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 بيان صحافي
 لمنشر الفوري

 
يواصمون الشراكة من خالل حممة  سف ونادي برشمونةيالخير نحو آسيا واليونأيادي   
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 عضو مؤسسة قطر يضطمع بدور رئيس في المبادرة التعميمية العالمية
 
 

وميو، رئيس نادي برشمونة، السيد استقبل السيد جوزيب ماريا بارت: 5142أبريل  41، إسبانيابرشمونة، 
عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، 

، في مدينة فصة وجمع التبرعات بمنظمة اليونيسوكينيو، مدير الشراكات الخاجيرارد بوالسيد المجتمع، 
التي ستمد يد العون لمفئات الميمشة  1/11برشمونة، حيث عقدوا اجتماعًا لمناقشة الخطط المستقبمية لحممة 

ندونيسيا، ونيبال  من خالل توفير فرص تعميمية ليم. ،من األطفال في كل من بنجالديش، وا 

التعميم وتفعيل التنمية االجتماعية من وتأتي مشاركة روتا في ىذه الحممة في إطار جيود مؤسسة قطر لنشر 
 أجل عالم أكثر عدالة واستقرارًا.

فبراير الماضي  21في أعقاب المزاد الفني الناجح الذي أقيم في  األربعاء الماضي االجتماع يوم وقد عقد 
. وقد اجتمع 1/11مميون يورو لدعم مشروعات حممة  3في مدينة لندن، والذي تم من خاللو جمع مبمغ 

مثمو الجيات الثالث في مدينة برشمونة لمناقشة الخطط المستقبمية لبدء تنفيذ المشروعات من خالل األموال م
جمع بين المناعي، ووبوكونيو، وبارتوميو.  التي تم جمعيا، وقد تمى اجتماع الشركاء الثالثة مؤتمر صحفي

 برشمونة في ستاد كامب نو بمدينة برشمونة.لنادي قدم ىذا وقد حضر الشركاء في مساء ذات اليوم مباراة كرة 
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 تم إطالق ىذه الحممة المشتركة بيدف مد يد العون ليؤالء األطفال المحرومين من التعميم، حيث يوجد حالياً 
من إجمالي  طفلمميون  58أي  –طفاًل في سن التعميم األساسي عمى مستوى العالم  22طفل من بين كل 

المدرسة. ومعظم ىؤالء األطفال من الفئات األكثر تيميشًا وأكثرىم عرضة غير ممتحق ب – طفلمميون  656
، وآخرون أطفال يعيشون في مناطق تعاني من وطأة الصراعات، وأطفال يعانون من الفقر المدقع ،لمخطر

من ذوي االحتياجات الخاصة، وغيرىم ممن ينتمون لمجتمعات السكان األصميين في بالدىم. ومن أجل 
ومساعدة ىؤالء األطفال حول العالم، فقد أطمقت مؤسسة نادي برشمونة، ومؤسسة  ،ىذه التحديات التغمب عمى

 9من خالل شراكة بين الجيات الثالث في  1/11حممة  ،ف، ومنظمة اليونيسأيادي الخير نحو آسيا )روتا(
إلتاحة الفرص  ،التعميمستعزز ىذه المبادرة مفيوم الرياضة من أجل و يناير الماضي في مدينة نيويورك. 

ندونيسيا، ونيبال.  التعميمية ليؤالء األطفال الميمشين، وستبدأ المبادرة بدعم أطفال بنجالديش، وا 

من أجل دعم التعميم عالي  ،لعممة واحدةن يوجيومن خالل ىذه المبادرة فإن الرياضة والتعميم سيصبحان 
ياة كل طفل. ففي بنجالديش، عمى سبيل المثال، سيتم الجودة ورفع الوعي المحمي والعالمي بأىميتيما في ح

تخصيص األموال لمساعدة األطفال الميمشين عمى تحقيق مخرجات تعميمية أفضل، وفي إندونيسيا، سيساعد 
أحياء لتضمين األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة وتعزيز الميارات الحياتية لدى  6البرنامج المدارس في 

فسيركز البرنامج لبدنية من خالل دمج الرياضة في المناىج التعميمية، أما في نيبال، ارات اوالمي األطفال
تطويره بدنيًا وما يترتب عمى ذلك من  ،يمكن أن تتركو الرياضة في نفس الطفل الذيعمى األثر اإليجابي 

 بدءًا من مرحمة رياض األطفال وحتى المرحمة الثانوية. ،ومعنويا

مع مؤسسة  المحميةتيا فمن خالل شراك المشاركة في ىذه المبادرة استفادة كبيرة، وستستفيد مؤسسة روتا من
التي من شأنيا دعم  ، ستعزز روتا شبكاتيا، وخبراتيا، وقدراتياوليةالدو  قطر وغيرىا من المؤسسات اإلقميمية

من أجل إطالق  برامجيا التعميمية وجمع التبرعات ورفع الوعي الالزم لتوفير فرص تعميمية جيدة لكل طفل
 قدراتيم.
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التي ستركز عمى بدء سيبدأون في المرحمة التنفيذية  1/11فبعد مزاد لندن الناجح، فإن شركاء مبادرة 
ندونيسيا، ونيبال التي تعمل بيا روتا منذ وقت طويل وليا  خبرة طويمة المشروعات التعميمية في بنجالديش، وا 

كمال سيساىم فريق   الجودة لألطفال الميمشين من خالل الرياضة.في مجال توفير الفرص التعميمية عالية 
 مؤسسة روتا من خبراء التنمية المحترفين في صياغة ىذه المشوعات ومتابعة تنفيذىا وتقييميا.

ىي األداة التي تستخدميا مؤسسة نادي برشمونة لتنمية الميارات الفردية والمجتمعية لدى الطفل،  نتلفوتبو و 
 أىم ركائز ىذا البرنامج لخمق عالقة قوية وفريدة بين الرياضة والتعميم. إحدىوستكون 

فق ممثمو الجيات الثالث، حيث ناقشوا كيفية جمع المزيد من ات كماعند ىذه المرحمة،  المبادرةولن تتوقف 
لألطفال الذين حرموا نعمة التعميم، وما الذي يمكن تحقيقو لمتغمب عمى ىذه المشكالت. وقد أعرب  التبرعات

الكامل بالشراكة، وقد دعوا  موالتزامي ،المستمر لمحممة مدعميعن  1/11كل من الشركاء الثالثة في حممة 
لدعم حق كل طفل في  ، والمشاركة في1in11.orgكل من يدعميم لمتبرع من خالل الصفحة الرسمية ليا 

 الحصول عمى تعميم جيد.

ف ىي واحدة نا طويمة األجل مع منظمة اليونيسإن شراكت" ومن جهته، يقول السيد جوزيب ماريا بارتوميو:
لتوطيد ىذه العالقة  من العناصر التي تضفي لمسة فريدة عمى نادينا، نادي برشمونة، ونحن في غاية السعادة

، وبذلك سنستطيع أن نصل إلى أكبر إلييابإنضمام روتا ، والتي سعدنا 1/11من خالل شراكتنا في حممة 
 من األطفال حول العالم." عدد

، طفل لكل يواجو العالم حاليًا تحديًا ضخمًا يتمثل في توفير تعميم عالي الجودة" ويقول السيد جيرارد بوكونيه:
بالشراكة مع مؤسسة  1/11، ونعزز تحالفنا مع مؤسسة نادي برشمونة لدعم حممة بجد  ولذلك، فإننا نعمل 

روتا. وبيذه الشراكة فإننا سنسعى جاىدين لمتأكد من أنو ال يوجد طفل محروم من حقو في الحصول عمى 
 التعميم الجيد."
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"الرياضة ىي المغة التي توحد شباب العالم، كما أن التعميم حق مكفول  ويقول السيد عيسى المناعي:
لمجميع. ولقد كان المزاد الفني الذي أقيم في لندن بمثابة البداية، ونحن اليوم فخورون باألموال التي تم جمعيا 

خالل شراكتنا  منوالتي سيتم من خالليا التأثير باإليجاب عمى حياة ىؤالء األطفال، وىذا ىو ما نصبو إليو 
 .1/11في حممة 

ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، ىي مؤسسة 
قطرية تركز عمى تحسين جودة التعميم في قطر، وآسيا، والشرق األوسط. وعمى مدار السنوات، فقد اضطمعت 

من المشروعات التعميمية ومساعدة اآلالف من  العديدفي قطر في ن و ىا الموجودو ومتطوعمؤسسة روتا 
ندونيسيا، ونيبال.   الطالب والقائمين عمى العممية التعميمية في كل من بنجالديش، وا 

-انتهى-  

 

 لمزيد من المعمومات واالستفسارات حول المقاءات الصحفية، يرجى التواصل مع:

 ياسمين شحاتة

 غرايمينغ

 97433612466جوال: 

 Yasmin.Shehata@grayling.comبريد إلكتروني: 

 

 نبذة عن روتا

mailto:Yasmin.Shehata@grayling.com
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بالدوحة،  1665إن مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر 
يفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا تحت رعاية قطر، عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خم

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية 
والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في 

وبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار المناطق المنك
 عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

  لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

www.reachouttoasia.org 

 نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 
ود بالنفع عمى اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يع

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 2995تأس ست مؤسسة قطر سنة 
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

يم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعم
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 
الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 

ر  استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو 
 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

http://www.reachouttoasia.org/
http://www.reachouttoasia.org/
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