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 االستدامةبرنامجًا أكاديميًا في يقدمان مجمس قطر لممباني الخضراء وجامعة حمد بن خميفة 
االستدامة الطريق أمام ازدهار ممارسات الحفاظ عمى البيئة في المستقبل الدراسات العميا في يمهد مقرر 

 المؤهمةالبشرية والموارد من خالل إعداد الكفاءات 
 

عيكض ، بالمديني  العلييميي  في ندوة عقدت األسبوع الماضي فيي مكزيا الطي ب – 5102ديسمبر 7 الدوحة، 
في مؤسس  قطيك ليعكبيي  واللييوت وعنميي  عضو مجيس قطك ليمباني الخضكاء وجامل  حمد بن خييف ، وز هما 
الييين يدكسيون طي ب الدكاسيات الليييا أعيدها المجعمع، مجموع  مين الماياكيع البحةيي  الم مي  حيوت امسيعدام  

البيئي  " الماجسيعيك واليدزعوكا ي لبكنيام  " ضمن عقييم ت العحضيك وأساسياع ا "أدوات امسعدام  األزاديميالمقكك 
 زيي  الليوت وال ندس  بجامل  حمد بن خييف ." اليي عقدمه المسعدام  والطاق  المسعدام 

 
يليد  مجييس قطيك ليمبياني الخضيكاء، إليد مسياعدة "أدوات وأساسيات امسعدام " اليي  األزاديميي دف المقكك 

ق ماياكيع امسيعدام  الفلالي  امسيعدام  واألدوات العيي عمزين ت مين عطبييعيد ف ت مبادئ ط ب الدكاسات اللييا 
أحد ج ود مجيس قطيك ليمبياني الخضيكاء علياا كسيال   األزاديميمساكاع ت الم ني  المخعيف ، ويمةت المقكك في 

ميين خيي ت  0000مؤسسيي  قطييك الكامييي  إلييد إنايياء مجعمييع معقييدت ومادهييك، ودعييت عحقيييق كؤييي  قطييك الوطنييي  
   علييمي  وبحةي  وعوعوي  عساهت في العنمي  المسعدام  في قطك".بكام
 

زيمي  أميات فكييق الدزعوك أليزس أماعو، كئيس امسعدام  في مجيس قطك ليمباني الخضكاء، وخ ت الندوة، ألقد 
لقاء المحاضيكات فيي المقيكك  قيات ، و حيوت امسيعدام األزياديمي من خبكاء امسعدام  اليين يااكزون بالعدكيس وا 

مةيت جاملي  حميد بين لجاملي  أهت المسياهمات العيي يمزين أن يقيدم ا مجييس قطيك ليمبياني الخضيكاء من : "في ا
ف يت خكيجيي البكنيام  لقيد أصيب  هي إقام  حيق  وصت بيين الجامليات األزاديميي  والمؤسسيات الخاصي . خييف  

زنيييا ننايييد النجييياق فيييي عطبييييق والعلاميييت مل يييا بصيييوكة عمييييي  ضيييكوكة ميحييي ، إيا محعياجيييات القطييياع الخييياص 
 مبادكات امسعدام  وعنفييها".

 
وأضيياف الييدزعوك أميياعو: "يعحييعت عيييد قطييك فييي المسييعقبت القكيييب والبليييد أن علمييت عيييد إعييداد مجموعيي  ميين 
الخكيجين وباحةي الدكاسات الليييا الييين ليدي ت ف يت عمييق بامسيعدام  ويسيعطيلون عطبييق ملياكف ت فيي البيئيات 
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طكي . ويس ت علاون مجيس قطك ليمباني الخضكاء مع المؤسسات مةت جامل  حميد بين خييفي  فيي والظكوف الق
 يخيكة فزكي  عساعد عيد النمو المسعدات في قطك عيد المدى البليد".إنااء 

 
ومن جانبه، قات الدزعوك ملمك زوش، أسعاي ومنسق قست امسعدام  في زيي  الليوت وال ندسي  بجاملي  حميد بين 
خييفييي : "عمةييييت بيييكام  جامليييي  حميييد بيييين خييفيييي  ليماجسيييعيك والييييدزعوكا  فيييي امسييييعدام  إضييياف  م ميييي  لمجموعيييي  

 ييي  وج  م  أصييييي  إجيييكاء أبحييياث الاييي ادات والميييؤه ت العيييي عقيييدم ا الجاملييي ، وسيسيييعطيع الطييي ب فيييي البكنيييام  
 الميح  في البيئ  في قطك والمنطق  بأسكها".عكزا عيد قضايا امسعدام  

وأضاف قائً : "والمياة األهت في هي  البكام  أن ا علعمد عيد مين   معليدد العخصصيات يعيي  ليطي ب الفكصي  
واللميييي  العييي عواجييه دوليي  قطييك  العلاميت مييع اييكزات القطيياع الخيياص، وازعسيياب ف ييت عمييق بالعحييديات الحالييي 

 في مجات امسعدام ".
 

، ضمن عكزياها عيد عحديات العنمي  الزبكى في قطك والمنطق  جديك باليزك أن جامل  حمد بن خييف 
قد أطيقت مؤخكًا بكنامجين ليماجسعيك والدزعوكا  في البيئ  المسعدام  والطاق  المسعدام  في إطاك واللالت، 
الباكي  العي عمةت الكزياة األساسي  إلنااء امقعصاد القائت عيد ل سعةماك في إعداد وعأهيت المواكد السلي 

 لمسعدام  عيد المدى الطويت في قطك.العنمي  ااسعمكاك الملكف  وضمان 
 
 

 تعميق الصور
مبيياني الخضييكاء وجامليي  حمييد بيين الطيي ب وخبييكاء امسييعدام  خيي ت النييدوة العفاعيييي  العييي اسعضيياف ا مجيييس قطييك لي :0الصووور  

 خييف 
أحد الط ب في بكنام  امسعدام  في جامل  حمد بن خييف  يقدت ماكوعه البحةي حيوت أساسييات : 5الصور  

 امسعدام  في قطك 
 
 

 **انع د**
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 :الخضراء لممباني قطر مجمس عن نبذ 
 المجييس ويسيلد أعضيائ ا، ج يود عييد وعلعميد ليكب  هادف  غيك منظم  الخضكاء، ليمباني قطك مجيس يلعبك
 دولييي  فييي خضييكاء مبيييان وعاييييد لعصييميت مسييعدام  مماكسيييات اعبيياع فييي العليياون وعايييجيع الخبييكات عييوفيك إلييد
 واللنصيييك البيئييي  واسييعدام  اللامييي  الصيييح  دعييت إليييد أيضييياً  الخضييكاء ليمبييياني قطيييك مجيييس ي يييدف زميييا. قطييك

 .القادم  لألجيات قطك دول  في امقعصادي واألمن الباكي،
 0002 الليييات فييي قطييك، مؤسسيي  فييي زلضييو الخضييكاء، ليمبييياني قطييك مجيييس عأسيييس عيين كسييمياً  أعييين وقييد

 مكحيي  عأسييس نحيو كحيع يا فيي قطيك لمسياعدة ناصيك، بنيت ميواا الاييخ  السيمو صاحب  وقلعه مكسوت بموجب
 قطييك مجيييس خيي ت وميين عقييدمي، مجعمييع ألجييت الملكفيي ، عيييد القييائت امقعصيياد وعلايييا والغيياا اليينفط بلييد مييا

 عحيت الخضيكاء ليمبياني وطنيي  مجيالس عيديك مخعيفي  دولي  00 مين ايبز  إلد قطك انضمت الخضكاء، ليمباني
 .الخضكاء ليمباني اللالمي المجيس مظي 
 عقيياكيين ومطييوكين الحزوميي  عيين ممةيييين أعضييائه بييين يضييت الخضييكاء ليمبيياني قطييك مجيييس أن باليييزك جييديك

 وايييكزات وغاايييي ، نفطيييي  ومؤسسيييات وميييوكدين ومصييينلين ومقييياولين واسعاييياكيين مكافيييق وميييديكي ومسيييعةمكين
 .إع مي  ومؤسسات وأزاديميين، عزنولوجيا،/ اعصامت واكزات مالي ، خدمات واكزات م ني ،
 عوعييي ، حميي ت وعنظيييت اللمييت، وكش ميين اللديييد عنظيييت فييي فاعييت بييدوك الخضييكاء ليمبيياني قطييك مجيييس ويقييوت

 لملكفيي  .المعايياب   الفزكييي  العوج ييات يوي مييع ليعواصييت وجيسييات منعييديات وعقييد وعدكيبييي ، علكيفييي  ونييدوات
  www.qatargbc.org:موقلنا اوكوا المايد،

 

http://www.qatargbc.org/
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 :خميفة بن حمد نبذ  عن جامعة
 البحةيييي  الجامليييات إحيييدى المجعميييع وعنميييي  واللييييوت ليعكبيييي  قطيييك مؤسسييي  عضيييو خييفييي  بييين حميييد جاملييي  ع ليييد  

 خييفي  بين حميد جاملي  وعسيلد. ينوالمحيي ي يناليدولي   ايكزائ ا وبيين بين يا الفكيد العلاون عيد علعمد العي الناائ 
 وامزعاييياف، والعليييييت، الدكاسيييي ، المييين  فيييي ل يييا مةييييت م فيييكص عيييوفيك إليييد العلييميييي  المدينييي  فيييي موقل يييا مييين

 .امخعصاصات معداخي ال البكام  من مجموع  خ ت من ط ب ا لجميع والعلي ت
 

في زوكنيت وايت طب وزيي   قطك، في زومنولث فكجينيا جامل : خييف  بن حمد جامل  اكزاء قائم  وععضمن
 - جوكجعاون وجامل  قطك، في مييون زاكنيجي وجامل  قطك، في (أت أند إي) عزساس وجامل  قطك، 

 (سي إي أعش) وجامل  قطك، في نوكةوسعكن وجامل  قطك، في الدولي  الاؤون زيي  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .قطك في الجاملي  لندن وزيي   قطك، في باكيس

 
 


