
 
 

 بالتعاون مع فودافون قطر شابًا متطوعاً  17في رحمة تدريبية لـ 

 في كمبوديااإلنساني روتا تواصل عممها 

 
لمتربية ، عضو مؤسسة قطر الخير نحو آسيا )روتا( أياديقامت مؤسسة  :4102ديسمبر  24الدوحة، قطر 

العاصمة بمدرسة ىن سن  إلىتدريبية من المتطوعين الشباب في رحمة  17بإيفاد  ،والعموم وتنمية المجتمع
بالعمل في عدد من  قام المتطوعونحيث  ،ديسمبر الجاري 35لى إ 8ما بين لفترة في ا ،ونكمبودية بنوم بلا

  .تخمميا بعض األنشطة الثقافية والترفييية ،اإلسالميةدبي  لمدرسة ومدرسةورش العمل والفعاليات الخاصة با

بصفتيا عضو مؤسسة قطر، تؤمن روتا بأىمية إطالق قدرات اإلنسان وتطوير الطاقات البشرية. ومن خالل 
ة إلى كمبوديا، تدعم روتا جيود مؤسسة قطر الرامية إلى توفير أعمى مستويات التعميم لبناء مجتمع مىذه الرح

 .متقدم

تدريب الحاسب اآللي، و  عمى تكنولوجيامن المعممين والعاممين بالمدرسة  39تم تدريب  ،الرحمةوخالل فترة 
عمى الرياضة وأساليب  اً معمم 43، وكذلك واإلدارةمن المعممين والعاممين عمى ميارات الموارد البشرية  42

العمل بعض المعممين إنضم لورش  .والحفاظ عمى البيئة السميمة النظافة الشخصية والعادات الصحية
 والعاممين المنتمين لمدارس محيطة.

منا برسالة  إيماناً :" قائالً  ،ح السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة روتاصر   ،وفي ىذا االطار
طالقيا ليكون عضوًا فاعاًل في المجتمع،مؤسسة قطر التي  تيتم روتا  تسعى إلى تنمية قدرات اإلنسان وا 

طوعية والرحالت التدريبية التي تمد يد العون لممناطق األكثر فقرًا، خاصة في مجال التعميم، باألنشطة الت



 
 

فضاًل عن أىمية ذلك في تطوير ميارات المتطوعين وصقل خبراتيم العممية والحياتية من خالل معايشة 
 ".الواقع

 المسئولية المجتمعية لمشركاتة دانة حيدان، رئيس المسئولية االجتماعية لمشركات قسم السيد تعم قكما 
وشركة فودافون قطر أيادي الخير نحو آسيا ن التعاون الذي تم بين مؤسسة "إ :ةً قائم ،شركة فودافون قطرب

 ".حرص الشركة عمى دعم المشاريع التنموية والتعميمية في العالم إطارفي  يأتي

تا ومؤسسة مونيثيبانا بين مؤسسة رو  بموجب مذكرة تفاىم 4233 تاحيا عامتم افتمدرسة ىن سن ن أويذكر 
قسم السواء كانوا ممتحقين ب ،فرصة التعميم لمطالب تمرت المدرسة منذ ذلك الوقت في إتاحةوقد اس الكمبودية،

كما توفر  .حيث يتوفر القسمان بالمدرسة ،ممتحقين ببرنامج التعميم الفني والتدريب الميني أوالثانوي العام 
 64يتعممون عمى يد  اً طالب 982تخدم حوالي اليوم  أصبحتممعممين حتى فرص عمل ل مدرسة ىن سن

 معممين بقسم التعميم الفني والتدريب الميني. 6بالقسم الثانوي و اً معمم 67حيث يعمل  ًا،معمم

في فقط من االطفال % 48حيث ينجح  ،مدرسي في العالمالمعدالت التسرب  أعمىبين كمبوديا من  تعانيو 
يجاد تمك إ فيالباقون حين يفشل  في التعميمية،بالعممية في االلتحاق  عاماً  37و 35بين الفئة العمرية ما 

 .العممية التعميميةالتي تدعم تمويل قنوات الكما تعاني كمبوديا من قمة عدد المعممين وضعف  .الفرصة

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

لتعميم في المناطق وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار ا
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-

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

 ياسمين شحاتة

 غرايمينغ

49655843682جوال:   

 Yasmin.Shehata@grayling.comبريد إلكتروني: 

 

 نبذة عن روتا

بالدوحة،  4227إن مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر 
عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا تحت رعاية  ،قطر

 ةمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائي
ة آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في ، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميميةوالثانوي

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

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

www.reachouttoasia.org 

mailto:Yasmin.Shehata@grayling.com
http://www.reachouttoasia.org/
http://www.reachouttoasia.org/


 
 

 نبذة عن مؤسسة قطر

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

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 3447تأس ست مؤسسة قطر سنة 
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

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

لوجيا عن طريق الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنو 
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


