
 
 

 

 
 تطلق "خير قطرنا" وتساهم في رفع نسبة الكتفاء الذاتي صحتك أولا 

 
البيوت  الجديدة من مشروع مرحلةالحملة "صحتك أوالً"  دّشنت: 2018فبراير  25 –الدوحة 

عن تزويد األسواق المحلية بمنتجات "خير قطرنا" من ، وهي عبارة القطريةالخضراء في المدارس 
مساهمة منها في رفع نسبة التي يزرعها طالب المدارس  الخضروات الورقية والجذرية والبقوليات

  االكتفاء الذاتي من إنتاج الخضروات.
 

كتور محمد بن سعادة الد حضرهفي مركز قطر الوطني للمؤتمرات  حفلوقد أقيم في هذه المناسبة 

الرئيس التنفيذي باإلنابة  السيد عمران حمد الكواري ،وزير التعليم والتعليم العاليعبد الواحد الحمادي 
السيد أندرو كيرشو الرئيس قطر،  –الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب لمؤسسة قطر، 

، إكسون موبيل قطر رئيسجينيتي نائب  دومينيكالسيد ، العام لشركة أوكسيدنتال للبترول والمدير
الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة  يخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثانيسعادة الش

 . افة أنحاء قطرمن كمدرسة طالب  1500من  وأكثر أخرى وشخصيات، البلدية والبيئة
 

بالتعاون مع وزارة  2012"صحتك أوالً" في عام قد أطلقت قطر  –وايل كورنيل للطب وكانت 
الصحة العامة، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة البلدية والبيئة، مؤسسة قطر، اللجنة العليا 

تستهدف الحملة كافة شرائح المجتمع ال وللمشاريع واإلرث، أوكسيدنتال قطر وإكسون موبيل قطر. 
من االهتمام بالصحة بأهمية  تهمتوعيعلى طالب المدارس ل سيما النشء منهم، لذلك كان التركيز

، وكذلك بأهمية االستدامة وممارسة األنشطة البدنيةتناول الخضروات والفواكه الطازجة خالل 
إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية  أفضل يقود اء الذاتي من أجل غدوالحفاظ على البيئة واالكتف

2030 . 
 

 130أهداف الحملة التي باتت تزّود  البيوت الخضراء في المدارس ليجّسدومن هنا جاء مشروع 
هذا وبعد النجاح الكبير ل. وبأدوات البستنة والفواكهبذور الخضروات وب مدرسة بالبيوت الخضراء

زيادة وفرة المحاصيل الزراعية من أجل في بعض المدارس مرحلة التوسعة اآلن  بدأتمشروع، ال
أحدث تقنيات  في هذه البيوت الخضراء عتمدوت   .اإلنتاج القطري واإلكتفاء الذاتيوالمساهمة في دعم 

وتقوم وزارة البلدية والبيئة باإلشراف عليها تقنياً كما وستقوم باإلشراف تكييف البيئة المناخية والري 
 بأسعار زهيدة يعود ريعها لتطوير البيوتعلى طرح منتجات "خير قطرنا" في األسواق المحلية 

والبقدونس والباذنجان والخيار  والكوسىلطماطم منتجات "خير قطرنا" اوتتضمن  .الخضراء
   والملفوف األحمر والبروكولي.

 
ثّمَن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الشراكة الفعالة وقد 

" في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي، أوالً "صحتك  لتنفيذ حملة قطر -للطب  مع وايل كورنيل
"البيوت  مشيداً في هذا السياق بالنجاح الكبير لمبادراتها النوعية المتعددة ال سيما مبادرة 



 

الكتفاء الذاتي على قيم ا لطالبوتوسعتها بتعميمها على المدارس مما يسهم في تربية ا الخضراء" 
  .نتاج الغذاءإواالستقاللية في 

 
لهمة الرامية لتعزيز الوعي بأساليب  ال سعادته إن مبادرة البيوت الخضراء من وق المبادراتها الم 

وأنماط الحياة الصحية وقد حولت المدارس إلى وحدات إنتاجية تجمع بين العلم النظري والمعرفة 
ب الطال العملية التطبيقية، وترسيخ ثقافة تناول األطعمة الصحية من خالل إنتاج الغذاء بواسطة

   .أنفسهم
 
في المجال الصحي،  قطر -للطب  شاد سعادته بالدور التوعوي والتثقيفي الرائد لوايل كورنيلأو

وتوظيفها لكافة إمكاناتها العلمية والبحثية واألكاديمية وقدراتها البشرية بصورة مدروسة وغير 
ومعارف حياتية قيّمة، وأسهم  كسب طالبنا مهاراتأالمجتمع التربوي والتعليمي، مما مسبوقة لخدمة 

االجتماعية والدور الذي  في تحقيق غاياتنا وأهدافنا التربوية، وأبرز في ذات الوقت عظم المسؤولية 
  .تقوم به الكلية بجانب دورها األكاديمي

 
الذين شاركوا في حملة صحتك أوالً مؤكداً  بيحه الصحفي ثمن سعادته دور الطالوفي ختام تصر 

سيما في سني عمره األولى،  هي المكان المناسب لتشكيل عادات وسلوكيات الطالب ال أن المدرسة
ً اإلدارات المدرسية وكافة أصحاب المصلحة إلى أهمية التفاعل مع مبادرة البيوت  داعيا

 .وتهيئة البيئة المدرسية المالئمة إلنجاحها في الوسط التربوي والتعليمي الخضراء 
 

حول أهمية الغذاء  الحفلقطر قد تحدث خالل  –الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب وكان 
تعتبر األمراض غير االنتقالية من بين األمور التي تهدد صحتنا، ومن الصحي في حياتنا، وقال: "

ننا بينها السكري والبدانة وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية. ويمك
متوازناً وتمارين الوقاية من هذه األمراض من خالل اتباع نمط حياة صحي يتضمن نظاماً غذائياً 

مشروع البيوت الخضراء بمهمة توعية طالب المدارس حول هذه األمور يقوم  رياضية منتظمة. و
ألن  ونحن مسرورونويعلّمهم أهمية تناول الخضروات والفواكه واالبتعاد عن األطعمة المصنعة. 

، ونأمل بأن نتمكن، من خالل أفراد عائلتهمالطالب قد نقلوا ما تعلموه من عادات غذائية صحية إلى 
توزيع المحاصيل في األسواق المحلية، من إيصال أهدافنا إلى كافة أفراد المجتمع وتشجيعهم على 

األطعمة المستوردة واالعتماد على اإلنتاج المحلي بدالً من إدخال الخضروات إلى نظامهم الغذائي 
 ".الحفاظ على البيئةمنهم بمساهمة التي تحتاج إلى النقل والتبريد، 

 
إلى إطالق  ألسباب التي دفعت بحملة "صحتك أوالً"امنصات عرض شملت وقد جال الحضور على 

في المدارس ومبادرات مجتمعية أخرى بهدف التوعية  المقصف الصحيمبادرة البيوت الخضراء و
على حول انتهاج أنماط الحياة الصحية. كما تعّرف الحضور على األثر الذي تركته مبادرات الحملة 

إنتاج ما زرعوه في البيوت  أفراد المجتمع وال سيما على الطالب جيل المستقبل الذين قاموا بتوزيع
   الخضراء على الحضور. 


