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د. حمدة السليطي تستعرض مبادرات قطر للحفاظ على البيئة
أكــدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي 

نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى، أن قــضــيــة خفض 

االنبعاثات الكربونية تهم اإلنسانية جمعاء وتؤثر 

على مستقبلها، داعية إلى ضرورة االلتزام بخفض 

االنبعاثات الكربونية إلى درجة «صفر» بحلول عام 

2050، وهو أمر ال يعد مستحيال إذا تضافرت جهود 

جميع الدول والفاعلني االقتصاديني األساسيني.

جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة ســعــادتــهــا خـــالل تــرؤســهــا وفــد 

دولة قطر املشارك في أعمال الجمعية العامة الـ144 

لـــالتـــحـــاد الـــبـــرملـــانـــي الــــدولــــي، املــنــعــقــدة حــالــيــا في 

جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، تحت عنوان /

الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرملانات للعمل 

بشأن تغير املناخ/. وأشارت سعادتها إلى إمكانية 

تحقيق هذا الهدف إذا أوفت أغلب الدول بالتزاماتها، 

الـــدول النامية على خفض عدد  وهــو مــا سيساعد 

الــوفــيــات وحــمــايــة املـــــزارع، والــكــائــنــات الــحــيــة التي 

يهددها تزايد االنبعاثات السامة. وفي هذا اإلطار، 

ــتـــورة حـــمـــدة بــنــت حسن  اســتــعــرضــت ســـعـــادة الـــدكـ

الــســلــيــطــي، مـــبـــادرات دولـــة قــطــر فــي مــجــال الحفاظ 

عــلــى الــبــيــئــة بــفــضــل الــســيــاســة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

إلــى إطــالق «استراتيجية قطر  املــفــدى، الفتة  الــبــالد 

الوطنية للبيئة والتغير املناخي» والتي تعد إحدى 

الركائز األساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، 

املــســتــدامــة السبعة  واملــتــوافــقــة مــع أهــــداف التنمية 

عشر التي أقرتها األمم املتحدة، فضال عن التزامها 

باستضافة نسخة محايدة للكربون من كأس العالم 

FIFA قطر 2022 والتي ستكون أول نسخة محايدة 

للكربون وبدون انبعاثات ضارة في تاريخ الرياضة.

مالعب مستدامة

كما نوهت سعادتها بحصول أربــعــة مــن املالعب 

املــخــصــصــة الســتــضــافــة نــهــائــيــات الــبــطــولــة على 

شــهــادة املنظمة العاملية لتقييم االســتــدامــة، الفتة 

الــتــزام دولــة قطر بالوعود التي قطعتها على  إلــى 

الــطــاقــة الشمسية فــي تشغيل  نفسها بــاســتــخــدام 

ــواد،  ــ ــيـــاه واملــ مـــالعـــب الــبــطــولــة، وإعــــــادة تـــدويـــر املـ

وتــشــجــيــر املـــســـطـــحـــات الــــخــــضــــراء بـــهـــدف تــقــلــيــل 

االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، فــضــال عــن تفكيك بعض 

انــتــهــاء البطولة إلعـــادة استخدامها  املــالعــب بعد 

في دول أخــرى، وهو ما يتجسد من خالل اهتمام 

قــطــر بــالــطــاقــة الــنــظــيــفــة واملـــتـــجـــددة عــبــر إصــــدار 

التشريعات الالزمة لبلوغ هذا الهدف النبيل.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اســتــعــرضــت ســـعـــادة نــائــب 

رئيس مجلس الشورى، مبادرات سمو أمير البالد 

الــدولــي، ومنها اإلعـــالن عن  املــفــدى على الصعيد 

مساهمة دولة قطر بمبلغ مائة مليون دوالر لدعم 

ــــدول الــجــزريــة الــصــغــيــرة الــنــامــيــة والـــــدول األقـــل  الـ

نموا للتعامل مع تغير املناخ واملخاطر الطبيعية 

الــقــدرة عــلــى مواجهة  والــتــحــديــات البيئية وبــنــاء 

آثارها املدمرة.

حلول بيئية مبتكرة

ــارز عـــبـــر شــركــة  ــ ــبـ ــ كـــمـــا أشــــــــارت إلـــــى دور قـــطـــر الـ

الــجــويــة القطرية خــالل جائحة كــورونــا  الــخــطــوط 

بنقل الــركــاب واألدويـــــة والــلــقــاحــات والــتــجــهــيــزات 

الــدول في مختلف مناطق  إلــى العديد من  الطبية 

العالم، مستعرضة الحلول البيئية املبتكرة التي 

الــحــفــاظ على  قدمتها الناقلة الوطنية فــي مــجــال 

البيئة.

وفــي سياق آخــر، تطرقت ســعــادة الــدكــتــورة حمدة 

بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، 

إلى ما يشهده العالم من توتر في بعض املناطق، 

ومنها الــتــطــورات األخــيــرة بــني روســيــا االتــحــاديــة 

ــا، األمـــــر الـــــذي يـــهـــدد األمـــن  ــيــ ــرانــ وجـــمـــهـــوريـــة أوكــ

والسلم الدوليني في املنطقة وفي العالم أجمع.

بالي - إندونيسيا - قنا

د. حمدة السليطي خالل ترؤسها وفد قطر بأعمال البرملاني الدولي

مناقشة تنظيم حق الحصول على املعلومات
عــقــدت لــجــنــة الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 

والــتــشــريــعــيــة بــمــجــلــس الـــشـــورى، 

أمــــس، اجــتــمــاعــا بــرئــاســة ســعــادة 

الـــســـيـــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن يــوســف 

الخليفي، رئيس اللجنة.

ــاع قـــامـــت الــلــجــنــة  ــمـ ــتـ وخـــــالل االجـ

بـــمـــنـــاقـــشـــة قــــانــــون بــــشــــأن تــنــظــيــم 

الحق في الحصول على املعلومات، 

ــه فــي  ــتــــ وقـــــــــررت اســــتــــكــــمــــال دراســــ

املقبل. اجتماعها 

الدوحة - قنا

جانب من اجتماع اللجنة 


