
 
 

 

 

 أيادي الخير نحو آسيا تطمق مشروعًا لتعميم الفتيات في باكستان

 الدوليةكير  هيئةبالتعاون مع 

 فتاة في مقاطعة سوات الريفية  0111المشروع يستهدف 

 

مؤسسة أيادي الخير نحو أسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر  أطمقت: 5102 أكتوبر 25 ، قطر،الدوحة
متعميم المتجاوب ل المؤسسي الدعم"مشروع منتصف شير سبتمبر الماضي  ،لمتربية والعموم وتنمية المجتمع

ىيئة كير مع  الباكستانية بالتعاونالذي يستمر لمدة ثالث سنوات في مقاطعة سوات  والشامل والتشاركي"
 .الدولية

برسالة المؤسسة التي تسعى إلى تنمية قدرات اإلنسان  "روتا"في مؤسسة قطر، تؤمن  اوبصفتيا عضوً 
طالقيا ليكون و   ،بناء مجتمعات متماسكةتعمل روتا عمى  ،وليذا السبب .فاعاًل ومبتكرًا في المجتمع عنصًراا 

وباألحرى في مجال  ،من خالل المبادرات التي تولي اىتماًما فائًقا بتنمية المجتمع ،تقوم عمى أساس متين
 المبنة ىو التعميم إن حيث ليا، الخير يأياد "روتا" مؤسسة تمد التي الدولبما يعود بالنفع عمى  ،التعميم
  يقدم سبل الرعاية لمجميع. متطور لمجتمع الرئيسة

 

تقديم من خالل  بالتعميم عالي الجودة في مرحمة التعميم الثانوي الفتيات التحاقوييدف المشروع الى تحسين 
 53والبالغ عددىا  البتدائيةا مدارس المحافظة سريع في المناوبة الثانية ُتَوَظْف بمقتضاهتعميمي  نموذج

 011سيتم االستعانة بحوالي  . وبالنسبة لمدارس المناوبة الثانية،مدرسة لتفعيل البرنامج في الفترة المسائية
عمى آليات تطبيق مناسًبا ن تدريبا و مع اإلدارة التعميمية. وسيتمقى المعمم ُيَتَفْق عمييابموجب شروط مرنة معمم 

 .في البرنامجطالبة  0111 إشراك حواليوىو  ،شروعمالاليدف المحدد ليذا بما يحقق  برنامج التعميم السريع



 
 

التي المتطورة من البرامج التدريبية باقة الى تحسين االلتحاق بالتعميم الفني من خالل ىذه المبادرة يدف كما ت
 011تدريب ودعم  برعشاب وفتاة  511 عددلوميارات ريادة األعمال تطوير الميارات المينية  ستساىم في

تطوير  فيالبرنامج ويتمثل اليدف من  بدء مشروعاتيم الخاصة.لكي يتمكّن من منزل امرأة يعممن من ال
مشاريع صغيرة توفر ليم فرصة عمل ودخل بلحاقيم إبنظام دعم عن طريق  تحظىالتي ال الماىرة العمالة 
 مستقل. 

 

يندرج : "بقولو" روتا"لمناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة السيد عيسى اصرح  وفي تعميقو عمى ىذه المبادرة،
متساوية وذات كفاءة  يةلتحقيق فرص تعميمالرامية  "روتا"أجندة عمل في إطار  ىيئة كير الدوليةمع تعاوننا 

 توفير بيئة ومناخ تعميمي مناسب لتحقيق ىذا اليدف"باإلضافة إلى  ،وجودة عالية في المناطق األقل تعميما

الشباب  تمكين أجل والمحمية منالدولية التعاون مع المنظمات والييئات دائًما عمى روتا تحرص " :وأضاف
طالق قدراتيم بيدف  خدمة ل ىيكمة دور الشباببناء مجتمعات قوية ومستدامة، ومساعدتيم في إعادة وا 

 ".مجتمعاتيم

بكافة المستمزمات والمعدات  اتزويدى عن طريقمدرسة  53أن البرنامج سيدعم حوالي وتجدر اإلشارة إلى 
كما وضع البرنامج خطة عمل لمتعامل مع كافة العوائق . والمرافق الالزمة لتوفير بيئة تعميمية مناسبة ومريحة

دون توفير تعميم جيد لمفتيات من خالل حمالت سموكية ومجتمعية عمى المستويين تحول والحواجز التي 
 المحمي واإلقميمي. 

 

 

 

 

 



 
 

 -انتهى-

 الصحفية، يرجى التواصل مع:المقابالت  طمباتو  اإلعالمية د من المعموماتممزيل

 محمد أبوسميمة

 غرايمينغ

 + 878 3108 8484جوال: 

  mohamed.abuslima@grayling.con لكتروني:اإلبريد ال

 

 نبذة عن روتا

الشيخة المياسة بنت حمد  دشنتيا سعادةربحية  منظمة غير بأنيامؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(  تتميز
تحت رعاية مؤسسة  "روتا"نظرًا لعمل و . الدوحة، قطرمدينة ب 5113ديسمبر شير في  بن خميفة آل ثاني

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

إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى  "روتا"المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى 
 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 
صادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى اقت

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0883تأّسست مؤسسة قطر سنة 
   رئاسة مجمس إدارتيا.ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر 

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

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

 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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

