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 بٌان صحفً

 سبتمبر 47

 

 في نيبال تعود بالفائدة على آالف المواطنين روتامشاريع 

 

نٌبال من المبادرة المشتركة لمؤسسة كان ساستفاد اآلالف من : 3102سبتمبر  14الدوحة، قطر، 

وهدفت  فً نٌبال توامدار أربع سنالتً امتدت على وفودافون قطر  أٌادي الخٌر نحو آسٌا )روتا(

 ٌن نوعٌة التعلٌم وبناء مدارس مقاومة للكوارث الطبٌعٌة.تحس الى 

 

الشرٌك اإلستراتٌجً  "،مٌرسً كورب"ملٌون دوالر بدعم من جمعٌة  6أنجز المشروع بتكلفة 

توعٌة منها منتدى ال ،وغٌرها من المؤسسات المحلٌة "اكشن أٌد نٌبال"وجمعٌة  ،الدولً لروتا

عرف المشروع باسم "تحسٌن نوعٌة وٌ. فً نٌباللٌب األحمر جمعٌة الصو واالنشطة الشبابٌة )فاٌا(

  ٌ  ف المبانً المدرسٌة". التعلٌم وتك

 

أتً فً ٌبلداً،  491باستمرار للكوارث والمخاطر الطبٌعٌة، ومن بٌن  ضبلد معر   نٌبالوٌعتبر 

ٌة تسبب الكوارث الطبٌعلزالزل والفٌضانات. لعلى التوالً من حٌث التعرض  63و  44المرتبة 

شخص باإلضافة إلى خسارة كبٌرة فً األراضً والبنٌة  46333وفاة حوالً فً  فً كل عام

التوجه إلى وتحرم الطالب من قدرة  وارث الطبٌعٌة المبانً المدرسٌةمر الكدتكما لتعلٌم. لالتحتٌة 

من المدارس كملجأ آمن  المجتمعات من الحاالت، تستخدم كثٌرفً والتعلٌم.  المدارس وتحصٌل

 الكوارث.

 

 برنامج  علىقرٌة فً مقاطعة كٌاللً فً غرب نٌبال،  55فً المشترك فودافون -مشروع روتاركز  

فً تحسٌن حٌاة آالف الطالب والمدرسٌن فً العدٌد من  ساهم، ما الحد من مخاطر الكوارث

 .5343 عامالمدارس منذ بدء المهمة 
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ٌو من هذا العام، عندما واجهت نٌبال هطول وقد ظهر تأثٌر مشروع روتا فً نٌبال جلٌاً فً ٌول

فً  القرىنتٌجة لذلك، تعرضت الكثٌر من و. 5346أمطار غزٌرة خالل األسبوع الثالث من ٌولٌو 

 الغرب األقصى للفٌضانات وغمرت بالمٌاه. 

 

الحد من على برنامج قول شانتارام تشودري، رئٌس مدرسة شري شٌفا الثانوٌة "ساعد التدرٌب ٌو

على الحد من تأثٌر الفٌضانات. إلى جانب  فودافون-روتا مشروعوالذي وفره هذا  الكوارثمخاطر 

األمطار  بدأتعندما  .نظام اإلنذار المبكر حولالتدرٌب  حفر الوهمٌة للفٌضانات، تعلمنا فًال

داد وتجهٌز بلغنا باإلستع، فأمقٌاس نهر لٌكمائ النوم واتصلت بقار أستطعغزارة، لم ببالهطول 

 فٌضانات شدٌدة".  ةفسنا الحتمال مواجهأن

 

مٌع فً جال بٌن هاونشرهذه المعلومات بأبلغ برئٌس البلدة وإلى انه تم اإلتصال  تشودري وأشار

"كل من وصلته هذه المعلومات استطاع الهرب والنجاة من آثار  وأضافالقرٌة لتجهٌز أنفسهم. 

 لمهمة وأغراضهم القٌمة األخرى".مبكراً وثائقهم ا الفٌضانات المدمرة، ألنهم جهزوا

ذٌن ٌملكون بٌوتاً غمرتها المٌاه لم ٌتأثروا كثٌراً بالفٌضانات. لقد الحتى "ووفق شانترام تشودري 

 ".ٌة ونقلوها معهم إلى مدرسة شٌفائهم المهمة من ضمنها المواد الغذاجمعوا أغراض

 

قدنا كل شًء كما حصل معنا فً الفٌضانات "لقد أنقذتنا الحفر الوهمٌة. ولوالها لكنا ف وتابع بالقول

ٌمكنكم اآلن أن  . لو لم ٌزودونا بهذا التدرٌب، لكانت خسارتنا أكبر اآلن.5339التً ضربت عام 

لم ٌتعرض أحد لألذى فً اذ مان. أالمهمة وحتى بقراتنا بوالوثائق  وأغراضناه لدٌنا طعامنا أنتروا ب

 همٌة ونظام اإلنذار المبكر حٌاتنا ومصادر رزقنا".ٌولٌو. لقد أنقذت الحفر الو 49فٌضانات 

 

فودافون قطر فً نٌبال لتحسٌن نوعٌة التعلٌم نجاحاً الفتاً. لقد -لى ذلك، شهد مشروع روتاإباإلضافة 

حتى وأفقر الدول فً المنطقة. واحدة من  مع ذلك ال تزالللحد من الفقر، ولكنها  بجدعملت نٌبال 
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التعلٌم فقٌرة  ةتدائٌة، ال تزال نوعٌبمن األوالد فً المرحلة اإل ئةفً الم 19جٌل حوالً سمع ت

 التعلم فً المنزل. منتوجه هذا العدد الكبٌر إلى المدارس عوضاً  بالرغم من

 

تدائً فً المدارس بهدف رفع بفً الصف الثانوي اإلللطفل المركز تعلٌم الوأنشات روتا منهج 

وقد حظً المدرسون  .ن واألهالً واألطفالس والمدرسٌالتوعٌة والمعارف وقدرات لجان المدار

 ز فً مدارسهم.المرك  تعلٌم الب مكثف حول تنفٌذ تقنٌات تدرٌبالمدارس  وومدٌر

 

ضاها التام عن نجاح اإلجتماعٌة فً فودافون قطر عن ر وأعربت دانة حٌدان رئٌسة المسؤولٌة

لتزام طوٌل االجل ٌعكس نحو آسٌا اوقالت "إن شراكتنا مع مؤسسة أٌادي الخٌر ، مشروع نٌبال

ل كل واحدة منها همٌة التعاون بٌن القطاع الخاص والجمعٌات غٌر الحكومٌة، حٌث تكم  أإٌماننا ب

ها دمتع بها. وبالتالً فإن توحٌد جهواألخرى من خالل المهارات الفرٌدة والخبرات الواسعة التً تت

 لمجتمعات المحتاجة".ٌرفع من مستوى التأثٌر لضمان نشر الفائدة على ا

 

"فً فودافون، نحن نؤمن بأن هدفنا ٌتخطى حدود تقدٌم المنتجات والخدمات، ولذلك  حٌدان وأضافت

، حٌث هدفنا إلى المساهمة فً تنمٌة المجتمع فً قطر وكذلك 5339أقمنا هذه الشراكة مع روتا فً 

 للدعم كما فً نٌبال". الحاجةفً البلدان االخرى حٌث 

 

المدٌر التنفٌذي لروتا "ٌسرنا نجاح مشروع روتا فً نٌبال. تشكر السٌد عٌسى المناعً  بدوره قال

خائها ودعمها لنا لمواصلة مهمتنا فً مساعدة المتأثرٌن باألزمات سا فودافون قطر وتقدر عالٌاً روت

قد فً آسٌا والعالم ومنحهم فرص تحصٌل التعلٌم اإلبتدائً والثانوي النوعً بشكل متواصل. ل

بمساعدة . ودتنا على تلبٌة حاجات المحتاجٌنتمع وساعجخدمة المرة فً شساهمت شراكتنا مبا

 فودافون، استطاعت روتا مساندة مشارٌع التعلٌم المبتكرة والمهمة فً البلدان التً تحتاجها بشدة".
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 بلدان آسٌوٌة اخرى، ٌرجى زٌارة 43لمزٌد من المعلومات عن روتا ومشارٌعها فً نٌبال و 

www.reachouttoasia.org  أو صفحة روتا على فٌسبوك

www.facebook.com/reachouttoasia. 

 

 -- انتهى --

 لمزٌد من المعلومات، الرجاء االتصال:

 دنٌز ٌمٌن شوٌتً

 قات عامةمدٌرة عال

GREYdoha 

 3393777516483الهاتف: 

 denise.yamine@greydoha.comالبرٌد االلكترونً: 
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