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البيئة واالستدامة عنوان التنمية املتوازنة
ــدول والـــشـــعـــوب بـــاآللـــيـــات الــتــي  ــ يـــقـــاس تـــقـــدم الــ
تتعاطى بها مع االشتراطات البيئية، وبقدرتها 
على الــحــفــاظ على بيئة سليمة ونظيفة وعلى 
املوارد الطبيعية، انطالقًا من العالقة الوثيقة بني 
ــوارد بيئية  التنمية والــبــيــئــة.. فــال تنمية دون مـ

مستدامة.. أي باختصار ال حضارة بال بيئة.
مــن هنا ووفـــق مقاييس ومعايير عاملية، تبدو 
دولة قطر في مرتبة متقدمة على مستوى العالم 
في تراتبية قائمة الدول األكثر تطبيقًا إلجراءات 
االستدامة البيئية، وتكاد تكون بال منازع في هذا 
املــجــال على املستوى العربي واإلقليمي.. وهــذا 
ليس كالمًا إنشائيًا وشـــّدا معنويا في مضمار 

ال ينفع فيه اإلنشاء وال الشعارات الجوفاء كما 
تفعل دول أخرى.

ثمة وقائع تؤكد إيــالء دولــة قطر اهتمامًا الفتًا 
باملسائل البيئية واالستدامة في الحاضر الراهن 

كتوطئة آمنة ملستقبل األجيال القادمة، من أجل 
تــوفــيــر حـــيـــاة صــحــيــة ســلــيــمــة بــمــعــايــيــر بيئية 

صحيحة.
والــبــدايــة كــانــت بالقانون رقــم (30) لسنة 2002 

الخاص بحماية البيئة، كما تأتي إستراتيجية 
االستدامة البيئية 2017 2022- وهــي التي تعد 
مــن أهـــم ركــائــز إســتــراتــيــجــيــة التنمية الوطنية 
الثانية لــدولــة قطر 2018-2022، لتؤكد أن قطر 
كانت سباقة إلى وضع االعتبار البيئي في رأس 
قائمة أولويات الدولة، وهذه ميزة وعالمة فارقة 

عن الكثير من دول املنطقة.
ــة مــتــخــصــصــة، قــطــاع  ــيـ وتــصــنــف مــنــظــمــات دولـ
االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة فـــي قــطــر كـــواحـــد مـــن أهــم 
الــقــطــاعــات الــتــي تـــم تــنــاولــهــا فـــي إستراتيجية 
التنمية الوطنية األولى لدولة قطر -2011 2016، 
ــذي تـــم تــطــويــره طــبــقــًا لـــرؤيـــة قــطــر الوطنية  ــ والـ
2030 التي تعتبر التنمية البيئية إحدى الركائز 

األساسية لبناء الوطن.

الدوحة - الشرق



من يدفع الفاتورة ؟؟..هذا هو السؤال الصعب الذي 
بـــات الــتــحــدي األكــبــر أمـــام الــعــالــم الـــيـــوم.. واملــســألــة 
ليست حربا وال زالزل وال أوبــئــة، بــل نتائج تشبه 
الـــكـــوارث مجتمعة.. يــجــري تسديد  نــتــائــج كــل تــلــك 
فــاتــورتــهــا بــالــتــقــســيــط ولــيــس دفــعــة واحــــــدة.. إنــهــا 

فاتورة التدهور البيئي.
الخطر محدق منذ عقود، ورغم أن منظمات دولية 
ــذار، إال أن اإلجــــراءات العالجية  قــرعــت أجـــراس اإلنــ
واالحـــتـــرازيـــة تــبــدو أكــثــر بــطــئــًا مـــن تـــســـارع عجلة 
الــتــقــهــقــر الــبــيــئــي، وهــــو مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف كــبــيــرة 
مــن الــوصــول إلـــى نقطة الـــالعـــودة واســتــحــالــة رتــق 
ــي املــــــوارد  ــات الــعــمــيــقــة الـــتـــي حــصــلــت فــ ــتـــشـــوهـ الـ

الطبيعية والبيئية. 

تقهقر شامل
عّرفت إستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من 
الكوارث .. التدهور البيئي بأنه "تقلص قدرة البيئة 
عــلــى تــلــبــيــة األهــــــداف واالحـــتـــيـــاجـــات االجــتــمــاعــيــة 
"الــتــدهــور  البيئي هــو عــبــارة عــن تقهقر  والبيئية 
الــعــنــاصــر واملــقــومــات الطبيعية، بسبب اســتــنــزاف 
املــوارد مثل الهواء واملــاء والتربة، األمر الذي يؤدي 
البرية..  البيئية وانقراض الحياة  إلى تدمير النظم 
ــنـــاصـــر هــــي عـــدد  ــآلــــف ثــــالثــــة عـ ويــــحــــدث بـــســـبـــب تــ
الــســكــان الــكــبــيــر واملـــتـــزايـــد، والـــزيـــادة املــســتــمــرة في 
النمو االقتصادي أو نصيب الفرد من الثراء، وآثار 

استنفاد املوارد والتقنيات امللوثة.
 وهو واحد من التهديدات العشرة التي حذر منها 
رسميًا فــريــق األمـــم املــتــحــدة رفــيــع املــســتــوى املعني 
بــالــتــهــديــدات والـــتـــحـــديـــات والــتــغــيــيــر.. ولــلــتــدهــور 

البيئي العديد من األنواع.

الغنم بالغرم
املــــــــــــــــوارد  تــــــــلــــــــوث  إن 
ــــح مــن  ــبـ ــ الـــبـــيـــئـــيـــة، أصـ
املــشــاكــل ذات األولــويــة 
فــــي عـــاملـــنـــا الــصــنــاعــي 
ــوم، وهــــــي مــشــكــلــة  ــ ــيــ ــ ــ ال
تــــــعــــــود إلــــــــــى الــــنــــظــــرة 
الــــــــقــــــــاصــــــــرة أو غـــيـــر 
ــتـــي مــيــزت  الـــرشـــيـــدة الـ
ســيــاســات اإلنـــتـــاج في 
املاضي،  التي لم تعتبر 
البيئة موردًا اقتصاديًا 
وطنيًا، ينبغي التبصر 

فــــي اســـتـــغـــاللـــه وتــرشــيــد 
استهالكه، وأدت إلى عدم تحقيق االستغالل األمثل 
للموارد الطبيعية، وترتب ذلك على التيقظ ألبعاد 
هذه املشكلة وانعكاساتها، حتى أضحت مكافحة 
التلوث من أهم األهداف الوطنية للدول الصناعية، 
ــبـــرامـــج ذات الــنــفــقــات الــبــاهــظــة،  وخــصــصــت لـــه الـ
وهــــذا املــوقــف الـــواعـــي أمــلــتــه حــقــيــقــة،  كـــون نفقات 
املــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة مــن الــتــلــوث أقـــل بكثير من 
تكلفة تنقيتها بعد حــدوث التلوث، أي أن الوقاية 
أقل ثمنًا من العالج، ولهذا وبينما يتباهى معظم 
البشر باإلنجازات الحضارية خالل القرون القليلة 
املاضية، نتيجة االكتشافات العلمية واالختراعات 
التقنية، نجد هــنــاك كثيرًا مــن البشر ممن يعتقد 
أن الــعــالــم الــيــوم لــم يــتــقــدم بــل تــدهــور فعلى الــرغــم 
من النمو وتراكم الثروات، إال أن دول العالم فشلت 

في تحقيق أهداف األمم املتحدة اإلنمائية لأللفية، 
خاصة تقليص الفقر والجوع بسبب األزمات املالية 
وأزمات الوقود والغذاء وانحدار مؤشرات التنمية، 
وزاد عدد الفقراء ليفوق املليار نسمة، أي ما يعادل 
ســـدس ســكــان الــعــالــم، وبــالــتــالــي يـــحـــاول املجتمع 
الدولي أن يجدد التزامه بمعاودة املحاولة ملعالجة 
القضايا األساسية، التي تواجه التنمية وأبرزها 
القضاء على الفقر، والــجــوع، واالستدامة البيئية، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــحـــديـــا يــتــطــلــب اإلصـــــــالح بــمــشــاركــة 
دولــيــة، ومــفــاهــيــم جــديــدة مــبــتــكــرة، مــثــل االقــتــصــاد 
األخضر الذي يربط بني النشاط االقتصادي للبشر 
والــنــظــام البيئي الطبيعي، وبــالــتــالــي معالجة أي 
تغيير في املسار الطبيعي لعناصر البيئة، بحيث 
ال ينبغي أن يأتي تطوير وتنمية االقــتــصــاد على 
حساب نظم البيئة التي 
تحافظ على االقتصاد 

وعلى حياة البشر.

خطر داهم
الـــواقـــع أن عــــدد ســكــان 
يــتــزايــد بشكل  األرض 
ــا يــســهــم فــي  ــريــــع، مــ ســ
تــســارع تــدهــور البيئة 
بشكل كبير.. وذلــك ألن 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــة االحــ ــيـ ــهـ شـ
الـــبـــشـــريـــة تــتــســبــب فــي 
اضـــــــــطـــــــــراب الــــــــتــــــــوازن 
الطبيعي للبيئات، وفي 
كــل منطقة هــنــاك مــؤشــرات 
يكن الركون إليها في قياس مستويات الضرر الذي 
لحق بالعناصر البيئية،  ويعد ابيضاض املرجان 
الشامل أحد األمثلة على مشكلة كبيرة وتكبر، وعلى 
الــرغــم مــن أنــه يمثل نــمــوذجــًا سريعًا وواســعــًا على 
الــتــدهــور البيئي فــإن ابيضاض املــرجــان ليس أمــرًا 
مستغربًا، بل يتوافق مع عديد من التغيرات التي 
أنــحــاء  الــبــيــئــات الطبيعية بجميع  تــحــدث اآلن فــي 

األرض.
 أما تدهور وموت الغابات فيتم تعريفه على نطاق 
واســع بأنه انخفاض في قــدرة الغابات على تقديم 
خدمات النظم البيئية مثل تخزين الكربون وإنتاج 
املنتجات الخشبية، وذلك نتيجة التغيرات البشرية 
والــبــيــئــيــة.. ولــقــد أصــبــحــت مــقــابــر األشــجــار مشهدًا 

مألوفًا. 

التحدي األخطر
بــــات اســـتـــنـــزاف مـــــوارد املـــيـــاه الــعــذبــة عــلــى األرض 
عـــنـــصـــرًا رئــيــســيــًا مــــن عـــنـــاصـــر الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي، 
املــيــاه على  املــيــاه العذبة مــن إجمالي  وتبلغ نسبة 
األرض نــحــو ٢٫٥ فــي املــائــة، والــبــقــيــة مــيــاه مالحة، 
وتتجمد ٦٩ فــي املــائــة مــن املــيــاه العذبة على القمم 
الــجــلــيــديــة الــواقــعــة فــي الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الجنوبية 
وجـــزيـــرة جــريــنــالنــد، أي أن ٣٠ فـــي املـــائـــة فــقــط من 
نسبة املياه العذبة البالغة ٢٫٥ في املائة هي املتاحة 
لــالســتــهــالك.. وال شــك أن املــيــاه الــعــذبــة مــــورد مهم 
الــحــيــاة على األرض تعتمد فــي نهاية  للغاية، ألن 
األمر عليها.. حيث ينقل املاء املواد الغذائية واملواد 
الكيميائية داخل املحيط الحيوي إلى جميع أشكال 

الـــحـــيـــاة، ويـــحـــافـــظ عــلــى 
النباتات  حــيــاة كــل مــن 
والــحــيــوانــات، ويصوغ 
ــح األرض  ــ ــطـ ــ ــل سـ ــ ــكـ ــ شـ
ــــل وتــــرســــيــــب  ــبـــــر نـــــقـ عـــ
مــخــتــلــف املــــــواد،  يمكن 
ــة نــــضــــوب  ــ ــســـــألـ حـــــــل مـــ
املياه العذبة عن طريق 
ــود فـــي  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ زيــــــــــــــادة الــ
ــاه..  ــ ــيــ ــ املــ ــال إدارة  ــ ــجـ ــ مـ
الــتــقــديــرات إلى  وتشير 
أن واحـــدًا مــن كــل ثالثة 
ــكـــرة  ــلـــى الـ أشــــخــــاص عـ
األرضــــيــــة كــلــهــا يــواجــه 
بالفعل نقصًا في املياه، 

الــعــالــم  وأن خـــمـــس ســـكـــان 
تقريبًا يعيشون في مناطق الندرة الفعلية للمياه، 
وما يقرب من ربع سكان العالم يعيشون في البلدان 
الــنــامــيــة الــتــي تفتقر إلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــالزمــة 

الستغالل مياه األنهار واملياه الجوفية املتاحة.
وتبدو ندرة املياه مشكلة متزايدة بسبب العديد من 
املشاكل املتوقعة في املستقبل مثل النمو السكاني، 
وزيـــــــــادة الـــنـــمـــو الــــحــــضــــري، وارتـــــفـــــاع مــســتــويــات 
املعيشة، وتغير املناخ. وتعتمد الزراعة على رطوبة 
الــتــربــة املــتــاحــة، الــتــي تــتــأثــر مــبــاشــرة بــديــنــامــيــات 
املــنــاخ، حيث تشكل األمــطــار مــدخــالت هــذا النظام، 
بــيــنــمــا تــشــكــل الــعــمــلــيــات املــخــتــلــفــة مــثــل الــتــبــخــر، 
والجريان السطحي، والصرف، والترشيح إلى املياه 
الــجــوفــيــة مــخــرجــات هـــذا الــنــظــام. وتــؤثــر التغيرات 
ــــ خصوصا التغيرات في معدالت هطول  في املناخ 

األمــطــار والتبخر وفقًا لتوقعات النماذج املناخية 
ـــ بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى رطـــوبـــة الـــتـــربـــة، والــجــريــان  ـــ ـــ ـ

السطحي، وتغذية املياه الجوفية. 

أين نحن؟؟
ال نــظــن أن ثــمــة مــنــطــقــة فـــي الـــعـــالـــم فـــي مـــنـــأى عن 
الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة، لــكــن تــلــك الــتــي تــواجــه الــوطــن 
الــعــربــي هـــي تــحــديــات ذات طــبــيــعــة شـــديـــدة بشكل 
خــــــاص، فـــرغـــم أن املـــنـــطـــقـــة غــنــيــة بــبــعــض املــــــوارد 
الطبيعية مثل النفط والــغــاز، لكنها تــواجــه عجزًا 
ــوارد أخـــرى كــاملــاء واألرض الــزراعــيــة  خــطــيــرًا فــي مــ

الالزمة لدعم متطلبات النمو.
ــذ فـــي عـــني االعـــتـــبـــار ســـيـــاق الــتــحــوالت  ــ وعـــنـــد األخـ
الديموغرافية املتوقعة والنمو السكاني، والتدهور 
الــبــيــئــي فـــي املـــاضـــي والـــحـــاضـــر، إضـــافـــة إلــــى أثــر 
الــعــوملــة والــتــبــدل املــنــاخــي، فـــإن هـــذه الــعــيــوب تثير 
لــلــمــوارد البيئية أن  ــؤاًال خــطــيــرًا، هــو هــل يمكن  ســ
تــدعــم حــيــاة األجـــيـــال الــقــادمــة فــي الــوطــن الــعــربــي.. 
ُيــطــرح على املستوى العاملي  وهــو ســـؤال كثيرًا مــا 
مرتبطًا بانتشار التدهور البيئي ونضوب املوارد، 
وانـــقـــراض األنــــواع والــتــبــدل املــنــاخــي.. لــكــن املنطقة 
العربية قد تكون من بني املناطق األولــى في العالم 
التي تواجه السؤال بشكل مباشر نتيجة لطبيعتها 

البيئية الفريدة. 

نحو " الحل األخضر"
ــم املــتــحــدة الــخــاص  يــبــني تــقــريــر أعــــده بــرنــامــج األمــ
بــالــبــيــئــة، بــالــتــعــاون مـــع اقــتــصــاديــني وخـــبـــراء من 
جميع أنحاء العالم، إمكانية االنتقال إلى اقتصاد 
ــداف األمـــم املــتــحــدة اإلنــمــائــيــة  أخــضــر، وتــحــقــيــق أهــ
ــانـــون  ــعـ ــة مـــــن يـ ــبـ ــا: خــــفــــض نـــسـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيــــة، وأهـ ــفــ لــــأللــ
الـــجـــوع واملـــحـــرومـــني من 
مــيــاه الـــشـــرب املــأمــونــة 
إلــــــــــــى الـــــــنـــــــصـــــــف، عـــن 
طـــريـــق اســـتـــثـــمـــار ٢٪ 
ــلـــي  مــــــن الـــــنـــــاتـــــج املـــحـ
اإلجــمــالــي الــعــاملــي كل 
ــحــــيــــث تـــحـــفـــز  عـــــــــــام، بــ
هذه االستثمارات رفع 
مـــعـــدالت نــمــو الــنــاتــج 
ــــي اإلجـــــمـــــالـــــي،  ــلـ ــ ــحـ ــ املـ
ومتوسط دخــل الفرد، 
وطــبــقــا لــلــنــمــاذج التي 
تـــــــــم تــــــطــــــويــــــرهــــــا فـــي 
الــتــقــريــر، فـــإن الــتــحــول 
إلـــى االقــتــصــاد األخــضــر 
وتغيير األنماط الحالية في 
التنمية، وإعطاء األولوية لالستثمار واإلنفاق في 
مجاالت تحضير القطاعات االقتصادية، سيحقق 
مــعــدالت نمو سنوية أعــلــى، فمثال يمكن أن تــؤدي 
ة فـــي قـــطـــاعـــات الــــزراعــــة والــصــنــاعــة  زيــــــادة الـــكـــفـــاء
املـــاء بحوالي  الــى تقليص الطلب على  والــبــلــديــات 
ــة وزيــــــادة  ــربـ ــتـ ــك ارتــــفــــاع جــــــودة الـ ــذلــ ــمـــس، وكــ الـــخـ
الـــعـــائـــدات مـــن املــحــاصــيــل الــرئــيــســيــة بــنــحــو ١٠٪، 
مقارنة بالوضع في حالة استمرار األنماط الحالية. 
كــمــا يــؤكــد الــتــقــريــر أن االقـــتـــصـــاد األخـــضـــر يعجل 
بــالــتــقــدم االقـــتـــصـــادي ويــســاهــم فـــي الــتــخــفــيــف من 
الفقر، ويخلق الوظائف، ويوفر شبكة أمــان تحمي 
ــكـــوارث الطبيعية والــصــدمــات االقــتــصــاديــة،  الـ مــن 
ويــجــنــب املــجــتــمــع الــعــديــد مــن املــخــاطــر مــثــل تأثير 

تغير املناخ وتفاقم ندرة املياه.

ى 
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مواكبة فريدة للنهضة التنموية الشاملة بمعايير 
واشتراطات بيئية راقية.. االستدامة أوًال

توّجه ممأسس نحو االستدامة
ثمة وقائع تؤكد إيالء دولة قطر اهتمامًا الفتًا باملسائل 
البيئية واالستدامة في الحاضر الراهن كتوطئة آمنة 
ملستقبل األجيال القادمة، من أجل توفير حياة صحية 

سليمة بمعايير بيئية صحيحة.
والبداية كانت بالقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢ الخاص 
بــحــمــايــة الــبــيــئــة، كــمــا تـــأتـــي إســتــراتــيــجــيــة االســتــدامــة 
الــبــيــئــيــة ٢٠١٧ -٢٠٢٢ وهـــي الــتــي تــعــد مـــن أهـــم ركــائــز 
إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر ٢٠١٨-
إلــى وضــع االعتبار  ٢٠٢٢، لتؤكد أن قطر كانت سباقة 
الــبــيــئــي فــي رأس قــائــمــة أولـــويـــات الـــدولـــة، وهــــذه ميزة 

وعالمة فارقة عن الكثير من دول املنطقة.
وتصنف منظمات دولية متخصصة، قطاع االستدامة 
الــبــيــئــيــة فـــي قــطــر كـــواحـــد مـــن أهـــم الــقــطــاعــات الــتــي تم 
تــنــاولــهــا فـــي إســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة األولــــى 
لدولة قطر ٢٠١١- ٢٠١٦، والذي تم تطويره طبًقا لرؤية 
قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تعتبر التنمية البيئية إحدى 

الركائز األساسية لبناء الوطن.
وتــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن الــدســتــور الـــدائـــم لــدولــة قطر، 
يــلــزم الـــدولـــة بــاتــخــاذ خـــطـــوات ال يــمــكــن وصــفــهــا بــأقــل 
من أنها إستراتيجية هادفة تنطوي على تكنيك عالي 
املستوى ملراعاة االشتراطات البيئية.. منها توفير بيئة 
صحية تؤمن املستقبل، ومعالجة اآلثار السلبية للتغير 
ــّد مـــن الـــتـــلـــوث، وإدارة حــمــايــة الــبــيــئــة،  ــحـ املـــنـــاخـــي، والـ
والحفاظ على التوازن الطبيعي ورعاية التراث الثقافي 

والتنوع الحيوي.
ووفــًقــا ألحــكــام الــقــانــون، تنص املـــادة ٣٣ على أن تعمل 
الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيًقا 

للتنمية الشاملة واملستدامة لكل األجيال.

تحديات تحت السيطرة
ــيـــة، وبــالــتــالــي  ــــات بــرؤيــتــهــا األكـــاديـــمـ ــــدراسـ تــصــّنــف الـ
أنـــواع مــن التحديات الرئيسية  التنفيذية بناء عليها، 
التي تــواجــه البيئة القطرية، وتضع السمات املناخية 

والبيئية في مقدمة هذه التحديات.
إذ تــعــد البيئة الــقــطــريــة مــن الــبــيــئــات الــصــعــبــة، ويــعــود 
الــســبــب فــي ذلـــك إلـــى املــنــاخ شــديــد الـــحـــرارة مــع ارتــفــاع 
نــســبــة الـــرطـــوبـــة، وتـــدنـــي مــعــدل ســقــوط األمـــطـــار، وفــي 
الــوحــيــد للمياه  الــجــوفــيــة املــصــدر  املــيــاه  الحقيقة تــعــد 

الطبيعية العذبة.
ثم زيادة معدل نمو السكان، يؤدي ارتفاع عدد السكان 
ــادة الــزحــف الــعــمــرانــي والــحــاجــة إلـــى املــزيــد من  إلـــى زيــ
املــنــاطــق الــســكــنــيــة، مــمــا يــــؤدي بــالــتــالــي إلـــى املــزيــد من 
الـــذي ينعكس سلبًا  التلوث والــنــفــايــات الصلبة، األمـــر 

 املياه.
ً
على املوارد الطبيعية وخاصة

إضـــافـــة إلـــى الــتــلــوث الــبــيــئــي الــــذي بـــات أحـــد الــقــضــايــا 
الخطيرة التي توليها قطر اهتمامًا كبيرًا منذ إطالقها 
إلستراتيجية التنمية الوطنية األولى، سواء كان الهواء 

أو التربة أو التلوث البحري.
 ويؤثر أي من أشكال التلوث هــذه على النظام البيئي 

ويــهــدد االســتــدامــة البيئية، والــتــي بــدورهــا تــؤثــر سلبًا 
على التنمية املستدامة في قطر، وبالتالي كان من املهم 
تحديد أســبــاب التلوث ومعالجتها بفاعلية مــن خالل 
الــالزمــة للحفاظ على البيئة وحماية  الــتــدابــيــر  اتــخــاذ 
الــتــنــوع الــحــيــوي، وهــو مــا نجحت بــه الحكومة بما أن 

تشخيص املرض هو بداية رحلة العالج الناجح.
وكــانــت التدابير التي عمدت إليها الحكومة فــي قطر، 
بــالــغــة األهــمــيــة ظـــهـــرت عــلــى شــكــل خـــطـــوات مــلــمــوســة 
منظمة ومــدروســة، انطلقت من وضع أفكار االستدامة 
املــديــنــة التعليمية ملؤسسة قطر   حيز التنفيذ، وبـــدت 
للتعليم والعلوم وتنمية املجتمع, مثال حقيقي على 
ــتـــدامـــة ومـــمـــارســـات الــــواحــــات الـــخـــضـــراء, وتــضــم  االسـ
الــقــرآن النباتية بمساحة خضراء تبلغ  املدينة حديقة 
١٣٠٫٠٠٠ مــتــر مـــربـــع, وتـــقـــع بــالــقــرب مـــن مـــركـــز طــالب 
جامعة حمد بن خليفة, التي تضم العديد من األنــواع 
النباتية, فــي ذلــك شــجــرة الــســدرة وهــي جــزء مــن تــراث 

دولة قطر.
 تخصيص يــوم للبيئة فــي قطر وقــد كــان شــعــاره هذا 
العام "معًا لبيئتنا وصحتنا" وهو من أكثر االحتفاالت 
التي لها دور فعال فــي حماية البيئة، حيث يتم فيها 
مكافحة التلوث البيئي بكافة أشكاله وألوانه سواء كان 
تلوث املاء أو الهواء أو التلوث السمعي أو تلوث التربة 

عن طريق وضع خطط وإستراتيجيات يتم اتباعها من 
قبل الحكومة واألفــراد ويتعاون الجميع من أجل بيئة 

صحية ونقية تحت هذا الشعار.
كذلك أولت قطر البيئة والتنمية املستدامة أهمية كبرى 
تمثلت في إدراج هذا املجال كأحد أهم ركائز رؤية قطر 
الوطنية ٢٠٣٠، وذلــك من خالل خطط وبرامج واضحة 
تـــهـــدف لـــصـــون وحــمــايــة الــبــيــئــة وتـــوازنـــهـــا الــطــبــيــعــي، 
وتــحــقــيــقــا لــتــنــمــيــة شــامــلــة ومــســتــدامــة لــكــافــة األجــيــال 

املقبلة.
إضافة إلى أن يوم البيئة العاملي هو أحد أبرز األحداث 
ــــدؤوب في  الــتــي تــحــث الــجــمــيــع عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل الـ
الــيــوم يمثل  املحافظة على البيئة واســتــدامــتــهــا، وهـــذا 
بقعة الضوء التي يتم تسليطها في كل عــام على أحد 

املجاالت البيئية الهامة.
واحتفال قطر هذا العام بيوم البيئة العاملي تحت شعار 
"استعادة النظم البيئية"، يأتي في ظل الحاجة امللحة 
الستعادة النظم البيئية على كوكبنا، حيث تدعم النظم 
البيئية جميع أشــكــال الحياة على كوكب األرض. وإن 
العمل على استعادة النظم البيئية هو تحد يمكننا عبر 
الــعــديــد من  العمل الجماعي وتــكــاتــف الجميع تحقيق 
اإلنجازات على ضوئه والكفيلة باملحافظة على البيئة 

والطبيعة لنا ولألجيال املقبلة.

استحقاق املياه والهواء
في ضوء التطور الصناعي والعمراني املتسارع في قطر 
تظهر الحاجة امللحة للحفاظ على سالمة ونوعية املياه، 
وضـــــرورة إعــــداد خــطــة شــامــلــة ملــراقــبــة الــبــيــئــة الــبــحــريــة، 
الراهن والتنبؤ بالتغيرات  والتي تهدف لتقييم الوضع 
إلــى نتائج وآلــيــات للحفاظ على  املستقبلية، والتوصل 

البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.
وتــعــمــل الــجــهــات املــســؤولــة فــي الــحــكــومــة الــقــطــريــة وفــق 
الراهنة التي تمتد حتى نهاية عــام ٢٠٢٢  خطة التنمية 
عــلــى تــخــفــيــض تــركــيــز مــكــونــات الـــهـــواء وفــقــًا للمعايير 
الــهــواء املحيط، وتحسني جـــودة املياه  القطرية لنوعية 
الــســاحــلــيــة والــبــحــريــة لــلــتــوافــق مـــع املــعــايــيــر الــقــطــريــة، 
وتثبيت معدل توليد املخلفات املنزلية تحت ١٫٦ كغم/  
تـــدويـــر ١٥٪ من  ــام ٢٠٢٢، وإعــــــادة  يــــوم حــتــى عــ فــــرد /  

املخلفات الصلبة املتولدة.

أفق أخضر
الــجــاريــة، بنتائج طيبة على  الــجــهــود واملــســاعــي  تــبــّشــر 
مــســتــوى تــوســيــع طــيــف األحــزمــة الــخــضــراء فــي مختلف 
ــاطـــق، ويـــشـــار هــنــا إلــــى إنـــشـــاء حـــــزام أخـــضـــر حــول  ــنـ املـ
مدينة الدوحة وضواحيها، ورفــع املستوى املعرفي عن 
الــحــيــوي، وإنــشــاء  الــحــالــي واملستقبلي للتنوع  الــوضــع 
وتشغيل قاعدة بيانات التنوع الحيوي، وتحقيق اإلدارة 
املستدامة للمحميات الطبيعية والنظم البيئية، وتوفير 
الــالزمــة لتعزيز  بيانات ومعلومات عــن البيئة القطرية 
وتحسني اإلدارة البيئية، وبناء مجتمع لديه وعي بيئي 

وداعم لالستدامة البيئي.
وتــظــهــر لــكــل راغــــب فـــي مــتــابــعــة الــتــفــاصــيــل، مخططات 
الـــالزم لها،  التشجير الــتــي تسير وفــق الــجــدول الــزمــنــي 
واملسطحات الخضراء التي سوف تتم مضاعفتها خالل 
الخطة الراهنة، بعد تبنى مبادرات زراعة مليون شجرة 

لتخضير البيئة. 
ــراءات رســخــت إنــجــازات بـــارزة فــي مجال  ــ عبر هــذه اإلجـ
حماية النظم اإليكولوجية وتعزيز استخدامها املستدام، 
وهي وقف فقدان التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، 
والــحــد مــن حـــاالت زيــــادة مــســتــويــات األوزون مــن خــالل 
ــك عــبــر إنــشــاء  ــ ــودة الــــهــــواء مــنــهــا، وذلـ ــ تــحــســني إدارة جـ
ــادة مساحة  ــ بــرنــامــج مــتــطــور لــرصــد جـــودة الـــهـــواء، وزيـ
الــغــابــات. وحققت دولــة قطر الترتيب ٣٢ دولــيــا مــن بني 
١٨٠ دولــة فــي مؤشر األداء البيئي، وتــم إطــالق مشروع 
تأهيل البر القطري بهدف املحافظة على الغطاء النباتي 
ــــروض  ــــي نــســبــة مــنــخــفــضــة والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأهـــيـــل الـ وهـ

واستزراع البر بالنباتات املحلية املتأقلمة. 
وتفي قطر بمسؤولياتها البيئية الدولية، وتتوافر لها 
الفرصة لتصبح رائـــدة عاملًيا فــي مجال حماية البيئة. 
الــدوحــة  املــبــادرات فــي مدينة  ويــجــري تنفيذ الكثير مــن 
مثل خطط ملعالجة مصادر املياه في املناطق الحضرية، 
وتوفير قاعدة بيانات التنوع اإلحيائي وبرنامج إقليمي 
املــرجــح أن تتحول  الــهــواء، وبالتالي فمن  لــرصــد جـــودة 
إلــى مركز للبحوث واملبتكرات في مجال حماية  املدينة 

البيئة في العالم.

ــدم الـــــــدول والـــشـــعـــوب بـــاآللـــيـــات  ــقـ ــقـــاس تـ يـ
البيئية،  التي تتعاطى بها مع االشــتــراطــات 
الــحــفــاظ على بيئة سليمة  وبــقــدرتــهــا على 
ــوارد الــطــبــيــعــيــة، انــطــالقــًا  ــ ونــظــيــفــة وعــلــى املـ
الــوثــيــقــة بــني التنمية والــبــيــئــة..  الــعــالقــة  مــن 
فال تنمية دون مــوارد بيئية مستدامة.. أي 

باختصار ال حضارة بال بيئة.
مــن هــنــا ووفـــق مــقــايــيــس ومــعــايــيــر عاملية، 
تــبــدو دولــــة قــطــر فـــي مــرتــبــة مــتــقــدمــة على 
مــســتــوى الــعــالــم فـــي تــراتــبــيــة قــائــمــة الـــدول 
البيئية،  األكثر تطبيقًا إلجــراءات االستدامة 
وتكاد تكون بال منازع في هذا املجال على 
ــذا ليس  املــســتــوى الــعــربــي واإلقــلــيــمــي.. وهــ
كالمًا إنشائيًا وشّدا معنويا في مضمار ال 
ينفع فيه اإلنشاء وال الشعارات الجوفاء كما 

تفعل دول أخرى.
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"مؤسسة قطر" تطّوع التقنية في خدمة البيئة.. 
االستدامـة خيـار استـراتيجـي بأفق مفتوح

"التصالح  أنتجت إستراتيجيات االستدامة وخطط 
ــــة قــطــر، حــالــة غير  مــع الــبــيــئــة" الــتــي اجــتــرحــتــهــا دول
تقليدية من مأسسة العمل البيئي وبلورة أدوات من 
الرفيع فاعلة فاعلية عميقة ومؤثرة في هذا  الطراز 

املــجــال. وبــات ما يــراه صاحب الــقــرار التنفيذي هنا 
مسؤولية، بات حلمًا ربما بعيد املنال لدى الكثير من 

دول املنطقة.
ــد أثــمــر الــتــوجــهــات اإلســتــراتــيــجــيــة لــلــدول بــاتــجــاه  وقـ
البيئة، نتائج طيبة تستحق  النظيفة مــع  املصافحة 
للتحّري عن  الفضول  املتابعة بعني اإلعــجــاب وربــمــا 

تفاصيل تجربة ليست واسعة االنتشار في املضمار 
العربي، نتائج تحققت بفضل مؤسسات  متخصصة 
النظافة والنقاء  "نــذرت نفسها" لتكون مستثمرًا في 
الــبــيــئــي، مـــن هـــذه املــؤســســات "مــؤســســة قــطــر" الــتــي 
البيئي  فــرضــت نفسها كـــ "العـــب مــؤثــر" فــي املشهد 

بمعطياته الالفتة اليوم.
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االستدامة أوًال..
نظًرا للدور الذي تلعبه مؤسسة قطر 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة املــجــتــمــع 
ــتــــصــــاديــــة  فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــــــرؤيــــــة االقــ
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي الـــــــدولـــــــة، تــضــع 
املــــؤســــســــة االســـــتـــــدامـــــة فـــــي مـــقـــّدمـــة 
أولـــــــويـــــــاتـــــــهـــــــا، كـــــمـــــا تــــــحــــــرص عـــلـــى 
ــتـــمـــع وإلـــهـــامـــهـــم  تـــمـــكـــني أفـــــــــراد املـــجـ
ــتــــدام.  ــي نــــمــــط حــــيــــاة مــــســ ــنـ ــبـ ــلــــى تـ عــ
ــة فــــي كــــل جــانــب  ــدامــ ــتــ تــنــعــكــس االســ
ــة مـــؤســـســـة قــطــر  ــ ــالـ ــ ــــب رسـ ــــوانـ ــــن جـ مـ
العلوم وتنمية  أو  التربية  فــي  ســواء 
ُتعّد عاًمال بالغ األهمية  إذ  املجتمع، 
قــطــر مــن ناحية  تــعــزيــز مستقبل  فــي 
اقــتــصــادنــا،  حــمــايــة بيئتنا، وتــنــويــع 
وتمكني مجتمعنا، وتــعــزيــز قدراتنا 
عــلــى الــتــكــيــف ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
أنها عنصًرا  إلى  الوطنية، باإلضافة 
ــة  مــشــتــركــا بــــني جــمــيــع ركــــائــــز الـــرؤيـ
التنموية الوطنية لدولة قطر البيئية، 
البشرية، واالقتصادية.  االجتماعية، 
وعليه تعتبر مؤسسة قطر رائدة في 
مــجــال االســتــدامــة واملــحــرك الرئيسي 
لــــدفــــع عـــجـــلـــة االســـــتـــــدامـــــة فـــــي قــطــر 
واملــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــن خــــالل عملها 
عــلــى تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــوعــي لــدى 
الـــطـــالب فـــي مـــراحـــل عــمــريــة مــبــكــرة، 
عبر مدارسها، وبرامجها في التعليم 
ــتـــي تــنــظــمــهــا كــلــيــة  الـــعـــالـــي، كــتــلــك الـ
العلوم والهندسة في جامعة حمد بن 
خــلــيــفــة، عــضــو مــؤســســة قــطــر، والــتــي 
التنمية املستدامة،  فــي مــجــال  تصب 
ــاقـــة، والــبــيــئــة،  حــيــث تـــركـــز عــلــى الـــطـ

وقضايا االستدامة االجتماعية.

مبادرات
ــاق، طـــــّور مــعــهــد قــطــر  ــيـ ــسـ فـــي هــــذا الـ

ــتـــابـــع  ــة، الـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــئـــة والـ ــيـ ــبـ لـــبـــحـــوث الـ
لــجــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة، مــحــطــات 
الهواء في قطر وتوفير  لرصد جودة 
بــيــانــات مــوثــوقــة كـــي يــســتــفــيــد منها 
ــقـــرار وأفـــــراد املــجــتــمــع، كما  صـــّنـــاع الـ
املــزارع  ملــّد  أطلقت برنامجَا تجريبيَا 
املحلية بالطاقة الخضراء. كما يوفر 
بـــرنـــامـــج "اتــــحــــاد الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة" 
الذي أطلقه معهد قطر لبحوث البيئة 
التقنيات  مــنــصــة الخــتــبــار  والــطــاقــة، 
ــيـــة فــي  ــة الـــشـــمـــسـ ــاقــ ــالــــطــ ــقـــة بــ ــلـ ــتـــعـ املـ
املناخات الصحراوية. في هذا الصدد 
ــا، قـــــام مـــجـــلـــس قـــطـــر لــلــمــبــانــي  ــ ــًضـ ــ أيـ
ــة قـــطـــر،  الـــــخـــــضـــــراء، عــــضــــو مــــؤســــســ
أكثر من 4500 شخص حول  بتدريب 
مـــوضـــوعـــات تـــركـــز عــلــى االســـتـــدامـــة، 

الـــعـــام 2014، مـــع مــنــحــه جــائــزة  مــنــذ 
قطر لالستدامة للمساهمني في دعم 
التنمية املستدامة وحماية البيئة في 
قطر. من بني مبادرات االستدامة التي 
أيــضــًا والــتــي  قــطــر  أطلقتها مــؤســســة 
تـــركـــز عــلــى املــجــتــمــع، حــمــلــة "غــــرس" 
والــــتــــي تـــســـعـــى مــــن خـــاللـــهـــا حــديــقــة 

النباتية، عضو مؤسسة قطر،  القرآن 
إلى زراعة 2022 شجرة احتفاًء ضمن 
ــة قــطــر نــحــو اســتــضــافــة  ــ مــســيــرة دولـ

كأس العالم 2022.
ــانــــب ذلـــــــك، تـــعـــتـــمـــد مــؤســســة  إلــــــى جــ
ــا ضـــمـــن  ــ تـــــداًمـ ـــ ــســ ــ ــا مـ ــ ــوذًجــ ــ ــمــ ــ قــــطــــر نــ
ــة كـــشـــبـــكـــة الـــطـــاقـــة  بـــيـــئـــتـــهـــا الــــخــــاصــ
املـــتـــجـــددة بــاملــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، بما 
فــــي ذلـــــك أنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ــاح،  ــريــ ــدات الــ ــ ــولـ ــ الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة ومـ
ــلـــى  األعـ الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  ــــق ذات  ــرافـ ــ ومـ
لـــلـــمـــبـــانـــي الـــــخـــــضـــــراء فــــــي الــــعــــالــــم، 
ومساحات ترفيهية مفتوحة، وأماكن 
عــمــل صــديــقــة لــلــبــيــئــة. كـــذلـــك، أطلقت 
ــرام املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة،  ــ املـــؤســـســـة، تـ
الذي ُيقّدم نموذجًا جديدًا من وسائل 

النقل املستدام في قطر. 

الترام أنموذجًا
ــقـــت مــؤســســة  ــلـ ــدد، أطـ ــ ـــصـ ــذا الــ ــ فــــي هــ
التعليمية في إطار  املدينة  تــرام  قطر 
الــتــزامــهــا بــدعــم مــســيــرة الـــدولـــة نحو 
ــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة  ــ تــحــقــيــق أهــ
ــلــــة، وتــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة نــقــل  ــامــ الــــشــ
ــة املـــركـــبـــات  تـــســـاهـــم فــــي تــقــلــيــل حـــركـ
الــتــعــلــيــمــيــة، وتقليص  املــديــنــة  داخــــل 
االنـــبـــعـــاثـــات املــــضــــّرة بــالــبــيــئــة داخـــل 
ــنــــة الــتــعــلــيــمــيــة والـــبـــيـــئـــة  حــــــرم املــــديــ
املــحــيــطــة بــهــا، فــضــًال عــن نــشــر ثقافة 
املــســتــدام والــتــوعــيــة بفوائدها  الــنــقــل 

الصحية. 
وقد تم تصميم ترام املدينة التعليمية 
بما يتناسب مع ريادة مؤسسة قطر 
إذ يتضمن 19 عربة  فــي االســتــدامــة، 
ــراز "أفــيــنــيــو" تــتــمــيــز بــالــنــظــام  ــ مـــن طـ
ــلـــي لــتــخــزيــن الـــطـــاقـــة بـــــدًال عــن  الـــداخـ
وجـــــــــود أســـــــــالك كــــهــــربــــائــــيــــة مـــمـــتـــدة 
ــر كـــل عـــربـــة 64 مــقــعــًدا،  ــّوفــ فـــوقـــه. وتــ
لـــذوي االحــتــيــاجــات  منها املــخــصــص 

الخاصة.
تــعــلــيــًقــا عــلــى ذلــــك، قــــال الــســيــد غــانــم 
التنفيذي  الــرئــيــس  اإلبــراهــيــم،  حــســن 
للعمليات بمؤسسة قطر: "ُيعد إطالق 
التعليمية محّطة هامة  املدينة  تــرام 
فـــي مــضــي مــؤســســة قــطــر قـــدًمـــا نحو 
بناء منظومة مستدامة، بما ُيساهم 
الوطنية لبناء  الجهود  فعًال في دعم 
شبكة مــواصــالت مبتكرة ومستدامة 

بشكل متقّدم".
أضاف اإلبراهيم:" إن خصائص ترام 
التعليمية ومميزاته وأسبابه  املدينة 
تــجــعــلــه أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد شــبــكــة نــقــل 
فــــــريــــــدة مــــــن نـــــوعـــــهـــــا، فــــهــــو يــعــكــس 
الــتــزامــنــا فـــي مــؤســســة قــطــر بــتــوفــيــر 
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تكنولوجيا تعود بالنفع على بيئتنا 
ومــجــتــمــعــنــا. ويـــجـــّســـد تـــــرام املــديــنــة 
مــتــكــامــًال يجمع  نــمــوذًجــا  التعليمية 
االبــتــكــار، واملــشــاركــة املجتمعية  بــني 
بني مختلف أفراد املجتمع، والتكامل، 
وتــشــجــيــع أنـــمـــاط الــحــيــاة الــصــحــيــة، 
ــة الــــتــــي تــحــقــق  ــمـ ــيـ ــلـ والـــــــعـــــــادات الـــسـ
االســـتـــدامـــة. وهــــذا بــالــفــعــل يــعــّبــر عن 
ــوانـــب الــرئــيــســيــة الــتــي  ــجـ مــخــتــلــف الـ
ــر فــي  ــطــ ــة قــ ــســ ــا مــــؤســ ــهـ ــيـ ــلـ ــز عـ ــكــ ــرتــ تــ
مساعيها الرائدة بمجال االستدامة".

ــم الــجــمــيــع  ــيــ ــراهــ ــم اإلبــ ــانـ ــا غـ ــ ــد دعـ ــ وقـ
التعليمية  املــديــنــة  ــرام  تــ تــجــربــة  إلـــى 
ــًال:" نــحــن نــشــّجــع مــخــتــلــف أفــــراد  ــائــ قــ
ــاء قــطــر  ــ ــــحـ ــتـــمـــع ومــــــن جـــمـــيـــع أنـ املـــجـ
التعليمية  املــديــنــة  عــلــى اســتــكــشــاف 
ــم لــلــمــســاهــمــة  ــا، ونــــدعــــوهــ ــقــــهــ ــرافــ ومــ
معنا في تعزيز االستدامة بمؤسسة 
قطر واملنطقة املحيطة بها من خالل 
اخـــتـــيـــار الـــتـــرام كــوســيــلــة نــقــل بــديــًال 
عــن الــســيــارات. مــن خــالل تــرام املدينة 
التعليمية فإننا نتيح للجميع فرصة 
االنخراط في الجهود الجماعية التي 
إلى بناء مستقبل مستدام من  تهدف 

بينها وسيلة السفر".
مـــن املـــقـــرر أن تـــوفـــر مــــســــارات شــبــكــة 
ــلـــغ طـــولـــهـــا 11.5  ــبـ يـ ـــي  ــتــ ــ ــرام والـ ــ ــتــ ــ ــ ال
كـــيـــلـــومـــتـــًرا، خـــًطـــا ســـالـــًكـــا يـــربـــط بــني 
طــرفــي املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة الــشــمــالــي 
إلى مسار يمر  والجنوبي، باإلضافة 
فـــي نــفــق شـــــارع الــلــقــطــة، وذلـــــك عــنــد 
املدينة  لــتــرام  الــكــامــل  املــســار  تشغيل 

التعليمية. 

إجراءات للحفاظ على البيئة
تتبنى مؤسسة قطر االستدامة داخل 
حــرمــهــا أيــًضــا، مــن خـــالل تقليل عــدد 
البالستيكية  األكـــيـــاس والـــزجـــاجـــات 
ــل املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة إلــــى نحو  ــ داخـ
اتباع  الصفر، وتحفيز املجتمع على 
نــهــج أكـــثـــر مــســؤولــيــة تـــجـــاه الــبــيــئــة. 
ــتـــمـــرار املــــــواد الــبــالســتــيــكــيــة  ومــــع اسـ
الــواحــد فــي التسبب  ذات االســتــخــدام 
ــتـــي تــمــثــل مــا  ــرار الــبــيــئــيــة، الـ ــ ــــاألضـ بـ
البالستيكية،  النفايات  يقارب نصف 
ــدول عــلــى اهــتــمــامــهــا  ــ تـــركـــز مــعــظــم الــ
بــالــحــّد مــن اســتــخــدام هـــذه العناصر 
مـــن خـــالل تــدابــيــر تـــتـــراوح بـــني حظر 
ــــرض  ــدام واالســــــتــــــيــــــراد وفــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ االســ
ــــب والـــــــغـــــــرامـــــــات، لـــتـــوعـــيـــة  ــرائــ ــ ــــضــ الــ
التي تشكلها هذه  سّكانها باملخاطر 

املواد.
العديد  وعليه، اتخذت مؤسسة قطر 
ات في هذا الشأن من خالل  من اإلجراء
الحّد من استخدام املواد البالستيكية 
ــرة واحــــــــدة داخــــل  ــ ــتــــي تــســتــعــمــل مــ الــ
املــــديــــنــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. قـــالـــت نـــســـريـــن 
عــــبــــد ربـــه، رئـــيـــس قـــســـم الـــبـــيـــئـــة فـــي 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــة والـــــــــســـــــــالمـــــــــة  إدارة 
ــطـــر:  واألمــــن والــــبــــيــــئــــة بــــمــــؤســــســــة قـ
"تأتي االستدامة في صميم ما تقوم 
بـــه مــؤســســة قــطــر، وإدراًكـــــــا مــنــا بــأن 
مـــا نـــقـــوم بـــه مــهــم لــلــبــصــمــة الــبــيــئــيــة 
لـــلـــدولـــة، وضــعــنــا تــدابــيــر عــلــى مـــدار 
ــنــــوات األربـــــــع املـــاضـــيـــة لــخــفــض  الــــســ
ــتـــيـــك الـــــــذي يــســتــخــدم  كـــمـــيـــة الـــبـــالسـ
ـــل  ــ ــر داخــ ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــشــ ملــــــــرة واحــــــــــــدة بــ
مــؤســســتــنــا ومـــجـــتـــمـــعـــنـــا". تـــابـــعـــت:" 

ــرق الـــتـــي اتــبــعــنــاهــا، هي  ــطـ ــدى الـ ــ إحـ
تقديم سياسات جديدة مصممة ملنع 
هدر للبالستيك، مما يؤدي إلى حظر 
البالستيكية  الــزجــاجــات واألكـــيـــاس 
ذات االســتــخــدام الـــواحـــد فــي املــديــنــة 
الــتــعــلــيــمــيــة وتــقــلــيــل كــمــيــة الــنــفــايــات 
البالستيكية املستخدمة في مشاريع 

البناء لدينا".
أضــافــت: "جــوهــر عــمــل مــؤســســة قطر 
هــو الــتــعــلــيــم واملــعــرفــة، لــذلــك أطلقنا 
ــيـــــة تــــوجــــه  حــــــمــــــالت وبــــــــرامــــــــج تـــــوعـــ
أكثر  اتــخــاذ خــيــارات  مجتمعنا نحو 
وعًيا بالبيئة. وقــد استفدنا من قوة 
الــتــحــفــيــز، أي تــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى 
ــادرات  ــبـ إعـــــادة الـــتـــدويـــر مـــن خــــالل املـ
الـــتـــي تــصــل إلــــى املــجــتــمــع، والــبــحــث 
ــائـــعـــني  ــبـ ــن املــــــورديــــــن والـ ــ بـــنـــشـــاط عـ
الــــذيــــن يـــقـــدمـــون مـــنـــتـــجـــات صــديــقــة 
لــلــبــيــئــة وقـــابـــلـــة إلعــــــادة االســـتـــخـــدام 
ومــــكــــافــــأتــــهــــم". وقـــــــد ســــاهــــمــــت هــــذه 
الـــحـــمـــالت واملــــــبــــــادرات فــــي الــتــقــلــيــل 

ــدار حـــوالـــي 112 ألـــف زجــاجــة  ــ مـــن إهـ
ألـــف  بـــالســـتـــيـــكـــيـــة واســــتــــخــــدام 120 
كــيــس بــالســتــيــكــي فــي مــؤســســة قطر، 
وانـــخـــفـــاض الــنــفــايــات الــبــالســتــيــكــيــة 
فــي مــواقــع الــبــنــاء بــاملــؤســســة بنسبة 
20 بــاملــائــة. فــي الــوقــت نــفــســه، تتوفر 
خـــــيـــــارات الـــتـــعـــبـــئـــة الـــقـــابـــلـــة إلعــــــادة 
االســتــخــدام فــي املقاهي واملــتــاجــر في 

مباني مؤسسة قطر.
ات  وقــــبــــل الـــــبـــــدء بـــتـــطـــبـــيـــق اإلجـــــــــــراء
الــوقــائــيــة املــرتــبــطــة بــكــوفــيــد19- التي 
ُفـــرضـــت مـــع بـــدايـــة الــجــائــحــة، نــظــّمــت 

ــة  مــــؤســــســــة قــــطــــر فــــعــــالــــيــــات تـــوعـــويـ
لــلــمــجــتــمــع املــحــلــي، حــيــث تـــم تــوزيــع 
أكياس قابلة إلعادة االستخدام على 
السلوك  كـــأدوات لتعزيز  الحاضرين 
اإليــجــابــي تــجــاه الــبــيــئــة. كــمــا عــقــدت 
ورش عمل تعليمية لتشجيع الطالب 
املعبأة في  املياه غير  على استخدام 

زجاجة بالستيكية.
 فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، تـــــــم تـــنـــظـــيـــم 
ــل ال لــلــنــفــايــات  ــ ــنـــوان "قـ بـــرنـــامـــج بـــعـ
ــدف تــشــجــيــع  ــ ــهـ ــ ــة"، بـ ــيــ ــكــ ــيــ ــتــ ــبــــالســ الــ
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ طـــــــــالب املـــــــــــــــدارس عـ
ــد  ــيـــك، وقـ ــتـ ــبـــالسـ ــل مــــن الـ ــ ــات أقــ ــيـ ــمـ كـ
لــفــت هــــذا الــبــرنــامــج انــتــبــاه الــطــالب 
فـــي أكــاديــمــيــة قــطــر - الــــدوحــــة، جــزء 
مـــن الــتــعــلــيــم مـــا قــبــل الــجــامــعــي فــي 
مؤسسة قطر، والــذيــن أطلقوا حملة 
ــى تــغــطــيــة  ــ إلـ بـــاإلضـــافـــة  ذات صـــلـــة، 
أرضيات املدارس والجدران بأكياس 
الــنــفــايــات  كــمــيــة  بالستيكية إلظــهــار 
كــمــا أطلقوا  املــجــتــمــع،  الــتــي ينتجها 

عريضة تدعو إلى حظر األكياس ذات 
االســتــخــدام الــواحــد فــي جميع أنحاء 
قــطــر، وقـــد تــلــقــت حــتــى اآلن أكــثــر من 

7000 توقيع.
وقـــــــــال وســـــيـــــم الــــعــــلــــمــــي، مـــســـتـــشـــار 
املبادرات اإلستراتيجية في مؤسسة 
قـــطـــر:" املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة هـــي بيئة 
فريدة من نوعها، حيث يمكن تنفيذ 
ــبـــرامـــج،  ــادرات والـــســـيـــاســـات والـ ــ ــبـ ــ املـ
بــهــدف تقديم  وتقييمها، وتعديلها 
املــعــلــومــات املــحــتــمــلــة عــلــى املــســتــوى 

الوطني".
ــنـــة  املـــديـ تــــكــــون  "يــــمــــكــــن أن  أضـــــــــاف: 
قــاعــدة اختبار  فــي  رائــــدة  التعليمية 
وشريك بحث في صياغة السياسات 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي مـــــجـــــال االســـــتـــــدامـــــة 
واإلشــــــــراف الــبــيــئــي. لــقــد تــمــكــّنــا مــن 
تـــنـــفـــيـــذ املــــــبــــــادرات والــــبــــرامــــج الـــتـــي 
ات  تــوضــح كــيــف يمكن اتــخــاذ إجــــراء
ــربـــون.  ــكـ ــن تـــأثـــيـــر الـ عــمــلــيــة لـــلـــحـــّد مــ
الجوانب  ومــع شركائنا، نعمل على 
الــتــنــظــيــمــيــة والـــتـــوعـــيـــة والــســلــوكــيــة 
التي تدعم تحّولنا نحو نمط حياة 

أكثر استدامة".
ــــقــــــد كـــــــــــان حــــــظــــــر املـــــــــــواد  تــــــــــابــــــــــع:" لــ
الواحد  البالستيكية ذات االستخدام 
فــعــاًال للغاية،  التعليمية  املدينة  فــي 
ولــــكــــن مــــا نــــقــــوم بــــه حـــالـــًيـــا لــتــمــكــني 
املــجــتــمــع مـــن الــعــمــل مـــن أجـــل البيئة 

وحمايتها، ال يقل أهمية عنه".

خطط مستقبلية
ــيــــك عـــــن ذلـــــــــك، تـــشـــمـــل الـــخـــطـــط  ــاهــ نــ
ــه  ــأنـ ــن شـ ــ ــا مــ ــ ــيـــة مـــــشـــــروًعـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ املـــسـ
تشجيع مجتمع مؤسسة قطر على 
شــــــراء املـــنـــتـــجـــات الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 
وشـــــرائـــــهـــــا؛ وهـــــــي مــــــبــــــادرة تــســمــح 
أنــحــاء قطر بإلقاء  فــي جميع  للناس 
نــفــايــاتــهــم الــبــالســتــيــكــيــة فـــي مــنــشــأة 
مــخــصــصــة فـــي مــؤســســة قــطــر، حيث 
سيتم تحويلها إلى منتجات جديدة؛ 
ومــنــطــقــة مــخــصــصــة لـــفـــرز الــنــفــايــات 
ــة  ــنـ ــديـ ــا داخــــــــل املـ ــ ــرهـ ــ ــدويـ ــ وإعـــــــــــادة تـ

التعليمية.
من جهته، أوضــح محمد مكي، مدير 
ــاري فــــي مـــؤســـســـة قـــطـــر: "نــعــمــل  تــــجــ
ــات الـــصـــغـــيـــرة  ــركــ ــشــ ــثـــب مــــع الــ عــــن كـ
فــي االنتقال  واملتوسطة ملساعدتهم 
أكــثــر وعـــًيـــا بالبيئة  مـــمـــارســـات  إلـــى 
التعليمية،  املــديــنــة  فــي  خــالل عملهم 
املــمــارســات  أن يتبنوا هــذه  أمــل  على 
في مواقعهم األخرى في جميع أنحاء 
ــع زيـــــــادة الـــطـــلـــب، تــنــخــفــض  قـــطـــر. مــ
ــات، مــمــا يـــؤدي  ــارسـ ــمـ تــكــلــفــة هــــذه املـ
بدوره إلى زيادة االستدامة في املزيد 

من الشركات".
ــوال الــســلــيــطــي،  مـــن جــانــبــهــا، قــالــت نــ
فــي مــؤســســة قطر:  خبير االســتــدامــة 
البداية، من خالل  "هــذه ليست ســوى 
املــــبــــادرات الـــتـــي أنــشــأنــاهــا بــالــفــعــل، 
وتـــلـــك الـــتـــي صــمــمــنــاهــا لــلــمــســتــقــبــل، 
فـــي إحـــــداث تغيير  نــأمــل أن نــســاعــد 
حـــقـــيـــقـــي فـــــي طــــــرق الـــتـــفـــكـــيـــر تـــجـــاه 
ــبـــالســـتـــيـــك بـــــني أفـــــــراد  ــدام الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
املـــجـــتـــمـــع األوســــــــع فــــي قــــطــــر، ولــعــب 
ــفـــاعـــل فــــي تـــعـــزيـــز مــســاعــي  دورنـــــــا الـ

الدولة نحو بيئة صديقة".
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قاطرة التنمية البيئية تتسارع.. ومبادرات 
االستدامة في «أشغال» صورة ناصعة البياض

تتربع هيئة األشغال العامة في مقدمة منظومة 
ــيـــاق مــــشــــروع االســـتـــدامـــة  الـــعـــمـــل الـــفـــعـــال فــــي سـ
البيئية، والخطط املــدروســة بعناية ومسؤولية 
بــات يسمى عامليًا «االقــتــصــاد  لالستثمار فيما 
ــن فــعــالــيــات  ــا يــنــطــوي عــلــيــه مـ األخــــضــــر» بــكــل مـ
وخدمات، لجهة األثر والتأثير البيئي الذي بات 
هنا اعــتــبــارًا خــاصــًا وأولــويــة مــن أولــويــات غرف 

العناية الحكومية الفائقة.
ــال»،  ــغــ ــال الـــعـــامـــة «أشــ ــغــ وتـــبـــرز هــنــا هــيــئــة األشــ
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى إدخـــــال الــعــديــد مـــن املـــبـــادرات 
ــتـــي تــبــنــتــهــا بــهــدف  ونـــظـــم الــعــمــل الــحــديــثــة، والـ
تطبيق أعــلــى معايير البيئة واالســتــدامــة ورفــع 
ــة، إلــى  ــروريــ كـــفـــاءة شــبــكــة الـــطـــرق وســالمــتــهــا املــ
املــواد املستخدمة في أعمال  جانب إعــادة تدوير 
اإلنــشــاء. وقــد وصــل حجم املـــواد املــعــاد تدويرها 
واستخدامها في املشاريع إلى 7,042,610 أطنان 

بنسبة حوالي 40 %.
تــبــرز دور «أشــغــال»   العمل على حملة إعــالمــيــة 
ــارات  ــ ــواد مــثــل إطـ ــ ــر مــخــتــلــف املــ ــادة تـــدويـ ــ فـــي إعــ
ــر مــيــاه  ــقـــديـــم، وتــــدويــ ــنـــت الـ ــمـ ــارات، واالسـ ــيــ الــــســ
الـــصـــرف الــصــحــي، والــتــحــكــم بـــالـــروائـــح، وخــبــث 
الحديد، واألحــجــار املعاد تدويرها، واالستدامة 
الــبــيــئــيــة فـــي مـــشـــاريـــع املـــبـــانـــي، وتــفــعــيــل جـــودة 
الهواء الخ. وإعادة تأهيل األسفلت، وإعادة تدوير 

الخرسانة، واإلنارة الصديقة للبيئة.

 إعادة تدوير اإلطارات املطاطية
وتتضمن مبادرات االستدامة التي يتم تطبيقها 
فــي مــشــاريــع «أشـــغـــال»، إعــــادة تــدويــر اإلطــــارات 
املطاطية واستخدامها كمادة محّسنة الستخدام 
 (CRMB) ــطــــاط املــ بــــبــــودرة  ــعــــدل  املــ الـــبـــيـــتـــومـــني 
واملستخدم بدوره في عمل الخلطات االسفلتية، 
إنـــتـــاج 1,044 طــنــًا من  تـــم فـــي ســنــة 2020  حــيــث 
هذه املادة، مما ساهم في زيادة صالبة االسفلت 
وقدرته على التحمل لفترات زمنية أطول، وكذلك 

تقليل اإلزعاج على الطرق.
ــادة تـــدويـــر  ــ ــ ــادرة فــــي إعـ ــ ــبـ ــ ــذه املـ ــ كـــمـــا ســـاهـــمـــت هـ
ــارات الــقــديــمــة بــــدًال مــن إلــقــائــهــا فــي مكبات  ــ اإلطــ
ــلـــى الـــبـــيـــئـــة وتــحــقــيــق  الـــنـــفـــايـــات لــلــمــحــافــظــة عـ

االستدامة.
وإلـــى جــانــب إنــتــاج مـــادة البيتومني املــعــدل، يتم 
أيــضــًا اســتــخــدام االســفــلــت املــقــشــوط مـــن الــطــرق 
القائمة قبل بــدء مشاريع تطويرها ويتم إعــادة 
تدويره في الطبقات اإلسفلتية التي يتم رصفها 
على الــطــرق الجديدة والــطــرق املــطــورة، حيث تم 
خالل سنة 2020 إعادة استخدام 34,443 طنًا من 
االسفلت املقشوط وإعادة استخدامه في الطبقات 

األسفلتية التي تم رصفها على الطرق.

 إعادة تدوير الخرسانة
وعـــالوة على ذلــك، يتم ضمن األعــمــال اإلنشائية 
للمشاريع، إعـــادة تــدويــر الخرسانة املستخدمة 
واملواد التي تم استخراجها في أعمال الحفريات 

والــــركــــام، حــيــث تـــم اســتــخــدام 667,023 طــنــًا في 
طبقات ما تحت األســاس واستخدام 6,035,749 
طــنــًا مـــن املــــــواد املــســتــخــرجــة فـــي أعـــمـــال الـــــردم، 
إلـــى اســتــخــدام 293,069 طــنــًا كــمــادة  بــاإلضــافــة 

لتبطني فرش الكابالت واألنابيب.
أمـــا مـــن حــيــث الــحــلــول 
ــم  ــي تـ ــ ــ ـــتـ ــ ــ ــرة ال ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــبــ ــ املــ
ــي  اســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــهــــــــا فــ
مشاريع «أشغال»، فإن 
العديد من املشروعات 
أصبحت تشتمل على 
أنــظــمــة الــنــقــل الــذكــيــة، 
والتي يمكن تطويرها 
وتحسينها مستقبًال 

الــطــرق والــحــركــة  بسهولة بــهــدف إدارة شــبــكــات 
املـــروريـــة، مــمــا ســيــؤدي بــالــتــالــي إلـــى رفـــع كــفــاءة 
شــبــكــة الـــطـــرق ورفــــع الــســالمــة املـــروريـــة وتقليل 
ــا ســـيـــســـاهـــم فــــي اخـــــتـــــزال الـــزمـــن  ــمـ االزدحـــــــــــام مـ
املــنــاطــق وخفض  املستغرق للرحلة للتنقل بــني 
تـــلـــوث الــــهــــواء والــتــلــوث 
السمعي. كما يتم حاليًا 
تنفيذ عـــدد مــن شبكات 
الــصــرف الــصــحــي ضمن 
مــشــاريــع الــهــيــئــة، والــتــي 
ســـتـــســـهـــم بــــــدورهــــــا فــي 
ــيـــاه  ــنـــســـوب املـ خـــفـــض مـ
الــجــوفــيــة عــنــد مــســتــوى 
مــــعــــني، مــــمــــا ســيــســاعــد 

البيئة ومنع  على حماية الطرق واملحافظة على 
تلوث املياه الجوفية.

 تدوير مياه الصرف الصحي
ــار تــســهــم إدارة تــشــغــيــل وصــيــانــة  ــ ــذا اإلطــ فـــي هــ
شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي فـــي «أشـــغـــال» بشكل 
مباشر في ركيزة التنمية البيئية في رؤيــة قطر 
الوطنية 2030، وذلك من خالل بناء وتشغيل 25 
مــحــطــة ملــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف الــصــحــي وحــزمــة 
يـــقـــارب  مــــا  لــجــمــع ومـــعـــالـــجـــة وإدارة  مـــعـــالـــجـــة 
750,000 3 متر مكعب في اليوم من مياه الصرف 

في قطر.  
تــقــوم «أشـــغـــال» بــمــد بــعــض الــجــهــات فــي الــدولــة 
ــاه املـــعـــالـــجـــة ذات الــــجــــودة الـــعـــالـــيـــة (غــيــر  ــيـ ــاملـ بـ
لــلــشــرب)، منهم قطر كـــوول ومؤسسة  الصالحة 
قطر ومـــزارع األعــالف والبلديات وغيرها، وذلك 
الستخدمها فــي أغـــراض متعددة كالتبريد، ري 
ــة األعـــــالف، تجميل  ــ املــســطــحــات الـــخـــضـــراء، زراعـ
ــال املــســتــخــدمــة فــــي الـــبـــنـــاء،  الــــطــــرق، غـــســـل الــــرمــ
ومشاريع الطرق، وذلــك للمساهمة في الحد من 
اســتــخــدام مــيــاه الــشــرب فــي الــــري، والــتــي تشكل 

وفرتها تحديًا طويل األمد لدولة قطر.

 التحكم في الروائح
ــنــــة وصـــحـــيـــة لــجــمــيــع  وبــــهــــدف تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة آمــ
املقيمني في قطر، قامت «أشغال» بإطالق برنامج 
لــلــتــحــكــم بــــالــــروائــــح الـــكـــريـــهـــة بــــأصــــول الـــصـــرف 
الـــصـــحـــي. ويـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج إلــــى تــعــزيــز رضــا 
العميل وتعزيز الخدمات املقدمة من خالل خطط 

استباقية في التعامل مع مالحظات العمالء.
ويـــعـــد بـــرنـــامـــج الــتــحــكــم فـــي الــــروائــــح املــتــكــامــل 
بأشغال هو األول من نوعه، والــذي يشتمل على 
تقييم للروائح والحد منها ومراقبتها بالتوازي 
مع باقي مهام العمل. ولقد تم عرض هذا البرنامج 

الدوحة - الشرق

12
2021 11 1442 1



الــدولــيــة املــخــصــصــة للتحكم في  فـــي املــنــتــديــات 
الــروائــح وحظي باستحسان املختصني في هذا 

املجال في أوروبا واململكة املتحدة.

 تفعيل جودة الهواء  
فـــي مختبر  الـــجـــودة والـــســـالمـــة مــمــثــلــة  قــامــت إدارة 
املــيــكــروبــيــولــوجــي الـــتـــابـــع لــهــيــئــة األشــــغــــال الــعــامــة 
بــفــحــص جــــودة الـــهـــواء فـــي مــخــتــلــف مــبــانــي الهيئة 
مــن خــالل عملية املــســح البكتيري عــن طــريــق أجهزة 
متخصصة ويتم على أساسها اتخاذ كافة اإلجراءات 

التي تضمن توفير بيئة حية وآمنة للعمل.

إعادة تأهيل األسفلت
مـــــشـــــروع تـــجـــريـــبـــي لـــتـــحـــســـني وإعـــــــــــادة تــأهــيــل 
ــــت «أشـــــــــغـــــــــال» املــــرحــــلــــة  ــقـ ــ ــلـ ــ ــرق أطـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة الـ ــكــ ــبــ شــ
التجريبية لتطبيق تقنية إعادة تأهيل اإلسفلت 
الـــطـــرق  ــد  ــ (Fog seal   /rejuvenation) عـــلـــى أحـ
املحلية بــطــول 1 كيلو مــتــر بمنطقة عــني خــالــد، 
بــهــدف تحسينه والــحــفــاظ عــلــيــه وإطـــالـــة عــمــره، 
وذلــك ضمن خطط التشغيل والصيانة الوقائية 
الــخــاصــة بــشــبــكــة الـــطـــرق. تــعــمــل «أشــــغــــال» على 
تــطــويــر طـــرق وأســالــيــب صــيــانــة شــبــكــات الــطــرق 
بإيجاد حلول رائدة للحفاظ على كفاءتها لعمر 
أطول، وذلك باستخدام أفضل املمارسات العاملية 
واآلليات املتطورة مما يدعم استراتيجية الدولة 
لتحقيق التنمية املستدامة. تتضمن هذه التقنية 
وضع طبقة «بيتومنية» مع مواد مختلفة إلعادة 
املرونة املطلوبة لطبقة اإلسفلت ورفــع كفاءتها، 
الــجــويــة مثل  الــعــوامــل  مما يساعد على مــقــاومــة 
أكـــســـدة وصـــالبـــة الــطــبــقــة الــســطــحــيــة لــألســفــلــت 
املــيــاه السطحية ومــيــاه األمــطــار ومنعها  ــزل  وعـ
إلــى داخــل طبقات الطرق ومساعدة  من التسرب 
الــشــروخ. ويــتــم استخدام  اإلسفلت على مقاومة 
الــتــقــنــيــة، الــتــي يــتــم تجربتها ألول مـــرة في  هـــذه 
دولــة قطر، فــي مرحلة مبكرة مــن ظهور العيوب 
السطحية لألسفلت بــهــدف إعــطــاء مظهر جديد 

خال من تلك العيوب.

اإلنارة الصديقة للبيئة
ومن باب الحرص على توفير الطاقة واستخدام 
املــــــواد الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة فـــي تــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع، 

الــشــوارع  تنفذ «أشــغــال» خطة مستدامة إلنـــارة 
لتعزيز سالمة وأمن مستخدمي الطرق واملشاة، 
واملساهمة اإليجابية في الحفاظ على البيئة من 
 ،LED «خالل استخدام إنارة من نوع «إل إي دي
وهــــي مــصــدر اإلنــــــارة الــبــديــل املــســتــخــدم حــالــيــا 
فــي الــكــثــيــر مــن الــطــرق واإلضــــــاءات عــامــة، وذلــك 
ملا يتمتع به من مميزات، كطول عمره وفاعلية 

اإلضاءة العالية مع خصائص اللون الجيدة.
يسهم الــتــحــول إلــى إضـــاءة LED بــالــشــوارع في 
الــحــفــاظ عــلــى البيئة مــن خـــالل تقليل استهالك 
 LED ــــدات اإلضــــــاءة الـــكـــهـــربـــاء، حــيــث تـــوفـــر وحــ

الطاقة بنسبة تتراوح بني 50 إلى 55 % عن نظام 
ــارة الــتــقــلــيــديــة، فــضــًال عــن خــفــض انــبــعــاثــات  ــ اإلنـ
الكربون. باإلضافة إلى ذلــك، فإن متوسط العمر 
االفتراضي للمصابيح يبلغ حوالي 5.7 عــام، أي 
ثـــالث مـــرات أطـــول مــن مصابيح الــفــلــورســنــت أو 

.HPS

 االستدامة البيئية في مشاريع املباني

 وقد تم األخذ في الحسبان عند تصميم املباني 
خــصــوصــًا املــنــشــآت الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة بما 

يتوافق مع املعايير التابعة للمنظومة العاملية 
ــذ  ــ ــم األخـ ــ تـ ــة GSAS، حـــيـــث  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ لـــتـــقـــيـــيـــم االسـ
باالعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم 
لتحقيق جــودة بيئية بمعدل 3 نجوم مــن حيث 

توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، مثل:
- اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــشــمــســيــة بــغــرض تسخني 

املياه داخل املباني.
- اســتــخــدام اإلضــــاءة الطبيعية عــن طــريــق عمل 
فتحات بانوراما باألسقف، بحيث تسمح لضوء 
ا  وأشــعــة الــشــمــس بــالــدخــول بــحــيــث تــحــقــق جــزء
يسيرا من توفير الطاقة الكهربية املستخدمة في 
اإلنارة وكذلك تطهير املكان قدر اإلمكان من خالل 

أشعة الشمس بما لها من عظيم الفوائد.
- عمل منظومة لترشيد استخدامات واستهالك 

املياه داخل املبنى وخارجه.
- توفير مساحات خــضــراء للنباتات واألشــجــار 

بمحيط املبنى الخارجي.
- املحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ املشروع.
كـــانـــت هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة قـــد حــصــلــت على 
جــائــزتــي االســـتـــدامـــة الــعــمــرانــيــة لــعــام 2016 في 
فــئــتــي املــنــشــآت الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة مـــن قبل 
 ،“GORD” املنظمة الخليجية للبحث والتطوير
ــدة فـــي مـــجـــال تــطــويــر مــمــارســات  ــرائــ املــنــظــمــة الــ
االستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق 
األوسط بعدما قامت على مدار السنوات املاضية 
ــعـــة وتـــدقـــيـــق الــــرســــومــــات والـــتـــصـــامـــيـــم  ــمـــراجـ بـ
 - املــبــانــي – صــحــيــة وتعليمية وعــامــة  ملــشــاريــع 
الــتــي تنفذها الهيئة وزيــــارة مــواقــعــهــا والــتــأكــد 
مــن أن تصاميمها منفذة وفــق مــبــادئ ومعايير 

االستدامة في نظام «جي ساس».
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مجموعة سهيل القابضة ركيزة اقتصادية راسخة 
وبيئة إستراتيجيـة في مواجهـة هواجس مؤرقـة

◄  بــاتــت مــجــمــوعــة "ســهــيــل الــقــابــضــة" 
أشهر من أن نحاول تعريفها.. لكن البّد 
فــي بــدايــة هـــذا الــحــوار مــن ملــحــة عــن هــذا 
الصرح الصناعي الكبير نقدمها للقارئ 

بتوقيعكم؟
ــة  ــابـــضـ ــقـ الـ ►  مـــجـــمـــوعـــة ســـهـــيـــل 
ــان أول  ــ فـــي 2011 وكـ ــدأت  ــ بـ كــفــكــرة 
ــــاص  ــو مـــصـــنـــع رصـ ــ مـــصـــانـــعـــهـــا هـ
لــتــدويــر الــبــطــاريــات، تــم الــعــمــل فيه 
كـــانـــت فــي  ــــاج  ــتـ ــ ــة اإلنـ ــ ــــدايـ 2012 وبـ
2014، وبفضل الله بعد سنتني من 
الــنــجــاح فـــي عــالــم إعـــــادة الــتــدويــر، 
انفتحت شهيتنا االستثمارية نحو 
تحديات أكبر، وتم االستحواذ على 
صناعات أخرى في تدوير املعادن، 
وقررت املجموعة أن تتخصص في 
أنــواع املعادن،  إعــادة تدوير جميع 
وإنـــشـــاء مــصــانــع لــهــذا الــخــصــوص 
بـــجـــمـــيـــع أشــــكــــالــــهــــا وأنــــــواعــــــهــــــا.. 
فــبــعــد مــصــنــع الــــرصــــاص لــتــدويــر 
البطاريات، تم إنشاء مصنع تدوير 
بـــالســـتـــيـــك الــــبــــطــــاريــــات ومـــصـــنـــع 
لـــتـــدويـــر الـــنـــحـــاس وأيـــضـــا مصنع 
لتدوير األلومنيوم ومصنع لفصل 

املعادن.

حكاية إصرار ونجاح
أكثر  الــصــورة  لنا بتقريب  ◄  اسمحوا 
ملن يتساءل عن التفاصيل.. فلغة األرقام 
دومـــًا تغني عــن طــول شـــرح.. مــا ترتيب 
مــجــمــوعــتــكــم عــلــى مــســتــوى االقــتــصــاد 

القطري؟
►  الواقع أن املصانع الثالثة التي 

الـــذي حققناه  الــنــجــاح  أنشئت بعد 
من املصنع األول، أنشئت في 2017 
وهو تحدٍّ حقيقي للظروف القاهرة 
الــتــي مـــرت بــهــا الـــبـــالد مـــن حــصــار، 
ــرارًا على  ــ الــحــصــار الــــذي أنــتــج إصــ
ــنـــهـــاض اإلمــــكــــانــــات بــتــوجــيــه  ــتـ اسـ
ورؤيـــة سمو األمــيــر نحو االعتماد 
عــلــى الــــذات واالكــتــفــاء الـــذاتـــي، عبر 

توفير احتياجاتنا بأنفسنا دون 
ــة،  ــيــ ــارجــ ــة خــ ــهــ الـــــخـــــضـــــوع ألي جــ
أي  نــصــنــع مــا نــحــتــاجــه بأنفسنا، 
مـــن هــنــا كـــان الــتــوجــه نــحــو إنــشــاء 

املصانع الثالثة بوقت واحد.
بـــدأنـــا فـــي 2017 وتــــم االنـــتـــهـــاء من 
اإلنــــشــــاء وبــــــدء عـــمـــل املـــصـــانـــع فــي 
الــحــقــيــقــة  فــــي  بــــدايــــة 2019، وهـــــو 
ــــت قـــيـــاســـي.. وحـــالـــيـــًا  وبــفــضــل  وقـ
ــه، أصـــبـــحـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة ســهــيــل  ــلــ الــ
أكــبــر مجموعة صناعية  الــقــابــضــة 
ــــدد املــصــانــع  فــــي قـــطـــر مــــن حـــيـــث عـ
ــر شــريــك  ــبـ وقــيــمــة االســـتـــثـــمـــار، وأكـ
لبنك التنمية فــي اســتــثــمــاراتــه مع 
شــركــة محلية، بحجم اســتــثــمــارات 
ــاوزت 300 مــلــيــون ريــــال - هنا  ــجـ تـ
نــتــكــلــم فــقــط عـــن االســـتـــثـــمـــارات في 
بنك التنمية -  أما حجم استثمارات 
ــتـــمـــويـــل مـــبـــاشـــر مــن  املـــجـــمـــوعـــة كـ
بـــلـــغ 200 مــلــيــون  فـــقـــد  ــاء،  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ريــال.. بالتالي إجمالي استثمارات 
مجموعة سهيل القابضة في 2020 

بلغ نحو 500 مليون ريال قطري.

طموح عابر للحدود
ــاد عـــمـــومـــًا وبــجــانــبــه  ــتــــصــ ◄  فــــي االقــ
االستثماري بشكل خاص.. يكون العمل 
دومــًا مقترنًا بالطموح – وكما تعلمون 
للنجاح  الــطــمــوح شـــرط الزم وأســـاســـي 
– هــل تفّضلتم بالحديث عــن طموحكم 
فـــي مــجــمــوعــة ســهــيــل الــقــابــضــة واألفــــق 
الـــــذي تــضــعــونــه كـــهـــدف عــلــى مــســتــوى 
تطوير أعمالكم استثماريًا على املستوى 

األفــقــي، وأيــضــًا عــلــى مــســتــوى األســـواق 
املستهدفة؟

►  ننطلق في تعاطينا مع أعمالنا 
مـــن مــنــطــلــق ثــقــة كــبــيــرة هـــي أســـاس 
ــــذي تــنــطــوي عــلــيــه رؤيـــة  الــطــمــوح الـ
ــتـــي تــســعــى لتغطية  املـــجـــمـــوعـــة، والـ
ــة مــشــاريــع  احــتــيــاجــات الــبــلــد مـــن أيــ
إستراتيجية يــبــدو بحاجتها.. وقد 
شاركنا مؤخرًا في ملتقى املنتجني 
الــذي عقدته هيئة األشغال  املحليني 
الــعــامــة (أشـــغـــال) فــي غــرفــة قــطــر في 
سبتمبر املاضي، وكان هناك طرح ما 
يسمى بالخطة الخمسية مــن 2021 
بــقــيــمــة 12 مــلــيــار ريـــال  حــتــى 2025، 
ملشاريع (أشغال) في السوق القطرية 
لــلــمــصــانــع املــحــلــيــة ســــــواء الــقــائــمــة 
أســـاســـًا، أو مــشــاريــع جـــديـــدة.. وكــان 
املـــواد املصنعة  املثير لالهتمام هــو 
خارجيًا واملطلوب توريدها ملشاريع 
ــال) لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــقــيــمــة  ــ ــغـ ــ (أشـ

إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال. 
وقـــــــد اخــــــتــــــارت مـــجـــمـــوعـــة ســهــيــل 
مــــلــــيــــارات  بـــقـــيـــمـــة 3  ــاريـــــع  3 مـــــشـــ
ــــدراســـــة الــــجــــدوى  ريــــــــال، وقــــامــــت بـ
وتجهيزها، واآلن هي فــي   مرحلة 
اإلنشاء، على أن يبدأ طور إنتاجها 
ــام  ــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن عــ خـــــــالل الــ
2021، إلنــتــاج متطلبات «أشــغــال» 
والـــجـــهـــات األخـــــرى مــحــلــيــًا بنسبة 
ــخــــطــــط ملـــصـــانـــع  املــ ـــن  100 %، ومــــ
مجموعة سهيل القابضة الجديدة 
الــكــامــلــة على  أن تــتــحــلــى بـــالـــقـــدرة 
تــصــنــيــع الــقــطــع املــعــدنــيــة بــطــريــقــة 
الــهــنــدســة الــعــكــســيــة، لــخــدمــة قطاع 
الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وجميع 
الجهات التي تحتاج ملنتجاتها في 

مشاريعها الحالية واملستقبلية.
هــنــا دعــيــنــا نــقــف قــلــيــًال عــلــى كلمة 
ــاذا خــارجــي؟"،  خــارجــي ونــوضــح "ملـ
الـــحـــقـــيـــقـــة نـــحـــن قــــــــــادرون ولـــديـــنـــا 
الخبرات والدعم الكامل من الدولة 
واملعرفة والعلم بــأن نصنع محليًا 
وفــي مجالنا أيــضــا.. لكن الصناعة 
خــارجــيــًا تعني أن هــنــاك استنزافا 
لـــلـــعـــمـــلـــة الــــصــــعــــبــــة لـــــــدولـــــــة قـــطـــر 
املــركــزي وبالتالي تأمني  واملــصــرف 
2 مليار دوالر للموردين املحليني 
الســتــيــراد املــــواد مــن الـــخـــارج، فهذا 
يعتبر اســتــنــزافــا للعملة الصعبة 
الــظــروف االستثنائية التي  في ظل 

تعصف باملنطقة.
ــــي مــجــمــوعــة  ــا نـــحـــن فـ ــ ــررنـ ــ ــك قـ ــذلــ لــ

البيئي وإجـــراءات االستدامة  الهاجس  يتعدى 
فــي دولـــة قــطــر، مــجــّرد إعـــداد الخطط وتدبيج 
الشعارات وإعالن البرامج الحاملة، إلى تطبيقات 
واسعة الطيف ال يمكن وصفها بأنها أقل من 

إستراتيجية محكمة وعميقة األثر.
هنا في قطر بدا األمر مختلفًا ربما عن الكثير 
التوجهات  انبثقت عــن  املنطقة، فقد  مــن دول 
البيئية والحفاظ  الرسمية باتجاه االستدامة 
على املــوارد وإرســاء التطبيقات املدروسة في 
البيئية عــالــيــة املــســتــوى،  ســيــاق االشــتــراطــات 
ــن الـــطـــراز  ــات اســـتـــثـــمـــاريـــة مــ ــونـ ــكـ انــبــثــقــت مـ
الــنــوعــي تختص بــإعــادة تــدويــر وإنــتــاج املــواد 
املهدورة إلنجاز فعل نوعي في اتجاهني، األول 
لــهــذه املـــواد،  تخليص البيئة مــن األثـــر الــضــار 
الــخــروج بمنتج جديد صالح ملعاودة  والثاني 
االســتــخــدام، وفــي هــذا األخير وفــر اقتصادي 
الفردي والوطني، ولعل  هائل على املستويني 
قطر من الدول السّباقة فعًال في هذا املضمار 

الحيوي والحّساس.
الــراقــي بكل االعــتــبــارات  فــي مثل هــذا املشهد 
القابضة"  واملقاييس، تبدو "مجموعة سهيل 
عـــالمـــة فـــارقـــة حــقــيــقــيــة وصـــاحـــبـــة بــصــمــات 
احــتــرام وتقدير..  انحناءة  حضارية تستحق 
من خالل تصديها الختصاص ينطوي على 
البيئي  الطابع  قيمة مضافة مــزدوجــة تجمل 
مــن جــهــة، إلـــى جــانــب الــبــعــد االقــتــصــادي من 

جهة أخرى.
وفي داخل هذه املجموعة الكثير والكثير مما 
انطباعًا متفائًال  الحديث عنه، ويــتــرك  يجدر 
البيئي ببعده الصناعي  العمل  عــن مستقبل 
في قطر، أي صناعات نظيفة ترمم مكونات 

البيئة.
 ويبدو الشيخ خالد بن أحمد آل ثاني رئيس 
مــجــلــس إدارة املــجــمــوعــة، مــفــعــمــًا بــالــتــفــاؤل 
كــمــا هـــو مــفــعــم بــمــا يــســتــحــق الـــوصـــف بـــ" 
املــعــرفــي" فــي مضمار هــذه الصناعة  الكنز 
اإلستراتيجية.. لــذا كــان البــد من الــحــوار مع 
رجل يحتضن في ذهنه كما شركته الكثير 
مما يجب أن نعرفه عن عمل املجموعة وعن 
األبــعــاد املــهــمــة الــتــي تضطلع بــهــا وهـــا نحن 

نبدأ الحوار:

الدوحة - الشرق

¶ الشيخ خالد بن أحمد آل ثاني

الـــكـــبـــرى  تـــــقـــــاس االســـــتـــــثـــــمـــــارات    ◄
بــمــســتــوى الــتــقــانــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
وّطــنــتــهــا.. لكنها تــقــاس أيــضــًا بــاملــوارد 
البشرية والقوى العاملة والخبرات.. ماذا 

عن مجموعتكم في كال الجانبني؟
نـــهـــج  ــد  ــمــ ــتــ ــعــ يــ ــد..  ــ ــيــ ــ ــأكــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ   ►
املــجــمــوعــة عــلــى االســتــخــدام األمــثــل 
إلــيــه التكنولوجيا في  ملــا توصلت 

عالم الصناعة وتقليل 
الـــذات البشرية قدر  االعــتــمــاد على 
اإلمكان، ألن صناعتنا فيها الكثير 
مــن الــخــطــورة وتــعــتــمــد عــلــى أفـــران 
صــهــر عـــمـــالقـــة،  بــالــتــالــي أي خطأ 
سيتسبب في كارثة.. لذا مصانعنا 
ة الــعــمــلــيــة من  تــعــتــمــد عــلــى الــكــفــاء
الــدرجــة األولـــى، والتدريب املستمر 
عــلــى املـــعـــدات الــحــديــثــة، وتــوظــيــف 
املتميزين من الخبراء واملختصني 
في هذا املجال، نظرًا ألهمية كفاءة 
الــتــي تلعب دورًا  العنصر البشري 

رئيسًا في جودة املنتج النهائي.

14
2021 11 1442 1



ــتـــري بـــالـــريـــال  ســهــيــل أن نــبــيــع ونـــشـ
القطري داخــل دولــة قطر لدعم العملة 
ــزاف،  ــنـ ــتـ الـــقـــطـــريـــة، ومــنــعــهــا مــــن االسـ
علمًا بــأن امليزان التجاري لدولة قطر 
قـــوي.. ويسرني أن أؤكـــد أن طموحنا 
أن نــصــل لــلــعــاملــيــة.. والــتــكــنــولــوجــيــا 
املـــوجـــودة لــديــنــا عــالــيــة املــســتــوى.. لن 
نـــتـــوقـــف عــــن االســـتـــثـــمـــار والـــتـــطـــويـــر 
املــســتــمــر، ورؤيــــة املــجــمــوعــة أن يكون 
هــنــاك مــصــنــعــون جـــدد يــفــتــتــحــون كل 
عــام فــي أي بلد فــي الــعــالــم، فنحن في 
2021 سنغطي احتياجات دولــة قطر 
100 % بجميع املعادن وبعدها سيتم 
التوجه خارجيًا واالستثمار في الدول 

النامية.

قيم مضافة من الطراز الثقيل
◄  فـــي عـــالـــم الــصــنــاعــة يـــذهـــب أي راغـــب 
ــرات لــلــبــحــث عن  ــؤشــ ــراءة املــ ــ ــ بــالــتــحــلــيــل وقـ
التي يحققها أي استثمار..  القيم املضافة 
والـــســـؤال اآلن هـــو: مــا الــقــيــم املــضــافــة التي 
ــاذا عـــن حــديــث  ــ حــقــقــتــهــا مــجــمــوعــتــكــم.. ومـ
بعض املتابعني ملجموعتكم عن قيم مضافة 
مزدوجة، أي تدوير مواد مهدورة ثم إنتاج؟

►  بـــالـــفـــعـــل جــمــيــع املـــنـــتـــجـــات الــتــي 
تــأتــي من  تصنعها مــجــمــوعــة ســهــيــل 
مــــواد مــعــاد تـــدويـــرهـــا بــالــكــامــل، تمر 
بــمــراحــل إنتاجية قائمة على معدات 
ــمـــة  ــثـــل أحــــــــدث األنـــظـ ــمـ ــات تـ ــنــ ــيــ ــاكــ ومــ
الــصــنــاعــيــة الــعــاملــيــة فـــي هـــذا املـــجـــال.. 
ونــــحــــن نــــقــــوم بــــاســــتــــغــــالل الـــــثـــــروات 
البلد،  املعدنية املهدورة املوجودة في 
وهــــذه قــيــمــة مــضــافــة أبــعــد مـــن مــجــرد 
حالة صناعية استثمارية، تدخل في 
الــعــمــق الــبــيــئــي املــجــتــمــعــي، ثـــم إعـــادة 
معالجة هذه املواد بمواصفات عاملية 
وتصديرها تحت اسم صنع في قطر.. 
وهــــذه قــيــمــة مــضــافــة اقــتــصــاديــة ذات 
مــنــعــكــســات إيــجــابــيــة لــجــهــة حــضــور 
املــنــتــج الـــقـــطـــري الــــراقــــي، ثـــم تحقيق 
إيـــــــرادات بــــالــــدوالر.. وهــــذا دعــــم كبير 

القتصاد البلد.  
ــادر الـــتـــي تــعــتــمــد  ــ ــــصـ أمـــــا بـــشـــأن املـ
عــلــيــهــا مــصــانــع املـــجـــمـــوعـــة، لجلب 
املواد املعدنية والبالستيكية إلعادة 
تدويرها وإنتاجها مرة أخــرى، فإن 
كل مشروع في الدولة يخلف وراءه 
خردة معدنية قابلة إلعــادة اإلنتاج 
ــان نــوعــهــا، فــهــي بــالــنــســبــة  مــهــمــا كــ
ملــصــانــعــنــا بـــمـــثـــابـــة وقــــــود املـــحـــرك 
سواء كانت كابالت، حديدا، نحاسا، 

زنكا.. إلخ.

ــيـــر هــنــا إلــى  ولــعــلــه مـــن املـــهـــم أن أشـ
الــوحــيــدة لديها  أننا نحن املجموعة 
تدوير جميع أنواع املعادن في العالم، 
البلد  والــهــدف أن نغطي احــتــيــاجــات 
لعشر سنوات قادمة نستثمر ثروتنا 
املـــعـــدنـــيـــة ونــــصــــدرهــــا بـــمـــواصـــفـــات 

عاملية. 
تعتبر مجموعة سهيل القابضة أكبر 
مجموعة صناعية في قطر حاليًا من 
حيث عدد املصانع وقيمة االستثمار 
ونوعية الصناعة، وتعتبر املجموعة 
الصناعية األولى في العالم في مجال 
إعـــــادة تـــدويـــر جــمــيــع أنـــــواع املـــعـــادن، 
كالنحاس واأللــومــنــيــوم والبطاريات 
والزنك والبالستيك وغيرها من املواد 

الصلبة.

تحليق نحو العاملية
بــاإلمــكــانــات.. ونظرة  ◄  فــي حديثكم ثقة 
استشرافية تتعدى حدود املحلّية.. إلى أين 
تتجه بوصلة تطلعاتكم االستثمارية نحو 
الــخــارج.. كمجموعة رائــدة تحمل اسم دولة 

قطر؟
الـــنـــجـــاح  فـــانـــطـــالقـــًا مــــن  ► نــــعــــم.. 
القطرية..  السوق  في  الذي حققناه 
والســــــتــــــكــــــمــــــال طـــــمـــــوحـــــنـــــا الــــــــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى  الــتــحــدي واملــغــامــرة 
ــتــــصــــاد دولــــة  ــة ودعـــــــم اقــ ــ ــــدروســ املــ
نــقــوم بــدراســة عــدة مشاريع  قــطــر.. 
والتنسيق  وبــاالتــفــاق  اســتــثــمــاريــة 
مـــع الــســلــطــات األثـــيـــوبـــيـــة، بــإقــامــة 
مــصــنــعــني إلعــــادة تـــدويـــر املـــعـــادن، 
الــربــع األول من  واالفــتــتــاح تــم فــي 

عام 2021.
 أمـــا الــخــطــوة الــتــالــيــة وعــنــد االنــتــهــاء 
من جائحة كورونا، فتتمثل في إنشاء 
ــي تــــايــــالنــــد، ومـــصـــنـــع فــي  ــ مـــصـــنـــع فـ
أملانيا بــدعــوة مــن الحكومة األملانية، 
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ـــه جـــمـــيـــع االتــ ــلــ ــ ــل الـ ــفــــضــ وبــ
املــرتــبــطــة بــافــتــتــاح مــصــانــع خــارجــيــة 
تسير بــنــجــاح، نــظــرًا للقيمة الكبيرة 

التي تحملها تلك املشاريع الصناعية 
اإلســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــدفـــع اقــتــصــاد 
الــــدولــــة إلــــى األمــــــام وتـــعـــزز مــكــانــتــهــا 
الــتــجــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة مــعــًا، حيث 
يشكل اعتمادها على الصادرات أحد 
أكـــبـــر مــمــيــزاتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة، وذلـــك 
ــر بــقــيــمــة الــعــمــلــة  ــبـــاشـ ــا املـ ــبـــاطـــهـ الرتـ

املحلية مقابل الدوالر األمريكي.
النجاحات والحضور  ◄  على خلفية هذه 
الالفت الذي تحققونه.. هل هناك نية إلدراج 

مجموعة سهيل في بورصة قطر؟
** في الحقيقة هناك اهتمام من هيئة 
لـــألوراق النقدية "بورصة  االستثمار 
قطر" إلدراج مجموعة سهيل القابضة 
فـــي بـــورصـــة قــطــر الهـــتـــمـــام األخـــيـــرة 
بالشركات الكبرى الصناعية كقيمة 
وناتج قومي ومبيعات ضخمة، وعند 
اكــتــمــال جميع مشاريع  االنــتــهــاء مــن 
املجموعة سيتم إدراجها في بورصة 

قطر أي في 2022.

دعم حكومي ال محدود
◄  مــبــدأ األخــــذ بـــالـــيـــد.. مــطــلــوب فـــي مثل 
استثماراتكم العمالقة.. كيف تعاطت معكم 
ــاذا عن  ــ الــجــهــات الــحــكــومــيــة املـــخـــتـــّصـــة.. مـ
التسهيالت والدعم واملساعدة.. هل من كلمة 

ترغبون بتسجيلها في هذا املجال؟
► حقيقة مــا واجــهــنــاه خــالل عملنا.. 
الــــتــــوجــــه االســــتــــثــــمــــاري فــي  كــــــان أن 
ــيــــج يـــــركـــــز كــــمــــا هــــــو مــــعــــروف  ــلــ ــخــ الــ
ــا الــقــطــاع  عــلــى الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري.. أمــ
الــصــنــاعــي فــهــو مــوضــوع صــعــب جــدًا 
ألنــه يعتمد على معرفة وعلم وجهد 

ــــى أرضــــيــــة ثــابــتــة  ــاق لـــلـــوصـــول إلــ ــ شــ
لكيفية إدارة املنشأة بشكل ناجح.. مع 
أنــه في دولــة قطر متمثلة بحكومتها 
ــمـــة 100  ومــؤســســاتــهــا وبــنــوكــهــا داعـ
الــصــنــاعــي، حــيــث إنها  % لالستثمار 
وفـــــــرت لـــنـــا بـــيـــئـــة خـــصـــبـــة جـــــــدًا، غــيــر 
مــتــوفــرة فــي أي بــلــد آخــــر.. فــاألراضــي 
شــبــه مــجــانــيــة، إلـــى جــانــب تسهيالت 
بــنــكــيــة مــتــاحــة، ومــنــاطــق لــوجــســتــيــة، 
ــة الــــالزمــــة لــإلنــتــاج  ــاقـ ــم تـــوفـــيـــر الـــطـ ثــ
والتصنيع بأسعار رمزية، لكن القطاع 
الــصــنــاعــي بــحــاجــة إلــــى مــســتــثــمــريــن 
ــاريــــع صــنــاعــيــة  ــة مــــشــ ــ ــامـ ــ ــــن إلقـ ــاديـ ــ جـ

والخروج من قوقعة العقارات.
ــا مــشــكــلــة  ــنـ ــتـ ــهـ ــة أخـــــــرى واجـ ــهـ ــــن جـ مـ
تطبيق القانون في بداية استثماراتنا، 
لــــم يـــكـــن هـــنـــاك تــــعــــاون مــــع الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة لــعــدم تــمــكــنــهــم مـــن اتــبــاع 
ــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ـــصـ ـــنــ ــــني املــ ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الدستور، نحن ال نريد أية تجاوزات، 
الــــقــــوانــــني  يـــــــقـــــــرأوا  نـــــريـــــد أن  ولـــــكـــــن 
ويـــفـــهـــمـــوهـــا جـــيـــدًا ألنـــهـــا تـــصـــب فــي 
مصلحة االستثمار الصناعي، وتأتي 
تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمــيــر الــبــالد املــفــدى، بتحفيز اإلنــتــاج 
الوطني ودعمه والعمل على االعتماد 
عــلــى الــنــفــس واالكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي على 

جميع األصعدة.
آثار  ◄  كيف استطاعت املجموعة تجاوز 
جائحة كــورونــا.. بما أنها أثــرت بعمق على 

االستثمارات في كل العالم؟
أثـــرت بشكل كبير  ► جائحة كــورونــا 
عــلــيــنــا، حـــيـــث إنـــنـــا أغــلــقــنــا أعــمــالــنــا 
ــــر، ولـــكـــنـــنـــا بــفــضــل  ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ ملــــــدة أربـ
الدعم الكبير الذي تلقيناه من الدولة 
اســتــطــعــنــا االســــتــــمــــرار، حـــيـــث قــامــت 
ــيـــل  ــأجـ الــــحــــكــــومــــة بــــدفــــع األجــــــــــور وتـ
األقـــــســـــاط وتـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء واملـــــاء 
مجانًا مــن مـــارس 2020 لغاية مــارس 

2021 أي ملدة عام كامل.
◄  كــيــف كـــان حــضــوركــم الــتــســويــقــي في 
الخارج.. أي هل لديكم مشاركة في املعارض 

الخارجية؟
** نعم نحن شــاركــنــا بــعــدة معارض 
خــارجــيــة فــي أملــانــيــا والــصــني وكــوريــا 
وأمريكا.. واآلن نؤسس إلقامة معرض 
ألول مــرة فــي قطر لتعريف العالم ما 
هـــو إعــــــادة الـــتـــدويـــر الــبــيــئــي الــســلــيــم 
اآلمن الصحيح التي وصلت إليه دولة 
قــطــر حـــالـــيـــًا.. بــمــشــاركــة دول الــعــالــم، 
وشركائنا الذين نتعاون معهم وهي 

شركات عمالقة.

◄  في مثل أعمالكم تبدو االشتراطات 
البيئية على درجــة من األهمية.. ماذا 

عن االستدامة والحفاظ على البيئة؟
► املعلوم أن دولة قطر اكتسبت 
ســمــعــة طــيــبــة كـــواحـــدة مـــن أكــثــر 
ــًا فــــي املـــنـــطـــقـــة فــي  ــدمـ ــقـ الــــــــدول تـ
مـــجـــال حــمــايــة الـــبـــيـــئـــة.. وســعــيــًا 
ــن مــــجــــمــــوعــــة ســـهـــيـــل  ــ ــحـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ مـ
الــدولــة في  للحفاظ عــلــى جــهــود 
هــذا املــجــال، استطعنا مــن خالل 
مــصــانــعــنــا الـــتـــي تــعــمــل بــأحــدث 
ــات الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة،  ــيـ ــنـ ــتـــقـ الـ
وإدارة تشغيلية تعمل باستمرار 
الــبــيــئــي لكل  عــلــى مــراقــبــة األداء 
مـــنـــشـــأة، والـــســـعـــي دائـــمـــا لــطــرق 
ــــك تــحــت  مـــتـــطـــورة فــــي ســبــيــل ذلـ
بـــالـــتـــالـــي  الـــبـــيـــئـــة أوال،  شــــعــــار 
ــراء وصـــديـــقـــة  مـــنـــشـــآتـــنـــا خــــــضــــ
لــلــبــيــئــة، وتــتــنــاغــم مـــع ســيــاســات 
الترشيد واملحافظة على جــودة 

البيئة في قطر.
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أولوياتها كمنشأة قطرية، إذ تؤمن  أهــم  تعي قطر كــوول مسؤولياتها تجاه املجتمع وتضع االستدامة ضمن 
الشركة بأن تبريد املناطق له دور محوري في تنمية البالد وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ ولذلك فإننا 
نسعى دومًا إلى الحد من املخاطر البيئية، واملحافظة على املوارد الطبيعية، وتحسني ُفرص التنمية االقتصادية، 
وذلك عبر تنمية عملياتنا بطريقة مستدامة ومسؤولة. وبصفتنا شركة رائدة في مجال تبريد املناطق في دولة 
السياسات  التزامنا تجاه املجتمع في تعزيز  الخاصة بنا تعكس مدى  أهــداف املسؤولية االجتماعية  قطر فإن 

العاملية الصديقة للبيئة ودعمها وتطبيقها.
تولي قطر كوول اهتمامًا كبيرًا للتأثير البيئي الناتج عن تبريد املناطق، لذلك فهي تقوم بتشغيل محطات تبريد 
املناطق بكفاءة أكبر وبضرر أقل على البيئة من خالل التقليل بقدر املستطاع من ثاني أكسيد الكربون، واحتماالت 
تسرب الغاز والتلوث الضوضائي. ويوفر تبريد املناطق فوائد بيئية كبيرة كما يتيح لنا التوفير في املوارد الطبيعية، 
فعلى مدى السنوات العشر املاضية، وفرت قطر كوول أكثر من مليارين وخمسمائة مليون كيلوواط/ ساعة من 
الكهرباء، مما أدى بــدوره إلى خفض أكثر من مليار وأربعمائة مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من الجو. 

وتعادل تخفيضات ثاني أكسيد الكربون إزالة 
أكثر من ٢٧١ ألف سيارة من الطريق أو زراعة 
أكثر من ١٧ مليون شجرة، والتي من شأنها أن 

تمأل أكثر من ٤٩ ألف ملعب لكرة القدم.
وقــد أنــجــزت قطر كــوول مــؤخــرًا تحويل اثنتني 
من محطات تبريد منطقة الخليج الغربي لديها 
املعالجة في  الستيعاب مياه الصرف الصحي 
عملياتها. وقد وفرنا حتى اآلن أكثر من مليوني 
متر مكعب من مياه الشرب في محطتي التبريد، 
الــتــي تم  املــيــاه الصالحة للشرب  أن  مما يعني 
تــوفــيــرهــا حــتــى اآلن تكفي لــســد حــاجــة حــوالــي 

فــيــال مــتــوســطــة   ٣,٠٠٠
الحجم في دولة قطر في 

السنة.

تعمل قطر كوول حاليًا على العديد من املشاريع مع شركائها والتي من املتوقع تنفيذها على مدى السنوات 
القليلة املقبلة، ونحن نسعى إلى وضع املزيد من الخطط للحفاظ على البيئة واملساهمة في التغيير في قطر إلى 

دولة مستدامة من خالل عملياتنا ومشاريعنا.

املناطق ”قطر كـوول“ هي  لتبريد  القطرية  الشركة  إن 
املناطق في  الــرائــدة فــي مجال تبريد  الشركات  إحــدى 
قطر، هدفت قطر كـوول منذ إنشائها إلى أن تتميز في 
جميع جوانب العمل. على مدار ١٨ سنة املاضية قامت 
بــتــطــويــر خــبــرات تقنية وتشغيلية وصقلت  الــشــركــة 
التجارية وتوفير  الخدمة لألعمال  نهجها نحو توفير 
الخدمة لألفراد.  وقطر كـوول حاليا الشركة الرائدة في 

مجال توفير خدمة تبريد املناطق في دولة قطر.

تلتزم قطر كوول بتلبية احتياجات العمالء من خالل 
حلول ذات جودة عالية التي تحقق أفضل النتائج بأكثر 
الطرق تنافسية. يعد كسب العميل والحفاظ على ثقته 
التخطيط  الشركة وذلــك مــن خــالل  اهتمام  هــو جوهر 

حتى التنفيذ والتسليم والصيانة.

قــطــر كـــوول تمتلك وتــشــغــل ٤ مــحــطــات فــي منطقتني 
رئــيــســيــتــني فـــي قــطــر ثــالثــة مــنــهــا فـــي مــنــطــقــة الخليج 
إلــى ١٠٧،٥٠٠  الغربي بطاقة تبريدية إجمالية تصل 

طن تبريد.

الــلــؤلــؤة قطر وهــي جزيرة  الــرابــعــة فــي منطقة  املحطة 
اصطناعية بمساحة ٤١ مليون قدم مربعة، علمًا بأن 
محطة تــبــريــد قــطــر كـــوول فــي الــلــؤلــؤة هــي األكــبــر من 

نوعها في العالم بطاقة ١٣٠،٠٠٠ طن تبريد.

اللؤلؤة قطر  الخامسة لقطر كــوول في  التبريد  محطة 
قيد اإلنشاء وســوف تخدم جزيرة جيوان. تبلغ سعة 

محطة التبريد ١٨،٠٠٠ طن من التبريد.

كواحدة من الشركات العاملة في إنشاء البنية التحتية 
لدولة قطر لرؤية عام ٢٠٣٠ ؛ سخرت قطر كوول موارد 
نــام. تساهم  لتلبية احتياجات بلد  ضخمة اســتــعــدادًا 
قطر كــوول في تحسني البيئة من خــالل تقديم خدمة 
كانت، حتى يومنا هذا، مسؤولة عن إزالة أكثر من 1,4 

مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من الجو.

قطر كوول: نحافظ على الطاقة لغد أفضل

املحطة الثانية
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فعالية الطاقة

يمكن لتبريد املناطق أن يقلل من الطلب على الكهرباء مع تجنب النفقات العالية للطاقة.

كما يسمح نظام تبريد املناطق ملالك املبنى بالتخلص من تشغيل وصيانة مبردات املواقع الخاصة به، فيخفض بذلك تكلفة املرافق الخاصة به، ويزيل الحاجة إلى تشغيل 
وصيانة املبردات واستبدالها في نهاية دورة حياتها.

ونظرًا الرتفاع الكفاءات التي تعمل بها أنظمة تبريد املناطق، وقدرتها على استخدام مصادر الطاقة الرخيصة أو النفايات، فيمكن ملالك املباني أن يتوقعوا ثباتًا أكبر 
في تكلفة الطاقة وأثر الكربون على البيئة في املستقبل.

املحطة  في  باستمرار  التبريد  إتاحة  لضمان  احتياطية،  تبريد  بسعة  املناطق  تبريد  أنظمة  بناء  يتم 
التي  تلك  من  بكثير  أكبر  املناطق  تبريد  أنظمة  تقدمها  التي  املوثوقية  فإن  عامة،  وبصفة  املركزية. 

منفرد. بشكل  تحقيقها  املباني  ملعظم  يمكن 

يــمــّثــل تــطــويــر نــظــام تــبــريــد املــنــاطــق اســتــجــابــة لــلــحــاجــة لــتــوفــيــر الــطــاقــة مــن أجــل املــســتــقــبــل بــأســلــوب 
تحسينات  بإدخال  مركزي  مرفق  من  التبريد  إنتاج  ويسمح  بيئتنا.  حماية  إلى  الحاجة  مع  يتسق 
الفعالة،  الطرق  أكثر  من  واحدًا  الوقود  الذكي ملصادر  االستخدام  يعد  كما  الطاقة،  على  الحفاظ  على 
الغازات  وإطالق  الحراري،  واالحتباس  الجوي،  الغالف  في  االنبعاثات  من  للتقليل  التكلفة  حيث  من 

لألوزون. املستنفذة 

لــتــكــلــفــة  تــتــمــثــل املــبــادئ األســاســيــة املــعــتــمــدة لــطــاقــة املــنــاطــق فــي تــقــديــم خــدمــة فــعــالــة، مــن حــيــث ا
لــعــمــالء وإنــمــا عــلــى  لــتــي تــعــود بــاملــنــفــعــة لــيــس فــقــط عــلــى ا ومــوثــوقــة، وفــعــالــة، وصــديــقــة لــلــبــيــئــة، وا

أيضًا. العامة 

لخدمة  عالية،  بكفاءة  املناطق  تبريد  تتمّتع محطة 
أعداد كبيرة من املباني ضمن نطاق عمراني واحد 
لــديــه احــتــيــاجــات أقـــل مــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة، مــقــارنــة 
املياه  وتستبدل خدمة  التقليدية.  التبريد  بأساليب 
املــبــردة أجــهــزة الــتــبــريــد الــقــائــمــة بــذاتــهــا مــع توفير 

مياه مبردة عند درجة حرارة ٥.٥ درجة مئوية.
يقلل تبريد املناطق بشكل كبير من استخدام مواد 
الــتــبــريــد املــســتــنــفــدة لــــألوزون، ويــخــفــض اســتــهــالك 
بفعالية  الطاقة  للشرب، ويستخدم  الصالحة  املياه 
تحت  األنابيب  توزيع  بشبكة  املباني  وتتصل  أكبر. 
وهــو  تــبــريــد،  بمحطة  بــدورهــا  تتصل  الــتــي  األرض 
باستبدال  واحــد  خــارجــي  ملبرد  الــذي يسمح  األمــر 
ــاٍن، وهـــــو مــــا يــســمــح  ــ ــبـ ــ ــردات فــــي عـــــدة مـ ــ ــبـ ــ عـــــدة مـ

أقل. وباستهالك  أعلى  بكفاءة  الطاقة  باستخدام 
تـــم تــصــمــيــم أنــظــمــة قــطــر كــــوول لــتــحــســني فــعــالــيــة 
طــاقــة مــحــطــات الــتــبــريــد ولــلــتــخــفــيــض مــن إجــمــالــي 
الــطــاقــة، وتــتــمــّيــز هـــذه األنــظــمــة بقدرتها  اســتــهــالك 
ــة. ومــنــذ  ــيـ ــالـ ــعـــدالت تـــدفـــق عـ ــمـ ــة بـ ــدامــ ــتــ عـــلـــى االســ
ــوول  قــطــر كـ ــام ٢٠٠٣، حــقــقــت  ــي عــ فـ تــأســيــســهــا 
في  انــقــطــاع  أي  دون  مــوثــوقــيــة تشغيلية مستمرة 

نظامنا. وإدارة  بفضل خبراتنا  الخدمة 
الطاقة  تخزين  تــعــّد صهاريج  ذلــك،  إلــى  بــاإلضــافــة 
الطاقة  استخدام  في   آخر  فّعاال  الحرارية عنصرا 
التقليل  بإمكانها  إذ  املــنــاطــق،  تبريد  فــي محطات 
التشغيلية  وتــكــالــيــفــهــا  املـــبـــردات  مــحــطــة  مــن ســعــة 
مــن خـــالل إنــتــاج مــيــاه مــبــردة عــنــدمــا يــقــل الــطــلــب. 
انبعاثات  بتقليل  الــتــخــزيــن  كــمــا تسمح صــهــاريــج 
الطاقة  توفير  إلى  باإلضافة  الكربون،  أكسيد  ثاني 
بــشــكــل كــبــيــر نــتــيــجــة تــخــزيــنــهــا وتــحــســني الــكــفــاءة 

التشغيلية.

ــاطـــق في  ــنـ ● اســـتـــخـــدام تـــبـــريـــد املـ
اللؤلؤة قطر ومنطقة الخليج الغربي 
فــي آخــر عشر ســنــوات، ساهم في 

توفير 5،5 مليار كيلو واط ساعة
ــــك تــوفــيــر 18 مليار  ● نــتــج عـــن ذل
قــدم مكعبة مــن الــغــاز الطبيعي، أي 
توفير ما يقارب 568 مليون ريال 

على الحكومة 

● تــقــلــيــل اســـتـــهـــالك الـــطـــاقـــة بـــمـــا يــــقــــارب الــنــصــف، 
فمكيفات الهواء التقليدية تستهلك 70 % من إجمالي 

االستهالك العام للكهرباء خالل فصل الصيف 
● تــوفــيــر املــصــاريــف الــحــكــومــيــة الــنــاتــجــة عــن تقليل 

الحمل الكهربائي أثناء الذروة
● وبما أن الكهرباء خدمة مدعومة من الدولة، فتقليل 

إنتاجها ينتج عنه تقليل التكلفة 
● توفير الغاز الطبيعي الذي يستخدم إلنتاج الطاقة 

الكهربائية 

ــــك تــقــلــيــل 1.45  ● نــتــج عـــن ذل
مـــلـــيـــار كـــيـــلـــوجـــرام مــــن ثــانــي 

أكسيد الكربون 

● عــلــى مـــدى عــشــريــن عــامــًا، 
ــــر مــن  ــوفـ ــ ــد املــــنــــاطــــق يـ ــريــ ــبــ تــ
التبريد  -20 30 % مــن كلفة 

التقليدي.

● تــقــلــيــل اســتــهــالك الــطــاقــة يــنــتــج عــنــه تقليل 
اســتــهــالك املـــــوارد الــطــبــيــعــيــة، وبــالــتــالــي تقليل 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

● التوفير في تكاليف البناء، حيث إن أنظمة التكييف 
تشكل عادة 10 % من إجمالي تكاليف البناء، والتي 
من املمكن أن يوفرها املطورون عن طريق االستعانة 

بمصادر خارجية لتلبية احتياجات التكييف
● الحد من مصاريف الصيانة، خاصة في املباني 

الضخمة، والتي تتطلب صيانة دائمة

● عــلــى مـــدى الــخــمــس عشرة 
سنة السابقة، لم يتأثر العمالء 
بأي انقطاع للخدمة عكس ما 
يمكن أن يواجهوه في التبريد 

التقليدي

● تعزيز املظهر العام لألبنية وتحسني األجواء 
البيئية كتقليل نسبة الضوضاء

ــن طــريــق  ● زيــــــــادة فـــرصـــة جـــنـــي األربـــــــــاح عــ
توفيراملساحات املشغوله من قبل نظم تكييف 

الهواء التقليدية
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"أسبـايـر زون" مصافحـة قطريـة دافئـة 
وعربون صداقة مع البيئة بدأت وستطول 

اســـتـــطـــاعـــت دولـــــة قـــطـــر اســـتـــثـــنـــاء نــفــســهــا مــن 
مــضــمــار "الـــتـــرهـــل واالرتــــكــــاس الــبــيــئــي" الـــذي 
ــن دول املــنــطــقــة وبـــالـــذات  يــعــصــف بــالــكــثــيــر مـ

العربي. املضمار 
بــل عــلــى الــعــكــس بــرعــت الـــدولـــة هــنــا بــاجــتــراح 
"النقمة  راقية، وتحويل  بيئية  حلول وخيارات 
ــــى نـــعـــمـــة" عـــبـــر تـــوطـــني اســـتـــثـــمـــارات بــالــغــة  إلـ
البيئية،  املوارد  الحفاظ على  الرقي، في مجال 
فــي مواجهة  عــمــل متكاملة  مــنــظــومــة  وبــلــورت 

التدهور. وقائع 
ويـــبـــدو واضـــحـــًا أن قــطــر انــتــقــلــت مـــن مــرحــلــة 
ــاء  ــنــ ــبــ مـــــواجـــــهـــــة الــــــتــــــدهــــــور، إلــــــــى مــــرحــــلــــة الــ
ا  الـــحـــضـــاري ملــكــونــات املــنــظــومــة الــبــيــئــيــة بـــدء
إلى ترسيخ مالمح ومعالم  التدوير  إعــادة  من 
الخضراء  املبادرات  كل  حضارية متماهية مع 

وأرقاها في هذا العالم.

الخضراء الضفة  إلى 
ولــعــل نــظــرة بــانــورامــيــة شــامــلــة لــحــصــاد دولــة 
قـــطـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــطــبــيــقــات االحـــتـــرافـــيـــة 
ــفـــضـــي إلـــى  ــة، ســـتـــشـــيـــع وتـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ لـــخـــطـــط االسـ
قــنــاعــات راســخــة بــأن هــذا الــبــلــد قــد عــبــر فعليًا 
ــيــــات االعــتــبــار  إلــــى الــضــفــة الـــخـــضـــراء فـــي أدبــ

البيئي.
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ـــى اقــ ـــنـ ــاج بـ ــ فــــهــــنــــا فــــــي قـــــطـــــر، تــــــم إنــــــتــ
كــبــرى وعــمــالقــة، دخــلــت اســتــثــمــاريــًا عــلــى الــخــط 
ــيـــرة،  ــبـ ــلـــة وكـ ــائـ ــفـــات هـ ــيـ ــئـــي، وضــــّخــــت تـــوظـ ــيـ ــبـ الـ
فـــي خــدمــة عـــوامـــل االســـتـــدامـــة، مــنــشــآت تــتــمــاهــى 
بـــاخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا بــــني الـــصـــنـــاعـــي والـــســـيـــاحـــي 
والــريــاضــي، كــلــهــا تــتــواكــب فــي نــظــرتــهــا البعيدة 
وتــتــوافــق عــلــى اســتــشــراف مــســتــقــبــل أجــمــل لــهــذا 
البلد الذي بات فعال مضمارا بيئيا نقيا "أخضر" 

العالم. املنطقة بل وعلى مستوى  متألقا في 

والنماء النقاء  مفردات 
الـــتـــفـــاصـــيـــل أن يــقــف  ــن  ــتـــحـــرى عــ يـ ــن  والبــــــد ملــ
ــدى مــــفــــردات الــعــمــل  ــ ــوًال، عـــنـــد إحــ ــ ــطـ ــ مـــلـــيـــًا ومـ
االســتــثــمــاري بــنــفــحــة خــالــصــة صــديــقــة ملــفــهــوم 
االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة الــــراقــــي، وهــــي مــؤســســة 
والصيت  الطيبة  السمعة  ذات  زون"  "أســبــايــر 
ــتـــــثـــــمـــــارات الـــنـــظـــيـــفـــة  ــ ــم االسـ ــ ــالـ ــ الــــــذائــــــع فـــــي عـ
ــة لــكــل الــبــاحــثــني عـــن مــــالذ نــقــي فــي  ــاذبـ والـــجـ

املتسارع. التدهور  وحش  من  يتوجس  عالم 

املؤسسات  أهــم  أسباير زون من  تعد مؤسسة 
لها من دور حيوي  ملا  دولــة قطر  الوطنية في 
ــــي تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة الــــريــــاضــــة والــــنــــشــــاط فــي  فـ

املجتمع.

حلقة ذهبية في سلسلة 
االستدامة تكامل 

٢٠٣٠ ورسالة  الوطنية  رؤيــة قطر  تماشيًا مع 
ــر  ــايــ ــبــ أســ تــــعــــتــــبــــر  أســـــبـــــايـــــر زون،  مــــؤســــســــة 

االســتــدامــة الــبــيــئــيــة جـــزءًا ال يــتــجــزأ مــن ثــقــافــة 
الــعــمــل اإلســتــراتــيــجــيــة والــيــومــيــة لــلــمــؤســســة، 
ويــتــجــلــى ذلـــك فــي مــشــروعــات عـــدة ومــتــكــامــلــة، 
ــلــــوال صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة  ــتــــي تـــعـــد حــ ــلـــك الــ هــــي تـ
تبنتها مؤسسة أسباير زون من عدة مبادرات 
الــحــيــاة ألهل  وذلــك لتحسني وتــطــويــر أســلــوب 
قـــطـــر ولـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة لـــجـــيـــلـــنـــا ولـــألجـــيـــال 

القادمة.
الــركــض مــن العجالت  وعليه تــم بــنــاء مــســارات 
املشجعني  املستعملة، وإنشاء منطقة  املطاطية 

من املواد املعاد تدويرها.
ــبــــايــــر بــــاتــــبــــاع أســـالـــيـــب  وتـــهـــتـــم مـــؤســـســـة أســ
ســلــيــمــة فــي الــتــخــلــص مــن الــنــفــايــات وذلـــك من 
ـــالل تــوقــيــع عـــقـــود مـــع مــخــتــصــني فـــي إدارة  خـ
ــا الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى  ــ ــارهـ ــ الـــنـــفـــايـــات لـــلـــحـــد مــــن آثـ

املجتمع.
وقد قامت مؤسسة أسباير زون بمبادرات عدة 
الدائرية  املمرات  ة حول  البيئة، فاإلضاء تجاه 
مــن نظام  أســبــايــر تستمد طاقتها  فــي حــديــقــة 
إعــادة  تــم  كما  بــهــا،  املــوجــود  الشمسية  الطاقة 
كانت  التي  القديمة  ة  اإلضــاء أعمدة  استخدام 
الــدولــي ووضعها  اســتــاد خليفة  فــي  مــوجــودة 

لها. التابعة  الخارجية  الحديقة واملالعب  في 

تقنيات عالية
أســبــايــر زون محطة خاصة  مــؤســســة  وتمتلك 
ــاه الــــصــــرف املـــعـــالـــجـــة بــاســتــخــدام  ــيـ لــتــنــقــيــة مـ
تــقــنــيــة الـــتـــنـــاضـــح الـــعـــكـــســـي حـــيـــث تـــوفـــر لــهــا 
ــة بــطــاقــة  ــيـ ــائـ ـــوارد املـ االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي مــــن املـــــ
مــتــر  ــا و٥٠٠  ــفــ ألــ  ٢٧ إلـــــى  تـــصـــل  اســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
مــكــعــب يــومــيــًا، لــتــحــقــق بــذلــك االكــتــفــاء الــذاتــي 
والتبريد  الــري  ملياه  اليومية  احتياجاتها  من 
الــنــقــيــة، حــتــى إن املـــيـــاه املـــوجـــودة فـــي بــحــيــرة 
الــحــديــقــة تــعــتــبــر بــمــثــابــة خـــزان لــلــمــيــاه يــغــذي 

جميع مرافق منطقة أسباير زون.
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بيئة نظيفة أحضان  التراث في 
الوارفة،  أسباير زون بخضرتها  وتتألق حديقة 
ــــك بــفــضــل األشـــجـــار الـــتـــي ُجــلــبــت مـــن جــمــيــع  وذلـ
املحلية فهي تحكي  األشــجــار  أمــا  الــعــالــم،  أنــحــاء 
قصة التراث اإلنساني القطري وارتباطه ببيئته، 
فقد جلبت من مناطق قطرية قديمة بدأت ُتهجر، 
ــاري، وتـــقـــف هـــذه  ــمـــدد الــــحــــضــ ــتـ ــك لـــتـــدعـــم الـ ــ وذلــ
أنــحــاء أسباير  فــي جميع  اآلن شــامــخــة  األشــجــار 
نقلت وفقًا لخطوات علمية محددة  أن  بعد  زون، 
ــنــــدق الــشــعــلــة  ــق بــــني فــ ومــــــدروســــــة. وفـــــي الـــطـــريـ
لــلــتــســوق، يمكن  املــمــيــز ملجمع فيالجيو  واملــبــنــى 
باملشي في جو صحي  االستمتاع  الفندق  لنزالء 
الذي تم إنشاؤه باستعمال  ومنعش عبر الجسر 
الفوالذ الذي كان مستخدمًا في السابق في جسر 

أبو عبود في قطر.

أفق واعد
أشــــــــارت الـــتـــوقـــعـــات االقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى أن حــجــم 
االستثمارات في القطاع الرياضي في دولــة قطر 
يصل إلى قرابة 20 مليار دوالر بحلول عام 2023. 
االستثماري ملرحلة جديدة  التوجه  ذلك  ويؤشر 
مــن الــنــمــو االقــتــصــادي فــي ظــل الــتــنــامــي املــتــزايــد 
الــعــالــم كعاصمة  قــطــر، على خريطة  دولــة  ملكانة 

الكبرى. للبطوالت  العاملية وحاضنة  للرياضة 
االستدامة  ثقافة  بناء  إلــى  املؤسسة  فيأتي دور   
وتـــحـــقـــيـــق مــــبــــادئــــهــــا بــــمــــا يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عــلــى 
املــؤســســة وشــركــائــهــا واملــجــتــمــع، وهــو مــا يعطي 
الحالية ويمثل  املــؤســســة  قيمة مضافة ألنشطة 
التنمية  عــامــل جــذب لالستثمار وتحقيق هــدف 

املستدامة.

تفرد نحو االستدامة
ــفــــردت أســـبـــايـــر زون بـــخـــطـــوات هـــامـــة نــحــو  وتــ
ــأدق  ــ ــة بــ ــئــ ــيــ ــبــ ـــى الــ ــلـ ـــة والـــــحـــــفـــــاظ عــ ــ ــدامـ ــ ـــتــ ــ االسـ

الــتــفــاصــيــل حــيــث اســتــخــدمــت مــؤســســة أسباير 
لهواتف شركة  القديمة  الخشبية  األعمدة  زون 
اتـــصـــاالت قــطــر (كـــيـــوتـــل) فـــي مــنــشــآت حــديــقــة 
أســبــايــر لــلــحــفــاظ عــلــى طــابــعــهــا الــريــفــي، حيث 
تـــعـــد الـــحـــديـــقـــة مـــــالذًا لــلــكــثــيــريــن لـــلـــهـــروب مــن 
أنقى  الحياة واالستمتاع بالطبيعة في  صخب 
صورها من مساحات خضراء واسعة وبحيرة 
مــمــتــدة تــســاعــد عــلــى االســتــجــمــام واالســتــرخــاء 
بــعــيــدًا عــن زخـــم الــحــيــاة الــيــومــيــة والــضــوضــاء 

الصماء. اإلسمنتية  واملباني 
الخشبية  املباني واملنشآت  فكرة  انطلقت  وقــد 
فـــي حــديــقــة أســبــايــر، تــحــقــيــقــًا لـــرؤيـــة املــؤســســة 
لــــدى  الـــــخـــــالق  واإلبـــــــــــــداع  اإللــــــهــــــام  ــبــــث روح  لــ
أفــــراد املــجــتــمــع الــقــطــري، واملــســاهــمــة فـــي خلق 
ــن مـــواصـــلـــة  ــاس مــ ــنــ ــّكـــن الــ أجـــــــواء طــبــيــعــيــة تـــمـ
ــة عــمــلــهــم بــفــاعــلــيــة، بـــل وتــزيــد  ــأديـ حــيــاتــهــم وتـ
مــــن إنــتــاجــيــتــهــم ومـــســـاهـــمـــاتـــهـــم فــــي املــجــتــمــع 
بإيجابية، وتحرص أسباير زون على االهتمام 

بــكــل مـــا هـــو أصــيــل وطــبــيــعــي حــتــى فـــي أبــســط 
التفاصيل. األمور وأدق 

وصـــــرح املـــســـؤولـــون عـــن املـــنـــشـــآت فـــي حــديــقــة 
أســـبـــايـــر أن فـــكـــرة املـــبـــانـــي الــخــشــبــيــة الــريــفــيــة 
ت بــاألســاس مــن خــالل مــبــادرة تــعــاون بني  جــاء
(كيوتل)،  اتــصــاالت قطر  املؤسسة وبــني شركة 
ــدة الـــهـــواتـــف  ــمــ ــادة مــــن أعــ ــفــ ــتــ حـــيـــث تـــمـــت االســ
الــخــشــبــيــة الــقــديــمــة الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم فــي 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات ملـــد تــوصــيــالت 
وأســـالك الــهــواتــف األرضــيــة أعــالهــا، وذلـــك قبل 
إنشاء شبكة املرافق واالتصاالت التي تشهدها 

الحديثة في قطر. النهضة 
ــفــــاق بـــني مــؤســســة أســـبـــايـــر زون  حــيــث تـــم االتــ
ــيــــوتــــل أن تـــحـــصـــل املــــؤســــســــة عـــلـــى جــــذوع  وكــ
وألــــواح األخـــشـــاب الــتــي كــانــت مــبــنــيــة بــهــا تلك 
األكــشــاك، واســتــخــدامــهــا فــي املــبــانــي واملــنــشــآت 
ــر، حـــتـــى الـــكـــراســـي  ــايـ ــبـ املـــقـــامـــة فـــي حـــديـــقـــة أسـ
والــــالفــــتــــات واإلرشــــــــــادات وحــــاويــــات الــقــمــامــة 
ــدام تـــلـــك األلـــــــواح  ــتــــخــ جـــمـــيـــعـــهـــا مـــنـــشـــأة بــــاســ

الخشبية.
وصــــــرح املــــســــؤولــــون عــــن تــخــطــيــط الــحــديــقــة 
أن ذلــــك ال يـــنـــم فـــقـــط عـــن رؤيـــــة اســتــراتــيــجــيــة 
لــلــمــؤســســة فــي اهــتــمــامــهــا بــاعــتــبــارات الــبــيــئــة 
والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة، وإنـــمـــا يــعــزز أيــضــًا في 
املجتمع أهمية عدم التخلي عن الطابع الريفي 
الطابع  هــذا  االستفادة من  األصيل، وإمكانية 
االستفادة  بما يعظم من  الحديثة  املنشآت  في 
بــهــا مــن نــاحــيــة، ويــضــفــي حــســًا جــمــالــيــًا مميزًا 
ألمــاكــن الــتــرفــيــه الــعــامــة مــن نــاحــيــة أخـــرى، كما 
أن فكرة املباني الخشبية هي جزء من منظومة 
ــار واألنـــشـــطـــة  ــكــ مــتــكــامــلــة مـــن الـــعـــديـــد مـــن األفــ
األخرى التي تجتمع سويًا لتجعل من الحديقة 
املميزات  لها من  للجمال وبقعة خضراء   

ً
واحــة

مــا يــجــعــلــهــا مــنــفــردًة بـــذاك الــطــابــع الــريــفــي في 
املنطقة بأسرها وليس في قطر فقط.
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قطر تحلق نحو املستقبل بأجنحة خضراء
¶ متحف قطر الوطني يحقق إنجازا عامليا في مجال االستدامة

¶ حديقة 5/6 في منطقة عنيزة

¶ حديقة أسباير زون¶ الجزيرة البنفسجية

¶ استاد أحمد بن علي

¶ حملة تنظيف شاطئ سيلين¶ كورنيش الدوحة
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