
 
 

 
 بهدف خفض انبعاثات الكربون وتقميل استهالك المياه

تموث الهواء لتقميل  ةالشمسيمطاقة ل ألمانيمعهد يتعاون مع مجمس قطر لممباني الخضراء 
 في قطر
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الجيود توحيد ل ،مطاقة الشمسيةيوليش األلماني لمعيد اتفاقية تفاىم مع  وّقع مجمس قطر لممباني الخضراء
 . "بيتناباسيف ىاوس "في مشروع ومشاركة الخبرات 

حيث اتفق الطرفان عمى التعاون من ، المبتكرة الخميس الماضي ىاوس تم توقيع ىذه االتفاقية في فمل باسيف
 أجل ضمان دقة وصحة البيانات العممية عن المياه والطاقة الناتجة المشروع.

المدير العام لمجمس قطر لممباني الخضراء، عن اعتزازه بيذه الشراكة وأعرب الميندس مشعل الشمري، 
، مطاقة الشمسيةيوليش األلماني لمعيد يفخر مجمس قطر لممباني الخضراء بشراكتو مع اإلستراتيجية، قائاًل: "

تو ل مشاركتموّ وسعة األفق التي أبدتيا الحكومة االتحادية األلمانية التي  ،معيدمونؤكد عمى اعتزازنا وتقديرنا ل
لخبراء فائدتو و  ،تضمن المعرفة المستمدة من المشروع"بيتنا"، وىي مساىمة  في مشروع باسيف ىاوس

 ."ويتناولونيا بالدراسة في أبحاثيم ،الصناعة واألكاديميين الذين يطبقون االستدامة في قطر

ر معيد : "يسخّ بالقولق الدكتور أليكس أماتو، رئيس االستدامة في مجمس قطر لممباني الخضراء، عمّ بينما 
سيضيف ، وىو ما الطاقة الشمسية األلماني خبرتو العميقة والواسعة لمساعدة مجمس قطر لممباني الخضراء

ضبط ي الخضراء في مجمس قطر لممبانبموجب اإلتفاقية، سيدعم المعيد جيود قيمة كبيرة إلى المشروع. و 
توثيق بال مجمسلكما سيزود ا. الفيالت المزودة بأحدث التقنياتة المراقبة الموجودة في نظمأوتشغيل 



المحاكاة الديناميكية عبر  ،تقييم البياناتباإلضافة إلى المشاركة في  ،المراقبة لنظامشامل اللكتروني اإل
 ".ني الخضراءلممباني باستخدام نموذج الطاقة في مجمس قطر لممبا

عّمق الدكتور يواخيم جوتشو، رئيس قسم كفاءة الطاقة بالمعيد، عمى اتفاقية التعاون، قائاًل: "نحن يمن جيتو، 
يتمّثل دورنا في حيث بغاية السعادة لممشاركة الفاعمة في مشاريع باسيف ىاوس البيئية االبتكارية في قطر، 

 ،وسيسمح ذلك لفريق عممنا بتحميل استيالك الطاقة ونوعية اليواءمن الفمل. اثنتين مراقبة سير العمل في 
. وسيكون من المثير مقارنة الخبرات والمعارف الناتجة عن العمل في ظل الطقس ناكّ ومدى راحة الس
 مع تمك التي يولدىا الطقس القطري الحار". ،األوروبي البارد

جمس قطر لممباني الخضراء ومعيد قطر لبحوث : "من خالل التعاون مع مبالقول ف الدكتور جوتشو،يضيو 
الحمول التي تساعد في تخفيف  ، نمتزم بالتوصل إلىالبيئة والطاقة وغيرىما من شركاء األبحاث اآلخرين

 كممو".بأ، لصالح المجتمع التحديات البيئية العالمية

 ،ر لممباني الخضراءلإلسكان المستدام، الذي يشرف عميو مجمس قط"بيتنا" باسيف ىاوس ر مشروع يبشّ و 
بفضل لمبطانة المحكمة التي تغمف المبنى. ويقمل ىذا المشروع من  ،بتقديم نظام منخفض استيالك الطاقة

ذا تم عوازل  ويرشد استيالك ،الحاجة إلى التبريد الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة عميو. وا 
جديدة والحالية، سيصبح باإلمكان تقميل إنتاج الكربون في تطبيق ىذه المبادئ بصورة شاممة عمى المباني ال

 قطر إلى حد كبير.

من خالل  ،ىاوس مشروع باسيفمن شارك معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة في المرحمة البحثية توقع أن ييو 
 التركيز عمى تحميل مدى كفاءة استيالك الطاقة داخل الفمل.

قائاًل: "نحن بغاية  ىذه المشاركة،، عمى بالمعيد عالم البحث األول، بيت المال منعمعبدال عّمق الدكتوريو 
ستميم من مال ،البرنامجيذا فالحماس إلطالق برنامج يدعم االستخدام الرشيد لمطاقة في البيئة العمرانية. 

ل قيمة مضافة في المجالين يمثّ  ،ىاوس الذي يديره المجمس القطري لممباني الخضراء مشروع فمل باسيف
  نموذج اختباري حي".ل وعميمي والبحثي، فضاًل عن تقديمالت

 



لطاقة اترشيد استيالك لتجارب الالمزيد من  العمل عمى تنفيذ المشروع ىذا وستواصل الجيات المتعاونة في
الجاري تطبيقيا. وأكدت المؤسسات  ،استيالك الكربون والمياهتخفيض إلى نشر نتائج تقنيات وصواًل والمياه، 
في التعاون في المشاريع البحثية المستقبمية المتصمة  ارغبتي، باعتبارىم شركاء عمى المدى الطويل ،الثالثة

 "بيتنا". بمشروع باسيف ىاوس

 -انتهى-

 نبذة عن مجلس قطر للمباني الخضراء

ٌعتبر مجلس قطر للمبانً الخضراء، منظمة غٌر هادفة للربح وتعتمد على جهود أعضائها، وٌسعى المجلس 

توفٌر الخبرات وتشجٌع التعاون فً اتباع ممارسات مستدامة لتصمٌم وتشٌٌد مبانً خضراء فً قطر. إلى 

كما ٌهدف مجلس قطر للمبانً الخضراء أٌضاً إلى دعم الصحة العامة واستدامة البٌئة، والعنصر البشري، 

 واألمن االقتصادي فً دولة قطر ألجٌال قادمة. 

بموجب  9002قطر للمبانً الخضراء، كعضو فً مؤسسة قطر، عام  وقد أُعلن رسمٌاً عن تأسٌس مجلس

مرسوم وقعته صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر، لمساعدة قطر فً رحلتها نحو تأسٌس مرحلة ما بعد 

النفط والغاز، وتعزٌز االقتصاد القائم على المعرفة، ألجل مجتمع تقدمً. ومن خالل مجلس قطر للمبانً 

دولة مختلفة تدٌر مجالس وطنٌة للمبانً الخضراء تحت مظلة  00قطر إلى شبكة من الخضراء، انضمت 

 المجلس العالمً للمبانً الخضراء.

جدٌر بالذكر أن مجلس قطر للمبانً الخضراء ٌضم بٌن أعضائه ممثلٌن عن الحكومة ومطورٌن عقارٌٌن، 

ن، ومؤسسات نفطٌة وغازٌة، ومستثمرٌن، ومدٌري مرافق، واستشارٌٌن، ومقاولٌن، ومصنعٌن وموردٌ

 وشركات مهنٌة، وشركات خدمات مالٌة، وشركات اتصاالت / تكنولوجٌا، وأكادٌمٌٌن، ومؤسسات إعالمٌة.

وٌقوم مجلس قطر للمبانً الخضراء بدور فاعل فً تنظٌم العدٌد من ورش العمل، وتنظٌم حمالت توعٌة، 

 اصل مع ذوي التوجهات الفكرٌة المتشابهة. وندوات تعرٌفٌة وتدرٌبٌة، وعقد منتدٌات وجلسات للتو

 www.qatargbc.orgلمعرفة المزٌد، زوروا موقعنا: 

 

 لمزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى االتصال:

 عابد شٌرزاي

abeds@bljworldwide.com 

974 7021 8259     
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