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 بحوث البناء في قطاع المباني الخضراء لتعزيز

 مجمس قطر لممباني الخضراء يوقع مذكرة تفاهم مع معهد تشارترد لمبناء

مذكرة تفاىم مع معيد تشارترد لمبناء،  ع مجمس قطر لممباني الخضراءوق  : 6102 يونيو 4 قطر، الدوحة،
في إطار تشجيعو  ،أىم المؤسسات وأكثرىا مينية في إدارة اإلنشاءات والقيادة عمى مستوى العالم إحدى

 .ومد جسور التعاون مع كافة المعنيين في ىذا القطاع ،البحوث في قطاع البناء والتشييدإلجراء 

بيدف تعظيم االستفادة من مواردىما من  ،بين المؤسستينالتعاون إلى تعزيز عالقات  وتيدف مذكرة التفاىم
 .والتشجيع عمى إجراء البحوث التي تركز عمى البناء في قطر ،م والتدريب المتبادلخالل التعم  

أجرى مجمس : "، قائالً الخضراء لممباني قطر مجمس مدير الشمري، مشعل الميندس حصر  ، وبيذه المناسبة
 بيدف ؛العديد من المشاريع البحثية الحيوية ،عمى مدار السنوات القميمة الماضية ،قطر لممباني الخضراء

تعزيز خالل تبني عدد من المبادرات و  من ،قطر بدولةق أفضل الممارسات المستدامة في القطاع البيئي يتطب
ح لنا ىذا االتفاق باإلضافة إلى األنشطة البحثية التي يقوم بيا. ويتي ،عمل مجموعات العناية التابعة لممجمس

واالستفادة أيضًا من تأثير  ،والعمل عمى تطويرىا ،مة ال تقدر بثمن لالستفادة من البحوث المتوفرةفرصة قي  
 .المحمي بشكل أفضل" عمى الصعيد الدولي في تمبية احتياجات السوق هونفوذمعيد تشارترد لمبناء 

االستدامة البيئية عمى فيمنا العميق  وريادتو في بحوثنجاح مجمس قطر لممباني الخضراء  يتوقفوأضاف: "
سنعمل مع  ،الشركاء المعنيين. وفي ىذا اإلطار عمقوية تواصل وتأسيسنا لشبكة  ،الحتياجات السوق المحمي

فضاًل عن تنظيم مجموعة  ،في مجال البحوث التعاون المشترك عمىين لمعيد تشارترد لمبناء يالممثمين اإلقميم
 " .التعميمية والتوعوية ذات الصمة من البرامج

بالقول: "من واجبنا، كمتخصصين في البناء، أن  معيد تشارترد لمبناءكريس شيفر، رئيس  من جيتو، عم ق
نتعامل بمسؤولية مع البيئة، وما سنورثو لألجيال القادمة. مذكرة التفاىم ىذه تعكس التزامنا برفع مستوى 
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البناء المستدام. فمن خالل ضم خبراتنا إلى خبرات مجمس قطر لممباني الوعي والمعرفة حول ممارسات 
 الخضراء سنتمكن من أداء دور قيادي أكبر في السوق الذي يشيد طفرة غير مسبوقة في مجال البناء".

ه ىذمن خالل  ،مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع عضو ،حرص مجمس قطر لممباني الخضراءيو 
عمى ترسيخ رسالة مؤسسة  ،من اتفاقيات التعاون األخرى مع الشركاء المعنيين في القطاع اىوغير  المذكرة
إلى تعزيز تقدم المجتمع وازدىاره، ودعم ثقافة االستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية  راميةالقطر 

0000 . 

مجمس قطر لممباني الخضراء، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:  لممزيد من المعمومات حول
www.qatargbc.org . 

 

 - انتهى-
 :نبذة عن مجمس قطر لممباني الخضراء

في يعتبر مجمس قطر لممباني الخضراء، منظمة غير ىادفة لمربح وتعتمد عمى جيود أعضائيا، ويسعى المجمس إلى توفير الخبرات وتشجيع التعاون 
دامة اتباع ممارسات مستدامة لتصميم وتشييد مبان خضراء في دولة قطر. كما ييدف مجمس قطر لممباني الخضراء أيضًا إلى دعم الصحة العامة واست

 .البيئة والعنصر البشري، واألمن االقتصادي في دولة قطر لألجيال القادمة

بموجب مرسوم وقعتو صاحبة السمو الشيخة موزا  0002ي مؤسسة قطر، في العام وقد أعمن رسميًا عن تأسيس مجمس قطر لممباني الخضراء، كعضو ف
خالل  بنت ناصر، لمساعدة قطر في رحمتيا نحو تأسيس مرحمة ما بعد النفط والغاز وتعزيز االقتصاد القائم عمى المعرفة، ألجل مجتمع تقدمي، ومن

مختمفة تدير مجالس وطنية لممباني الخضراء تحت مظمة المجمس العالمي لممباني دولة  00مجمس قطر لممباني الخضراء، انضمت قطر إلى شبكة من 
 .الخضراء

جدير بالذكر أن مجمس قطر لممباني الخضراء يضم بين أعضائو ممثمين عن الحكومة ومطورين عقاريين ومستثمرين ومديري مرافق واستشاريين 
ت مينية، وشركات خدمات مالية، وشركات اتصاالت/ تكنولوجيا، وأكاديميين، ومؤسسات ومقاولين ومصنعين وموردين ومؤسسات نفطية وغازية، وشركا

ويقوم مجمس قطر لممباني الخضراء بدور فاعل في تنظيم العديد من ورش العمل، وتنظيم حمالت توعية، وندوات تعريفية وتدريبية، وعقد  .إعالمية
 : www.qatargbc.orgتشابية. لمعرفة المزيد، زوروا موقعنامنتديات وجمسات لمتواصل مع ذوي التوجيات الفكرية الم

 :لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال
 عابد شيرزاي
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