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مؤسس ورئيس أصدقاء الطبيعة

المستدامةالدولي للتنمية السفير 

2030المفوض األممي للتبشير بأهداف األمم المتحدة 



ِريٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَ ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقاَل و

األعرافسورة 56

وصنصمنقوتهيستمدشرعيتكليفالطبيعةحماية

األرضفيواإلفسادالمطّهرة،والسنةالكريمالكتاب

قللخالوطاعةإصالحوإقامتهالتكليف،هذاعلىخروج

ع سنينالمحويحبللمصلحينالعطاءيجزلالذيالمشّرِّ



تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل األجيال

من الدستور القطري الدائم33المادة 

:طريقتستند الرؤية إلى ركائز أربع، أحدها التنمية البيئية، عن 

السعي لحماية بيئة قطر الطبيعية•

بالقضايا البيئية المحليةاالهتمام •

بالقضايا البيئية العالميةاالهتمام •

البيئةبين تلبية االحتياجات اآلنية، ومتطلبات المحافظة علىالموازنة •





(الدفيئة)CO2انبعاثات  تقليل •

(ضمان وقف الهدر) تشريع القوانين •

( التعاون اإلقليمي)االستفادة من الطاقة •

(الطاقة وتقليل الكلفة)الرشيد االستخدام •

(االستثمار فيها)التحول إلى الطاقة المتجددة •

مواجهة نضوب الطاقة اإلحفورية



تأهيل•

صياغة•

بناء•

وضع•

تشجيع•

دعم•

.اتأهيل شعب واع بيئي

وشاملصياغة نظام تشريعي مرن 

راءخضلتبني معايير اإلقليمي  تشجيع التعاون 

ومتطورةبناء مؤسسات بيئية فعالة 

والتوزيع السكانيالعمراني وضع خطة شاملة للتوسع 

المناخلتخفيض اآلثار الضارة لتغيروالدولية  دعم الجهود اإلقليمية 
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.زيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة من التدهور والتصّحر•

.تنمية القدرات االبتكارية واإلبداعية في مجاالت التنمية المستدامة•

.قطرجمع وتصنيف وتوثيق الحياة الفطرية بدولة •

رتشجيع األنشطة الصناعية واالقتصادية على تبني مفاهيم التخضي•

هي سبيلنا للحلم بمستقبل أخضر واستدامة حقيقيةالطبيعة شراكتنا مع 

نحن معنيون بالبيئة أينما وجدنا 

الرؤية

الرسالة

األهداف











األهداف

ر خصائص الطيوسلوكيات ونشر الوعي البيئي والتعرف على •

غرس قيم احترام الطيور ورعايتها والحفاظ عليها •

.ورلطيبموائل االقبام بالمسوحات والزيارات الميدانية للتعريف •

جمع وتوثيق المعلومات عن طيور البيئة القطرية•





أهداف التطبيق

أفراد المجتمع  بالحياة الفطرية القطرية، ربط 

:تقنيات الهاتف المحمولباستخدام 

الطيور-الثدييات-النباتات-

الكائنات البحرية-الزواحف-الحشرات   -





األهداف

.النباتات الساحلية والكائنات البحريةحماية •

.تعزيز السلوك اإليجابي تجاه الشواطئ، وتأهيل جيل يعي قيمة البحر•

(احليةالس–الشاطئية )تنظيم حمالت التوعية بالبيئة البحرية والحياة الفطرية •

السلوك اإليجابي تجاه الشواطئتعزيز •





الحث ، ورشيد يجمع بين النشاط الرياضي المتمثل في المشيسلوك إرساء 

.كواجب دينيلها ضمان اإلحسان بعلى نظافة البيئة



:األهداف

.زيادة المسطح األخضر لدولة قطر، ودعم التنوع الحيوي•

.زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة•

.، والجمال على مدنها وشوارعهاالقطريةمظاهر البهجة على البيئةإضافة •

.اإلسهام في عالج االحتباس الحراري، والتغيرات المناخية•

.االتعريف بالفوائد االقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغالله•

.إدخال وتوطين أنواع من األشجار ذات القابلية للتكيف مع بيئتنا المحلية•





م يهدف البرنامج إلى حصر وتصنيف حشرات االبيئة القطرية، وقد ت

حشرة جديدة وإضافتها للقاموس العالمي للحشرات، 19اكتشاف عدد 

.إلعداد الكوادر البشرية المهنيةالدورات إضافة لقيامه بعقد 





اترك أثرا


