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 يستضيف نخبة من الباحثين والخبراء في قضايا االستدامة والبيئة

 مؤتمر قطر لممباني الخضراءح باب التسجيل اإللكتروني لفت

 

مجمس قطر لممباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر لمتربية  أعمن -5102 مارس 1، الدوحة، قطر

يومي يقام السنوي األول الذي ه مؤتمر لممشاركة في  اإللكترونيفتح باب التسجيل والعموم وتنمية المجتمع، 

يل في مركز قطر الوطني لممؤتمرات، وذلك عبر الموقع اإللكتروني أبر  22و 22

www.qgbcconference.com .والذي يوفر منصة لمتسجيل ومعرفة المزيد عن المؤتمر 

مجمس قطر لممباني الخضراء عبر تنظيم ىذا المؤتمر التزام مؤسسة قطر الراسخ بتطبيق ىذا ويؤكد 

يئة وتطوير البنية التحتية، ودعم توجو دولة أفضل الممارسات في مجاالت االستدامة والحفاظ عمى الب

 .2030قطر نحو االقتصاد القائم عمى المعرفة، كما حددتيا رؤية قطر الوطنية 

ميندسي تخطيط المدن من لخضراء ااألكاديميين والخبراء في قطاع المباني و مؤتمر الباحثين اليدعو و 

لممشاركة في ودول العالم المعماريين من قطر  وخبراء االستدامة والميندسينالقطاع العقاري واستشاريي 

االستدامة عمى المستوى المحمي قضايا وتتناول  ،جمسات المناقشات والحوار التي يستضيفيا المؤتمر

تتاح لممشاركين في المؤتمر الفرصة لمناقشة العديد من القضايا مع المتخصصين و  واإلقميمي والدولي.

 من قطر والعالم الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مبادرات االستدامة والبيئة والمباني الخضراء. 

في التسجيل اإللكتروني ق الميندس مشعل الشمري، مدير مجمس قطر لممباني الخضراء، عمى بدء وعم  

في كل  االستدامة البيئيةبنشر ودعم ممارسات ، قائاًل: "يمتزم مجمس قطر لممباني الخضراء المؤتمر
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الدورة األولى من خالل عمى البيئة الحضرية والعمرانية بوجو خاص مع التركيز  ،مناحي الحياة في قطر

 ."المؤتمر

 ،في جميع أنحاء العالمو  ،قطرمجمس إلى الترحيب بالتسجيل من الوفود في الوأضاف قائاًل: "يتطمع فريق 

مؤتمر قطر لممباني الخضراء ممتقى متميزًا لمممارسين والباحثين األكاديميين لتبادل األفكار يوفر حيث 

 حول أحدث القضايا والتطورات والحمول في قطاع المباني الخضراء".

مؤتمر يسمط لخضراء: "قال الدكتور أليكس أماتو، رئيس االستدامة في مجمس قطر لممباني ا ،من جانبو

ق البحثية ا، حيث تقدم األور البيئةاألبحاث عن قطاع الضوء عمى أحدث وأبرز قطر لممباني الخضراء 

 قطر والمنطقة".دولة حمواًل مبتكرة وعممية لعدد من القضايا الرئيسية التي تواجو 

وسنقوم بنشر الممتازة، اث ألبحمجمس قطر لممباني الخضراء عددًا كبيرًا من القد تمقى " :وأضاف أماتو

 التواصلوصفحاتنا في مختمف وسائل مقتطفات عن موضوعات ىذه األوراق البحثية عمى موقعنا 

 االجتماعي خالل فترة اإلعداد لممؤتمر".

 –انتهى  -

 :لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال
 عابد شيرزاي

abeds@bljworldwide.com 
+974 7021 8259 

 
 لممباني الخضراء: نبذة عن مجمس قطر

يعتبر مجمس قطر لممباني الخضراء، منظمة غير ىادفة لمربح وتعتمد عمى جيود أعضائيا، ويسعى 
المجمس إلى توفير الخبرات وتشجيع التعاون في اتباع ممارسات مستدامة لتصميم وتشييد مبان خضراء 

ستدامة البيئة اصحة العامة و إلى دعم ال في دولة قطر. كما ييدف مجمس قطر لممباني الخضراء أيضاً 
 والعنصر البشري، واألمن االقتصادي في دولة قطر لألجيال القادمة.
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 2002عن تأسيس مجمس قطر لممباني الخضراء ، كعضو في مؤسسة قطر، في العام  وقد أعمن رسمياً 
بموجب مرسوم وقعتو صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لمساعدة قطر في رحمتيا نحو تأسيس 
مرحمة ما بعد النفط والغاز وتعزيز االقتصاد القائم عمى المعرفة، ألجل مجتمع تقدمي، ومن خالل مجمس 

دولة مختمفة تدير مجالس وطنية لممباني  20اني الخضراء، انضمت قطر إلى شبكة من قطر لممب
 الخضراء تحت مظمة المجمس العالمي لممباني الخضراء.

جدير بالذكر أن مجمس قطر لممباني الخضراء يضم بين أعضائو ممثمين عن الحكومة ومطورين 
ومصنعين وموردين ومؤسسات نفطية وغازية، عقاريين ومستثمرين ومديري مرافق واستشاريين ومقاولين 

 وشركات مينية، وشركات خدمات مالية، وشركات اتصاالت/ تكنولوجيا، وأكاديميين، ومؤسسات اعالمية.
ويقوم مجمس قطر لممباني الخضراء بدور فاعل في تنظيم العديد من ورش العمل، وتنظيم حمالت توعية، 

لمعرفة  وجمسات لمتواصل مع ذوي التوجيات الفكرية المتشابية. وندوات تعريفية وتدريبية، وعقد منتديات
  www.qatargbc.org المزيد، زوروا موقعنا:

 

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر

تحول مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة 
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع 

  عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 1221تأس ست مؤسسة قطر سنة 
  بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من 
خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من 

اٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتص
طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء 

ر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع  .مجتمع متطو 

http://www.qf.org.qa يرجى زيارة الموقع لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا،  
  :اإللكتروني
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