
مشاركة سعادة وزير البيئة والتغري املناخي

يف حوار قطر الوطني حول تغري املناخ 
شارك اليوم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين، وزير البيئة والتغري املناخي يف فعاليات 
اليوم األول من حوار قطر الوطني حول تغرّي املناخ 2022، الذي ينظمه مركز"إرثنا - مركز ملستقبل مستدام"، عضو يف 
العطية،  ومؤسسة  املناخي  والتغرّي  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة 
ملساعدة دولة قطر يف مواصلة جهودها للتصدي لتحديات التغرّي املناخي وتحقيق التنمية املستدامة. وشارك يف 

الحوار نخبة من قادة الفكر وخرباء التغرّي املناخي من القطاعني العام والخاص وصنَّاع القرار.
قد أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين، وزير البيئة والتغري املناخي، خالل كلمته "أن حامية 
بالتصدي  األمد  طويل  التزام  لديها  قطر  أن  إىل  مشرياً  قطر"،  أولويات  صدارة  يف  املستدامة  التنمية  ودعم  البيئة 
للتحديات البيئية املحلية والعاملية، باعتبارها واحدة من أوائل الدول التي صادقت عىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ منذ عام 1996.

وأضاف سعادته بأنه تعزيزاً اللتزامات الدولة مبكافحة تغري املناخ عىل النطاق املحيل والعاملي؛ قد تم إطالق خطة 
العمل الوطنية للتغري املناخي واسرتاتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغري املناخي.
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زيارة ميدانية وتعاون  

بني وزارة البيئة والتغري املناخي  ووكالة الطاقة الذرية 

الدولية  الوكـالـة  خبري  اإلشعـاع  مـن  الوقـايـة  إلدارة  التابع  املركزي  االشعاع  مخترب  يف   ممثألة  املناخـي  والتغري  البيئـة  وزارة  استضـافـت 
للطـاقة الذريـة السـيد / قابور لفرانكو وذلك ىف إطار التعاون التقني بني دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك ىف الفـرتة مـن 
4 - 8 سبتمرب 2022. هدفت الزيارة ملراجعة كفاءة العمل ىف كافة أنظمة قياس أشعة جاما باملخترب وكذلك وتدريب املوظفني عىل أحدث 
إدارة  بربنامج  الخاصة  املستندات  وإعداد  املعلومات  توثيق  اىل  باإلضافة  التقارير  وكتابة  النتائج  وتحليل  القياس  ىف  املستخدمة  الطرق 
اإلشعاعي  مخترب  ىف  االشعاعية  القياسات  منظومة  تطوير  إطار  ىف  تأىت  الزيارة  ان  بالذكر  الجدير    .17025 ايزو  للمواصفة  وفقاً  الجودة 
املركزي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل االربع سنوات القادمة من خالل مشاريع التعاون التقني الوطنية باعتبار ان املخترب 
الفني  الدعم  تقديم  اىل  باإلضافة  البيئية  النامذج  جميع  يف  االشعاعية  القياسات  إلجراء  للدولة  املرجعي  واملخترب  الفنية  الركيزة  ميثل 
للعديد من املرشوعات الوطنية ذات الصلة . وانشاء النظام البيئي لرصد النويدات املشعة والخريطة االشعاعية للدولة ونظام االنذار املبكر 

والتأهب والتصدي للطوارئ النووية واالشعاعية.
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البيئة والتغري املناخي يوم أمس (االحد) حملة لتنظيف  شاطئ بوفنطاس مبشاركة طالب  اليوم العاملي للنظافة، نفذت وزارة  مبناسبة 
من  البالستيكية  والعبوات  املخلفات  من  كبري  عدد  إزالة  الحملة  خالل  تم  حيث  للبنني.  املستقلة  النموذجية  عبدالرحمن  بن  سعود  مدرسة 

الشاطئ.  

جدير بالذكر إن اليوم العاملي للنظافة الذي يتم االحتفال به يوم السبت الثالث من شهر سبتمرب من كل عام والذي وافق 17 سبتمرب لعام 
2022، بهدف نرش وزيادة الوعي بأهمية النظافة العامة، وتشجيع الجميع عىل املشاركة يف حمالت التنظيف، والعمل عىل إيجاد حلول 

ملعالجة مشكلة النفايات.
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مبناسبة اليوم العاملي للنظافة 

وزارة البيئة والتغري املناخي تنفذ حملة تنظيف لشاطئ بوفنطاس
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نرش معهد تكنولوجيا الخرسانة باململكة املتحدة e institute of concrete technology-UK� يف موقعه االليكرتوين يوم األربعاء املوافق 7 سبتمرب 2022 
الكتاب العلمي بعنوان: استخدام األحجار املعاد تدويرها يف االنشاءات" Implementation of Recycled Aggregate in Construction "، من تأليف الدكتور 
املهندس / محمد بن سيف الكواري رئيس فريق البحث العلمي بوزارة البيئة والتغرّي املناخي والخبري البيئي واملستشار الهنديس، الباحث يف علوم 
األرض واملناخ، والدكتور/ خالد حسن املدير العام ملركز أبحاث البنية التحتية بواحة العلوم والتكنلوجيا - قطر، والدكتور / مريي ريد Dr Murray Reid الخبري 
واالستشاري العاملي يف مجال الجيولوجيا والهندسة - اململكة املتحدة، بريطانيا، وقد طلب املعهد تقديم ونرش هذا الكتاب يف موقعه االليكرتوين 
لتستفيد منه املنظامت الفنية املعنية باإلنشاءات والبيئة يف اململكة املتحدة، وذلك بعد االطالع عىل الدراسات العلمية واالختبارات الفنية االكادميية 
والعملية التي انتهجها فريق البحث العلمي وامتدت لسنوات طويلة. كام اقرتح املعهد إقامة ندوات فنية وورش عمل ملناقشة النظريات والنتائج العلمية 
التي توصل لها الباحثني، سيام وأنها اثبتت نجاحات كبرية بعد فرتة من الزمن تجاوزت سبع سنوات من بدء التجارب عىل طرق ومنشآت خرسانية تم تنفيذها 

عىل أرض الواقع، مام سوف يكون له األثر اإليجايب عىل املواصفات واألدلة الفنية لألحجار املعاد تدويرها. 

من هذا املنطلق وافقت الوزارة عىل طلب املعهد بنرش الكتاب يف موقعه االليكرتوين، وذلك لتعم الفائدة واملعرفة جميع املهندسني واملهتمني 
بالشأن البيئي والهنديس. لذلك اتفق فريق البحث العلمي بوزارة البيئة والتغرّي املناخي واإلدارة العامة يف املعهد الربيطاين عىل تنظيم أول ندوة 
املختربية  والتجارب  العلمية  واألدلة  الفنية  واملعايري  واالشرتاطات  املواصفات  ملناقشة   ،2022 أكتوبر   13 املوافق  الخميس  يوم  يف  مفتوحة  علمية 
املجال  يف  وخاصة  التدوير  بعلوم  واملهتمني  والعلامء  واالستشاريني  الخرباء  من  العديد  مشاركة  املتوقع  من  حيث  الكتاب،  يتضمنها  التي  وامليدانية 
اإلنشايئ يف اململكة املتحدة وبعض العلامء من أوروبا وامريكا باإلضافة إىل الخرباء واالستشاريني واملهندسني املنتسبني مبعهد تكنولوجيا الخرسانة 

باململكة املتحدة، حيث يسعى فريق البحث العلمي إىل تقديم الكتاب ليكون مرجع عاملي يف مجال تدوير املخلفات اإلنشائية.
 

لقد بدأت فكرة مرشوع البحث العلمي املذكور يف عام2007، ثم بدأ العمل فعلياً يف البحث يف عام 2010، كام وضع فريق البحث العلمي خريطة طريق 
بالبيئة القطرية واملتعلقة باملواد  Road map وخطة شاملة واسرتاتيجية علمية وفنية متطورة ومستدامة، إلدارة ومعالجة املخلفات الصلبة التي ترض 
الهندسية واإلنشاءات، وقد شملت هذه الخطة وضع اشرتاطات ومعايري ومواصفات علمية مبنية عىل تجارب عاملية ملعالجة املخلفات اإلنشائية مبنطقة 

روضة راشد والتي تقدر ب45 مليون طن واستخدامها يف املباين والطرق وصناعة املواد اإلنشائية.
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معهد تكنلوجيا الخرسانة الربيطاين ينرش كتاب تدوير املخلفات االنشائية

يسعى فريق البحث العلمي بوزارة البيئة والتغرّي املناخي إىل تقديم 

الكتاب ليكون مرجع عاملي يف مجال تدوير املخلفات اإلنشائية 
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شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغري املناخي يف االجتامع الخاص لوكالء وزراء البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العريب والذي عقد عرب 
االتصال املريئ مبدينة الرياض. وقد مثل الوزارة يف االجتامع السيد/ عبدالهادي نارص املري الوكيل املساعد لشؤون البيئة  بوزارة البيئة والتغري املناخي، 
 (INC) والذي يهدف لتوحيد موقف دول مجلس التعاون تجاه االتفاقية الدولية ملواجهة التلوث البالستييك  يف اجتامعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية
املزمع عقده يف نوفمرب 2022.  حيث تم خالل االجتامع مناقشة موضوع  التلوث البالستييك  والذي يعد أحد أكرث التحديات التي تواجه العامل بأرسه،  والذي 

قد يؤثر بشكل سلبي عىل البيئة وتحديداً البيئة البحرية.

تدوير  مجاالت  يف  الخليج  مجلس  دول  بني  والتكامل  التعاون  مجاالت  لبحث  بالبيئة  املعنية  والهيئات  الوزارات  من  املقرتحة  الجهود  الوكالء  ناقش  وقد 
البالستيك , ويف هذا السياق فقد أعلنت دولة قطر عن إقرار ضوابط الستخدام البالستيك وهي الكفيلة مبنع االكياس أحادية االستخدام يف دولة قطر , 
والتشجيع عىل استخدام البدائل األخرى الصديقة للبيئة، وانطالقاً من حرص دول مجلس التعاون الخليجي عىل امليض قدماً يف هذه االتفاقية بشكل يضمن 
التلوث  البيئية واالقتصادية عىل حد سواء ألي من الدول األعضاء، فإن دول املجلس تؤكد سعيها لوضع السياسات املمكنة للحد من  عدم ترضر املصالح 

البالستييك من خالل اإلدارة املثىل لهذه املواد ومخلفاتها، ومواجهة التحديات املختلفة املرتبطة بذلك.
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دولة قطر تشارك يف

اجتامع وكالء وزراء البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي
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يوم الزراعة العريب

خـــــالل الفــتـرة : 27 سبـــــــتمرب 2022
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اليوم العاملي للسياحة

خـــــالل الفــتـرة : 27 سبـــــــتمرب 2022


