
وزير البيئة والتغري املناخي 
افتتاح مكتب ملعهد النمو األخرض يؤكد اهتاممانا بقضايا االستدامة والتغري املناخي

أكد سعادة الشيخ د. فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي   إن افتتاح مكتب للمعهد العاملي للنمو األخرض يؤكد اهتامم الجميع بقضايا النمو األخرض 

واالستدامة والتغري املناخي بدولة قطر والتي تعترب من أهم القضايا يف عرصنا الحايل،  جاء ذلك خالل املؤمتر الذي ُعقد صباح يوم (االحد) بفندق شرياتون الدوحة حول الريادة 

الدكتور عبدالله بن  COP27  واملقرر عقده يف نوفمرب املقبل برشم الشيخ. حرض املؤمتر كل من سعادة  املناخية بدولة قطر والطريق ملؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ 

عبدالعزيز بن تريك السبيعي وزير البلدية، وسعادة السفري / بدر بن عمر الدفع املبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغري املناخ واالستدامة ، والدكتور فرانك رينود ريربمان 

املدير العام للمعهد العاملي للنمو األخرض، وعدد من السفراء املعتمدين لدى الدولة والسيد عبدالله محمد املناعي مدير إدارة األرصاد الجوية يف الهيئة العامة للطريان 

املدين، وعدد من وكالء الوزارة املساعدين ومدراء اإلدارات واملعنني بشؤون تغري املناخ.

وأضاف سعادة الوزير خالل كلمته، ان قضية تغري املناخ تشكل أولوية وطنية لدى دولة قطر، حيث تم خالل العام املايض القيام بإجراءات طموحة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 

2030 يف حامية البيئة والنمو االخرض والحد من اثار التغري املناخي، وذلك من خالل وضع اسرتاتيجية وطنية للبيئة والتغري املناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغري املناخ 

بدولة قطر عىل مدى عرش سنوات مقبلة، تهدف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بجميع القطاعات بنسبة 25% بحلول 2030 .

ويف ذات السياق، أكد الدكتور فرانك رينود ريربمان املدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد العاملي للنمو األخرض أن دولة قطر تُعّد عضًوا مؤسًسا للمعهد العاملي للنمو 

األخرض، مشيدا بدعمها ملهمة املعهد العاملي للنمو األخرض والتعاون املميز بينهم. 

كام قدم الدكتور برناب باروا ممثل مكتب املعهد العاملي للنمو األخرض يف دولة قطر نبذة تعريفية عن برنامج التعاون بني وزارة البيئة والتغري املناخي واملعهد العاملي 

للنمو األخرض وطبيعة عمل املكتب بدولة قطر واملشاريع املشرتكة بينهم ودعم الخطط الوطنية واالسرتاتيجية مبجال النمو األخرض وريادة املناخ. واختتم املؤمتر بعقد طاولة 

مستديرة حول ريادة دولة قطر يف العمل املناخي، شارك فيها كل من سعادة السفري / بدر بن عمر الدفع املبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغري املناخ واالستدامة ، 

والدكتور فرانك رينود ريربمان املدير العام للمعهد العاملي للنمو األخرض، والسيد عبدالله محمد املناعي مدير إدارة األرصاد الجوية يف الهيئة العامة للطريان املدين.
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وزير البيئة والتغري املناخي 

يزور معرض سهيل الدويل للصقور

قام سعادة الشيخ د.فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي صباح يوم (الثالثاء) بزيارة إىل معرض كتارا الدويل للصيد والصقور 
السادس سهيل 2022، اكأطلع خاللها  عىل مجموعة الصقور و مختلف املعروضات من أنواع األسلحة واملستلزمات الخاصة بالصيد والقنص والرحالت والتخييم 
التي تحملها النسخة السادسة من املعرض. كام اطلع عىل جناح الوزارة واستمع من القامئني عىل املعرض إىل رشح عن املحتويات املعروضة من قبل  180 

رشكة محلية ودولية من مختلف أقطار العامل، متخصصة يف مجال الصقارة ومتعلقاته
كام قام سعادة الوزير بإهداء درع للدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة املنظمة للنسخة السادسة ملعرض كتارا الدويل للصيد والصقور "سهيل 

2022" واملدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف "كتارا" .

وبهذة املناسبة، قال السيد فرهود الهاجري مدير إدارة العالقات العامة  بوزارة البيئة والتغري املناخي أن هذه املشاركة التي تعد االوىل لوزارة البيئة 
والتغري املناخي عرض إنجازات الوزارة من خالل الجناح وتعريف الجمهور بالدور التوعوي للحامية البيئة واملحافظة عليها واستدامتها وبتسهيل إجراءات 
استرياد الصقور للمشاركة يف املعرض واستالم طلبات اصدار وثائق الصفور , وطباعة وتسليم الوثائق إلصحابها  من خالل املعرض واستالم طلبات شهادة 

إعادة التصدير ، طباعة وتسليم طباعة شهادة إعادة التصدير للصقور املشاركة يف املعرض .

جدير بالذكر أن الوزارة  ممثلة بإدارة العالقات العامة وإدارة تنمية الحياة الفطرية وإدارة املحميات الطبيعية وإدارة املحميات الخارجية وإدارة الحامية 
الربية شاركوا يف النسخة السادسة من معرض كتارا الدويل للصيد والصقور "سهيل 2022"، ويستمر حتى العارش من سبتمرب الجاري.

ويتضمن جناح الوزارة املشارك باملعرض ، عرض إنتاج طيور الحبارى، وتقديم إنتاج املحميات  الخارجية من الحباري سواء يف داخل قطر أو خارجها ، حيث يتم 
إنتاج الطيور والحيوانات املهددة بخطر االنقراض بهدف املحافظة عليها وإطالقها يف الربية. 
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البيئة والتغري املناخي 

 تشارك مبؤمتر االمتثال الفّعال ُملكافحة الجرائم املالّية

الفّعال  االمتثال  مؤمتَر  يف  املايض  االحد  يوم  البيئي،  واملخترب  الرصد  إدارة  مدير  القاسمي  حسن  بالسيد  ممثلة  املناخي  والتغري  البيئة  وزارة  شاركت 
ملُكافحة الجرائم املاليّة، الذي نُظم بالرشاكة مع معهد االمتثال العاملي، وُمشاركة ُمختصني من قطر وأسرتاليا وبريطانيا والواليات املُتحدة األمريكيّة. 

حرض املؤمتر كل من الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية املحاسبني القانونيني القطرية، والسيد عبدالله املنصوري نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية املحاسبني القانونيني القطرية، والسيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات واملؤسسات الخاصة، والسيد جودىن إستهولت الرئيس التنفيذي لبنك 

الدوحة، والسيدة رنا الهاجري ممثلة عن ديوان املحاسبة

وقد شارك باملؤمتر (169) من ممثيل الجهات املشاركة املعنية باإلجراءات املالية، وناقَش املؤمتر عدة موضوعات من أهمها: السلطات الرقابية ومكاتب 
التحريات املالية ودورها يف ُمكافحة الجرائم املالية، وحامية نزاهة واستقرار األنظمة املالية من خالل السلطات الرقابية والتحريات، ودور االمتثال الفعال 

يف مكافحة الجرائم املالية، واالبتكارات والتقنيات املالية وأثرها عىل الجرائم املالية وإدارة املخاطر.

انجازات  أهم  عرض  تم  توعوي  بجناح  وذلك  للمؤمتر  املصاحب  املعرض  يف  بالوزارة  العامة  العالقات  بإدارة  التوعية  قسم  شارك  املؤمتر  هامش  وعىل 
البيئية مبكتبة  الكتب واالصدارات  الوزارة من أنشطه وفعاليات، وعرض عدد من  الحضور مبا تقدمه  البيئية وتعريف  الوزارة يف مجال االستدامة  ومشاريع 

مصغره يف الجناح وفيديوهات توعويه بيئية.
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البيئة والتغري املناخي 

تنظم ورشة بعنوان صناعة املبيدات الحرشية املنزلية 

نظمت وزارة البيئة والتغري املناخي  ورشة  بعنوان صناعة املبيدات الحرشية املنزلية قدمتها الباحثة البيئية سوزان عصام من إدارة العالقات العامة عقدت 
الورشة مبقر بلدية  الظعاين و بحضور 20 موظف  تم خالل الورشة التعرف عىل اهم النباتات الطاردة للحرشات . كام قامت الباحثة بصناعة املبيدات الحرشية 

املنزلية من مواد متواجدة يف املنزل مثل النعناع والحمضيات والخيار والفلفل والخل وبيكربونات الصوديوم. 

وتهدف الورشة اىل رفع  الحس البيئي لدى جميع افراد املجتمع باالستعاضة عن املبيدات الكيميائية مببيدات أمنة عىل صحة االنسان والبيئة للتقليل من 
التلوث .
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سهيل - معرض كتارا الدويل السادس للصيد والصقور 
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