
 تفل بالٌوم العالمً للعمل الخٌريروتا تح

 

ر أعلنت مإسسة أٌادي الخٌر نحو آسٌا )روتا(، المإسسة القطرٌة غٌ: 3102سبتمبر  4الدوحة، قطر، 

بقرار الجمعٌة العامة  التزاما  سبتمبر وذلك  5ٌوم العالمً للعمل الخٌري فً الالربحٌة الرائدة، عن إحٌائها 

 لألمم المتحدة.

سبتمبر، الذكرى السنوٌة لرحٌل األم ترٌزا، الٌوم  5الجمعٌة العامة لألمم المتحدة قرارا  باعتماد وقد تبنت 

منصة عالمٌة ان ٌخلق  ومن شؤن تحدٌد هذا التارٌخ السنوي الحٌاء العمل الخٌريالعالمً للعمل الخٌري. 

فً تكاتف التآزر وٌد من المزخلق بها،  تنظٌم الفعالٌات الخاصة، األعمال الخٌرٌة لتسلٌط الضوء على

 . لهذه النشاطاتلعمل الخٌري وبالتالً زٌادة الدعم الشعبً ا

اثار الناجمة عن اآل منروتا "ٌمكن للعمل الخٌري أن ٌخفف عٌسى المناعً، المدٌر التنفٌذي لوقال السٌد 

سكن وحماٌة األطفال. الكوارث واألزمات اإلنسانٌة، وٌدعم الخدمات العامة فً الرعاٌة الصحٌة والتعلٌم وال

كذلك، ى تعزٌز الاثقافة والعلوم والرٌاضة وحماٌة التراث الاثقافً والطبٌعً. لوٌساعد هذا العمل أٌضا  ع

رسالة اإلنسانٌة فً حاالت الصراعات اللحقوق المهمشٌن والمحرومٌن وٌنشر  العمل الخٌري ٌروج

 واألزمات". 

ومنظمات االمم المتحدة وغٌرها ها ٌدعو جمٌع الدول األعضاء فٌارا  تبنت الجمعٌة العامة لالمم المتحدة قرو

من المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والمجتمع المدنً من ضمنه المنظمات غٌر الحكومٌة واألفراد، إلحٌاء الٌوم 

الخٌري بشتى الطرق من ضمنها   العمل بالطرٌقة المالئمة، وذلك من خالل تشجٌع  يالعالمً للعمل الخٌر

 مر.بهذا األ لٌم وإقامة انشطة لزٌادة وعً العامةالتع

 

تمكٌن عبر ت التً تقوم باالعمال الخٌرٌة "لطالما كانت روتا فً صدارة المإسسا المناعًوأضاف 

رٌن باألزمات والكوارث فً المجتمعات المحلٌة وتوفٌر التعلٌم األساسً والاثانوي النوعً لألطفال المتؤاث

ٌحتاجونه  ن تحصٌل التعلٌم الذيتمكٌن جمٌع الشباب ملمهمتنا ورإٌتنا  ومن ضمننحاء آسٌا. أمختلف 

 اتهم وتشكٌل التنمٌة فً مجتمعاتهم".قطالق كامل طاإوبالتالً 

 



ها من خالل التعاون والعمل مع الشركاء والمتطوعٌن والمجتمعات المحلٌة ؤنتإمن روتا بوتابع قائال: "

 والكوارثاثانوي النوعً والعالً الجودة لجمٌع المتؤاثرٌن باألزمات ضمان توفٌر التعلٌم األساسً وال تستطٌع

 فً آسٌا والعالم وبشكل متواصل".

 

 طارئ لتحّرك روتا المشارٌع التعلٌمٌة فً البلدان التً تحتاج  تنفذلنشر التعلٌم، الساعٌة جهودها  وفً اطار

: أفغانستان، بنغالدش، لعملها وهًلوٌة عشرة بلدان فً هذا اإلطار كؤووقد حددت المإسسة فً هذا المجال. 

هذه الدول من بٌن أفقر  تعتبر بعضوكمبودٌا، أندونٌسٌا، العراق، لبنان، نٌبال، باكستان، فلسطٌن والٌمن. 

 خرى من الحروب والكوارث الطبٌعٌة فً السنوات األخٌرة.أدول  عانتالعالم بٌنما ً الدول ف

 -- انتهى --
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