
 

 بالتعاون مع كلية شمال األطلنطي في قطر 

 لدعم الشباب في نيبال ورش عمل تطوعيةتنظم  "روتا"

 

مع كلية شمال  ،مؤخرا   ،تعاونت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(: 2017 يناير 3 ،الدوحة
، 2016ديسمبر  23 - 15من خالل الفترة طالبا  إلى نيبال  14إلرسال  ،األطلنطي في قطر

الذي تنظمة روتا بهدف بناء قدرات  العالميةك في إطار برنامج الرحالت التطوعية وذل
 سيما الفئات الشابة منها. والالمتطوعين في قطر والمجتمعات في نيبال وآسيا، 

إلى  خالل زيارتهم، من جامعة شمال األطلنطي في قطرن و مسؤولالطالب المتطوعين  ورافق
االجتماعي، أحد مشاريع أجل تقديم الدعم التربوي لمركز ريد  من ،منطقة نوالباراسي في نيبال

 روتا الخيرية.

المتطوعون ورش عمل يومية في مركز ريد االجتماعي، فضال  عن استكشاف المنطقة  دقاو 
 والتعرف على أقرانهم من الشباب القاطنين هناك. وركزت ورش العمل على تطوير مهارات

لفئات الشابة من كافة مراكز ريد االجتماعية المدعومة ابين  يوتشجيع التبادل المعرف ،التواصل
مركزا ، كما عملت ورش العمل على تمكين الشباب  12در عددها بـ ، والتي يقمن روتا في نيبال

طالق قدراته.  المحلي وا 

عاما  في ورش العمل التي استمرت على  24و 18طالبا  نيباليا  تتراوح أعمارهم بين  40وشارك 
شراكهم في الورش  ،طالب 10مسة أيام، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات مؤلفة من مدى خ وا 

اليومية بالترتيب. وفي اليوم الخامس، نظم المتطوعون والشباب معرضا  وحفال  ختاميا  الستعراض 
 مخرجات األسبوع وحصيلة الورش التطوعية.

هم اتسنطي في قطر، بالقول: "، أحد المتطوعين من كلية شمال األطلالهدفةوعلق الطالب فهد 
تلك  أقدرهذه التجربة  جعلتنيوتيرة الحياة المزدحمة أحيانا  في نسيان نعم الحياة البسيطة، وقد 

نيبال غير ذات قيمة في  الجوانب بشكل أكبر. ففي حين قد تبدو ورش العمل التي نظمناها في
صيا  بمشاركتي وزمالئي من متطوعي نها تعني الكثير للشباب المشاركين. وأعتز شخأعيننا، إال أ

عالم أفضل  إيجاد، حيث كان هدفنا المساهمة في في هذا البرنامج كلية شمال األطلنطي وروتا



 

هذه الفرصة لتوجيه الشكر لروتا وكلية  أو تقدير من الغير. وأود أن أغتنم دون انتظار جزاء
ر اإليجابي الذي يحتاجه العالم لكونها نبراسا  للتغيي ،ولدولة قطر ،شمال األطلنطي في قطر

 اليوم". 

السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(،  بدوره، صرَّح
انطالقا  من  ،عالميةتشكيل حركة تطوعية  لمية إلىبرنامج الرحالت التطوعية العا سعىي: "قائال  
ل وقيادة التغيير اإليجابي في حياة الشباب الستكمال مبادرات روتا الخيرية بشكل فعا ،قطر

 والمجتمعات في كافة أنحاء آسيا".

بما يضمن  ،وأضاف: "يهدف البرنامج إلى إثراء التجربة الحياتية للمتطوعين والفئات المستهدفة
يجاد الح لول البناءة لمختلف المشاكل قدرتهم على مواجهة شتى التحديات، واستثمار الفرص، وا 

 التي قد تواجههم في المستقبل".

قت السيدة أليسون فرلونج، منسق التعليم الدولي بكلية شمال األطلنطي بقطر، من جهتها، عل  
لمشاركة في هذا البرنامج مرة لالفرصة نها أتاحت لنا روتا ألمؤسسة بالقول: "نحن ممتنون ل

في  ةمهساالمم عن طريق الخدمة، والذي يسمح لطالبنا بالتعل  نموذج أخرى، تقديرا  منا ألهمية 
 واالستفادة من ذلك على الصعيد الشخصي أيضا ". ،تحسين حياة الشباب في نيبال

ويمثل برنامج الرحالت التطوعية العالمية حلقة الوصل بين مبادرات روتا الوطنية والدولية، والتي 
والشركاء عبر األنشطة التوعوية وتطوير المهارات تسعى جميعها إلى بناء قدرات المتطوعين 
 وجذب االهتمام إلى المجتمعات المستهدفة.

  - انتهى -

 
 نبذة عن روتا

دشنتها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني في  ،تتميز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( بأنها منظمة غير ربحية
حة، قطر. ونظرا  لعمل "روتا" تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فإنها تلتزم بمدينة الدو  2005شهر ديسمبر 

ل بتوفير التعليم على مستوى عال بمرحلتيه االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخلق بيئة تعليمية آمنة والعم
بة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار على استمرار التعليم في المناطق المنكو 

 على التعليم الذي يحتاجونه ليتمكنوا من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير مجتمعاتهم.



 
   www.reachouttoasia.orgلمزيد من المعلومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على 
  ع على دولة قطر والعالم بأكمله.الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنف

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأس ست مؤسسة قطر سنة 
  الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب  تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث
ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاد مبني  على 

العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضا  المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت 
 .في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع

 w.qf.org.qahttp://wwللحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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