
 

 

 السنويالتكرٌم فً حفل 

 رسم خطة الموسم المقبلٌالخضراء  مبانًمجلس قطر لل

 
بجهود المتطوعين  مجلس قطر للمباني الخضراءأشاد  – (3102ٌونٌو  32الدوحة، قطر )

وتفااانيهو والخهمااهو ل ضاايا اللفاااب علااد البياااا ودور ااو التبياار أااي رأاا  التوعيااا ب  ميااا 
 طاع الع ارات واإلنشاء أي قطر. االستداما أي ق

 وشاارك للماتتمرات الاوطني قطر مرتزأي الذي أقيو  السنوي التتريو لفلخهل جاء ذلك 
 .نيوالمتطوع األعضاءعدد تبير من  أيه
 

، قاااه  الخضسراء للمبسانًمدٌر مجلسس قطسر  مشعل الشمري /مرح السيد ،المناسباوبهذه 
ور للغايا بما ألرزناه  ذا العاو من النجاازات ونجااح لاو يتان ليتل ان بادون جهاود "النني أخ

االنضاماو، وتاانوا شجعوا األعضاء علاد ، والفعاليات والمتتمراتوا نبمالمتطوعين الذين 
خباراتهو ومعاارأهو المتطوعاون تارس ليا  الخضاراء.  م  خباراء المباانيلل ا التوامل 

 "اما أي قطر.الوعي وبناء ث ا االستدلتعزيز 
 

النجاازات تبيارف أاي  الماضايا التسا  الشاهور خهلالخضراء  مجلس قطر للمبانيوقد ل ن 
، األنشاطا والمشااري  ومجموعاات العنايااعادد تبيار مان الترويج الستداما البياا من خهل 

عان  ا  ثاو ع اد ماتتمر الخضاراء بالفناادن العنايا مجموعاأطلن المجلس  2102أفي سبتمبر 

يومين لول العاادف تجدياد المبااني أاي لمدف البنيا التلتيا الخضراء أي قطر، ثو ورشا عمل 

الخضاراء أااي  مباااني، شاارك مجلااس قطار لل2102أااي ناوأمبر وديساامبر و. 2102أتتاوبر 

الجلسااا الثامنااا عشاار لمااتتمر األطااراي أااي اتفاقيااا األمااو المتلاادف اإلطاريااا لااول التغياار 
 لدولا.المناخي الذي ع د أي ا

 

جادول أعماال مجلاس قطار واألعضااء أاي تنفياذ ن يالمتطاوع، اساتمر دور 2102وأي عاو 

واجتماعاات مجموعاات العدياد مان ورا العمال التدريبياا ع اد من خهل الخضراء  للمباني
  علاد عادد مان ماذترات ياولملا ياوو باه ورن، والتوق، العنايا، والتفاالت ساعا األرض

 ر.التفا و، وغير ذلك التثي
 

وماان جهتااه، قااال الاادتتور نياال تياارك باتريااك، رااايس قسااو االسااتداما أااي متتاا  التخطاايط 
المالبا  المرتزي وعضو مجموعا العنايا بالفناادن الخضاراء ومجموعاا العناياا بالنفاياات 

الخضراء له دور ليوي أي الت ري  بين الجهات المعنيا ذات اال تماو  للمباني"مجلس قطر 



تي تسعد اللد تلويل قطر اللد متان أتثر استداما، أهو يض  األ اداي والرتى المشترتا ال
الواقعيااا والطمولااا للتعاماال ماا  المشااتهت وال ضااايا مثاال تفاااءف اسااتغهل المااوارد والعااادف 
التاادوير وعمليااات الفنااادن وت لياال انبعااا  التربااون. وبالتاادريج باادأنا نلاادد طاارن وأسااالي  

عرأا والعمل معا  علد تل ين األ داي أي رتيا قطر التعاون م  اللتوما ونسعد لتبادل الم

 ."2121الوطنيا 

 

ات العناياا التابعاا ، لاددت مجموعا2102بادأ أاي سابتمبر يأي الموساو التاالي، الاذي  ذا، و

علاد التاي ترتاز واألنشاطا  الفعاليااتإلقاماا معيناا  الخضاراء شاهورا   لمجلس قطر للمباني
هن دليل البنيا التلتيا سيتو الطالم بل المستداما. أفي سبتمبر  انياألبمن قضايا معينا قضيا 

بااروف شاارتا مجلااس والبااين الااذي ي اااو بالتعاااون  "بيتنااا"مشااروع الخضااراء، أيمااا ساايرل  
علااد أساااس  -بال اااطنين  "تهرماااء" المتسسااا العامااا ال طريااا للتهرباااء والماااءوالع اريااا 
 أي قطر قبل نهايا العاو.لطاقا لأيه "باسيي  اوس" موأرف أي أول  -تجريبي 

 
التسااوين أااي اإلدارف الخضااراء وعضااو مجموعااا العنايااا ف دياااال خياارد، مااديرت وماارل

أاي الخضراء  للمبانيمجلس قطر أي مهما مجموعات العنايا تتمثل بالمدارس الخضراء  "
ا المتخممااين الااذين قااد ال تااتف لهااو الفرمااال طاااع بااين خبااراء المنااتبو تسااهيل التواماال 

ل األأتاار والطاهن دتبااف بمشارتتي أي  ذا التيان الاذي يعمال علاد أخورجد للم ابلا. النني 
المبااني انتشاار جهود لتعزياز لقطر بلاجا اللد مثل  ذه اوالمبادرات التي تروج لهستداما. 

، مماا يساهو مثل استخداو الطاقاأيما يتعلن ب ضايا العادف تغيير السلوك اإلنساني و الخضراء
 المباني الخضراء".الطاقا أي جذري أي زيادف ترشيد بشتل 

 
علااد تنفيااذ رتيااا مجلااس قطاار  وتجاادر اإلشااارف اللااد أن عاادد ماان مجموعااات العنايااا تعماال

الخضااراء، أبرز ااا مجموعااا العنايااا بالنفايااات الماالبا، ومجموعااا العنايااا بالمياااه،  للمباااني
ومجموعا العناياا بالبنياا التلتياا الخضاراء، ومجموعاا العناياا بالطاقاا، ومجموعاا العناياا 
بالفنادن الخضراء، ومجموعا العنايا بالمدارس الخضراء ومجموعا العنايا باددارف المبااني 

 لعنايا بنبو ت ييو وتمنيي المباني.المليا، ومجموعا ا
 

  –انتهد  -
 

 لمعرفة المزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال بـ:
 رشا رفعت

rashar@bljworldwide.com 

 8254 7021 974+جوال: 
 

 
 :الخضراء للمبانً قطر مجلس عن نبذة

 أعضااااها، جهااود علااد وتعتمااد للااربف  ادأااا غياار منبمااا الخضااراء للمباااني قطاار مجلااس
 بيايااا مسااتداما ممارسااات اتباااع أااي التعاااون وتشااجي  ال يااادف تااوأير اللااد المجلااس ويسااعد



 العاماا المالا دعاو اللاد أيضاا مجلاسال يهادي تماا. قطر أي خضراء أبنيا وتشييد لتمميو
 . قادما ألجيال قطر دولا أي االقتمادي واألمن البشري، والعنمر البياا، واستداما

 

 ، بموج 2112 أي عاو قطر بمتسسا تعضو الخضراء رسميا   ابنيلأل قطر وت سس مجلس

 نلااو رللتهااا أااي قطاار لمساااعدف ناماار، بناات مااوزا الشاايخا الساامو مااالبا وقعتااه مرسااوو
 . ت دمي مجتم  ألجل المعرأا، علد ال ااو واقتماد والغاز، النفط بعد ما مرللا ت سيس

 

 تدير مختلفا دولا 01 من شبتا اللد قطر تنضما الخضراء، ابنيلأل قطر مجلس خهل ومن

 .الخضراءللمباني  العالمي المجلس مبلا تلت الخضراءللمباني  وطنيا مجالس
 

 ع اريين، ومطورين اللتوما عن ممثلين أعضااه بين الخضراء ابنيلأل قطر مجلس ويضو
 ومتسسااات وماوردين، ومماانعين وم ااولين، واستشااريين، مراأاان، وماديري ومساتثمرين،

 تتنولوجياا،/  اتمااالت وشرتات ماليا، خدمات وشرتات مهنيا، وشرتات وغازيا، نفطيا
 .العهميا ومتسسات وأتاديميين،

 
 وتنبايو العمال، ورا مان العدياد تنبيو أي أاعل بدور الخضراء انيبلأل قطر مجلس وي وو

 ذوي ماا  للتواماال وجلسااات منتااديات وع ااد وتدريبيااا، تعريفيااا وناادوات توعيااا، لمااهت

 .www.qatargbc.org  موقعنا زوروا المزيد، ولمعرأا. المتشابها الفتريا التوجهات
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