من اإلشعاع واملواد الكيميائية بتقديم دورة تدريبية حول الرقابة عىل السلع 
ذات االستخدام املزدوج، والتي عقدت يف مركز التدريب الجمريك يف مسيعيد يف الفرتة من 10-11 أغسطس 2022، وتناولت الورشة 
األوىل تفعيل نظام مراقبة املواد االسرتاتيجية، وتعريف املتدربني باملخاطر املتعلقة باملواد النووية واملشعة، والوسائل التقنية 

للكشف عنها.
 

وتناولت الورشة الثانية تصنيف املواد الكيميائية الخطرة، وطرق التعامل اآلمن معها، ومهارات التفتيش عىل املواد الكيميائية ثنائية 
االستخدام، والتعريف باملخاطر الجمركية املتعلقة بها. وتأيت هذه الورش التدريبية يف إطار التعاون بني وزارة البيئة والتغري املناخي 

والهيئة العامة للجامرك لتأهيل موظفي الهيئة للتفتيش عىل املواد الخطرة يف املنافذ الجمركية للدولة. 
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انطالق موسم الصيد

سهيل - معرض كتارا الدويل السادس للصيد والصقور 

خـــــالل الفــتـرة : 01 سبـــــــتمرب 2022

خـــــالل الفــتـرة : 05 - 10 سبـــــــتمرب 2022

اليوم العاملي لنقاوة الهواء 

خـــــالل الفــتـرة : 05 سبـــــــتمرب 2022
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التغري املناخي هو التحوالت طويلة األجل يف درجات الحرارة وأمناط الطقس. قد تكون هذه التحوالت طبيعية 
فتحدث، عىل سبيل املثال، من خالل التغريات يف الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عرش، أصبحت األنشطة 
البرشية املسبب الرئييس لتغري املناخ، ويرجع ذلك أساًسا إىل حرق الوقود األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز.

ينتج عن حرق الوقود األحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة األرضية، مام يؤدي إىل 
حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

ومن الغازات الدفيئة التي تسبب تغري املناخ غاز ثاين أكسيد الكربون و غاز امليثان .

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


