
تدشني شعار

دولــة قطــر 2022

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاين، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم تدشني  تحت رعاية معايل الشيخ 
صباح اليوم الشعار الجديد لدولة قطر.

ويحمل الشعار الجديد لدولة قطر عدة أهداف، منها: تنظيم العمليات االتصالية بهوية برصية موحدة، وإبراز وترسيخ 
الهوية املؤسسية لدولة قطر محليا وإقليميا ودوليا.

العدد : 18 األربعــاء 14 سبــتمبــر  2022 أخبار النشــرة اإللكتـرونيـــة



قسم

األخبـــار

العدد : 18

OUR ENVIRONMENT IS SAFE  |
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جوالت تفتيشية لضبط مخالفات املزارع

يف إطار سعي وزارة البيئة والتغري املناخي لنرش الوعي البيئي واتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة باملحافظة عىل سالمة البيئة والحفاظ عىل مكتسبات 
الدولة فيام يخص املوارد الطبيعية الحجرية نفذت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية جوالت تفتيشية عىل بعض املزارع التي يتم فيها استغالل للموارد 

الطبيعية الحجرية كاالستخراج والتجهيز والتحميل باملخالفة ألحكام القانون.

وهدفت الحملة لضبط املخالفات املرتكبة بواسطة الرشكات واالفراد بشأن استخراج او بيع او نقل او تكسري وغربلة وتجهيز املواد الحجرية والدفان واستصالح 
املزارع بدون تصاريح او تراخيص ويأيت ذلك بهدف املحافظة عىل البيئة من اثار تلك املامرسات وكذلك لتقنني والحفاظ عىل مقدرات الدولة من املوارد 

الطبيعية.

يف  البلدية  بوزارة  الزراعية  الشؤون  وادارة  والذخرية  الخور  وبلدية  املناخي  والتغري  البيئة  وزارة  بني  املشرتكة  الحملة  عمل  تم  فقد  السياق  هذا  ويف 
املناطق الشاملية لضبط مخالفات املزارع حيث اسفرت الحملة عن تحرير محارض ضبط قضايئ يف حق املخالفني. 

تجدر االشارة اىل ان استغالل الرثوات الطبيعية (الحجرية) تحكم اجراءاته مجموعة من القوانني والقرارات واالجراءات التي يتحتم اتباعها لكل من يرغب يف 
القيام باي من االنشطة املرتبطة به كالقانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغالل املوارد الطبيعية والذي ينص عىل ان (( ُتعترب من أمالك الدولة جميع الرثوات 
2002 بشأن حامية البيئة  الطبيعية ومواردها، وال يجوز استغاللها أو نقلها أو االتجار فيها إال وفقاً ألحكام هذا القانون)) وكذلك القانون رقم (30) لسنة 
والذي ينص عىل ((ترشيد استخدام املوارد الطبيعية الحية وغري الحية للمحافظة عىل ما هو متجدد منها وإمنائه وإطالة أمد املوارد غري املتجددة مبصلحة 

الجيل الحايل واألجيال القادمة)).

واستناداً لذلك يتعني عىل جميع الجهات واالفراد اتباع االجراءات القانونية ملامرسة هذه االنشطة ويعد مخالف ألحكام القانون كل من ميارس استخراج او 
بيع او نقل او تكسري وغربلة وتجهيز املواد الحجرية والدفان دون الحصول عىل التصاريح والرتاخيص الخاصة بذلك.
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نظمت  إدارة التقييم والترصيح البيئي بوزارة البيئة والتغري املناخي ورشة عمل حول إجراءات التصاريح الخاصة بعمليات الحقن يف اآلبار مبشاركة املختصني 
يف املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء) وإدارة التقييم والترصيح البيئي، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها إدارة التقييم 
والترصيح البيئي بهدف “تعزيز التعاون وتطوير التكامل يف اإلجراءات” بني السلطات املختصة بالدولة.حيث قدم املختصون بإدارة التشغيل والتحكم لشبكات 
املياه بكهرماء رشحاً مفصالً عن إجراءات املؤسسة فيام يتعلق بتصاريح الحفر وتصاريح الحقن لآلبار ولجميع الحاالت موضحني اآلليات واملتطلبات واالشرتاطات 

يف هذا الشأن. 

كام قام املختصون بإدارة التقييم والترصيح البيئي بتوضيح اإلجراءات املتبعة لديها يف شأن أنشطة الحقن يف اآلبار الجوفية، كام تم خالل االجتامع مناقشة 
آليات التنسيق القامئة بني اإلدارتني وسبل تعزيز وتطوير ذلك، وأهمية أن تعقد هذه الورش بشكل دوري. 
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ورشة عمل حول إجراءات التصاريح الخاصة بعمليات الحقن يف اآلبار
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قامت إدارة الحامية البحرية بضبط شباك صيد مخالفة للرشوط بالقرب من جزيرة العالية وتم مصادرتها وتهيب وزارة البيئة والتغري املناخي بالتزام الصيادين 
بالقوانني والرشوط البيئية وعدم استخدام شباك الصيد املخالفة أو الصيد يف املناطق املمنوعة بالقرب من الجزر أو الفشوت .نعمل جميعا لحامية البيئة 

واستدامتها لنا ولالجيال القادمة
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ضبط شباك صيد مخالفة
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الفعاليـات
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اليوم العاملي لحفظ طبقة األوزون

اليوم العاملي للنظافة

خـــــالل الفــتـرة : 16 سبـــــــتمرب 2022

حملة نظافة الشاطئ واألعامق
مبحمية خور العديد

السبت املوافق 2022/09/17م 
املكان : محمية خور العديد 

 الوقت : 7:00 صباحا 
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حملة تنظيف
شاطئ بو فنطاس

األحد  املوافق 2022/09/18م
املكان : شاطئ بوفنطاس 

 الوقت : 9:00 صباحا 


