
  

 

 تعزز معرفة الطالب بأىمية االستدامة

  مدرسة الدوحة للناطقين باالنجليزيةب المجتمعية حديقةال افتتاح

مدرسة الدوحة لمناطقين ب المجتمعية حديقةال ،يوم أمس ،تحتافت  2016: نوفمبر  61الدوحة، قطر، 
التعميمي التفاعمي الرائد المشروع  ىذا إطار فعاليات أسبوع قطر لالستدامة. ويعتبر في وذلكباالنجميزية، 

نتاجًا لمجيود مشترك بين مجمس قطر لممباني الخضراء، ومدرسة الدوحة لمناطقين حول قضايا االستدامة، 
 وجمعية أصدقاء مدرسة الدوحة لمناطقين باالنجميزية.باالنجميزية، وشركة الخميج لممقاوالت، 

م فرصة عممية لتعريف األطفال بشتى ويقع المشروع في أرجاء مدرسة الدوحة لمناطقين باالنجميزية، حيث يقد  
م الحاسوب، والفن. و العممية والمعرفية، ومن ضمنيا قضايا البيئة، والعموم، والرياضيات، وعم مجاالتال

تثقيف الطالب حول القضايا  من خاللإلى المناىج الدراسية النوعية التي تعتمدىا المدرسة ويضيف المشروع 
البيئية بطرق متنوعة، مثل استعراض أوجو استخدام الطاقة المتجددة، والمواد المدو رة، ودور الحياة النباتية في 

 حماية البيئة.

تقديم الفرص المبذولة لمساعي الذلك ضمن طالق المشروع في عدد من المدارس األخرى في قطر، و إوسيتم 
 0000من أجل تحقيق أىداف رؤية قطر الوطنية  ،التعميمية التفاعمية حول قضايا االستدامة وحماية البيئة

 لمتنمية المستدامة.

م النصب المنتشرة تقد  "ق الدكتور أليكس أماتو، رئيس االستدامة بمجمس قطر لممباني الخضراء، بالقول: وعم  
نتاج المواد الغذائية، والحياة عمى  ،بشكل تفاعمي ،الحديقة فرصة متميزة لتعريف األطفالفي  نمو النباتات وا 

عادة فضاًل عن النباتية والبيئة الطبيعية في قطر،  مجموعة من قضايا االستدامة مثل الطاقة المتجددة وا 
دعم مجمس قطر لممباني الخضراء لرسالة كما يشيد ىذا المشروع عمى  التدوير ودورة إنتاج واستيالك المياه.

مؤسسة قطر، الرامية إلى نشر ثقافة االستدامة في أوساط المجتمع القطري، تماشيًا مع أىداف رؤية قطر 
 الوطنية".

وال يقتصر دور الحديقة المجتمعية بمدرسة الدوحة لمناطقين باالنجميزية عمى األنشطة التعميمية، حيث ييدف 
 تحت إشرافدعم البحوث البيئية المستقبمية التي من شأنيا  إصدار البيانات والمعمومات إلى أيضاً  المشروع

 مؤسسة قطر.



 

 

م الحديقة فرصة متميزة السيد شون سيبمي، مدير مدرسة الدوحة لمناطقين باالنجميزية: "تقد   قال ،من جانبو
ة ىم في تطوير بيئة تعميمياما يسوىو إلضافة القضايا البيئية إلى مناىجنا الدراسية بطرق عصرية ومبتكرة، 

. وسيساعد استخدام الحديقة في التطرق إلى عدد من القضايا الواقعية مع الطالب، إبداعية لجميع الطالب
قررات الدراسية متعددة التخصصات، حيث ترتبط المواضيع التي تستعرضيا فضاًل عن تمكيننا من تطوير الم
عبر تشجيعيا لمبحث العممي وتطوير المفاىيم المبنية عمى الثقافة والعادات  ،الحديقة بكافة المقررات الدراسية

 والتقاليد، وصواًل إلى تحميل البيانات".

ويتميز المشروع بإشراكو لممجتمع المحيط كجزء أساسي من فكرتو المبدئية، حيث ساىم كل من الطالب 
من جمعية  ،السيدة شان بيسويك أكدت ،وحول ىذا الموضوع .وأولياء األمور في تطوير المشروع منذ البداية
 .مدرسة بتركيزىا عمى المسؤولية المجتمعيةال: "تتميز ، قائمةأصدقاء مدرسة الدوحة لمناطقين باالنجميزية

، فضاًل عن أولياء األمور موع مشروع الحديقة المجتمعية من نطاق تواصمنا ليشمل المجتمع القطري كويوس  
 األخرى. والجيات المعنية وذلك عبر التعاون مع عدد من المدارس  والمعممين،

عمى إطالق المشروع بالقول: "لقد سارعنا بدعم  ،من شركة الخميج لممقاوالت ،ق السيد أندي فوردعم   بدوره،
فكرة المشروع التساقيا مع مبادرتنا العالمية لالستدامة، وتعاون ا عمى إنجاز المشروع مع مجمس قطر لممباني 
الخضراء منذ بداياتو المبكرة وحتى مراحل التصميم والتنفيذ، انطالقًا من إيماننا باإلضافة القيمة التي يشكميا 

% من المواد 59. وتشكل المواد المدو رة نسبة والدوحة لمناطقين باالنجميزية والمجتمع القطري كم لمدرسة
ويشجع عمى نشر ثقافة االستدامة والنظر إلى  ،المستخدمة في المشروع، مما يضيف لو بعدًا بيئيًا مميزاً 

 المخمفات كمواد مفيدة".

 تعليق الصور

طالب بمدرسة الدوحة لمناطقين باإلنجميزية يتحدث مع اثنين من خبراء مجمس قطر لممباني  :6صورة 
 الخضراء خالل افتتاح الحديقة المجتمعية بالمدرسة. 

طالب بمدرسة الدوحة لمناطقين باإلنجميزية خالل زيارتيم لمحطة الرصد الجوي بالحديقة : 2صورة 
 خًرا بالتعاون مع مجمس قطر لممباني الخضراء. المجتمعية في المدرسة، التي افت تحت مؤ 

طالب بمدرسة الدوحة لمناطقين باإلنجميزية خالل مشاركتيم في حفل افتتاح الحديقة المجتمعية  :3صورة 
 بالمدرسة. 

 



 

 

 -انتهى  -

 

 :نبذة عن مجلس قطر للمباني الخضراء
ويسعى المجمس إلى توفير الخبرات وتشجيع التعاون في  .عمى جيود أعضائيايعتبر مجمس قطر لممباني الخضراء منظمة غير ىادفة لمربح وتعتمد 

واستدامة  ،اتباع ممارسات مستدامة لتصميم وتشييد مبان خضراء في دولة قطر. كما ييدف مجمس قطر لممباني الخضراء أيضًا إلى دعم الصحة العامة
 .البيئة والعنصر البشري، واألمن االقتصادي في دولة قطر لألجيال القادمة

بموجب مرسوم وقعتو صاحبة السمو الشيخة  0005وقد أعمن رسميًا عن تأسيس مجمس قطر لممباني الخضراء ، كعضو في مؤسسة قطر، في العام 
ومن  .بعد النفط والغاز وتعزيز االقتصاد القائم عمى المعرفة، ألجل مجتمع تقدمي موزا بنت ناصر، لمساعدة قطر في رحمتيا نحو تأسيس مرحمة ما
دولة مختمفة تدير مجالس وطنية لممباني الخضراء تحت مظمة المجمس العالمي  00خالل مجمس قطر لممباني الخضراء، انضمت قطر إلى شبكة من 

 .لممباني الخضراء
ء يضم بين أعضائو ممثمين عن الحكومة ومطورين عقاريين ومستثمرين ومديري مرافق واستشاريين جدير بالذكر أن مجمس قطر لممباني الخضرا

ات ومقاولين ومصنعين وموردين ومؤسسات نفطية وغازية، وشركات مينية، وشركات خدمات مالية، وشركات اتصاالت/ تكنولوجيا، وأكاديميين، ومؤسس
 .اعالمية

ر فاعل في تنظيم العديد من ورش العمل، وتنظيم حمالت توعية، وندوات تعريفية وتدريبية، وعقد منتديات ويقوم مجمس قطر لممباني الخضراء بدو 
 www.qatargbc.orgوجمسات لمتواصل مع ذوي التوجيات الفكرية المتشابية. لمعرفة المزيد، زوروا موقعنا: 

 
 :ى االتصالللمزيد من المعلومات، يرج

 عابد شيرزاي
abeds@bljworldwide.com 

+974 7021 8259  

 

http://www.qatargbc.org/

