
وزارة البيئة والتغري املناخي 

تنظم زيارة لحقل الشاهني لالطالع عىل جهود إنجاح موسم تجمع القرش الحوت

نظمت وزارة البيئة والتغري املناخي  زيارة ميدانية ملناطق تجمعات القرش الحوت بحقل الشاهني يف شامل قطر، وذلك بهدف االطالع عىل الجهود 
املبذولة إلنجاح موسم تجمع القرش الحوت باملياه اإلقليمية لدولة قطر، والذي يعد من أكرب التجمعات عرب العامل.

شارك يف الزيارة عدد من مسؤويل الوزارة واملختصني وأعضاء الفريق البحثي التابع للوزارة، وعىل رأسهم سعادة الشيخ الدكتور / فالح بن نارص آل 
ثاين وزير البيئة والتغري املناخي، وقد قام املختصون بأخذ قياسات بعض الحيتان وسحب عينات منها، وقياس درجات الحرارة والحموضة، وأخذ عينات من 

مياه البحر الستكامل التحاليل عليها يف املخترب، وقد تم خالل الرحلة التي استمرت ألربع ساعات مشاهدة مجموعة من الحيتان بأحجام مختلفة.
كام قام سعادة وزير البيئة والتغري املناخي يف طريق العودة بزيارة األقفاص العامئة لرتبية األسامك التابعة لرشكة القمرة القابضة، واطلع سعادته 

عىل سري العمل بتلك األحواض.

الحيوي لدولة قطر  التنوع  للحفاظ عىل  الوزارة  التي توليها  الكربى  الزيارة عىل األهمية  البيئة والتغري املناخي عىل هامش  أكد سعادة وزير  وقد 
البيئي  النظام  توازن  عىل  الحفاظ  يف  أهمية  من  متثله  ملا  باالنقراض،  املهددة  األنواع  حامية  ذلك  ومن  البيئية،  االستدامة  تحقيق  عىل  والعمل 

كمنظومة متكاملة.

بالتنسيق مع  الحوت، وذلك  القرش  لزيارة مواقع تجمعات  الالزمة  التصاريح  الوحيدة املخولة بإصدار  الجهة  البيئة والتغري املناخي هي  وتعترب وزارة 
الجهات املعنية بالدولة، وتدعو يف هذا الصدد أي جهة ترغب يف زيارة هذه املواقع للتنسيق معها بشكل مسبق للحصول عىل الترصيح املناسب، 

والتقيد باالشرتاطات التي تضعها الوزارة بهذا الخصوص، وذلك لحامية مواقع هذه الكائنات املهددة وعدم اإلرضار بها،
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البيئة والتغري املناخي 

تنظم ورشة تعريفية حول مرشوع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي

 نظمت وزارة البيئة والتغري املناخي اليوم ورشة العمل التعريفية الخاصة مبرشوع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي يف دولة قطر ، وذلك بالرشاكة مع 
برنامج األمم املتحدة للبيئة .

  وأكد الدكتور إبراهيم املسلامين وكيل الوزارة املساعد لشؤون الحامية واملحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغري املناخي ، يف كلمته بافتتاح الورشة ، 
أهمية التنوع الحيوي البالغة من حيث املحافظة عىل البيئة واستقرارها ، وقال إنه من هذا املنطلق أولت الوزارة أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم 

املحافظة عليه .
  ونوه إىل أن من أهم تلك املشاريع ، مرشوع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي يف دولة قطر ، الذي يسعى إىل إصدار قامئة باألنواع النباتية والحيوانية 
املسجلة يف الدولة  لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العالقة العاملني يف هذا املجال ، وكذلك للمسئولني يف عملية صنع القرار مبجال حامية البيئة 
إبراز  الحيوي بدولة قطر واملساهمة يف  التنوع  أن لهذا املرشوع بعد إقليمي ودويل هام لدوره يف تحديث عنارص  الدكتور املسلامين إىل    وأشار 

عنارصه داخلها ، بجهود وزارة البيئة والتغري املناخي باملحافظة عليها .
  من جانبه استعرض السيد إيهاب عيد مستشار برنامج األمم املتحدة للبيئة يف كلمة مامثلة أهمية هذا املرشوع وأهدافه ومخرجاته املتوقعة بعد اإلنتهاء  

من مختلف مراحله ، ودور الجهات املعنية يف جمع البيانات الخاصة به .
  كام رصح  السيد/ إيهاب اىل  أن  أهمية الورشة تنبع من التعريف بإعداد قاعدة بيانات متكاملة حول األنواع النباتية والحيوانية التي تعيش يف قطر، وتلك 
البيانات  قاعدة  مساهمة  إىل  باإلضافة   ، املجال  بهذا  املهتمني  العالقة  أصحاب  لجميع  مرجعية  تكون  حتى   ، البيئية  األنظمة  وأيضا   ، باالنقراض  املهددة 

املذكورة يف دعم عملية صنع القرار .
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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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االحتباس الحراري  سبب رئييس لذوبان الجليد الذي يتسبب يف ارتفاع مستوى سطح البحر مام يؤدي إىل 
إغراق األرايض املنخفضة وتعطيل دوران تيارات املحيط باإلضافة إىل مايحمله من تبعات ضارة عىل املناخ العاملي.

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


