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من قطر وسائر أرجاء العالممشارك  055بحضور أكثر من   

 المؤتمر األول لممباني الخضراء في قطر انطالق 
 

مجمس قطر لممباني الذي ينظمو  شيدت الدوحة اليوم انطالق المؤتمر األول لممباني الخضراء. 6500أبريل  62الدوحة، 
ستدور  ، حيثفي معرض قطر الوطني لممؤتمراتوذلك الخضراء، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

فعاليات ىذا المؤتمر خالل اليومين المقبمين، بحضور مئات الخبراء والباحثين واألكاديميين الكبار في مجال البيئة 
يجاد البيدف واالستدامة،   حمول لمتحديات البيئية الممّحة التي تواجييا دولة قطر والمنطقة. تقييم وا 

 عبر ،المستدامة التنمية تعزيز إلى الرامية قطر مؤسسة رسالة الخضراء لممباني قطر مجمس يدعم المؤتمر، ىذا خالل منو 
نشائيا المباني تصميم في لمبيئة الصديقة مممارساتل ترويجال  القائم االقتصاد بناء خالل من االقتصادي التنوع وتحقيق ،وا 

 .0000 الوطنية قطر برؤية وارد ىو كما ،المعرفة عمى

 القطرية، السياحة وىيئة الخضراء لممباني قطر مجمس إدارة مجمس رئيس الميندي، عيسى الميندس شرح جيتو، ومن
 في االستدامة تحديات مواجية في متوازنة مقاربة الخضراء لممباني قطر مجمس يعتمد: "، قائالً المؤتمر ىذا لدور رؤيتو
 ىو المعنيين مع الشراكات وبناء والتوعية والتعميم واالبتكار البحوث مجاالت في الجيود تضافر بأن نؤمن فنحن. قطر

 الخضراء لممباني قطر مؤتمر بأن شك وال. واإلقميمي المحمي المستويين عمى االستدامة أىداف لتحقيق األمثل الطريق
 ".األىداف ىذه لتحقيق االستدامة لصناعة المنشود المنبر سيوفر

تعتبر المباني "”: "فقال الخضراء، لممباني المتحدة الواليات مجمس ومؤسس التنفيذي الرئيس فيدريزي، ريك السيد أما
تقمص  الخضراء بمثابة تتويج لمقرارات الصائبة في عالم األعمال وفي الحفاظ عمى البيئة وتقميص البصمة البشرية. ومع

المسافات في كوكبنا، وندرة الموارد الطبيعية، وتوسع التجارة والتكنولوجيا، فقد بات واضحًا أنو بالرغم من محمية ىذه 
القرارات، مبنى واحد ومنزل واحد ومدرسة واحدة ومستشفى واحد، يبقى التأثير عالميًا. وتدرك مؤسسة قطر ومجمس قطر 

ف مجمس الواليات المتحدة لممباني الخضراء بالعمل معيما لدعم التزاميما الراسخ لممباني الخضراء ذلك، ومن ىنا يتشرّ 
بالترويج ألفضل الممارسات الخضراء والبيئة التحتية المستدامة، وىو ما يتمخص بالعمل عمى تحقيق رفاىية البشر وحماية 

 ".الموارد الطبيعية ودعم النمو االقتصادي في آن معاً 
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 باسيف" نموذج ىي ساسيةأ محاور ربعةأ إطار في الميمة قضاياال من جممة المقبمين اليومين خالل المجتمعون وسيناقش
عادة إفريقيا، وشمال األوسط الشرق في "ىاوس  المستقبل ومدن الكربونية، البصمة وقياس الدوحة، مدينة تحديث وا 

 . المستدامة

 في تزال ال وىي ،%00 بنسبة الطاقة استيالك تقميص إلى "ىاوس باسيف" لنموذج األولى القطرية التجربة وتيدف
 خالل عمييا الضوء تسميط سيتم حيث قطر، في االستدامة صناعة مجال في ىامة خطوة تمثل لكنيا االختبارية، مراحميا
 .بالمؤتمر التدريبية الورش

 عمى الخضراء، المباني مجال في العمالقة المشاريع وجدوى أىمية العمل ورش ستدرس الرائدة، التجربة ليذه وباإلضافة
 . لوسيل ومدينة الدوحة، قمب – مشيرب مشروع نسق

 حيث ،مساءً  0:00حتى  صباحاً  0:00 الساعة من لمعامة مفتوحاً  سيكون ممؤتمرل صاحبالم المعرض أن بالذكر جدير
 تفاعمياً  منبراً  المعرض ىذا ويوفر. قطردولة ب الخضراء المباني مجال في االبتكارية الحمول أىم من باقة سيستعرض

 .المعرض وزيارة المشاركة عمى المجتمع أفراد جميع المؤتمر ويحث. االستدامة خبراء مع واألفكار اآلراء وتبادل لمتعارف

– انتهى -  

 

 لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال:

 عابد شيرزاي

abeds@bljworldwide.com 

+974 7021 8259  

 

 نبذة عن مجمس قطر لممباني الخضراء:

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

 وقعتو مرسوم بموجب 0000 العام في قطر، مؤسسة في كعضو ، الخضراء لممباني قطر مجمس تأسيس عن رسمياً  أعمن وقد
 القائم االقتصاد وتعزيز والغاز النفط بعد ما مرحمة تأسيس نحو رحمتيا في قطر لمساعدة ناصر، بنت موزا الشيخة السمو صاحبة
 تدير مختمفة دولة 00 من شبكة إلى قطر انضمت الخضراء، لممباني قطر مجمس خالل ومن تقدمي، مجتمع ألجل المعرفة، عمى

.الخضراء لممباني العالمي المجمس مظمة تحت الخضراء لممباني وطنية مجالس  
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 مرافق ومديري ومستثمرين عقاريين ومطورين الحكومة عن ممثمين أعضائو بين يضم الخضراء لممباني قطر مجمس أن بالذكر جدير
/ اتصاالت وشركات مالية، خدمات وشركات مينية، وشركات وغازية، نفطية ومؤسسات وموردين ومصنعين ومقاولين واستشاريين
.اعالمية ومؤسسات وأكاديميين، تكنولوجيا،  

 وتدريبية، تعريفية وندوات توعية، حمالت وتنظيم العمل، ورش من العديد تنظيم في فاعل بدور الخضراء لممباني قطر مجمس ويقوم
.المتشابية الفكرية التوجيات ذوي مع لمتواصل وجمسات منتديات وعقد :موقعنا زوروا المزيد، لمعرفة   www.qatargbc.org  

 

 

http://www.qatargbc.org/

