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سمو الشيخ
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واملال  االقت�شاد  مثل  احلي�ية  املجاالت  من  عدد  يف  الدولية  ال�شاحة  على  مرم�قة  مكانة  قطر  دولة  حتتل 
املتقدمة  الدول  بني  لها  مكان  حجز  على  قطر  تعمل  والتحديث،  البناء  م�شرية  ت�شتمر  وبينما  وال�شيا�شة. 
التنمية  لتحقيق  ك��شيلة  االأخ�شر  االقت�شاد  �شيا�شات  تبني  خالل  من  البيئية  املمار�شات  اأف�شل  جمال  يف 

امل�شتدامة.

ومتطلبات  احتياجات  ومبتابعة  اأعمالها،  خلطط  م�شتمرة  مبراجعة  وال�شناعة  الطاقة  وزارة  تق�م  لهذا، 
النتائج  اأف�شل  حتقق  بيئية  وممار�شات  �شيا�شات  وتر�شيخ  ر�شم  بهدف  والالزمة،  املت�قعة  البيئية  املجتمع 

امل�شتدامة يف خمتلف جماالت التنمية. 

اإن االأهمية التي ن�ليها للحملة ال�طنية لرت�شيد ورفع كفاءة ا�شتخدام املياه والطاقة الكهربائية “تر�شيد” 
والتي اأطلقتها كهرماء برعاية ودعم كرميني من �شم� ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل العهد االمني، تنطلق 
من امياننا يف وزارة الطاقة وال�شناعة باأنه ال ميكن حتقيق من� اقت�شادي واجتماعي م�شتدام بدون روؤية 
االأهداف  تنطلق منه  الذي  املبداأ  – وه�  القادمة  االأجيال  اأجل  البيئة من  تعمل على احلفاظ على  �شاملة 

البيئية لروؤية قطر ال�طنية 2030. 

�سعادة الدكتور / حممد بن �سالح ال�سادة
وزير الطاقة وال�شناعة





 

العناية الق�ش�ى  اأمري دولة قطر املفدى على  اآل ثاين  ال�شيخ حمد بن خليفة  ال�شم�  “ت�شدد روؤية �شاحب 
بالبيئة يف جميع امل�شاريع املقامة، ومتا�شيًا مع روؤية قطر ال�طنية 2030 التي د�شنها �شم� ويل العهد االأمني 
اأربعة حماور رئي�شة متثل التنمية  يف ي�لي� 2008، ترتكز جه�د حتقيق التنمية امل�شتدامة لدولة قطر على 

البيئية عن�شرًا اأ�شا�شيًا بها.
وحتر�ص م�ؤ�ش�شة كهرماء على ت�فري االحتياجات املتزايدة لدولة قطر من الكهرباء واملياه من خالل تبني 
و�شائل ترعى اجل�انب البيئية واالجتماعية. فال زلنا متم�شكني مببادئ التنمية امل�شتدامة يف تلبية متطلباتنا 

احلالية وامل�شتقبلية. 
وقد جنحت احلملة ال�طنية لرت�شيد ورفع كفاءة ا�شتخدام املاه والطاقة الكهربائية “تر�شيد” خالل عامها 
االأول يف رفع ال�عي املجتمعي مببادرة كهرماء وبناء حتالف ق�ي مع اجلهات الفاعلة يف دولة قطر، ومبرور 
تنب�ص  قطر  “لتبقى  ب�شعارها  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  كهرماء  لربنامج  “تر�شيد” عن�انا  �شت�شبح  ال�قت 

باحلياة” جنبا اإلى جنب مع �شعار امل�ؤ�ش�شة “حلياة اأف�شل” 
اإن ر�شالتي للجميع الي�م هي دعم احلملة ال�طنية لرت�شيد ورفع كفاءة ا�شتخدام املاه والطاقة الكهربائية 
و�شر  واأفراد  ومقيمني  م�اطنني  من  املجتمع  فئات  جميع  اأدع�  فاإنني  ثم  ومن  لها  “تر�شيد” واالن�شمام 
قطر  دولة  اال�شتدامة يف  ل�شمان  والكهرباء  املياه  ا�شتهالك  بخف�ص  التعهد  اإلى  وقادة جمتمع  وم�ؤ�ش�شات 

واملحافظة على م�ارد الدولة.”

 �سعادة املهند�س عي�سى بن هالل الكواري
رئي�ص امل�ؤ�ش�شة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء”





““تقع م�شئ�لية احلفاظ على م�ارد الدولة على عاتق كل فرد من اأفراد املجتمع مما يربز اأهمية تن�شيق 
من  فرد  وكل  االإعالم  وو�شائل  والتعليمية  واحلك�مية  التجارية  وامل�ؤ�ش�شات  امل�شت�يات  كافة  على  اجله�د 
اأفراد املجتمع حتى يكتب النجاح لهذه احلملة يف حتقيق اأهدافها. ولي�شت مبادرة تر�شيد �ش�ى جزء ال يتجزاأ 
من الغاية الكربى لدولة قطر نح� تط�ير دولة باملفه�م احلديث تتفق مع روؤية �شاحب ال�شم� ال�شيخ حمد بن 

خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر املفدى و�شم� ويل العهد االأمني ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين.
ال�طنية جتاه  اال�شطالع مب�شئ�ليتها  نح�  دولة قطر  ت�جه  ا�شرتاتيجية  مبادرة  باعتبارها  تر�شيد  وتعك�ص 
حماية ما اأنعم اهلل به علينا من م�ارد، فعلى مدار العقد االأخري ت�شاعف عدد �شكان دولة قطر اإلى ثالثة 
هذه  واكبت  التي  والكهرباء  املاء  ا�شتهالك  معدالت  يف  الهائلة  الزيادة  الق�ل  عن  وغني  تقريبًا  اأ�شعاف 
الزيادة ال�شكانية، لذلك نرمي ب�شكل رئي�ص من خالل هذه املبادرة اإلى خف�ص معدالت ا�شتهالك الطاقة 

الكهربائية بن�شبة 20% ومعدالت ا�شتهالك املاء بن�شبة 35% خالل ال�شن�ات اخلم�ص القادمة”.

املهند�س  علي حممد العلي 
 مدير اإدارة الرت�شيد وكفاءة ا�شتخدام الطاقة

 



14

مقدمة:
اأن�شئت اإدارة تر�شيد وكفاءة ا�شتخدام الطاقة يف 4 اأكت�بر 2011 وفقًا للمر�ش�م االأمريي رقم 42 ل�شنة 2011 لتنفيذ هذه 
االأهداف. وتهدف امل�ؤ�ش�شة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء” بتبنيها هذا الت�جه يف تر�شيد وكفاءة ا�شتخدام 
اأجيال امل�شتقبل  اإلى احلفاظ على م�ارد الدولة وتقليل الهادر منها ف�شاًل عن ت�شكيل ورفع م�شت�ى ال�عي لدى  الطاقة 

وتثقيفهم ح�ل �شبل التكيف مع ت�جهات االقت�شاد يف معدالت اال�شتهالك. 

معدالت اال�شتهالك القطرية للكهرباء واملاء هي االأعلى يف العال

معدلت ال�ستهالك القطرية للكهرباء واملاء هي الأعلى يف العامل

اإ�شتجابة لهذا الت�جه اجلديد، د�شنت م�ؤ�ش�شة كهرماء ممثلة يف اإدارة تر�شيد وكفاءة ا�شتخدام الطاقة حتت رعاية �شم� 
ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل العهد االأمني حملة وطنية لرت�شيد ورفع كفاءة ا�شتخدام املياه والطاقة الكهربية حتت 

�شعار “لتبقى قطر تنب�ص باحلياة”.

الهدف الرئي�ص: خف�ص معدالت ا�شتهالك الفرد

)املياه بن�شبة 35% والكهرباء بن�شبة 20%  خالل 5 �شن�ات(

223 م3 / فرد سنويا )2011(15.053 ك.و/س فرد / سنويا )2011(
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 ال�سرتاتيجيات وامل�ساريع التي تهدف اإلى تغيري هذه املعدلت وحتقيق الأهداف:

الكفاءة يف ال�ستهالك – ال�سرتاتيجية وامل�ساريع
•  مل�شقات كفاءة ا�شتخدام الطاقة على مكيفات اله�اء	
• ت�شحيح معامل القدرة	
• وقف اإ�شترياد امل�شابيح غري امل�فرة للطاقة	
• الالئحة التنفيذية مل�ؤ�ش�شة كهرماء لرت�شيد ا�شتخدام الكهرباء واملاء	
• ا�شرتاتيجية وم�شاريع تر�شيد ا�شتخدام الطاقة	
• تعديل برنامج تر�شيد ا�شتخدام الطاقة واملاء	
• تر�شيد الطاقة – قطاع ال�شناعة	
• تر�شيد الطاقة – تر�شيد ا�شتخدام املياه	

ا�سرتاتيجيات دعم التوعية والتنمية املجتمعية
• احلملة ال�طنية “تر�شيد” 	
• برنامج الت�عية للمدار�ص واجلامعات	
• برنامج الت�عية الدينية	
• برنامج امل�ش�ؤولية االجتماعية 	
• برنامج اأيام وفعاليات تر�شيد وكفاءة ا�شتخدام الطاقة	
• م�شابقة االأبنية املر�شدة	

ا�سرتاتيجيات تنفيذ اللوائح والقوانني
• قان�ن تر�شيد اإ�شتهالك الكهرباء واملاء رقم 26 ل�شنة 2008	
• تنفيذ القان�ن 	
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اأ- الكفاءة يف ال�ستهالك – ال�سرتاتيجية والربامج 

1- مل�سقات كفاءة ا�ستخدام الطاقة على مكيفات الهواء

معدالت الطاقة املت�قع ت�فريها:

معدالت الطاقة الكهربائية 
 املت�قع ت�فريها بحل�ل نهاية

 عام 2016
)جيجا واط/�ساعة(

 يف انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد 

الكرب�ن بحل�ل نهاية عام 
)2016(

)ملي�ن كيل�جرام(

معدالت خف�ص تكاليف كهرماء بحل�ل 
 نهاية عام 2016

 )ملي�ن ريال قطري(

945 509 141

اأ. امل�سروع:

ميثل مل�شق كفاءة ا�شتخدام الطاقة اإحدى ال��شائل الت�ع�ية التي ت��شح ب�شكل م�جز اأداء مكيف اله�اء قبل �شرائه.

ب. الأهداف:

ت�شكل مكيفات اله�اء ما ال يقل عن 60% من اأحمال الطاقة يف اأي مبنى، لذلك �شي�شاهم انخفا�ص معدالت ا�شتهالكها 
و�شمان كفاءتها يف االأداء ب�شكل كبري يف تر�شيد ا�شتخدام الطاقة وه� ما ميكن اأن يتحقق عن طريق زيادة ال�عي لدى 
امل�شتهلكني ح�ل كفاءة مكيفات اله�اء والتخل�ص التدريجي من مكيفات اله�اء �شعيفة الكفاءة يف ا�شتخدام الطاقة 

من ال�ش�ق عن طريق اإ�شدار الق�انني والل�ائح املنظمة.

ج. النطاق:

- اإعداد الالئحة الفنية املنظمة لعملية و�شع مل�شقات كفاءة الطاقة على مكيفات اله�اء
- اإعداد خطة التنفيذ مع االإدارات والهيئات احلك�مية االأخرى

- اإعداد خطة الختبارات فح�ص مكيفات اله�اء/مراقبة ال�ش�ق

د. الفرتة: يناير 2013 – دي�شمرب 2014
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2- ت�سحيح معامل القدرة

معدالت الطاقة املت�قع ت�فريها:

معدالت الطاقة الكهربائية املت�قع 
ت�فريها بحل�ل نهاية عام 2016

)جيجا واط/�ساعة(

ت�قع يف انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد 
الكرب�ن بحل�ل نهاية عام )2016(

)ملي�ن كيل�جرام(

معدالت خف�ص تكاليف كهرماء 
 بحل�ل نهاية عام 2016
 )ملي�ن ريال قطري(

145 78.1 21

اأ. امل�سروع:

لكبار   0،9 تردد  عند  القدرة  ملعامل  االأدنى  احلد  ي�شبح  بحيث  القدرة  معامل  الئحة  بتغري  كهرباء  م�ؤ�ش�شة  تق�م 
امل�شرتكني مع مراقبة ور�شد معامل القدرة لدى كبار امل�شرتكني.

ب. الأهداف:

ا�شتخدام معامالت قدرة جديدة والبدء يف عملية مراقبة ور�شد معامل القدرة لدى كبار امل�شرتكني مما �شي�شهم يف 
زيادة كفاءة ا�شتخدام الطاقة داخل ال�شبكة ويخفف من االأحمال.

ج. النطاق:

- حتديد الل�ائح املعدلة وفقًا ملعامل القدرة االإلزامي لاللتزام بها يف اأي تركيبات اأو اإن�شاءات م�شتقبلية.
 - تخ�ش�ص لكل وحدة تركيب معامل قدرة متخلف �شمن نطاق 0،9،  ويتم حت�شني معامل القدرة املتخلفة برتكيب 

    معدات الت�شحيح املالئمة.

د. الفرتة: يناير 2013 – دي�شمرب 2016
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3- وقف اإ�سترياد امل�سابيح غري املوفرة للطاقة

معدالت الطاقة املت�قع ت�فريها:

معدالت الطاقة الكهربائية 
املت�قع ت�فريها بحل�ل نهاية 

عام 2016

)جيجا واط/�ساعة(

حجم االنخفا�ص املت�قع يف انبعاثات 
غاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن بحل�ل 

نهاية عام )2016(

)ملي�ن كيل�جرام(

معدالت خف�ص تكاليف كهرماء بحل�ل 
نهاية عام 2016 )ملي�ن ريال قطري(

1185 638 172

اأ. امل�سروع:

العمل على التخل�ص ب�شكل تدريجي من امل�شابيح ال�هاجة غري امل�فرة للطاقة من ال�ش�ق ل�شمان ا�شتخدام و�شائل 
االإ�شاءة امل�فرة للطاقة.

ب. الأهداف:

باإمكان عملية اإحالل امل�شابيح احلالية غري امل�فرة للطاقة االإ�شهام يف خف�ص معدالت ا�شتهالك املباين للكهرباء 
بن�شبة ترتاوح بني 15% اإلى 20%، مما �شي�شفر عن خف�ص االنبعاثات الكرب�نية اإلى الغالف اجل�ي ويحد من تاأثري 
الطاقة  ت�فري  ن�شبة  �شتبلغ  املدجمة  الفل�رية  بامل�شابيح  ال�هاجة  امل�شابيح  ا�شتبدال  العاملي، ويف حالة  املناخ  تغري 

الكهربائية %80.

ج. الفرتة: يناير 2013 – دي�شمرب 2016
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 4- الالئحة التنفيذية ملوؤ�س�سة كهرماء لرت�سيد ا�ستخدام الكهرباء واملاء

معدالت الطاقة املت�قع ت�فريها:

 الكهربائية املت�قع 
ت�فريها بحل�ل نهاية عام 

2016

)جيجا واط/�ساعة(

معدالت املاء املت�قع ت�فريها 
بحل�ل نهاية عام 2015

)مرت مكعب(

حجم االنخفا�ص املت�قع يف 
انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد 
الكرب�ن بحل�ل نهاية عام 

)2016(

)ملي�ن كيل�جرام(

 تكاليف كهرماء بحل�ل 
نهاية عام 2016 )ملي�ن 

ريال قطري(

2840 6,988,920 1587.3 463.5

اأ. امل�سروع:

اإعداد م�ا�شفات ومعايري اأف�شل ممار�شات تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملاء.

ب. الأهداف:

تعد العقارات اأحد اأكرب القطاعات امل�شتهلكة للطاقة يف دولة قطر مما يربز اأهمية تر�شيد ا�شتخدام الطاقة بداخلها 
وه� ما ميكن حتقيقه من خالل و�شع معايري كفاءة ا�شتخدام الطاقة.

ج. النطاق:

تعديل الالئحة التنفيذية مل�ؤ�ش�شة كهرباء لرت�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملاء:
ُينظم العمل داخل م�ؤ�ش�شة كهرماء عرب جمم�عتني من الل�ائح واحدة للكهرباء )ل�ائح متديد االأ�شالك الكهربائية 

وتركيب املعدات الكهربائية واأجهزة التكييف( واأخرى للماء )ل�ائح التمديدات املائية الداخلية واأعمال الت��شيل(.

د. الفرتة: ن�شرت الالئحة يف دي�شمرب 2012 ويجري حتدثيها متى اقت�شت احلاجة.
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ب. ا�سرتاتيجية وم�ساريع تر�سيد ا�ستخدام الطاقة

1- تعديل برنامج تر�سيد ا�ستخدام الطاقة واملاء

معدالت الطاقة املت�قع ت�فريها:

 معدالت الكهربائية 

املت�قع ت�فريها 
بحل�ل نهاية عام 

2016
)جيجا واط/�ساعة(

معدالت املاء املت�قع ت�فريها 
بحل�ل نهاية عام 2015

)مرت مكعب(

حجم االنخفا�ص املت�قع يف 
انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد 
الكرب�ن بحل�ل نهاية عام 

)2016(
)ملي�ن كيل�جرام(

معدالت خف�ص تكاليف 
كهرماء بحل�ل نهاية 

 عام 2016 
)ملي�ن ريال قطري(

10.15 21,054 5.642 1.615

اأ. امل�سروع:

ا�شتبدال اأعمال ال�شباكة التقليدية وتركيبات االإ�شاءة بتجهيزات ونظم حتكم يف االإ�شاءة اأكرث كفاءة.

ب. الأهداف:

- تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملاء من خالل تركيب اأجهزة تت�شم بالكفاءة يف قطاع العقارات.
- �شم جميع عقارات دولة قطر اإلى مبادرة تر�شيد على املدى البعيد من خالل لت�شغيل جميع املباين يف قطر منها 

بها يحتذى  مناذج  و�شع  خالل  من  الط�يل  املدى  “TARSHEED” على 

ج. النطاق:

• ا�شتبدال جميع ال�شنابري يف جميع املباين ال�شكنية وغري ال�شكنية وا�شتخدام �شنابري مزودة مب�زعات ه�ائية اأو 	
ال�شنابري املزودة بناب�ص وتغلق ب�شكل تلقائي عند عدم اال�شتخدام وا�شتبدال جميع دورات املياه يف املباين غري 

ال�شكنية باأخرى م�فرة للماء.
• بالن�شبة للقطاع ال�شكني، �شيتم ا�شتبدال جميع م�شابيح االإ�شاءة ال�هاجة �ش�اء امل�شتخدمة يف اأغرا�ص االإ�شاءة 	

اخلارجية اأو الداخلية مب�شابيح فل�رية مدجمة. اأما بالن�شبة للمباين احلك�مية، ف�شيتم ا�شتبدال جميع اأجهزة 
تنظيم احلرارة باأجهزة اأخرى قابلة للربجمة.

• املباين 	 يف  العامة  االأماكن  على  وتطبيقها  الداخلية  االإ�شاءة  بدائرة  ودجمها  ا�شت�شعار  اأجهزة  وتركيب  ت�ريد 
احلك�مية واملكاتب اخلا�شة.
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• اخلارجية 	 االإ�شاءة  اأنظمة  يف  اخلارجية  االإ�شاءة  بدائرة  ودجمها  بال�ش�ر  ا�شت�شعار  اأجهزة  وتركيب  ت�ريد 
املنا�شبة للمدار�ص وامل�شاجد واملباين احلك�مية وجممعات الفيالت ال�شكنية.

د. الفرتة: مار�ص 2013 – 2017

2- تر�سيد الطاقة – قطاع ال�سناعة

معدالت الطاقة املت�قع ت�فريها:

معدالت الطاقة الكهربائية 
املت�قع ت�فريها بحل�ل نهاية 

عام 2016
)جيجا واط/�ساعة(

حجم االنخفا�ص املت�قع يف انبعاثات 
غاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن بحل�ل نهاية 

عام )2016(
)ملي�ن كيل�جرام(

معدالت خف�ص تكاليف كهرماء بحل�ل 
 نهاية عام 2016 

)ملي�ن ريال قطري(

15 8.1 2.17

اأ. امل�سروع:

ميثل العمالء يف القطاع ال�شناعي اأقل من 1% من اإجمايل عدد العمالء ورغم ذلك يزيد معدل ا�شتهالكهم عن %35 
من اإجمايل معدل اال�شتهالك. ويف حالة تطبيق نظام تر�شيد الطاقة على القطاع ال�شناعي، فمن املت�قع ت�فري قدر 

كبري من الطاقة يعادل 13% من اإجمايل الطاقة الكهربائية التي يت�قع ت�فريها خالل ال�شن�ات اخلم�ص القادمة.

ب. الأهداف:

اإعداد �شيا�شة لرت�شيد الطاقة بهدف حت�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف القطاع ال�شناعي عقب اإجراء عملية تدقيق 
ملعدالت ا�شتهالك الطاقة لـ 12 عمياًل اأ�شا�شيًا يف خمتلف املجاالت ال�شناعية.

ج. النطاق:

تتنا�شب مع املجال  الطاقة  ا�شتخدام  اإجراءات لرت�شيد  ال�شناعي واقرتاح وتنفيذ  القطاع  العمالء يف  حتديد كبار 
ال�شناعي املعني عرب هيئات حمايدة تتمتع باخلربة يف هذا املجال.

د. الفرتة: 2014 – نهاية عام 2016
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3- تر�سيد الطاقة – تر�سيد ا�ستخدام املياه

معدالت الطاقة املت�قع ت�فريها:

معدالت املاء املت�قع ت�فريها بحل�ل 
نهاية عام 2015

)مرت مكعب(

حجم االنخفا�ص املت�قع يف 
انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد 
الكرب�ن بحل�ل نهاية عام 

)2016(

)ملي�ن كيل�جرام(

معدالت خف�ص تكاليف كهرماء 
بحل�ل نهاية عام 2016 )ملي�ن 

ريال قطري(

700,000 5.7 3.85

اأ. امل�سروع:

اإعداد �شيا�شة خلف�ص معدالت ا�شتهالك املاء لدى كبار العمالء.

ب. الأهداف:

تر�شيد  برنامج  ويهدف  قطر.  دولة  يف  املاء  ا�شتهالك  معدالت   %23 يعادل  ما  على  العمالء  كبار  من   25 ي�شتح�ذ 
املاء وتر�شيدها لدى عدد معني من كبار  ا�شتهالك  اإلى خف�ص معدالت  اإجراءات تهدف  تنفيذ  اإلى  املاء  ا�شتخدام 

العمالء.

ج. النطاق:

و�شع ميثاق الأف�شل املمار�شات يف تركيب وت�شغيل جتهيزات امل�شارف ال�شحية والري واأبراج التربيد وما اإلى ذلك 
وفقًا لنتائج التدقيق الذي اأجري على 12 من كبار العمالء يف خمتلف القطاعات.

د. الفرتة: 2014 – نهاية عام 2016
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 ج. ا�سرتاتيجيات دعم التوعية والتنمية املجتمعية

1. احلملة الوطنية “تر�سيد “

اأ. الأهداف:

 تهدف هذه احلملة اإلى تعزيز ثقافة تر�شيد وحت�شني كفاءة ا�شتخدام املياه والكهرباء يف دولة قطر، وذلك من خالل 
ن�شر الت�عية باحلفاظ على البيئة والعمل على خلق بيئة مثالية وتاأ�شي�ص من�ذج ناجح لل�شراكة االجتماعية واحلفاظ 
على امل�ارد احلي�ية للدولة مع تخ�شي�ص القدر الالزم من االهتمام بالنم� االجتماعي واالقت�شادي وحتقيق االأهداف 

املرج�ة بالتقليل من م�شت�يات ا�شتهالك الطاقة واملياه يف االأع�ام اخلم�شة القادمة. 

ب. النطاق:

- زيادة م�شت�ى ال�عي للت�شجيع على تقليل معدل ن�شيب الفرد من ا�شتهالك املياه والكهرباء يف دولة قطر.

- زيادة م�شت�ى ال�عي العام ب�شاأن زيادة كفاءة ا�شتخدام م�ارد املياه والكهرباء.

- تعريف اجلمه�ر مبفه�م اال�شتدامة واملمار�شات ال�شديقة للبيئة. 

- بناء اأ�شل�ب �شحيح للحياة وو�شع اأعراف وممار�شات للحفاظ على البيئة وتقدمي اإطار عمل وحل�ل لاللتزام بتلك 
املمار�شات. 

- متابعة نتائج احلملة ومطابقتها مع اأهدافها.
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- قيا�ص رد فعل اجلمه�ر.

ج. الفرتة الزمنية:

املرحلة االأولى: 2013 – 2015

املرحلة الثانية: 2016 – 2017

2. برنامج التوعية باملدار�س واجلامعات

اأ. الربنامج:

يناق�ص هذا الربنامج الدور الرئي�ص الذي يلعبه التعليم يف التاأثري على �شل�ك جيل امل�شتقبل يف مرحلة مبكرة من 
حياتهم، وهذا عرب ا�شتخدام املناهج الدرا�شية واالأن�شطة الطالبية يف تغيري امل�اقف ال�شلبية وزيادة م�شت�ى الت�عية 
باأهمية اال�شتهالك احلكيم للم�ارد الطبيعية واال�شتخدام االأمثل للكهرباء واملياه. عالوة على ما �شبق، تعد املدار�ص 

واجلامعات من بني اأكرث اجلهات ا�شتهالكًا للكهرباء واملياه يف قطر.

ب. الأهداف:

تهدف هذه احلملة اإلى تعزيز ثقافة تر�شيد وحت�شني كفاءة ا�شتخدام املياه والكهرباء بني جيل امل�شتقبل يف املدار�ص 
واجلامعات.
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ج. النطاق:

للتعليم، وه� الربنامج الذي  “تر�شيد” برناجمًا للتعاون مع املدار�ص واجلامعات بدعم من املجل�ص االأعلى  د�شنت 
ي�شعى وراء تكييف �شبل التعاون يف جمال تر�شيد ا�شتهالك املياه والكهرباء واحلفاظ على امل�ارد البيئية والطبيعية. 

ومن بني اأن�شطته: 

يف  االجتماعية  للبيئة/بامل�شئ�لية  ال�شديقة  البيئة/باملمار�شات  على  باحلفاظ  املتعلقة  الدرا�شية  املناهج  اإدراج   .1
الهيئات التعليمية. 

2. جل�شات تدريب وحما�شرات ت�عية للطالب واملعلمني.

3. تفعيل االأن�شطة الطالبية من خالل “نادي اأ�شدقاء تر�شيد”.

4. اإقامة التعاون من خالل املناف�شة بني املدار�ص الختيار اأف�شل مدر�شة تطبق �شبل احلفاظ على البيئة. 

تلك  ن�شر  على  العمل  بجانب  هذا  اال�شتهالك،  تر�شيد  على  حتث  التي  املطب�عات  وت�زيع  اإعداد  يف  امل�شاهمة   .5
املعل�مات عرب م�قع ال�يب.

6. العمل �ش�يًا لتح�يل املرافق التعليمية اإلى مباٍن من�ذجية و�شديقة للبيئة.

د. الفرتة: 2012 – 2017
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3. برنامج التوعية الدينية

اأ. الربنامج:

يلعب الدين دورًا رئي�شًا يف التاأثري على �شل�كيات امل�اطنني. كذلك، تعد امل�شاجد �شمن اأعلى اجلهات امل�شتهلكة للمياه 
يف البالد. ومن ثم، تعد تنمية ال�عي واملجتمع من خالل امل�شاجد واملعاهد الدينية االأخرى اأمرًا حتميًا.

ب. الأهداف:

- تهدف احلملة اإلى تعزيز ثقافة تر�شيد وحت�شني كفاءة ا�شتهالك املياه والكهرباء يف امل�شاجد واملراكز الدينية. 

ج. املجالت:

- اإعداد برامج ال�شراكة والدعم بالتعاون مع الهيئات الدينية )كامل�شاجد واملراكز الدينية(.

- حت�يل جميع امل�شاجد اإلى مباٍن اأهلية م�شتدامة. 

- ا�شتخدام خطب �شالة اجلمعة للرتويج لر�شائل احلفاظ على البيئة بني امل�شلني. 

د. الفرتة : 2012 – 2017
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4. برنامح امل�سووؤلية الإجتماعية

اأ. الربنامج:

نظرًا  الدولة  البيئة يف  على  احلفاظ  به يف  يحتذى  اإلى من�ذج  الكربى  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  تتح�ل  اأن  املمكن  من 
لتاأثريها الهائل والعدد الكبري من امل�شاهمني امل�شاركني فيها. 

ب. الأهداف:

ت�شتهدف “تر�شيد” جميع الهيئات احلك�مية وال�زارات وال�شركات وامل�ؤ�ش�شات الكربى يف البالد، هذا باالإ�شافة اإلى 
ا�شتهدافها منظمات املجتمع املدين الرئي�شة للعمل على ن�شر ر�شالة تنمية ال�عي واملجتمع بني اأفرادها. 

ج. النطاق:

- اإعداد برامج ال�شراكة والدعم بالتعاون مع جميع الهيئات الكربى العاملة يف قطاعات املجتمع القطري كافة.

- تدريب املدربني للعاملني يف هذه الهيئات لن�شر ال�عي ب�شرورة احلفاظ على البيئة. 

- حت�يل جميع مباين القطاعات اإلى مباٍن اأهلية م�شتدامة. 

د. الفرتة : 2013 – 2017
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5. برنامج ايام وفعاليات تر�سيد وكفاءة اإ�ستخدام الطاقة

اأ. فعاليات االحتفال بالي�م العاملي للمياه 

ب. االحتفال ب�شاعة االأر�ص

ج. االحتفال بي�م االأر�ص يف ي�م 22 اإبريل

د. االحتفال بالي�م العربي لكفاءة الطاقة يف ي�م 21 ي�ني�

تتم تلك االحتفاالت من خالل التغطية االإعالمية واالحتفاالت التي تقام على م�شت�ى البالد لت�شجع املجتمع كله على 
امل�شاركة يف ن�شر ر�شائلنا ودع�اتنا. 

هـ. الفرتة : �شن�يًا
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6. م�سابقةالأبنية املر�سدة

امل�سابقة:

يتم عقد امل�شابقة ابتداًء من عام 2013، وهذا من اأجل اختيار القطاع الذي التزم بالت�شميم والبناء وممار�شات 
الت�شغيل امل�شتدامة يف االأماكن املن�شاأ بها. 

الأهداف:

1. الت�عية مبفه�م املباين اخل�شراء والتعرف على ممار�شات املباين اخل�شراء يف املجتمع.

2. الت�عية العامة بف�ائد ممار�شات املباين اخل�شراء )الطاقة واملياه( باملباين امل�ج�دة بالفعل.

3. ح�شد م�شاركة امل�اطنني وت�شجيعهم على االن�شمام لالجتاه ال�شائد ال�شرتاتيجيات احلفاظ على الطاقة.

4. ت�شجيع ممار�شات املباين اخل�شراء يف �ش�ق االإن�شاءات املحلية وتقدمي احل�افز واملكافاآت املالية للرتويج لها. 

النطاق:
�شيتم تقييم املباين ا�شتنادًا اإلى معايري حمددة م��ش�عة من قبل فريق من اخلرباء امل�ؤهلني.

�شيتم فح�ص املبنى املحدد وتقييمه من قبل اأولئك اخلرباء على مراحل عدة.
يف النهاية، �شيتم منح اأف�شل ثالثة مباٍن ج�ائز و�شهادات تقدير.

د. الفرتة :: �شن�يًا
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ج. ا�سرتاتيجيات تنفيذ اللوائح والقونني

قانون تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء رقم 26 �سنة 2008

ياأتي تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملياه يف مقدمة اهتمامات كبار ال�شا�شة نظرًا الأهميته يف �شمان ا�شتدامة 
العامة  امل�ؤ�ش�شة  �شاهمت  ثم،  ومن  املجتمع.  وا�شتقرار  اأمن  وحتقيق  التنمية  عملية  من  املختلفة  اجل�انب 
القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء( يف تد�شني اأحد الق�انني املهمة، وه� القان�ن رقم 26 لعام 2008 املتعلق 

برت�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملياه. ويعمل هذا القان�ن على ما يلي: 

- �شمان التنفيذ الدقيق والفعال لقان�ن احلفاظ على البيئة رقم 26 لعام 2008.

- اإ�شافة التعديالت وال�ش�ابط الإمتام القان�ن احلايل وتعزيز النتائج الناجمة عنه. 

- و�شع معايري الإجراءات وممار�شات تنفيذ القان�ن يف دولة قطر فيما يخت�ص بق�شايا احلفاظ على م�ارد 
الكهرباء واملياه.
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تدريب فريق  بجانب  اأ�شهر، هذا  لعدة  دامت  درا�شة م�شتفي�شة  بعد  ياأتي  الق�انني  اأحكام  تطبيق  اأن  بالذكر  جدير 
م�ؤهل ملتابعة تنفيذ القان�ن اجلديد، باالإ�شافة اإلى اجله�د التي بذلت للت�عية العامة باأهمية احلفاظ على الرثوات 

واخلدمات التي تقدمها الدولة مل�اطنيها.

تنفيذ القانون

اإن مراقبة تنفيذ قان�ن احلفاظ على البيئة وكفاءة الطاقة يعد مبثابة خارطة الطريق التي تر�شدنا ملا يلي: 

1. اال�شتهالك احلكيم بالقطاعات

2. ج�انب االهتمام االأ�شا�شية يف كل قطاع

3. ال�ق�ف على االنتهاكات واملخالفات

4. االإ�شراف على جم�ع امل�شتهلكني 



32

د. اأخرى

حديقة كهرماء للتوعية 

ملركز  لتح�يلها  نهدف  اإننا  باأكمله.  القطري  املجتمع  وجتاه  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  جتاه  اللتزامنا  رمزًا  احلديقة  تلك  تعد 
ال�شحة  على  احلفاظ  واأ�شاليب  باأدوات  والتعريف  واملياه  الكهرباء  م�ارد  على  احلفاظ  ب�شرورة  الت�عية  لن�شر  من�ذجي 
وال�شالمة والبيئة. ت�شتهدف تلك احلديقة اأي�شًا طالب املدار�ص واجلامعات. و�ش�ف تعر�ص مناذج لت�ليد الكهرباء واإنتاج 
الفئات  ترفيهي ملختلف  تعليمي  للزائرين يف عام 2014 كمركز  اأب�ابها  تفتح هذه احلديقة  اأن  يت�قع  اأية حال،  املياه. على 

العمرية.

يف جمال التنمية البيئية امل�شتدامة، ح�شلت حديقة كهرماء للت�عية على �شهادة الت�شميم التجاري للنظام القطري لتقييم 
اال�شتدامة )كي��شا�ص – QSAS( من فئة اخلم�ص جن�م. 

لقد ُمنحت هذه احلديقة تلك اجلائزة نظرًا لت�افقها مع جميع املتطلبات الفنية امل��ش�عة من قبل جلنة التحكيم، والتي 
التي ت�شاعد يف احلد من  امل�اد  ا�شتخدمت  الداخلية، حيث  الت�ا�شل املدين وامل�قع والطاقة واملياه وامل�اد والبيئة  ت�شمنت 
ال�سوت )مكافحة  و�سائل عزل  الكايف من  القدر  وتوفري  الداخلية  التلوث  والتحكم يف م�سادر  للطاقة  املفرط  اال�ستهالك 

ال�ش��شاء(. 

مبادرات تطبيق ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية

الهدف:

ا�شتك�شاف االإمكانات الكبرية ال�شتخدام اخلاليا الكهرو�ش�ئية لال�شتفادة من الطاقة ال�شم�شية اأو ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية 
احلرارية الكبرية اأو ا�شتخدام اخلاليا الكهرو�ش�ئية ال�شغرى اأو ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية احلرارية، هذا بجانب الرتويج 

ال�شتخدام حل�ل الطاقة ال�شم�شية من خالل و�شائل االإعالم والق�انني واالإجراءات. 
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نطاق العمل:

يتمثل النطاق احلايل يف العمل على حت�شني كفاءة قطاع الكهرباء بدولة قطر، هذا باالإ�شافة اإلى التما�شي مع االجتاه الدويل ملبادرات 
 .»GO GREEN – احلفاظ على البيئة ومبادرات »التخ�شري

العايل من  امل�شت�ى  باحلفاظ على  تنفيذي  وقرار  فيها  للت��شع  وقدرة جيدة  الكهرباء  لفائ�ص يف  دولة قطر  امتالك  الرغم من  على 
الرفاهية ومعايري العي�ص للعمالء، فاإن مبادرات تطبيق ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية والتطبيقات البديلة �ش�ف تتما�شى مع روؤية قطر 

 .2030

ال�شم�شية  الطاقة  عملية  واأجهزة  الكهرو�ش�ئية  األ�اح اخلاليا  القطري  املناخ  ال�شم�شية يف  الطاقة  الإمكانات  الفنية  املعاينة  تدعم  ال 
احلرارية فقط.

اأطلقت »كهرماء« م�شروع اأ�شطح الطاقة ال�شم�شية غري امل�شتخدمة، وه� الذي �شي�فر ما يقرب من 200 ميجا واط من الكهرباء لدولة 
قطر. يعد هذا امل�شروع ت�شجيعًا هائاًل الإقامة م�شروعات اأخرى يف هذا ال�شدد.

تعديل املتطلبات الإلزام العمالء برتكيب �شخانات املياه التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية يف املنازل واملحال التجارية.

و�شع املعايري املحددة لت��شيل اخلاليا ال�شم�شية ب�شبكة »كهرماء«.

ت�شجيع عمليات البحث والتط�ير وتنفيذها يف جمال الطاقة البديلة مع الرتكيز على الدرا�شات املتعلقة بالطاقة ال�شم�شية.

تقدمي احل�افز واملكافاآت للم�شروعات التي تتبنى �شبل ا�شتخدام الطاقة البديلة. 
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