
 
 

ًبرسالةًمؤسسةًقطرًلتنميةًاإلنسانًوبرعايةًفودافونًقطرًعملًا

ًجديدةًنحوًإندونيسياًتقومًبهاًروتاًًوتعليمية رحلةًإنسانية

 

ربية مؤسسة قطر لمت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، عضو نظمت :5102ًمارس24ًالدوحة،ًقطرً
جامعة  بالمن ط اً متطوع 46 معرحمة إنسانية ، قطر بالتعاون مع شركة فودافونوالعموم وتنمية المجتمع، 

قرية بيات في  4008اليزة األرضية التي حدثت عام  إثرساىمت روتا في بنائيا مدرسة إلى حمد بن خميفة 
الجاري، في إطار  مارس 9 إلىفبراير الماضي  49من الرحمة ثمانية أيام  تاستغرق وقد .في إندونيسيا

 .برعاية شركة فودافون قطربرنامج مؤسسة روتا الدولي، 

طالقيا ليكون عضوًا فاعاًل ومبتكرًا في و  يمانًا برسالة مؤسسة قطر التي تسعى إلى تنمية قدرات اإلنسان وا  ا 
مد يد أوليا في عدة محاور  ياحقق أىدافاألنشطة التطوعية والرحالت التدريبية التي ت روتاالمجتمع، تدعم 

والمحور اآلخر ىو تطوير ميارات المتطوعين  ،وخاصة في مجال التعميم المنكوبة،العون لألماكن والمناطق 
أىمية التعميم في تغيير حياة برفع الوعي و وصقل خبراتيم العممية والحياتية من خالل معايشة حقيقية لمواقع 

  .الشعوب

 الرحمة التطوعية ىذه شارك في، فقد مبدأ تطوير الذات واكتساب ميارات قيادية وخبرات ميمةوانطالقًا من 
والمساعدة من جامعة حمد بن خميفة،  وحب التغييرالحماس ب مفعمونإلى قرية بيات في إندونيسيا طالب 

 مكانًا يزدىر بالشباب الطموح الذي ييتم ببناء مستقبل أفضل لوطنو. التي لطالما كانت

 ارتباطوتعريف المتطوعين بأىمية العمل التطوعي، ونشر الوعي حول أىمية التعميم ومدى لالرحمة  وىدفت
 مثل فيم الثقافات المختمفة، والتواصل مع اآلخرين.جتماعية االبالتنمية، إضافة إلى تنمية الميارات 



 
 

روتا عمى ىذا  تركز، قائاًل :"، صّرح السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة روتاطاراإلوفي ىذا 
 تأكيداً  مشاركةىذه الفي العالم. وتأتي  احتياجاً لمناطق األكثر ا وتساعد التي تمد يد العون النوع من األنشطة

ونحن في  .عمى حياة الجميع عمى التطوع والعمل عمى نشر الوعي بأىمية التعميم وأثرهمجتمعنا عمى حرص 
 ."ومساعدتيا لجميع المحتاجينروتا نود أن نشكر شركة فودافون عمى دعميا المستمر 

، قالت السيدة دانة حيدان، رئيس المسؤولية االجتماعية لمشركات في فودافون قطر: ذلكوتعميقًا عمى 
جتماعية، "فودافون تتواصل شراكتنا القوية وطويمة األجل مع مؤسسة روتا كجزء من برنامجنا لممسؤولية اال“

كما يأتي ذلك في إطار ، أفضل لمشباب في إندونيسيا وفي باقي أنحاء العالم ستقبالً بما يحقق م ،عالم أفضل"
نتطمع إلى نشر مفيوم نحن بين الطالب القطريين. و  ،محميًا ودولياً  ،روتا لتعزيز مبدأ العمل التطوعي مساعي

 .وشابات اليوم"التطوع لخدمة المجتمع والعطاء بين شباب 

  

ً-انتهى-

 

 لمزيدًمنًالمعلوماتًواالستفساراتًحولًاللقاءاتًالصحفية،ًيرجىًالتواصلًمع:

 ياسمين شحاتة

 غرايمينغ

09655843680جوال:   

 Yasmin.Shehata@grayling.comبريد إلكتروني: 

mailto:Yasmin.Shehata@grayling.com


 
 

 

 نبذةًعنًروتا

بالدوحة،  4007أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر إن مؤسسة 
قطر، عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا تحت رعاية 

عال بمرحمتيو االبتدائية  مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى
والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في 
المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار 

 من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا 

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

www.reachouttoasia.org 

 

 نبذةًعنًمؤسسةًقطر

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

  دولة قطر والعالم بأكممو.

فة آل الشيخ حمد بن خمي بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 3007تأّسست مؤسسة قطر سنة 
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

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


 
 

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

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

 .تياجات المباشرة لممجتمعوتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االح

 

 


