
 

 بمشاركة طالب مدارس وجامعات مؤسسة قطر

 " بالمدينة التعميمية6102حديقة القرآن النباتية تنظم حممة "غرس 
 

والعموم وتنمية أقامت حديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطر لمتربية : 6102يناير  62الدوحة، قطر، 
 ،في المدينة التعميمية 2102يناير  22يوم الجمعة الموافق  ، وذلكحممتيا السنوية "غرس" المجتمع،

 جنبًا إلى جنب مع أفراد أسرىم. ،بمشاركة طالب من مدارس مؤسسة قطر، ومن جامعة حمد بن خميفة

 تمّثلوقد وفرت حديقة القرآن النباتية الفرصة لجميع المشاركين لممارسة زراعة وغرس األشجار، حيث 
ونشر الوعي  قطر في تعزيز قيمة غرس األشجار لدي أفراد المجتمع في اليدف الرئيسي ليذه الفعالية

ابة الرئة الخضراء لكوكب التي تعد بمثو ، كأحد الموارد الطبيعية الميمة األشجارو  الحدائق حياةعن أىمية 
  وتعتبر وسيمة دفاعية طبيعية لمواجية تحديات التغير المناخي والتصحر. األرض

ومن شجرة في موقع خاص تم تجييزه لحممة "غرس" ىذا العام.  01طالب في غرس  211وشارك نحو 
ز البيئة، بما يتسق مع خالل ىذه الفعالية، ساىم الطالب وأفراد أسرىم في تجميل المدينة التعميمية وتعزي

رسالة مؤسسة قطر الرامية إلنشاء مجتمع مثقف ومسؤول، مدرك لواجباتو في دعم ركيزة التنمية البيئية 
 .2101لرؤية قطر الوطنية 

ر الالزمة لمغرس والزراعة اشجوجيزت أنواع األ ،وكانت الحديقة قد أعدت موقع حممة "غرس" ليذا العام
جميع التسييالت توافر ضمان  عمىخرى في مؤسسة قطر، في إطار حرصيا بالتعاون مع اإلدارات األ

 .الفعاليةالمطموبة لممشاركين مع تأمين كافة وسائل راحتيم في تمك 

جميعًا بمعمومات غنية  زودتيم حيث ،لمشاركينبين االوعي مستوى رفع لحديقة القرآن النباتية  وىدفت
بالوسائل الصحيحة،  العناية بيا والحفاظ عمى نموىاف يمكن ومفيدة حول الفوائد البيئية لألشجار، وكي

حديقة القرآن  كما سعت .ورش عمل لمطالب واألطفال الصغار عن زراعة البذور تنظيمإلى جانب 
عدد أنشطة الرسم والتموين ل فوفرت ليم ،المرح ورسم السعادة عمى وجوه األطفالأجواء نشر  إلىالنباتية 

 .داخل خيمة الفعالياتباإلضافة إلي النقش بالحناء أشكال األشجار كبير من 



 

بالمشاركة مع "حممة المميار شجرة" التابعة  2100في عام  مشوارىاجدير بالذكر أن حممة "غرس" بدأت ال
من خالل غرس األشجار في المدينة التعميمية. كما شاركت حممة "غرس"  ،لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة

 حممةالالحتفال بغرس األشجار في مدارسيم. وعالوة عمى ذلك، زرعت امن الطالب في قطر العديد 
إحدى الفعاليات التي أقامتيا حديقة  خاللالعديد من األشجار مع الطالب في جامعة حمد بن خميفة 

  .(COP18)القرآن النباتية بعد مؤتمر األمم المتحدة لمتغير المناخي في الدوحة 

َما ِمْن ُمْسِمٍم "النباتية اسم ىذه الحممة "غرس" من الحديث النبوي الشريف: حديقة القرآن وقد استمدت 
  ".َيْغِرُس َغْرًسا َأْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَيْأُكُل ِمْنُو َطْيٌر َأْو ِإْنَساٌن َأْو َبِييَمٌة ِإال َكاَنْت َلُو َصَدَقةٌ 

ممارسة زراعة األشجار والمحافظة عمييا، فضاًل  عمىفإن حممة "غرس" تشجع كافة أفراد المجتمع  ،لذلك
  .عن نشرىا في كل مكان

، 2122شجرة في قطر بحمول عام  2122حممة "غرس" غرس  تستيدفباإلضافة إلى ميمتيا أعاله، و 
 .من خالل عدة حمالت لمزراعة والغرس داخل مؤسسة قطر وخارجيا

واستكشاف مختمف  ،لمشاركة في حممة "غرس"ى امع وتشجع حديقة القرآن النباتية جميع أفراد المجتمع
 .إلى جانب أدوارىا الرئيسية البيئية والترفييية تجاه المجتمع ،أنشطة الحديقة

ىامش تمك المناسبة، صرحت األستاذة فاطمة بنت صالح الخميفي، مديرة مشروع حديقة القرآن  وعمى
كافة أفراد  عريفالوعي البيئي وتمستوى رفع  ىحديقة القرآن النباتية جاىدًة إل ىتسع"قائمة:  ،النباتية

"حممة غرس" واحدة من المبادرات الفعالة التي تمتقي  ةمبادر تعد و  .المجتمع بالتحديات البيئة الراىنة
إلى ومواجيتيا من خالل الحل العممي،  ،الكتشاف تمك التحديات سوياً  ،أرض الواقع ىبالمشاركين عم

 ."حممةالطفال، ويتضح ذلك من األنشطة المتنوعة التي تقيميا األ ىتعزيز قيمة غرس األشجار لد جانب

حول حممة غرس  اعن انطباعي المعممة بأكاديمية العوسج،، السيدة ميشيل غادي تر عبّ  ومن جيتيا،
بما أن و ة لمزراعة "غرس"، أسرة أكاديمية العوسج أن تشارك في حممة حديقة القرآن النباتي يسرّ "القول: بـ



 

التواصل مع الطبيعة  ىحياتنا أصبحت متسارعة ومدفوعة بالتكنولوجيا، فنحن بالضرورة في حاجة إل
 ."ألطفالنا مةم فرصة قيّ تقدّ  في أنيابشكل أقوى، وقد شاركت في حممة غرس لثقتي 
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 التعميمية
 

  - انتهى -

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة
 مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة ىي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد اقتصادىا تحول
 السمو صاحب من كريمةٍ  بمبادرةٍ  0991 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكممو والعالم قطر دولة عمى بالنفع

 مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير
 .إدارتيا
 من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم
 من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم قطاع إنشاء خالل

 عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصادٍ  الضرورية والسموكيات الميارات اكتساب
 إنشاء في أيضاً  المؤسسة األساسية. وتسيم العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص طريق

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية لحياةا وتعزيز متطّور مجتمع
 : لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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