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 االستدامة تحقيق بجيود المتعمقة والحمول العقبات يناقش

 الخضراء للمباني قطر مؤتمر من الثانية الدورة في التسجيل بدء

 

 الثانية دورةال في مشاركةمل التسجيل باب خضراءال لممباني قطر مجمس حتف :2102 أکتوبر 22،قطر الدوحة،
 آل حمد بنت ىند الشيخة سعادة من كريمة برعاية عقدت   التي ،2016 الخضراء لممباني قطر مؤتمر من

 الفترة خالل المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية رقط لمؤسسة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجمس رئيس نائب ثاني،
 .لممؤتمرات الوطني قطر مركز في نوفمبر 15 إلى 13 من

 "،المستدامة يةالمستقبم مدنال"ستتركز جمسات المؤتمر ىذا العام حول محاور المؤتمر الثالثة األساسية وىي 
 70 من أكثر مشاركة مؤتمرال يشيد أن توقعالم منو .حياة" أسموبك و"االستدامة "نحو اقتصاد مستدامو"

 تقديم باإلضافة إلى ،االستدامةب المتعمقة موضوعاتال من اكبير  اعددسيناقشون  المجاالت مختمف من متحدثًا
  .ةمعتمد تدريب المؤتمر وورش العمل كساعات حضور ساعات احتساب وسيتم .عمل ورش 4

 نجاحال بعد" :بقولو الفعالية، ىذه عمى ،الخضراء لممباني قطر مجمس مدير الشمري، مشعل الميندس وعّمق
 قطر برنامج حول أفكارىم وطرح لممشاركة المختصين ندعو ،األولى تونسخ في المؤتمر حققو الذي المبير

 ن نرحب بيم جميعاأ ويسعدنا والشيقة، الميمة المشاركات من كبيراً  عدداً  اليوم حتى استقبمنا لقد لالستدامة.
 ."في المؤتمر

 ست قام التي نشطةاأل من واسعة مجموعة في المشاركة بفرصة سيحظون الدورة ىذه في المشاركين أن ذكري  
 التي االنجازات أىم سيستعرض الذي ،2016 لالستدامة قطر أسبوع فعاليات ضمن المؤتمر ىامش عمى

 .الخضراء والمباني االستدامة مجال في الوطني المستوى عمى قطر دولة حققتيا

 :قائاًل  ،الخضراء لممباني قطر بمجمس اإلعالمي القسم رئيس يوسف، حمودة لسيدا عّمق الصدد، ىذا فيو 
يأتي أسبوع قطر لالستدامة في إطار الجيود التوعوية التي يقوم بيا مجمس قطر لممباني الخضراء، والتي "
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ترمي إلى تسميط الضوء عمى أىمية االستدامة كممارسة بين مختمف فئات المجتمع القطري. وييدف الحدث 
تحقيق أجندة قطر المتعمقة باالستدامة، إلى تشجيع الشراكة المجتمعية، والحث عمى العمل الجماعي من أجل 

 ".2030والتي تنص عمييا أىداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 

 ومشاركة مبعوثاً  500 من أكثر حضور شيدت قد الخضراء، لممباني قطر مؤتمر من األولى النسخة وكانت
  االستدامة. بتحديات المتعمقة المواضيع من باقة استعرضوا القطاعات، مختمف من مرموقاً  متحدثاً  48

 في ألعضاء الدول لمؤتمر والعشرين الثانية الدورة مع الحالي العام خالل مؤتمرال انعقاد موعد تزامنوي
 ستجمع والتي المغرب، في عقدىا المزمع (22 )كوب المناخ تغير بشأن المتحدة لألمم اإلطارية االتفاقية

 عمى االستدامة مواضيع لمناقشة والعالميين المحميين القرار وأصحاب والمختصين المتحدثين من نخبة
 دولي.ال صعيدال

 مساىمةوال المجتمع، تقدم لتعزيز الرامية قطر مؤسسة رسالة دعم إلى الخضراء لممباني قطر مجمس سعىوي
 قطر بدولة المجتمع في ونشرىا االستدامة ثقافة ترسيخ خالل من 2030 الوطنية قطر رؤية تحقيق في

 الموقع زيارة يرجى المؤتمر، عن المعمومات من المزيد لمعرفة .المحيطة والدول
http://www.qatargbc.org/conference/home.. 

 الرابط بزيارة التكرم يرجى ،ةلالستدام قطر أسبوع في لممشاركة والتسجيل المعمومات من المزيد عمى متعرفل
  http://qatargbc.org/conference/qsw التالي:

 تعليق الصور

 المشاركون في المؤتمر األول لمجمس قطر لممباني الخضراء، الذي ن ظم خالل العام الماضي. :1صورة 

 

 - انتهى -

 

http://www.qatargbc.org/conference/home
http://www.qatargbc.org/conference/home
http://qatargbc.org/conference/qsw
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 االتصال: يرجى المعلومات، من للمزيد

 شيرزاي عابد

abeds@bljworldwide.com 

+974 7021 8259  

 

 :الخضراء للمباني قطر مجلس عن نبذة

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

 الشيخة السمو صاحبة وقعتو مرسوم بموجب 2009 العام في قطر، مؤسسة في كعضو ، الخضراء لممباني قطر مجمس تأسيس عن رسمياً  أعمن وقد
 ومن تقدمي، مجتمع ألجل المعرفة، عمى القائم االقتصاد وتعزيز والغاز النفط بعد ما مرحمة تأسيس نحو رحمتيا في قطر لمساعدة ناصر، بنت موزا

 العالمي المجمس مظمة تحت الخضراء لممباني وطنية مجالس تدير مختمفة دولة 80 من شبكة إلى قطر انضمت الخضراء، لممباني قطر مجمس خالل
 .الخضراء لممباني

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

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