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الموسم الجديد من برنامجه الرئيسي لمتدريب عمى يطمق  مجمس قطر لممباني الخضراء

 االستدامة
 مجمس قطر لممباني الخضراء يدعو الخبراء لممشاركة في االستطالع التعميمي السنوي

يعتزم مجمس قطر لممباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم : 6102فبراير  13قطر،  الدوحة،
، وىو في مارس المقبل وتنمية المجتمع، إطالق الموسم الجديد من برنامجو الرئيسي لمتدريب عمى االستدامة

 .باني الخضراءسات االستدامة والمبرنامج شامل لمتدريب الميني يستيدف االرتقاء بجودة التدريب عمى ممار 

قطر،  الخضراء فيلمباني والتثقيف بقضايا االستدامة والتوعية اإلى وييدف ىذا الموسم الجديد من البرنامج 
ط تسموالتي المواكبة لممعايير العالمية، حيث يتميز ىذا الموسم بمجموعة متميزة من الدورات وورش العمل 

أسس المباني و ، المباني تصنيفنظام و ، المبانياستدامة : مثل الضوء عمى العديد من المواضيع ذات الصمة
 .تصديق المباني الخضراءاعتماد و وعممية  الخضراء،

 شممتالتي البرنامج دورات  العديد منفي  متدرباً  1100من  أكثرشارك ، 2014نوفمبر في  انطالقومنذ و 
 .ستدامةالتنمية المو  المباني الخضراءمرتبطًا بًا مختمفموضوعًا  11

عام ماذا ستتعمم في " لمرأي بعنوانًا مجمس قطر لممباني الخضراء استطالعأطمق إلى ذلك،  باإلضافة
الثغرات في قطاع التعميم المعني بالتنمية المستدامة  يسعى االستطالع إلى محاولة فيم وتحديد؟". و 2011

توسيع الدورات في  مجمس قطر لممباني الخضراء مساعدة ييدف إلىكما والمباني الخضراء في قطر، 
من خالل الموقع  االستطالعويمكن االطالع عمى  .لتمبية الطمب المتزايد في البالدة الحالية التدريبية الميني

  http://www.qatargbc.org/coursesاإللكتروني: 

عمق الميندس مشعل الشمري، مدير مجمس قطر لممباني الخضراء عمى إطالق الموسم  ىذا السياق، وفي
الخضراء من أىم الركائز والمباني التنمية المستدامة عمى يعتبر التعميم والتدريب " :قائالً  البرنامجالجديد من 

لمباني الخضراء بأىمية ا لتعزيز الوعي والفيمالخضراء إلى نشرىا قطر لممباني  التي يسعى مجمس األساسية
التعميمية  أبرز المؤسساتبالتعاون مع  يقدم مجمس قطر لممباني الخضراءولتحقيق ذلك اليدف، . في قطر

http://www.qatargbc.org/courses
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مجال  متخصصة فيتدريبية ، برامج الخضراءلممباني المجمس األمريكي وعمى رأسيا  الوطنية والدولية
 ".االستدامة والمباني الخضراء

 

 عمى االستدامة: "نعمل باستمرار مع شركائنا والخبراء والمتخصصين الميتمين بقضايا الشمري وتابع 
ة والتعميمية التي نقدميا بيدف سد الفجوة يالدورات التدريبعدد والدولي لزيادة  واإلقميميالمستوى المحمي 

 "الحالية بين النظرية والتطبيق

 شاممةلمجتمع لممساعدة عمى تقديم صورة واضحة و وعرضيا عمى مختمف فئات انتائج ىذا االستطالع تنشر 
بشكل عام عن في قطر وتعزيز المعرفة المباني الخضراء و االستدامة عن برامج التدريب المعنية بقضايا 

  .التعميم حول قضايا االستدامة

لقد أسعدنا كثيرًا ما "في مجمس قطر لممباني الخضراء:  اإلعالميحمودة يوسف، رئيس القسم  قالوبدوره، 
يدرس حفاظًا عمى ىذا النجاح، و . 2014عام انطالق نسختو األولى في  ذمنباىر حققو البرنامج من نجاح 

لتصميم دورات تدريبية وورش عمل تمبي بشكل مستمر ويقيمو لسوق افريق البحوث والتعميم في المجمس 
 دائمًا كافة نشجع لكالصناعة بشكل عام. ولذالمتخصصين والمينيين وكافة المعنيين بيذه  احتياجات

مشركات لوالمقاولين والمسؤولين التنفيذيين  المصممين واالستشاريين والميندسين والمعماريينالمعنيين من 
 ".بدوراتناوالطالب عمى االلتحاق 

ويتطمع مجمس قطر لممباني الخضراء من خالل ىذا البرنامج التدريبي الذي يركز عمى التوعية بقضايا  
كما يعزز ىذا البرنامج ، ترسيخ ثقافة االستدامة في المجتمعو  2030االستدامة إلى دعم رؤية قطر الوطنية 

 ة إلى إطالق قدرات اإلنسان. وغيره من المبادرات األخرى التي يتبناىا المجمس رسالة مؤسسة قطر الرامي

: الموقع اإللكتروني لمزيد من المعمومات عن الدورات وورش العمل المقبمة، يرجى زيارة
ar-http://www.qatargbc.org/home 

 - انتيى -
 :نبذة عن مجمس قطر لممباني الخضراء

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

 .، واألمن االقتصادي في دولة قطر لألجيال القادمةالبشري

http://www.qatargbc.org/home-ar
http://www.qatargbc.org/home-ar
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 2002وقد أعمن رسميًا عن تأسيس مجمس قطر لممباني الخضراء، كعضو في مؤسسة قطر، في العام 
بموجب مرسوم وقعتو صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لمساعدة قطر في رحمتيا نحو تأسيس مرحمة 

د القائم عمى المعرفة، ألجل مجتمع تقدمي، ومن خالل مجمس قطر ما بعد النفط والغاز وتعزيز االقتصا
دولة مختمفة تدير مجالس وطنية لممباني الخضراء تحت  00لممباني الخضراء، انضمت قطر إلى شبكة من 

 .مظمة المجمس العالمي لممباني الخضراء
مة ومطورين عقاريين جدير بالذكر أن مجمس قطر لممباني الخضراء يضم بين أعضائو ممثمين عن الحكو 

ومستثمرين ومديري مرافق واستشاريين ومقاولين ومصنعين وموردين ومؤسسات نفطية وغازية، وشركات 
 .مينية، وشركات خدمات مالية، وشركات اتصاالت/ تكنولوجيا، وأكاديميين، ومؤسسات إعالمية

عمل، وتنظيم حمالت توعية، ويقوم مجمس قطر لممباني الخضراء بدور فاعل في تنظيم العديد من ورش ال
وندوات تعريفية وتدريبية، وعقد منتديات وجمسات لمتواصل مع ذوي التوجيات الفكرية المتشابية. لمعرفة 

 : www.qatargbc.orgالمزيد، زوروا موقعنا
 

 :لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال
 عابد شيرزاي
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