
 

 

 بنجاح تجديد منزل في السيلية يختتمن روتا ومشيربمتطوعات من 

 

 مشروع( روتا) آسٌا نحو الخٌر أٌادي مؤسسة من متطوع 120 ىانه - 4102يونيو  7 –الدوحة، قطر 

 ومساعدة المجتمعٌة للتنمٌة" قطر نحو الخٌر اٌادي" مشروع إطار فً السٌلٌة، فً أٌام لثمانٌة منزل تجدٌد

 على منزلها حصل مستفٌدة اسرة حٌاة فً حقٌقٌا تغٌٌرا المشاركات وأحدثت. الدوحة خارج الفقٌرة األسر

 . العقارٌة مشٌرب من برعاٌة ،ات شاملةوتجدٌد كامل أثاث

 02 من كلل بال عملن اللواتً المتطوعات من بمساعدة كاملة تحول لعملٌة المستفٌدة العائلة منزل وخضع

 وصنفرة بتنظٌف، المتطوعات قامت للمبادرة، الثمانٌة االٌام وخالل. التجدٌد عملٌة إلنهاء ماٌو 11 الى

 . جمٌع الغرف بالمنزل فً جدٌد أثاث وتركٌب تجمٌع تمكما  الترمٌم، أعمال وبعد. الجدران وإصالح

 تشهد التً و بالنتٌجة جدا مسرورون نحن" روتا فً الوطنٌة البرامج مدٌر صالح، محمد السٌد وقال

 العمل هذا إنجاز خالل من. المتطوعات قبل من السٌلٌة فً العائلٌة المنازل ألحد ناجح تحدٌث على

 المنزل، بتجدٌد. لآلخرٌن شًء فعل ٌمكنهن أنه المتطوعات القطر ٌاتفت أثبتت بالتحدي، الملًء

 فً غٌرها من حظا أقل أسرة حٌاة نوعٌة على والمستدام الملموس تأثٌرهن المتطوعات أكدت

  ".المجتمع

 شامل تجدٌد توفٌر على برنامج روتا للتنمٌة المجتمعٌة خارج الدوحة ٌركز األولى، التجرٌبٌة سنته فًو

 إدارة مدٌرٌة مع جنب إلى جنباوتعمل ورتا . قطر أنحاء جمٌع فً المجتمعات فً محتاجة أسر لبٌوت

 .مماثل منزلً تجدٌد مشروع لكل الصٌانة مجال فً الدعم توفر والتً قطر لمؤسسة التابعة المرافق

العامة  والعالقات اإلتصال وفً تعبٌر عن امتنانه للنشاط التطوعً، قال السٌد فهد البوعٌنٌن، مدٌر

نحن سعداء بكوننا جزء من هذا البرنامج ونود التوجه بالشكر لفرٌق روتا فً مشٌرب العقارٌة: "

الذي سمح لنا بأن نكون شركاء بتنفٌذ هذه المبادرة التنموٌة المجتمعٌة االستثنائٌة. فً مشٌرب، نحن 

ملتزمون باعادة تشكٌل المشهد العمرانً من حولنا وتحسٌن نوعٌة حٌاة االفراد والمجتمعات. هذا 

ٌؤكد اهمٌة مساعدة مجتمعاتنا على المستوى االنسانً والبٌئً، وبالتالً احداث تغٌٌر  المشروع

نود تهنئة روتا على هذا العمل الناجح كما اٌجابً ٌدعم الخطة التنموٌة الشاملة لدولة قطر. 

خصوصا انهم نجحوا فً اعادة االبتسامة الى وجوه  ن المتفانٌن على هذا االداء المتمٌزوالمتطوعٌ

 شخاص اقل حظا فً المجتمع مع تأمٌن بٌئة اكثر امانا وراحة لهم".ا



 

 

 تم األوسط، والشرق آسٌا أنحاء جمٌع فً البلدان على تركز الدولٌة روتا نشاطات غالبٌة أن حٌن وفً

 ولكن قطر فً المحلٌة المجتمعات مساعدة بهدف روتا فً الوطنٌة البرامج قسم قبل من البرنامج هذا تصمٌم

  .الدوحة خارج

 حقٌقٌة نٌة قلوبنا وفً تطوعنا" المالكً الرٌم قالت التطوعٌة، المبادرة على رضاها عن تعبٌر وفً 

 لكنو ،وأجتهاد بكد عملنا لقد. للعٌش أفضل مكان  الى منزلها تحوٌل خالل من العائلة هذه لمساعدة

 االلتقاء فرصة على حصلت المشروع، هذا خالل. بثمن تقدر ال فٌها سعادةالنهائٌة النتائج رؤٌة

 تنفٌذ وهو واحد هدف لدٌنا كان. التطوعً العمل بأهمٌة اٌضا ٌعتقدن اللواتً الفتٌات بزمٌالتً من

 " .بالكامل ومفروش مرّمم منزل وتسلٌم المحدد الوقت فً المشروع هذا

 تعزٌز فً ورغبتها االجتماعٌة بالمسؤولٌة روتا التزام بفعالٌة لٌترجم" قطر نحو الخٌر اٌادي" برنامج وٌأتً

 . المحرومة األسر تجاه وخصوصا المجتمع، فً المختلفة العناصر بٌن الروابط

: باالستثنائٌة التطوعٌة تجربتها روتا، من اخرى ناشطة متطوعة المهندي، العنود وصفت بدورها،

 جمٌعا عملنا لقد. مماثل مكان فً نعٌش أنفسنا نتصور لم الماضً، االسبوع المنزل دخلنا عندما"

 نرى نحن ها العمل، من االنتهاء ومع. خططناه لما وفقا المنزل لترمٌم كامل تنسٌق فً واحد كفرٌق

 ولكن شاق،أنه كان عمل  شك بال أعترف. بعده وما التجدٌد قبل ما بٌن الغرف فً الهائل الفرق

 ". العائلة لهذه قٌمة ذا شٌئا فعلنا أننا حقا ٌسعدنً. تصدق ال النتٌجة

 فٌها احظى التً األولى المرة كانت: "المناعً محمد فاطمة االخرى المتطوعة قالت ناحٌتها، من

 الجدران وطالء مكانه فً األثاث لتثبٌت المطلوب البدنً الجهد إن .العمال وظٌفة ممارسة بفرصة

 فصاعدا اآلن من حقًا، تعلٌمٌة تجربة شّكل روتا مع تطوعً إن .ومثابرة قوة وٌتطلب عادي غٌر

 ".له الماء بتقدٌم أتردد لن الحارقة، الشمس تحت بدنً بجهد ٌقوم عامل أي رأٌت إذا

 اقامة الى والهادف لروتا االستراتٌجًخارج الدوحة الهدف فً مناطق وٌخدم برنامج روتا للتنمٌة المجتمعٌة 

 المتغٌرة للبٌئات االستجابة البحوث، خالل من مدروسة بكلفة وفعالٌة وجودة استدامة ذات مبتكرة برامج

 . المحلٌة للمجتمعات الحقٌقٌة األولوٌات وتلبٌة

 

 انتهى

 


