
 
 

من خالل رحمة تطوعية  في كمبوديا اإلنسانيروتا تواصل عممها برعاية فودافون قطر 
 لطالبات المدارس المستقمة في قطر

 
قامت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر لمتربية  :5102 فبراير17الدوحة، قطر 

 ، فيمن طالبات ومعممات المدارس المستقمة لمفتيات في قطر متطوعةً  62والعموم وتنمية المجتمع، بإيفاد 
 إلى 71في الفترة من  ،رحمة تدريبية تطوعية ومعايشة إلى مدرسة ىن سن في العاصمة الكمبودية بنوم بو

من ورش العمل  المتطوعات بالعمل في عدد   تحيث قام ،برعاية فودافون قطر من يناير الماضي 62
جزء كىذه الرحمة التطوعية  تأتي . تخمميا بعض األنشطة الثقافية والترفييية. ،والفعاليات الخاصة بالمدرسة

 عمى التوالي.  من برنامج روتا لمعمل التطوعي العالمي برعاية فودافون قطر لمسنة الخامسة

المسؤولية االجتماعية لمشركات في "فودافون قطر":  رئيسةقالت السيدة دانة حيدان،  ،وتعميقًا عمى األمر
، وىو جزء من 6272منذ عام  أيادي الخير نحو مع آسيا مؤسسة"نعمل من خالل شراكة رائعة نفخر بيا مع 

عمى دعم روتا في ميمتيا لتعزيز مبدأ العمل برنامجنا لممسؤولية االجتماعية، "فودافون عالم أفضل"، 
بين نتطمع إلى نشر مفيوم التطوع لخدمة المجتمع والعطاء و . بين الطالب القطريين محميًا ودولياً  التطوعي

 " شباب و شابات اليوم.

 

يمانًا منو  طالقيا ،قطر روتا برسالة مؤسسة ا  ليكون عضوًا فاعاًل  ،التي تسعى إلى تنمية قدرات اإلنسان وا 
ومبتكرًا في المجتمع، تدعم المؤسسة األنشطة التطوعية والرحالت التدريبية التي تحقق أىداف روتا في عدة 

 باإلضافة إلى ،وخاصة في مجال التعميم ،أىميا مد يد العون لألماكن والمناطق األكثر احتياجاً  ،محاور



 
 

من خالل معايشة حقيقية لمواقع مع رفع الوعي  ،وصقل خبراتيم العممية والحياتية ،تطوير ميارات المتطوعين
 .أىمية التعميم في تغيير حياة الشعوبب

لمبنات،  البيانشارك في الرحمة التطوعية فتيات ومعممات من مدرسة آمنة بنت وىب الثانوية لمبنات، ومدرسة 
 قرابةمن ىذه الرحمة استفاد حيث لمبنات،  الثانوية سيمية الثانوية لمبنات، ومدرسة قطر المستقمةومدرسة ال

وقد تناولت ورش العمل موضوعات عدة متعمقة بتنمية الميارات التعميمية والتدريسية، والتبادل ، اً شخص 222
ظ وسبل وتقنيات الحفا ،والعادات الصحية السميمة ،وأساليب النظافة الشخصية ،والرياضة، المعرفي والثقافي

 عمى البيئة.

بأىمية العمل التطوعي، ونشر الوعي حول أىمية التعميم  اتيدف من الرحمة ىو تعريف المتطوعوقد كان ال
مثل فيم الثقافات المختمفة، والتواصل مع  ،جتماعيةاالبالتنمية، إضافة إلى تنمية الميارات  ورتباطاومدى 

 اآلخرين.

"نيتم في روتا باألنشطة  ح السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة روتا، قائاًل:، صر  طاراإلوفي ىذا 
في العالم. وتأتي مشاركة فتيات  احتياجاً التطوعية والرحالت التدريبية التي تمد يد العون لممناطق األكثر 

س المستقمة في دولة قطر لتؤكد عمى حرص جميع قطاعات المجتمع عمى التطوع والعمل عمى نشر المدار 
التي ال فودافون قطر ونتوجو بالشكر إلى شركة  .ديناميكي تقدميمجتمع  خمقالوعي بأىمية التعميم وأثره في 

 "ية.تدخر جيدًا في سبيل دعم مساعي روتا لحصول جميع األطفال عمى فرص تعميمية متساو 

مؤسسة ايادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي مؤسسة تنموية غير حكومية تابعة لمؤسسة  أنوالجدير بالذكر 
، بمرحمتيو االبتدائية والثانوية تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال  ،قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع

والعمل عمى استمرار التعميم في المناطق  ،آمنةوتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية 



 
 

وليا دور رائد في دعم العمال ذوي الدخل المنخفض في  المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم.
 قطر وتوفير فرص التعميم من خالل المشاريع المحمية والعالمية المبتكرة.

 -انتهى-
 

اءات الصحفية، يرجى التواصل مع:لمزيد من المعمومات واالستفسارات حول المق  

 ياسمين شحاتة

 غرايمينغ

01222267222جوال:   

 Yasmin.Shehata@grayling.comبريد إلكتروني: 

 

 نبذة عن روتا

بالدوحة،  6222إن مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر 
قطر، عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا تحت رعاية 

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

mailto:Yasmin.Shehata@grayling.com


 
 

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

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

www.reachouttoasia.org 

 نبذة عن مؤسسة قطر

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

  دولة قطر والعالم بأكممو.

د بن خميفة آل الشيخ حم بمبادرة  كريمة  من صاحب السمو األمير الوالد 7002تأس ست مؤسسة قطر سنة 
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 
الشباب من اكتساب  إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين

الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد  مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 
ر  استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو 

 .بية االحتياجات المباشرة لممجتمعوتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتم

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

