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 5102مجمس قطر لممباني الخضراء يشارك في معرض إكسبو ميالن 

 قطر في الخضراء المباني وقطاع االستدامة تقدمب المعرض زوار من دولية إشادة
 

عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم عرض مجمس قطر لممباني الخضراء، – 5102كتوبر أ 10الدوحة، 
، وتنمية المجتمع، اإلنجازات التي حققتها قطر في قطاع االستدامة والمباني الخضراء خالل السنوات األخيرة

أكثر من ي ممثملممتقى فريدًا الذي يعد  2015وذلك ضمن مشاركة جناح قطر في معرض إكسبو ميالن 
 االجتماعية والبيئية.القضايا وفعالة لعدد من دائمة  والً أفضل التقنيات التي تقدم حملعرض  دولة 140

 
وسمسمة المشاريع التي تركز المشاركة في هذا المعرض العالمي يسعى مجمس قطر لممباني الخضراء عبر 

واإلسهام في تحقيق رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى إنشاء مجتمع متطور، دعم عمى االستدامة البيئية إلى 
التركيز بصفة خاصة عمى  عن طريق من خالل ترسيخ ونشر ثقافة االستدامة 2030الوطنية رؤية قطر 

 قطاع اإلنشاء المزدهر في قطر.
 
لمتوعية باالستدامة تم أداة مبتكرة خالل المعرض فريق األبحاث في مجمس قطر لممباني الخضراء عرض و 

ى التعرف عمى الحياة المستدامة والمباني من أجل مساعدة الزوار، خاصة العائالت واألطفال، عمتطويرها 
حول جهود محاضرة ، كما نظم فريق مجمس قطر لممباني الخضراء المشارك في المعرض الخضراء في قطر

 دولة قطر في تعزيز حالة االستدامة والمباني الخضراء في الدولة. 
 

قدم لنا معرض إكسبو لقد "، قائاًل:  وصرح المهندس مشعل الشمري، مدير مجمس قطر لممباني الخضراء
الفرصة لعرض التقدم المذهل الذي حققته قطر عمى عدة مستويات في السنوات األخيرة  2015ميالن 

 خاصة في تقديم حمول مبتكرة لمقضايا المرتبطة بالمباني الخضراء واالستدامة البيئية".
 
"تشهد دولة قطر زخمًا  :لممباني الخضراء يقول حمودة يوسف، المتخصص في األبحاث في مجمس قطرو 

لمباني لمنظومة ارائعًا عمى صعيد مواكبة االتجاهات العالمية لممباني الخضراء. وبجانب إضافة مباني جديدة 
زيادة التعميم التقني ونشر الوعي بشأن من أجل تعزيز ونشر ، هناك جهود ضخمة تبذل الخضراء الحالية
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لنا جميعًا لكي نحكي لمعالم قصة مثالية فرصة  2015يعد معرض إكسبو ميالن و أهمية االستدامة البيئية. 
 اإلبداع واالبتكار في قطر".

 
جدير بالذكر أن مجمس قطر لممباني الخضراء منظمة غير ربحية، تكرس جهودها لمتوعية بحمول المباني 

المستدامة في المجتمع. ويتيح هذا المجال، باإلضافة إلى ترويج الممارسات في الخضراء وقيادة األبحاث 
مجمس قطر لممباني الخضراء فرص العضوية لممؤسسات واألفراد والشركات والطالب الذين يبدون الدعم 

لمعرفة المزيد من المعمومات عن  ولديهم الحماس لترسيخ ثقافة االستدامة البيئية. 2030لرؤية قطر الوطنية 
 .www.qatargbc.org موقع التالييرجى زيارة ال مجمس قطر لممباني الخضراء،

 
 

  –انتهى  -
 

 
 لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال:

 عابد شيرزاي
abeds@bljworldwide.com 

+974 7021 8259  
 

 :الخضراء لممباني قطر مجمس عن نبذة
 المجمس ويسعى أعضائها، جهود عمى وتعتمد لمربح هادفة غير منظمة الخضراء، لممباني قطر مجمس يعتبر
 دولة في خضراء مبان وتشييد لتصميم مستدامة ممارسات اتباع في التعاون وتشجيع الخبرات توفير إلى

 والعنصر البيئة واستدامة العامة الصحة دعم إلى أيضاً  الخضراء لممباني قطر مجمس يهدف كما. قطر
 .القادمة لألجيال قطر دولة في االقتصادي واألمن البشري،

 2002 العام في قطر، مؤسسة في كعضو ، الخضراء لممباني قطر مجمس تأسيس عن رسمياً  أعمن وقد
 مرحمة تأسيس نحو رحمتها في قطر لمساعدة ناصر، بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وقعته مرسوم بموجب

 قطر مجمس خالل ومن تقدمي، مجتمع ألجل المعرفة، عمى القائم االقتصاد وتعزيز والغاز النفط بعد ما
 تحت الخضراء لممباني وطنية مجالس تدير مختمفة دولة 00 من شبكة إلى قطر انضمت الخضراء، لممباني
 .الخضراء لممباني العالمي المجمس مظمة
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 عقاريين ومطورين الحكومة عن ممثمين أعضائه بين يضم الخضراء لممباني قطر مجمس أن بالذكر جدير
 وشركات وغازية، نفطية ومؤسسات وموردين ومصنعين ومقاولين واستشاريين مرافق ومديري ومستثمرين

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

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

 

http://www.qatargbc.org/

