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  قطر في االستدامة يدعم الطاقةاستهالك  ترشيد ملتقى     
يناقشون ُسبل ترشيد استخدام الطاقة االستدامةالطاقة و  خبراء  

 
 ،والصناعةوزير الطاقة  ،السادةسعادة الدكتور محمد بن صالح  تحت رعاية – 5102 فبراير 24 قطر، الدوحة،

سبوع عقد في الدوحة األالذي  ،ممتقى "خريطة الطريق لالقتصاد األخضر: ترشيد استيالك الطاقة" ت فعالياتاختتم
 .خبراء في مجال الطاقةالباحثين و البمشاركة نخبة متميزة من و الماضي بمقر غرفة قطر 

 
ومعيد قطر لبحوث غرفة التجارة الدولية في قطر و مجمس قطر لممباني الخضراء  الذي نظمو ،تركزت نقاشات الممتقى

 في استيالك الطاقة ض سبل ترشيداواستعر  ،استيالك الطاقةمجال عمى االتجاىات الرئيسية والتحديات في  ،البيئة والطاقة
 فيعدد من النتائج والتوصيات بيدف صياغة خارطة طريق متكاممة  ىلإتوصل المشاركون خالل المتمقى و  قطر. دولة

 توفير استيالك الطاقة فيلطرح دراسة بيدف الجيات الحكومية المعنية  ىلإ شامالً  اً تقرير كما رفع الحاضرون  .ىذا المجال
 قطر. دولة
 
مؤسسة قطر ممتقى لتعزز رسالة مجمس قطر لممباني الخضراء ومعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة في التأتي مشاركة و 

قائم اقتصاد اقتصاد قائم عمى الكربون إلى وتحويمو من  ،يع االقتصاد في قطرالداعمة لتنو  لمتربية والعموم وتنمية المجتمع
 .2030مع رؤية قطر الوطنية  بما يتماشىوذلك  ،المعرفةعمى 

 
الصديقة المعايير تطوير و  ،الطاقة ترشيدلوعي المجتمعي بمفيوم ا الرامية إلى تعزيز رسالة مؤسسة قطر الممتقى يدعمكما 

تصميمات استاد مؤسسة قطر الذي سيتم بناؤه وفقًا لمعيار االعتماد الذىبي في  عمى غرار ،لمبيئة في العديد من المشاريع
 أرجاء العالم.يحتذى بو في سائر نموذجًا عند االنتياء من العمل بو وسيشكل  ،Gold LEEDالطاقة والبيئة 

 
يمثل " :رئيس مجمس إدارة غرفة صناعة وتجارة قطر ،سعادة الشيخ خميفة بن جاسم بن محمد آل ثانيقال  ،من جانبوو 

االستدامة، كما أنو يعتبر ضرورة  تعزيزالستراتيجيات اليادفة إلى ا كافةفي  اً جوىري اً عنصر الطاقة استخدام  مبدأ ترشيد
ىنا، تعمل غرفة التجارة الدولية في قطر بشكل وثيق مع الجيات المعنية لتعزيز التعاون في  ومن .بيئية واقتصادية مّمحة

 ".ىذا المجال وتبني مبادرات تعود بالنفع عمى المجتمع القطري
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: "يجسد الممتقى مدى حرص وتركيز الجيات ، فعّمق قائالً الميندس مشعل الشمري، مدير مجمس قطر لممباني الخضراء أما
وتطبيقو نموذج االستيالك المسؤول لمطاقة التوعية وتعميم الطاقة عن طريق استخدام قطر عمى ترشيد دولة المعنية في 

 ".الدولةفي 
 

ممارسات أفضل تبني وأضاف الشمري بقولو: "يمتزم مجمس قطر لممباني الخضراء وأعضاؤه بتبادل المعرفة والخبرات و 
تقف عائقًا دون التي الطاقة سيساعد الدولة عمى مواجية التحديات استخدام بأن ممتقى ترشيد  عمى يقين وأناستدامة. اال

 ".المنطقةقطر و  دولة ، وتوفير بيئة صحية ومستدامة في2030رؤية قطر الوطنية  تحقيق
 

"يبذل معيد قطر لبحوث البيئة ومن جيتو، قال الدكتور محمد خميل، المدير التنفيذي لمعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة: 
الطاقة والمياه. ويحرص المعيد عمى تقديم المساعدة وتسريع تطبيق  التحديات في مجاليوالطاقة جيودًا حثيثة لمتغمب عمى 

عبر تقديم الحمول  ،بالتكامل مع شبكة الكيرباء الرئيسية أو بصورة مستقمة عنيا تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية وتخزينيا
لتقميص الكمفة مطموب أمر مصادر الطاقة المتجددة واستغالل الطاقة استخدام العممية والتقنية واليندسية المالئمة. وترشيد 

 ".وتعزيز البيئة ومنح دولة قطر ميزة اقتصادية تنافسية
 

 تعليق الصور

السيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، يفتتح ورشة العمل "ترشيد الطاقة" التي تستضيفيا   1 :صورة
  غرفة قطر لمتجارة والصناعة

الميندس مشعل الشمري، مدير مجمس قطر لممباني الخضراء، يوضح رؤية المجمس ومبادراتو لدعم ترشيد  2: صورة
 الطاقة في قطر

دكتور محمد خميل، المدير التنفيذي لمعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة، يمقي كممة في الورشة في األسبوع ال 3: صورة 
 الماضي

المشاركون في ممتقى ترشيد الطاقة الذي يستضيفو كل من مجمس قطر لممباني الخضراء وغرفة التجارة الدولية  4: صورة
 قطر ومعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة –

 -انتهى- 
 

  :لمعرفة المزيد من المعمومات، يرجى التواصل مع
 عابد شرزاي
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abeds@bljworldwide.com 
 8259 7021 974+جوال: 

 
 

 نبذة عن مجلس قطر للمباني الخضراء:
أعضائيا، ويسعى المجمس إلى توفير الخبرات وتشجيع التعاون يعتبر مجمس قطر لممباني الخضراء، منظمة غير ىادفة لمربح وتعتمد عمى جيود 

في اتباع ممارسات مستدامة لتصميم وتشييد مبان خضراء في دولة قطر. كما ييدف مجمس قطر لممباني الخضراء أيضا إلى دعم الصحة العامة 
ستدامة البيئة والعنصر البشري، واألمن االقتصادي في دولة قطر لألجيال القادمة.  وا 

بموجب مرسوم وقعتو صاحبة السمو  2002وقد أعمن رسميا عن تأسيس مجمس قطر لممباني الخضراء ، كعضو في مؤسسة قطر ، في العام 
ع الشيخة موزا بنت ناصر، لمساعدة قطر في رحمتيا نحو تأسيس مرحمة ما بعد النفط والغاز وتعزيز االقتصاد القائم عمى المعرفة، ألجل مجتم

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

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

 ومؤسسات اعالمية.
ية، وعقد منتديات ويقوم مجمس قطر لممباني الخضراء بدور فاعل في تنظيم العديد من ورش العمل، وتنظيم حمالت توعية، وندوات تعريفية وتدريب

  www.qatargbc.org لمعرفة المزيد، زوروا موقعنا: وجمسات لمتواصل مع ذوي التوجيات الفكرية المتشابية.

 

 قطر –نبذة عن غرفة التجارة الدولية 

وىي أكبر منظمة في العالم تضطمع بميام األعمال والتجارة وتمثل  – ممثل غرفة التجارة الدولية في باريس قطر ىي –غرفة التجارة الدولية 
 بمدًا حول العالم. 120مميون شركة وغرفة تجارة وجمعيات أعمال ألكثر من  5.6مصالح أكثر من 

، فإنيا تعمل عمى تطوير مصالح مجتمع األعمال القائم في قطر  قطر ىي بمثابة الجية الوحيدة التي تمثل –وباعتبار أن غرفة التجارة الدولية 
  وتعزيز فرص التجارة واالستثمار بين قطر ومجتمعات األعمال الدولية، وذلك عن طريق استخدام الشبكة الفريدة لغرفة التجارة الدولية.

ت الحكومية وقطاع قطر تعتبر بمثابة الجسر الذي يعمل عمى مد حبال التواصل بين الجيا –فعمى الصعيد المحمي، فإن غرفة التجارة الدولية 
 األعمال، وذلك في اتجاه صنع وقيادة بيئة صديقة وصالحة لألعمال.

قطر تمثل مجتمع األعمال في قطر في االجتماعات عمى المستوى الثنائي واالقميمي والمتعدد  –أما عمى الصعيد الدولي، فإن غرفة التجارة الدولية 
 ، ويشمل ذلك المحافل الدولية مثل ىيئة األمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية وقمة العشرين.األطراف، وذلك بغرض الترويج وتوسيع فرص التجارة

 iccqatar.org.www لمزيد من المعمومات حول عضوية غرفة التجارة الدولية قطر الرجاء زيارة الموقع االلكتروني
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