
 
 

  6102الرمضاني  هامشروعفي إطار 
  المتعففةيحشدون جهودهم لدعم األسر  "روتا"متطوعو 

 

 المواد الغذائية األساسية آسيا )روتا( توزيع مؤسسة أيادي الخير نحو أنيت :6102 يونيو 6قطر،  الدوحة،

 .، وذلك في إطار مبادراتيا الرمضانية السنويةفي جميع أنحاء قطر المتعففةألسر عمى ا

 011أكثر من عمى وتغميفيا وتوزيعيا  متطوع من قطر في تعبئة المواد الغذائية 011وشارك أكثر من 

 ".في خدمة المجتمعسنوات  01الذي يحمل ىذا العام شعار " ،يرمضانال روتا ضمن مشروعمستفيد 

تنظيم  من خالل ،المحمي أعضاء المجتمعوالمساعدة لمختمف الدعم بتقديم العاشر  وعامبمشروع الحتفل او 

 ،أوسعالمجتمع بشكل التي تيدف إلى ربط المتطوعين مع  ،سمسمة متنوعة من األنشطة والفعاليات والبرامج

ظيار الروح والمعاني الحقيقية لمشير الكريم  .وا 

 بما في ذلك ،مختمف أفراد المجتمعتقدميا روتا لالتي األنشطة والمبادرات متطوع في  011أكثر من  ساىموي

شخص  011منيا أكثر من  التي يستفيد ،مبادرة اإلفطار، وتركيب مختبرات الحاسوب، وتوزيع المواد الغذائية

 .في قطر

 ،مثل دار اإلنماء االجتماعي ،شركائيا المحميين عديد منلا روتا دعمت عمى مدار السنوات التسع الماضية،و 

دراجي، المتعففةلتحديد األسر  مًعاحيث تعاونت المؤسستان   المواد الغذائية.  توزيع قائمة عمىا وا 



 
 

لقد أصبح مشروع روتا ""روتا":  بمؤسسةمدير ادارة البرامج الوطنية  ،وبيذه المناسبة، قال السيد محمد صالح

حيث يأتي ىذا العام في إطار احتفالنا  ،اخاصً  ا، يمثل لنا أىمية كبرى وطابعً امميزً  اسنويً  االرمضاني حدثً 

من منطمق كما يأتي بعد انضمام مجموعة متميزة من الشباب لمشروعنا  ،بالذكرى العاشرة لخدمة المجتمع

 في إحداث تغيير إيجابي في حياة المحتاجين". تيمرغب

العمل  يشعرنيو : "لقد استمتعت فعاًل بتجربة التطوع مع روتا. قائالً اليافعي ، عّمق المتطوع صالح من جيتو

رمضان ومن المعروف أن بمجتمعي.  بالفخرمساعدة المحتاجين من أجل  متنوعةمع المتطوعين من خمفيات 

 مساعدة حيوية لمعائالت المحتاجة". توفرأن ىذه الفعالية من شأن شير العطاء، و 

حيث  ،شركة أوكسيدنتال لمبترول الرعاية لمشروع روتا الرمضاني لمعام الخامس عمى التوالي من جانبيا، تقدم

كبيرة من  كمياتروتا  تذلك، تمق إلىباإلضافة و  .المتعففينعمى  توزعتكاليف المواد الغذائية التي  تتحمم

 من لجنة المناقصات الحكومية.المواد الغذائية 

الروابي فروع مركز منتجات أخرى من نيم من التسوق وشراء تمكّ  ،لألسر المستفيدة ءشرا قسائمبرنامج الويقدم 

  .ئيةالغذالممواد 

 ،المواد الغذائيةالعديد من عمى  الطرود التي تحتويالمتطوعون  جمع، ةخيرية السنويال حممةانطالق ال قبلو 

  بداية شير المحتاجين قبلعمى  وزعوىاالتي و  ،ومسحوق الحميب ،والعدس ،والدقيق ،مثل زيت الطيي

 رمضان.



 
 

لمتربية  مؤسسة قطرعمى دعم رسالة المختمفة،  من خالل مبادراتيا ،تعمل مؤسسة أيادي الخير نحو آسياو 

 وييدفة. لبناء مجتمعات قوية ومستدام الشبابقدرات القادة  إطالقالمتمثمة في  ،والعموم وتنمية المجتمع

التي خدمة المجتمع، و أىمية و  ،التطوعي قيمة العملبإلى توعية المواطنين  0102 الرمضانيمشروع روتا 

 .0101المنصوص عمييا في رؤية قطر الوطنية  التنمية اإلنسانية واالجتماعية أىم أركان من تعتبر

 -انتهى-

 

 نبذة عن روتا

الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني في شير ديسمبر تتميز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( بأنيا منظمة غير ربحية دشنتيا سعادة 

وى عال بمدينة الدوحة، قطر. ونظرًا لعمل "روتا" تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مست 0112

ت، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في المناطق المنكوبة في بمرحمتيو االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعا

ناتيم ويساىموا أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكا

 في تطوير مجتمعاتيم.

   www.reachouttoasia.orgول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:لمزيد من المعمومات ح

 نبذة عن مؤسسة قطر

تصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اق

  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0002تأّسست مؤسسة قطر سنة 

   ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

http://www.reachouttoasia.org/


 
 

ى ة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقتمتزم مؤسس

ر بتكاالجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم اال

لحياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز ا

 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع


