
الھندسة الخضراء طریق لتحقیق 
أھداف التنمیة المستدامة
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مریم محمد الكواري



العالم في معناة
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فقریعدوھذاالیومفي$1.25الواحدالفرددخلالعالمفينسمةملیون800منأكثر•

ً افرادتسعةمنفردیناملیلھكلفي• جائعا

لمناخاتغیرالىیؤديممااألیكولوجيالنظامفياختاللیسببمماالعالمفيالغاباتإزالةظاھرةانتشار•

الغذائيواألمنالبحریةالكائناتحیاةیھددمماالحمضیةنسبتھزیادةالىأدىالمحیطاتتلوث•

العالمفيافرادستةبینمنفردبنسبةالبالغیناألفرادبینالجھلنسبةارتفاع•



4

ة أن األمم المتحدة تسعى إلى تطور الدول النامی
و المحافظة على تطور الدول المتقدمة
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؟ماھي التنمیة المستدامة 
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17
 ً ھدفا

8
مجاالت

3
األبعاد الثالثیة 

196
غایة
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17
 ً ھدفا
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ة رئیسی5

8
مجاالت

جـدیدة 3
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3
األبعاد الثالثیة 

196
غایة
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لیست ملزمة قانونیاً، كیف سیتم التنفیذ؟
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.و الوطني واإلقلیمياالتفاق على آلیة تحقیقھا على الصعید العالميتم •

بین زعماء العالم وشعوبھميعقد اجتماعھو •

.التمتع بالرخاء وفي ذلك مصلحة للجمیعبعتوسالتوفر الحیاة بكرامة وانھا •

تأخذ على عاتقھا مسؤولیة إدماج ھذه األھداف في خطتھا الوطنیة على حكومات كل دولة أن •

. الصعید الوطني

، بشكل إقلیميومتابعة تطورھا والتقدم فیھا واستعراضھا •

.على الصعید العالمي یتم استعراض البیانات والتقاریر اإلقلیمیة•



؟17التنمیة المستدامة أھدافكیف نحقق 
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االقتصاد البیئة

الھندسة الخضراء
Green

Engineering

الصحة



قطر والتنمیة المستدامة
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اتطبیقھوتمالخضراءالھندسةاستعلمتقطردولةفيومؤسساتجھاتھناك
ةلتنمیالمتحدةاألمماھدافوأنفقطالخضراءالمبانيعلىركزمنھموالبعض

.شاملةھيانماالخضراءالمبانيعلىفقطتقتصرالالمستدامة
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.  عاتقھا مسؤولیة إدماج ھذه األھداف في خطتھا الوطنیةحكومة قطر اخذت على 
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الخالصة
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ثیف لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة علینا العمل وتك
الجھود لموازنة ھذه العناصر 

االقتصاد البیئة

الصحة
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العناصر إنما ھي أدوات تساعدنا لتحقیق األھداف أن ھذا 
طة نحقق خوبالتالي لتنمیة المستدامة لألمم المتحدة 17

2030التنمیة المستدامة 



22

عملیة ھندسیة یتم ھي الھندسة الخضراء 
بین عناصر ثالثة الصحة فیھا التوازن 

لتحقیق التنمیة والبیئة واالقتصاد 
.المستدامة

االقتصاد البیئة

الصحة

الھندسة الخضراء
Green

Engineering
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الھندسة الخضراء  أداة وآلیة لتحقیق 
األھداف التنمیة المستدامة
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الھندسة الخضراء ھي الطریق األمثل لتحقیق رؤیة قطر 
للتنمیة المستدامة2030
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وشكراً 
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