
 ◄◄ مضى على تأسيس روتــا أكثر من 5 سنوات فما حجم 
االنجازات التي حققتموها وكيف تقيمون مسيرة املؤسسة؟

► لقد بــدأت روتــا عملها كمنظمة إنسانية مع بداية 
الــزلــزال الــذي حصل في باكستان عــام 2005 بمبادرة 
كريمة من سعادة الشيخة املياسة بنت حمد آل ثاني 
الــعــشــاء الخيري  الــجــهــود عبر  بـــدأت بتضافر  وروتـــا 
األول الــذي تم من خالله جمع تبرعات وتــم البدء في 
تــنــفــيــذ املـــشـــروعـــات فـــي بــاكــســتــان بــمــســاعــدة الــهــالل 
األحـــمـــر الـــقـــطـــري. وقــــد اســتــطــاعــت روتـــــا خــــالل هــذه 
الفترة أن تحقق جملة كبيرة مــن االنـــجـــازات. ووفقا 
لإلحصائيات فقد عملت روتا على بناء 108 مدارس 
أمــا عــدد املــدارس التي تم إصالحها وإعــادة تأهيلها 
فقد وصل إلى 207.. وقد استثمرت روتا لدعم التعليم 
في اسيا، اثنني وعشرين مليون دوالر أما عدد الطالب 

املستفيدين فقد وصل ألكثر من 230000.
أما عدد املدرسني املستفيدين من مشروعات روتا في 
آسيا فقد وصل ألكثر من 2400. وعدد الوظائف التي 
تم توفيرها 7018.. وهذه اإلحصائيات تعتبر انجازا 

كبيرا ملنظمة حديثه املنشأ.
وقـــد تــجــاوزنــا كــل الــتــحــديــات بــفــضــل جــهــود ســعــادة 
الشيخة املياسة بنت حمد ال ثاني حيث كــان توجه 
املبادرة لدعم التعليم في آسيا والدول املحتاجة حيث 
ان تــوجــهــنــا وتــخــصــصــنــا فــي هـــذا املــجــال مــن العمل 
اإلنساني ساهم بشكل فعال في إنجاح عملنا. وأيضا 
قمنا ببناء كوادر داخلية لنا، حيث ان التعليم يحتاج 
الى جهود كبيرة إلعادة بنائه خاصة انه متفرع وله 
العديد من التشعيبات.. وان وجودنا في آسيا أعطانا 
مــيــزة كــبــيــرة خــاصــة أن تــحــديــات الــتــعــلــيــم فـــي آســيــا 
تختلف عن تحديات التعليم في افريقيا او غيرها من 
املناطق فنحن فــي روتــا اجرينا دراســـة عــن تحديات 
التعليم فــي آســيــا وبــدأنــا مــن هــذا املنطلق عبر رؤيــة 

واضحة ومساحة عمل شاسعة..
أيـــادي الخير نحو آسيا نفسها  وقــد أسست منظمة 
عــلــى أن تــكــون العــبــا أســاســيــا فــي املــنــظــومــة الــدولــيــة 
للعمل اإلنساني في اإلغاثة والتنمية، وبشكل خاص 
الــتــربــيــة، وللمنظمة  بــاألزمــة فــي مــجــال  فيما يتصل 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر نـــشـــاطـــات فــــي 12 دولــــــة لــدمــج 
الــشــبــاب، مــقــدمــة لــهــم فــرصــا مــتــســاويــة فــي الحصول 
بــالــجــودة، في  ابــتــدائــي وثـــانـــوي يتميز  عــلــى تعليم 
محاولة لتسهيل التواصل بني املجموعات واملعلمني، 
لــدعــم الــحــقــوق الــعــاملــيــة فــي الــتــعــلــيــم، ومـــوفـــرة املــزيــد 
مــن الــفــرص فــي املــجــالــني االجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي، 
ومـــادة أيديها للمساعدة فــي إعـــادة بناء املجتمعات 
إثـــر الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة أو تــلــك الــتــي هـــي مـــن صنع 
اإلنــســان. وفــي دولــة قطر، تعمل منظمة أيــادي الخير 
نحو آسيا على تشجيع ودمــج الشباب وغيرهم من 
فئات املجتمع للتصدي للتحديات في مجالي التعليم 

والتنمية، سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج.

◄ نعمل في ١٢ دولة
◄◄ بدأتم في آسيا وتوسع عملكم اليوم كم من الدول تشملها 

أيادي الخير نحو اسيا؟
حاليا تعمل روتا بني 10 و12 دولة وهناك مشروعات 
قــــد أنــــجــــزت وتـــــم االنـــتـــهـــاء مــنــهــا وفـــــي بــقــيــة الـــــدول 
هناك مــشــروعــات قيد االنــجــاز ولكن التحديات التي 
تــواجــهــهــا بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة جــعــلــتــنــا نــتــوقــف 
ونتجه إلى مساعدتها وتقديم العون لها. وان العمل 
في التعليم ليس كتقديم أي نوع من أنواع املساعدات 
األخرى بل التعليم يكون على املدى الطويل ويحتاج 

الستدامة.
استدامة وتنسيق

البناء والتأهيل واالنسحاب من  ◄◄ هل يقتصر دوركــم على 
البلد إلى مكان اخر أم يكون هناك تنسيق ومتابعة مع الجهات 

الداخلية؟
إلــى نظرة  ► إن مــشــروعــات التعليم تحديدا تحتاج 
استدامة حتى تنجح وتستمر وهــي عنصر أساسي 
ألي مـــشـــروع نــقــوم بـــه ســــواء قــصــيــر املــــدى او طــويــل 
الــذي بدأنا به في  املــدى، وعلى سبيل املثال املشروع 
كمبوديا بــدا ببناء مــدرســة ثــم أدخلنا الحياة داخــل 

املشروع ثم ضمنا تضافر الجهود من داخل املجتمع 
لدعم املشروع ودعم الحكومات له دور كبير وقد شهد 
رئيس مجلس الــوزراء الكمبودي افتتاح املدرسة إلى 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم.. ونحن  جــانــب ممثلني عــن وزارة 
بدورنا نحاول أن ننقل التجربة إلى قطر حيث نقوم 
برحالت للمتطوعني إلى الدول التي نعمل من خاللها 
وعمل املتطوعني ليس زيارة تعريفية فقط بل يقدمون 
ورش عمل للطالب. وأيضا نقوم بمشروعات تدريب 
لــلــمــدرســني لــتــحــســني نــوعــيــة الـــتـــدريـــس فـــي املــنــاطــق 
الــتــي نعمل بها وأيــضــا عندنا إدارة متخصصة في 
الــتــعــلــيــم املــبــاشــر حــيــث لــلــطــالب الـــتـــواصـــل مـــع قطر 
عن طريق معمل الكمبيوتر املتواجد داخــل املدرسة. 
وروتــــا تمتلك شــبــكــة متخصصة للتعليم نــقــوم من 
خــاللــهــا بــربــط املــــــدارس الــتــي نــعــمــل مـــن خــاللــهــا في 
آسيا بــاملــدارس القطرية. والــطــالــب بالتالي يمكن أن 
يتعرف على طــرق التعليم الحديثة عــن طــريــق هذه 
الــشــبــكــة. وفـــي انــدونــيــســيــا عــلــى ســبــيــل املــثــال قدمنا 
منحا تدريسية للطالب تشمل كافة سنوات الدراسة. 
وروتـــا تسعى لتقليل الفجوة الحاصلة فــي التعليم 
الثانوي وتحاول أن تدعمه ولهذا فــان املدرسة التي 
افــتــتــاحــهــا فــي كــمــبــوديــا متخصصة فــي التعليم  تــم 
الثانوي. واملدرسة أيضا تقدم للطالب التعليم املهني 

بما يتواءم مع احتياجات املجتمع املحلي.
وان روتــا قبل أن تبدأ أي مشروع تــدرس احتياجات 
املجتمع ومتطلباته األساسية وروتــا ال تعمل داخل 
الــعــاصــمــة بــل تــســعــى لتغطية املــنــاطــق الــنــائــيــة وفــي 
جنوب جاكرتا تعرفنا على املهنة التي يتقنها أبناء 
الشعب االندونيسي ويعملون من خاللها وحاولنا أن 
ندرجها داخل املناهج املدرسية. وان من يعلم الطالب 
املهن هم مدرسون أكفاء ومدربون بشكل جيد بحيث 
عــنــدمــا يــتــخــرج الـــطـــالـــب يـــكـــون بــأفــضــل املــســتــويــات 
املــدرســة لبيع منتجات  وأيــضــا نقيم مــعــرضــا داخـــل 
الطالب ومن هنا تأتي االستدامة. ونحاول من خالل 
مـــشـــروع مــســتــقــبــلــي أن نــســوق مــنــتــجــات داخــــل قطر 

بمساعدة شركائنا املحليني في الدوحة.

◄ شراكات داخلية

◄◄ ما حجم التعاون بني روتا والقطاعني الحكومي والخاص 
داخل الدولة؟

► هــنــاك الــعــديــد مــن الــشــراكــات بــني الــقــطــاعــني الــعــام 
والـــخـــاص فــي الـــدولـــة وشــركــة الــجــيــدة مــن الــشــركــات 
التي عملنا معها لسنوات طويلة.. ونسعى أن يكون 
ا من روتا وقد بدأنا مع الجيدة ببرنامج  الشركاء جزء
مـــحـــو األمــــيــــة وعــمــلــنــا مــــع إحــــــدى جـــامـــعـــات املــديــنــة 

التعليمية ملحو األمية في اللغة االنجليزية.
وأقــمــنــا ورش عــمــل ملــتــطــوعــيــنــا لــتــعــلــيــمــهــم تــدريــس 
املنهج االنجليزي لطبقة العمال وبالتعاون مع شركة 
الجيدة قمنا باجراء ورش عمل في منطقة الصناعية 
ملــــدة 8 أســـابـــيـــع. وحــالــيــا ســنــنــفــذ هــــذا الــبــرنــامــج مع 
الــعــمــال الــذيــن يــشــتــغــلــون فــي مــؤســســة قــطــر. وأيــضــا 
اصطحبنا موظفي الجيدة مع املتطوعني إلى منطقة 
نيبال الطالعهم على احــد مشرعاتنا هناك وعملنا 
معا من اجــل تطوير هــذه املشاريع. وأيضا نعمل مع 
شركة فودافون قطر وهم من اكبر الداعمني لنا خاصة 
خـــالل الــعــشــاء الــخــيــري. وأيــضــا يــســاهــمــون فــي دعــم 
نوادي روتا للشباب وهذه النوادي بدأت في املدارس 
وتهدف إلى توعية الشباب وتنمي قدراتهم وفودافون 
كــان لها مساهمة فعالة فــي العديد مــن مشروعاتنا 
وهـــي الــجــهــة الــداعــمــة لطالبنا فــي انــدونــيــســيــا حيث 
قــدمــت لــهــم الــعــديــد مــن املــنــح الـــدراســـيـــة. ولــنــا عالقة 
جــيــدة مــع معهد الــنــور لــلــمــكــفــوفــني.. ومــركــز الشفلح 
ودريمة والجمعية القطرية للمسنني هذه جميعها من 

املؤسسات التي نتعاون معها..

◄ مشروعات روتا في آسيا

◄◄ على الــرغــم مــن أن العمر الزمني لــروتــا مــحــدود جــدا فان 
مشاريعها التنموية شملت عددا من الدول االسيوية فما ابرز 

مشروعاتكم في آسيا؟

► قدمت روتا العديد من املشروعات في آسيا وتعمل 
أيادي الخير نحو آسيا في عدد من البلدان االسيوية 
الـــتـــي تـــعـــانـــي أجــــــــزاء مــنــهــا او بــعــضــهــا مــــن الــفــاقــة 
والـــحـــرمـــان، ويــحــتــاج أطــفــالــهــا وشــبــابــهــا إلـــى فــرص 
متساوية مع اقرانهم في البلدان األخــرى لنيل فرص 

التعليم باعتباره حقا مكتسبا للجميع.

وال تركز روتا على أن تمد يديها بالعون فقط لهؤالء 
بـــل تــضــطــلــع بــشــكــل كـــامـــل بــمــشــاريــع تــعــلــيــمــيــة ذات 
املـــدى عبر تأسيس مراكز  أهـــداف متوسطة وبــعــيــدة 
املـــدرســـني بــمــهــارات  تعليمية ذات مــســتــوى وتــأهــيــل 
حديثة ينتج عنها تعليم نوعي ذو أبعاد إبداعية إلى 
جانب توفير برامج تدريبية للنساء وغيرهن تعلمهم 
مهارات يدوية توفر لهم فرص عمل تساهم في أتعاب 

الحياة اليومية.
وتــشــكــل بـــرامـــج "روتـــــا آســـيـــا" جــوهــر أنــشــطــة منظمة 
روتا فهي توفر املعلومات املعمقة، كما تقدم املساعدة 
املالية والتقنية محققة بذلك هدفها الرئيسي املتمثل 
في مواجهة التحديات التعليمية الرئيسية في داخل 

آسيا والتغلب عليها.
وتضع روتــا قائمة تحتوي على أكثر مــن عشر دول 
ذات أولـــويـــة لــديــهــا وهــــي أفــغــانــســتــان وبــنــغــالديــش 
وكــمــبــوديــا وانــدونــيــســيــا والــــعــــراق ولــبــنــان ونــيــبــال 
وباكستان وفلسطني واليمن وفيتنام باإلضافة إلى 

قطر.

◄ مشاريع أفغانستان

وفـــــــي هـــــــذا اإلطــــــــــار تـــنـــشـــط روتــــــــا فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
وبالتحديد في منطقة مراد خان بكابول وهي منطقه 
يسكنها حــوالــي 572 نسمة معظمهم مــن الالجئني 
يعانون من تفشي األمية، حيث تم تسجيل حوالي 87 
طفال (46 صبيا و41 فتاة) ليتلقوا التعليم االبتدائي 
وتسجيل 81 طفال تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــني 10 - 18 
عاما (49 صبيا و32 فتاة لتلقي التعليم األساسي) 
إلى جانب تدريب حوالي 30 سيدة على بعض الحرف 
ملساعدتهم على املعيشة. وشمل برنامج روتا توعية 
110 عائالت بأساسيات الرعاية الصحية واملعلومات 
الصحية املناسبة للوقاية مــن األمــــراض، باإلضافة 
إلى تسجيل 80 طفال ضمن التدريب الفني واألعمال 
اليدوية التراثية. وتعمل روتــا بالتعاون مع منظمة 
اإلغـــاثـــة الــدولــيــة عــلــى تــوســيــع نــطــاق بــرنــامــج تــبــادل 
الـــروابـــط الــعــاملــي مـــن اجـــل ربـــط الـــطـــالب األفـــغـــان مع 
الطالب في جامعات املدينة التعليمية من خالل شبكة 

روتا آسيا للمعرفة.
كما تعمل روتا بالشراكة مع معهد النور للمكفوفني 
على إطــالق مــشــروع للمكفوفني فــي كــابــول، وألهمية 
التعليم تتعاون روتا وكلية الدراسات اإلسالمية في 
قطر في وضــع برنامج لرفع مستوى الوعي بأهمية 
الــتــعــلــيــم فـــي اإلســـــالم مـــن اجـــل تــصــحــيــح أي مفاهيم 

مغلوطة عن دور املرأة وتعليمها في اإلسالم.

◄ روتا في بنغالديش

كما لروتا مشروعات تنفذ في بنغالديش وهي تعد 
مــن أكــثــر الــــدول اكــتــظــاظــا بــالــســكــان فــي الــعــالــم وتقع 
فـــي مــنــطــقــة تــتــعــرض بــكــثــرة الــفــيــضــانــات املــوســمــيــة 
واألعــاصــيــر فــإنــهــا عــانــت خـــالل الــعــقــود األخـــيـــرة من 
املــجــاعــات والـــكـــوارث الطبيعية والــفــقــر، إضــافــة إلــى 
االضــطــرابــات السياسية واالنــقــالبــات العسكرية فقد 
حــــددت روتــــا هـــذا الــبــلــد عــلــى انـــه مــن بــني الــــدول ذات 
األولوية وركزت جهودها هناك على توفير مبادرات 
التعليم ملجتمعات األقلية والعرقية التي تعيش في 
بــازار، ويهدف  مخيمات الالجئني في منطقة كوكس 
مــشــروع روتــا هناك إلــى املساعدة على دمــج األطفال 
في مجتمعاتهم بعد الكوارث الطبيعية عبر تأسيس 
مراكز تعليمية والى تحسني نوعية التعليم االبتدائي 
الــتــدريــب املهني  والــثــانــوي ألطــفــال الالجئني بتوفير 

واملشاريع التي تدر دخال على الشباب.

◄ مشروعات كمبوديا

أما كمبوديا فتواجه تحديا تعليميا كبيرا يتمثل في 
املــدرســني املؤهلني واالفــتــقــار لتمويل التعليم  نقص 
وصــعــوبــة الـــوصـــول إلـــى املـــــدارس إلـــى جــانــب وجــود 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن املــتــســربــني مـــن املــــــــدارس، الســيــمــا 

الفتيات.
وتكرس روتــا جهودها هناك بالتعاون مع مؤسسة 

إلــى كسر هــذه الحواجز  مونيثابانا وحكومة البالد 
املالية التي تقف عائقا أمام التعليم األساسي وخفض 
املـــدارس، خاصة في الصفوف من  معدل التسرب من 
األول إلى السادس، ومن خالل بناء مدرسة ابتدائية 
وثـــانـــويـــة مــهــنــيــة فـــي مــقــاطــعــة كـــانـــدال تــســاعــد روتـــا 
املــجــال  الــتــي تفسح  التقنية  املـــهـــارات  كــمــبــوديــا عــلــى 
لــلــشــبــاب فــي الــحــصــول عــلــى املــزيــد مــن فـــرص العمل 
مستقبال، كــمــا يــشــمــل املـــشـــروع بــنــاء مــنــشــآت داعــمــة 
للعملية التعليمية منها نظام كهرباء وماء ومالعب 

وقسم داخلي للمدرسني والطالب.

◄ مشروعات أندونيسيا

وفي اندونيسيا كان أول مشروع أنجز هو بناء مركز 
الــذي أنجز في 2006 بالتعاون مع  المريه التعليمي 
املــشــروع فــي قــريــة الرميه  مؤسسة تيتيان، وتضمن 
التي تضررت من جــراء تسونامي 2004 تأثيث مركز 
تعليمي وتجهيزه ليحصل الطالب على أكثر من 1000 
كتاب وفرصة للمشاركة في نشاطات مع بعد املدرسة، 
خاصة ان االفتقار للمكتبات ومــراكــز التعليم تشكل 
الــعــنــاصــر الــتــي تــحــول دون تــوفــر الــتــعــلــيــم الــنــوعــي. 
كما تنفذ روتــا مشروعا مستمرا فــي جوكجاركارتا 
الــكــوارث  وهــي منطقة تــواجــه صعوبات كبيرة جــراء 
الطبيعية التي عصفت بها في العقد األخير، خاصة 
بعد الزلزال الذي ضربها في 2007 وتسبب في تهدم 
معظم املــدارس، حيث افتتحت هناك مدرسة ابتدائية 

ثانوية توفر تعليما راقيا ألطفال قرية بايات.
ومـــــن أهـــــم الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــنــفــذهــا روتــــــا بــمــســاعــدة 
متبرعيها وشركائها هي املنح الدراسية، التي وفرت 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال لـــعـــدد مـــن أطـــفـــال مــنــطــقــة بــايــات 
بــأنــدونــيــســا فــرصــة االلــتــحــاق بــاملــدرســة مــع محاولة 
ضمان استمرارية العملية التعليمية لهؤالء األطفال 
حــتــى املـــراحـــل الــنــهــائــيــة.. وتـــم تــوفــيــر هـــذه املــنــح عن 
طــريــق طلبة وطــالــبــات أكــاديــمــيــة قطر والــذيــن قاموا 
بــجــمــع الــتــبــرعــات لــتــوفــيــر فــرصــة الــتــعــلــيــم إلقــرانــهــم 

باندونيسيا.
ومن خالل دراسات روتا امليدانية تبني أن سبب زيادة 
البطالة بــني الــشــبــاب هــو عــدم تــوافــر الــتــدريــب الــالزم 
ومتطلبات سوق العمل االندونيسي فتم العمل على 
توفير مدرسة للتأهيل املهني بدأت الدراسة بها في 
يوليو املاضي لتوفر فرصة تدريب الشباب على فني 
السيراميك والخزف إلى جانب تعليم الحاسب اآللي 

واللغة االنجليزية واألعمال اليدوية.

◄ التعليم في نيبال
كما تضع روتـــا النيبال مــن ضمن أولــويــاتــهــا أيضا 
من خــالل تخصيص مساعدات مالية وجهود كفيلة 
بتعزيز توفير التعليم النوعي. وخالل زيارتها األولى 
املــشــاريــع املحتملة لتوفير  الــبــلــد حــــددت روتــــا  لــهــذا 
الــنــوعــي للمجتمعات املــحــرومــة مــع التركيز  التعليم 
الــزلــزال املدمر  الــالجــئــني. وفــي أعــقــاب  على مجموعة 
الذي ضرب شمال باكستان في أكتوبر 2005 توجهنا 
إلـــــى املـــنـــاطـــق املــــتــــضــــررة، حـــيـــث زرنــــــا هـــنـــاك الــشــطــر 
الباكستاني من إقليم كشمير وشمال غرب باكستان 
ووقـــفـــنـــا عــلــى حــجــم الــخــســائــر اإلنـــســـانـــيـــة واملـــاديـــة 

واألضرار التي لحقت باملنطقة.
وبـــعـــد ان ملــســنــا إصـــــــرار األطــــفــــال وعـــائـــالتـــهـــم عــلــى 
مواصلة تلقي التعليم رغم الظروف املعيشية الصعبة 
التي يعاني منها السكان هناك أعلنت روتا التزامها 
بـــإعـــادة بــنــاء املــــــدارس الــتــي تــهــدمــت نــتــيــجــة الـــزلـــزال 
إيــمــانــا منها بــأهــمــيــة التعليم لــألطــفــال خــاصــة بعد 
تــدمــيــر حــوالــي 850 مـــدرســـة، وبــالــفــعــل أنــجــزت روتــا 
الــهــالل األحمر  املهمة بنجاح وشــيــدت بالتعاون مــع 
الــقــطــري 17 مـــدرســـة دشــنــت فـــي مــنــطــقــة بـــاغ بإقليم 

كشمير.
◄◄ إن حجم العمل الــذي تقومون به يحتاج إلى موازنة مالية 
كبيرة فكيف تؤمنون الدعم املالي الالزم ملشاريعكم الخيرية؟

► في الوقت الحالي نعتمد على عــدة مصادر منها 
الــحــفــل األخـــيـــر جمعنا  الـــخـــيـــري، حــيــث إن  الـــعـــشـــاء 
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الحاجة والكوارث هما 
املوجه األساسي لعمل 

روتا.. والتعليم في آسيا 
هدف إستراتيجي

 سنعمل على توفير 
التعليم األساسي 

ملليوني طفل وتهيئة 
٤٠٠ مكان آمن للتعليم 

نطمح إلى تأهيل ٤٥ 
ألف مدرس ومنح ٥ آالف 
طفل معوق حقهم في 

التعليم

العشاء الخيري السنوي 
في سبتمبر املقبل.. 

ونعول عليه الكثير في 
دعم مشروعاتنا

تربطنا شراكات مع 
بعض الجهات املحلية 
التي تؤمن بمسيرة روتا

!!!!

أسست منظمة أيادي الخير نحو آسيا نفسها على أن تكون العبا أساسيا في املنظومة 
الدولية للعمل اإلنساني في اإلغاثة والتنمية، وبشكل خاص فيما يتصل باألزمة في مجال 
التربية والتعليم، وتعمل روتا على الوصول إلى هدفها الرئيسي من خالل العمل في اتجاه 
تحقيق خمسة أهداف إستراتيجية وهي زيادة فرص التعليم للشباب واألطفال في حاالت 
املتأثرة بالكوارث وإتــاحــة فرصة  املناطق  للتعليم في  النوعي  الــكــوارث. ورفــع املستوى 
تبادل املعلومات والخبرات بني املدارس املختلفة مما يضمن مساعدة الشباب في مواجهة 
املناعي مدير مؤسسة  السيد عيسى  أكــده  العاملي.. هــذا ما  واقعهم وتحديات املجتمع 
أيادي الخير نحو اسيا في أول حوار صحفي يدلي به لــ الشرق وقال السيد املناعي ان 

روتا قد استثمرت 22 مليون دوالر لدعم التعليم في آسيا وقد استفاد 23 ألف طالب من 
مشروعات روتا الخيرية أما عدد املدرسني املستفيدين من مشروعات روتا في آسيا فقد 
وصل ألكثر من 2400. وعدد الوظائف التي تم توفيرها 7018..  واعتبر املناعي أن هذه 
اإلحصائيات انجاز كبير ملنظمة حديثة املنشأ. مشيرا إلى أن روتا تعمل حاليا في 12 
دولة في آسيا كما أنها تضع في إطار أولوياتها دعم الالجئني العراقيني في سوريا ودعم 
الطالب في غزة ولبنان وذلك في إطار العديد من املشروعات التعليمية التي نفذتها او في 
طور اإلنشاء..كما كشف السيد املناعي فى حوار خاص لـ ء عن إستراتيجية روتا 
خالل السنوات الخمس املقبلة وقال: ستعمل روتا مستقبال على توفير 400 مكان لتعليم 

آمن وإنتاج 250 ألف مورد ووسيلة تعليمية كما تطمح روتا من خالل إستراتيجيتها إلى 
وصول الشبكة املعرفية ملنظمة أيادي الخير إلى 50 ألف مدرس وطالب وتوفير التعليم 
بجودة عالية ملليوني طفل واستفادة 45 الف طالب من برامج الدعم النفسي االجتماعي 
وتدريب 70 ألفا إضافة إلى حصول 5 آالف طفل من ذوي اإلعاقة على التعليم وارتفاع 
عدد املتطوعني إلى ألفي متطوع.  كما تحدث السيد املناعي عن التفاصيل الخاصة بحفل 
الــذي سيقام في ديسمبر املقبل. موضحا في السياق ذاتــه ان  العشاء الخيري السنوي 
العديد من املوضوعات وقدم  الــى  الحاجة والــكــوارث وتطرق  الرئيسي لروتا هو  املوجه 
شرحا تفصيليا عن جميع برامج روتا في الداخل والخارج وفيما يلي نص الحوار كامال:

 عيسى املناعي يكشف لـ "ء" إستراتيجية "روتا" 
خالل السنوات الخمس املقبلة:

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► ►►►►►►►► SSSSSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  ٢٢٢٢٢٢٢٢٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ٢٠١١ – No ٨٣٤٧ ¶عـدد ٨٣٤٧

أيادي الخير أنفقتأيادي الخير أنفقت
٢٢٢٢ مليون دوالر  مليون دوالر 

لدعم التعليم في آسيالدعم التعليم في آسيا
أجرى الحوار: جابر الحرمي - غنوة علواني
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  أعدنا تأهيل أكثر من ٤٠ مدرسة في جنوب لبنان ودعمنا الالجئني العراقيني في سوريا

   ٢٣ ألف طالب و٢٤٠٠ مدرس استفادوا من مشروعات روتا الخيرية
مــن خــاللــه عشرين مليون دوالر وهـــذا يعتبر املمول 
الرئيسي ملشاريعنا وأيضا هناك العديد من الفعاليات 
الــتــي تــمــول مشاريعنا كــمــبــادرة أرجـــل وعــجــالت ومن 
خالل هذه املبادرة يوجد العديد من الجهات الداعمة 

والراعية للفعالية.
وأيـــضـــا نــحــصــل عــلــى تـــبـــرعـــات مـــن قــبــل املــؤســســات 
الــدولــة كالجامعات واملـــدارس وتعتبر  التعليمية فــي 
أكــاديــمــيــة قــطــر مـــن الــجــهــات الـــداعـــمـــة الــرئــيــســيــة لنا 
وأيـــضـــا الــجــســر األكـــاديـــمـــي والــعــديــد مـــن الــجــامــعــات 
األخرى هذا إلى جانب املتبرعني، وان توجهات اآلن هو 
إنشاء صندوق تبرع موجود في مناطق مختلفة من 
الدولة. الى جانب انشاء وقف دائم لتأمني الدعم املالي 

ملشروعاتنا الخيرية.

◄ وعي مجتمعي

◄◄ ما مدى وعي أفراد املجتمع بالدور الذي تقوم به روتا؟
► إن هذا ما نقوم عليه حاليا وروتا تعمل على بناء 
كوادر محلية ودولية وأيضا عبر عالقاتنا املميزة مع 
وسائل اإلعالم املحلية والخارجية. وان وعي املجتمع 
بروتا بدأ عبر إطالق مشروع روتا قطر الذي يتضمن 
ســـفـــر املـــتـــطـــوعـــني إلـــــى املـــنـــاطـــق املـــنـــكـــوبـــة ومـــشـــاريـــع 
رمــــضــــان وغـــيـــرهـــا مــــن املــــشــــروعــــات وقـــــد زاد الـــوعـــي 

املجتمعي بروتا.

◄ روتا قطر

◄◄ هل هناك نية إلقامة مشروعات ثابتة داخل قطر؟
► إن كــل مــشــروع نــقــوم بــه نضع االســتــمــراريــة ضمن 
الــشــبــاب احد  لــدعــم  امــبــاور  أولــويــاتــه ويعتبر مؤتمر 

املشاريع الثابتة وهناك نوادي روتا الشبابية.
عـــنـــدنـــا أيــــضــــا مــــشــــروع ســــنــــوي "أوبــــــــن هــــــــاوس" هــو 
املـــدارس في قطر يعرضون منتجاتهم  معرض لكافة 
وأيـــضـــا هـــنـــاك ورش عــمــل ســنــويــة لــلــمــدرســني. وفــي 
قــطــر، عــمــلــت روتــــا عــلــى دفـــع إدمـــــاج املــجــتــمــع املحلي 
عبر تنظيم الفعاليات واألنشطة التطوعية املختلفة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــفــعــالــيــة الـــســـنـــويـــة "أرجـــــــل وعـــجـــالت" 
والحملة الرمضانية للتوعية بأهمية العمال الخيري، 
والرحالت الشبابية التطوعية، التي تضمنت نيبال، 
وأيــام الخدمة املجتمعية، تلك الفعاليات التي تجعل 
املتطوعني ينشطون للمساعدة في مواجهة حاجيات 
مـــجـــتـــمـــعـــهـــم، وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أدت ســـلـــســـلـــة مــن 
اإلعــالنــات الدعائية واملــنــشــورات إلــى زيـــادة التعريف 
بالعمل الذي تقوم به روتا. وتم إنتاج فيلم وثائقي عن 

املنظمة وسوف يكون قريبًا جاهزًا للبث.

◄ دعم الالجئني العراقيني

 ◄◄ حدثنا عــن املــشــروعــات الــتــي يــقــوم بها فــي ســوريــا لدعم 
الالجئني العراقيني واملشروعات التي تقام في الداخل العراقي؟

► لــقــد نــفــذنــا مــشــروعــني فـــي الـــعـــراق وحــالــيــا نعمل 
عــلــى تــطــويــر املـــشـــاريـــع مـــن الــنــاحــيــة اإلداريـــــــة لــضــان 
االســـتـــمـــراريـــة. ونــــــدرس إمــكــانــيــة الـــبـــدء فـــي مــشــروع 
البيئية  البرامج  آخــر. وفــي سوريا نعمل على تطوير 
فــي املـــــدارس. وان ســوريــا تــعــانــي مــن مــشــكــالت بيئية 
تكمن في نقص املياه وزيادة عدد الالجئني العراقيني 
والفلسطينيني، وسوريا من الدول التي توفر التعليم 
لجميع الالجئني مجانا، وهذا بدوره سبب لهم ضغطا 
كبيرا على برامج التعليم وقد زاد عدد الطالب داخل 
الــصــف الــواحــد للضعف، ونــعــمــل حــالــيــا عــلــى تطوير 
املـــحـــتـــوى الــبــيــئــي فـــي املــنــهــج املــــدرســــي مـــن الــنــاحــيــة 
العملية، ومشاريعنا فــي كــل دولـــة تــأتــي على حسب 
حــاجــة الـــدولـــة نــفــســهــا، فــســوريــا ال تــحــتــاج إلـــى بــنــاء 

مدارس بل بحاجة إلى تطوير في املناهج.
وكــــان لـــروتـــا مــشــروعــات فـــي ســـوريـــا، حــيــث يــقــيــم في 
سوريا ما بني 1.2 و1.5 مليون الجــئ عراقي في حني 
يبلغ عدد األطفال في سن الدراسة املدرسية 350 ألف 
طفل ال يتجاوز عدد امللتحقني منهم باملدارس سوى 
23 ألفا بسبب التحاق الكثير منهم بعمل او بسبب 
غياب الوثائق التعريفية الرسمية واالفتقار الى املال 
لــشــراء الـــزي املــدرســي واملــــواد التعليمية، إضــافــة إلى 

الصدمات النفسية، وقد أعدت روتا نموذجا للتدخل 
يهدف إلى التخلص من أي عقبات تعليمية لالجئني 

العراقيني بمشاركة الصندوق السوري للمساعدات.
وتوفر روتا عددا من املنشآت في 3 مناطق ريفية في 
ســوريــا تمكن الــشــبــاب الــعــراقــي والــســوريــني على حد 
ســـواء مــن تــطــويــر مــهــاراتــهــم الشخصية وغــيــرهــا من 
املزايا التي تمكنهم من النجاح في املستقبل.. كما تنفذ 
روتـــا والــصــنــدوق الـــســـوري بــرامــج تــدريــبــيــة للحفاظ 
على املعايير املهنية للمدرسني العراقيني العاطلني 

عن العمل.
وتــســعــى أيـــــادي الــخــيــر نــحــو آســـيـــا لــتــوفــيــر التعليم 
الـــنـــوعـــي لــلــطــالب فـــي ســـوريـــا عــبــر إنـــشـــاء مــجــمــعــات 
تعليمية تكون كقنوات يستعان بها لتحصيل املعرفة 
بما يعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعاتهم، حيث 
تــتــضــمــن هــــذه املــجــتــمــعــات قـــاعـــات دراســـيـــة للتعليم 
الــرســمــي ومــخــتــبــرات الــحــاســوب واملـــراكـــز املجتمعية 

ومختبرات العلوم والتسهيالت الرياضية.
وتتيح روتـــا فــرصــا للمدرسني العراقيني فــي سوريا 
إليــجــاد عــمــل عــبــر تــوفــيــر الــتــدريــب املــهــنــي ومعايشة 
تــجــارب توعية اجتماعية ثقافية، كما بــاشــرت روتــا 
بــتــطــبــيــق بــــرامــــج اإلبــــــــداع وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 

واالتصاالت إضافة إلى برامج تطوعية هناك.

◄ ٤٠ مدرسة في لبنان

◄ ◄ وماذا عن مشروعات روتا في لبنان وفلسطني؟
► عملت روتــا عقب الحرب اإلسرائيلية على جنوب 
لــبــنــان وبــشــكــل فـــــوري عــلــى تــوفــيــر املــــــواد الــغــذائــيــة 
والــصــحــيــة إلـــى كــل مــن فــقــد مــنــزلــه وبـــات مــشــردا، كما 

التزمت بتطبيق برنامج طويل األمد للتعليم هناك.
وأعــــادت روتـــا تأهيل أكــثــر مــن 40 مــدرســة فــي جنوب 
إلـــى جــانــب تــوفــيــرهــا مــــواد تعليمية وأدوات  لــبــنــان 
عملية والتكنولوجيات ضمن مخططات طويلة األمد 
تهدف أيضا إلى ربط املــدارس هناك بباقي دول قارة 

آسيا عبر شبكة املعرفة.
الــحــرب اإلسرائيلية على غــزة فــي أواخــر  وأيــضــا قبل 
ديسمبر 2008 بدأت أيادي الخير نحو آسيا في تنفيذ 
بــالــتــعــاون مــع منظمة  مــشــروع دعــم نفسي اجتماعي 
"أنقذوا األطفال" غير الحكومية من اجل توفير مناطق 
آمنة لتعليم الطالب في قطاع غزة في محاولة لخفض 
مستويات اضطرابات مع بعد الصدمات التي يعاني 

منها األطفال في القطاع.
واثناء الهجوم اإلسرائيلي كثفت روتا من جهودها مع 
التركيز على تقديم املساعدة اإلنسانية الطارئة لألسر 
الــتــي تــعــيــش مـــــرارة الـــحـــصـــار.. ووصــــل مــوظــفــو روتـــا 
فــي ثــانــي أيـــام الــحــرب إلــى معبر رفــح مصر وبــاشــروا 
بتوزيع املياه واملــواد الغذائية والبطانيات واملعدات 
الطبية بقيمة زادت على املليون ونصف املليون دوالر 

أمريكي.
وكــانــت روتــــا أثــنــاء الــحــرب قــد أطــلــقــت حــمــلــة شعبية 
واســعــة تحت شــعــار "حملة إغــاثــة ســكــان قــطــاع غــزة"، 
كما خصص موظفو روتا راتب يوم تبرعا إلخوانهم 

في غزة.
وبـــــعـــــد وقـــــــف إطـــــــــالق الـــــنـــــار واصـــــلـــــت روتـــــــــا تـــقـــديـــم 
مــســاعــداتــهــا االغــاثــيــة املنصبة أوال عــلــى التعليم في 
املــنــطــقــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع حــمــلــة الـــفـــاخـــورة الــطــالبــيــة. 
وتــمــكــنــت روتـــــا مـــن رفــــع مــســتــوى الـــوعـــي وتــحــصــيــل 
الــتــبــرعــات دعــمــا لــألطــفــال والـــشـــبـــاب فـــي غــــزة، حيث 
تتركز املــشــروعــات فــي قطاع غــزة على الــدعــم النفسي 
االجــتــمــاعــي وتــوفــيــر األطـــــراف االصــطــنــاعــيــة وإعــــادة 

عملية التعليم إلى سابق عهدها.

◄ الكوارث والحاجة
الــدول  ◄ ◄ هل توجد معايير معينة يتم على ضوئها اختيار 

لتنفيذ املشروعات بداخلها؟
► الــعــمــل اإلنـــســـانـــي يـــقـــوم عــلــى أمـــريـــن بـــدايـــة على 
الـــكـــوارث الــبــيــئــيــة الــتــي تــقــع بــشــكــل مــفــاجــئ او حتى 
كـــوارث إنسانية كالحروب مثال ومــن هنا تأتي روتــا 
وتقيم حجم الكارثة وتــبــدأ باملساعدة وإعـــادة البنى 
التحتية. وأيضا إن ما يوجه روتا هو الحاجة نفسها، 
فعلى سبيل املثال كمبوديا لم تتعرض إلى اآلن لكارثة 
طــبــيــعــيــة ولــكــنــهــا بــحــاجــة إلــــى إعــــــادة تــأهــيــل للبنى 
التحتية وخاصة من ناحية التعليم ومستوى املعيشة 
وانــتــشــار الــفــقــر. إذا الـــكـــوارث والــحــاجــة هــمــا املــوجــه 

الرئيسي لعمل روتا في الخارج.

◄  سالمة كوادرنا تهمنا

◄ ◄ وماذا عن الكارثة التي تعرض لها اليابان هل ستوجه روتا 
أي مساعدات؟

► إن كـــارثـــة الـــيـــابـــان كــبــيــرة جــــدا وهـــنـــاك تــســريــبــات 
إلــى اآلن غير  إشعاعية كبيرة فــي املنطقة والــصــورة 
واضـــحـــة بــالــشــكــل الـــكـــافـــي. وان مـــا يــهــمــنــا أيــضــا هو 
سالمة موظفينا وقبل أن نبدأ بإرسال املساعدة علينا 

أن ننتظر حتى تتضح الصورة في هذه املنطقة.
الــتــي ال تتمتع باستقرار  الـــدول  فــي  ◄ ◄ هــل يتأثر عمل روتـــا 

سياسي؟
► الــبــاكــســتــان تعتبر مــن الــــدول غــيــر املــســتــقــرة فهي 
تــعــانــي مــن حـــروب ونـــزاعـــات ولــكــن تــوجــد روتـــا فيها 
بــكــثــرة. ولــنــا مــوظــفــون دائـــمـــون مــقــيــمــون فــي الــداخــل 
الباكستاني ملتابعة تنفيذ املشاريع. وقد وجدنا خالل 
الحرب وفي الفيضان وخالل الزلزال الذي تعرضت له 
البلد كخطوة  املنطقة.. ويهمنا أن يكون وجودنا في 
أولى النطالقة حقيقية وان يكون املجتمع متقبال لنا 
ونحن نسعى الى أن تعتمد املشاريع على نفسها حتى 

ال يكون هناك نوع من االتكالية..

◄ ١٠٠مليون طفل أمي
ملـــاذا ال توسع  الخير تتجه فقط نحو آســيــا  مــبــادرة  ◄ ◄ ملـــاذا 

عملها وتتجه إلى دول أخرى بحاجة للمساعدة؟
► نــحــن نـــحـــاول أن نــنــظــر إلــــى حــجــم املــشــكــلــة وعــلــى 
ســبــيــل املــثــال يــوجــد أكــثــر مــن 100 مــلــيــون طــفــل حــول 
الــعــالــم يــعــانــون مــن األمــيــة و45 % مــنــهــم مــوجــودون 

فــي آســيــا وهـــذا عـــدد كبير جـــدا ويــحــتــاج بالفعل إلــى 
وقـــفـــة. وعــلــيــنــا أيــضــا أن نــكــون واقـــعـــني فـــي وجــودنــا 
مــن حيث الــعــدد وحــجــم املــؤســســة وعــمــرنــا فــي املجال 
املهني. وفي الوقت الحالي نــدرس تأثير وجودنا في 
املناطق املحتاجة وتهمنا االستدامة والنوعية التي 
نقدمها وقد قمنا بقياس مدى عملنا في بعض الدول 
املـــثـــال وإذا أكــمــلــنــا عملنا  كــالــبــاكــســتــان عــلــى ســبــيــل 
بآسيا وقدرنا أن نتوسع إلى الخارج هذا يحتاج إلى 

دراسة مستفيضة ولكن نأمل ان نتوسع أكثر..

◄ العشاء الخيري السنوي
الذي  الجديد  الخيري ومــا  العشاء  حدثنا عن موعد حفل   ◄ ◄

ستقدمونه هذا العام؟
► الــحــفــل ســيــقــام فـــي ديــســمــبــر املــقــبــل وهـــو يــقــام كل 
سنتني مرة وحاليا نقوم باإلعداد لهذا الحفل ويوجد 
على قائمة املدعوين نخبة من كبار النجوم في مجال 
السياسة والفن والرياضة. والى اآلن التواصل قائم مع 
املدعوين. ونحن اآلن في تواصل مع الشركات لتأمني 
الدعم الــالزم وقد بدأنا التحضيرات منذ 6 أشهر وما 
زالت مستمرة على قدم وساق.. وان شاء الله سنحصل 

على الدعم الالزم ملشاريعنا من خالل العشاء املقبل.

◄ نشر التعليم هدفنا
◄ ◄ ما مشروعاتكم املستقبلية؟

► نــســعــى أن تــكــون فـــرص الــتــعــلــيــم مــتــاحــة للجميع 
وان نؤمن التعليم لجميع األطفال في آسيا. وداخليا 
نــســعــى ألن نــســاهــم فــي بــنــاء ثــقــافــة الــعــمــل التطوعي 
لدى الشباب في املجتمع القطري. نريد أن تكون قطر 
مــثــاال للعمل التطوعي وعــنــدنــا فــي روتـــا حاليا 600 
متطوع ومتطوعة والرقم هــذا في تزايد مستمر. وان 
روتــا تعيش مرحلة دقيقة ومثيرة فــي مسار نموها 
كــمــنــظــمــة. فــبــعــد أن فـــرضـــت وجــــودهــــا عــلــى الــســاحــة 
العاملية، وأسست قاعدة تساعدها في تنفيذ البرامج، 
حان الوقت اآلن من اجل تعزيز البرامج الحالية وبناء 

أنظمة وهياكل أكثر تطورا لدعم التوسع في البرامج.
وهــدفــنــا االســـتـــمـــرار فـــي الــقــيــام بــاســتــراتــيــجــيــة قــويــة 
الــتــبــرعــات، تمكن املنظمة مــن نمو  للتسويق وجــمــع 
واستمرارية برامجها. وتعمل روتا على الوصول إلى 
هــدفــهــا الــرئــيــســي مــن خـــالل الــعــمــل فــي اتــجــاه تحقيق 
خمسة أهــداف استراتجية وهي زيــادة فرص التعليم 
للشباب واألطفال في حاالت الكوارث. ورفع املستوى 
الــنــوعــي للتعليم فــي املــنــاطــق املــتــأثــرة بــالــكــوارث من 
خــالل توفير األدوات املستحدثة فــي التعليم وإتاحة 
فـــرصـــة تــــبــــادل املـــعـــلـــومـــات والــــخــــبــــرات بــــني املــــــدارس 
الــشــبــاب فــي مواجهة  املختلفة مــمــا يضمن مــســاعــدة 
واقعهم وتحديات املجتمع العاملي، واعــطــاء الشباب 
القيادة من خالل التعريف والتصويت لحلول  فرصة 

مبتكرة.
واالســـتـــخـــدام األمـــثـــل ملـــــوارد ونـــقـــاوة الـــقـــوة فـــي روتـــا 
كمؤسسة مقرها دولة قطر لتعبئة الرأي العام من أجل 
قضايا التعليم في األزمــات. وتطوير نظم املؤسسات 
والقدرات الالزمة لدعم تنمية برامج روتا أما املبادرات 
االستراتيجية التي تقوم عليها روتا هي دمج وتحفيز 
املـــجـــتـــمـــعـــات لـــلـــمـــشـــاركـــة واالســـتـــثـــمـــار فــــي االبـــتـــكـــار 
ودعـــم األبــحــاث ومــشــاركــة املــعــلــومــات وبــنــاء شــراكــات 
استراتيجية واستخدام املوارد املتاحة بالطرق املثلى 

والحفاظ واملداومة.

دعم مليوني طفل
◄ ◄ إلى ماذا تسعى روتا إلى تحقيقه خالل السنوات الخمس 

املقبلة؟
► ستعمل روتـــا عــلــى تــوفــيــر أربــعــمــائــة (400) مكان 

لتعليم آمن
ألـــــف (250،000) مــــورد  وإنـــــتـــــاج مـــائـــتـــني وخـــمـــســـني 
ووســيــلــة تعليمية ووصـــول الشبكة املعرفية ملنظمة 
أيادي الخير إلى خمسني ألف (50،000) مدرس وطالب 
وتــوفــيــر التعليم بــجــودة عــالــيــة ملـــلـــيـــونـــي(2000،000) 
ألــفــا (45،000) من  طــفــل واســـتـــفـــادة خــمــســة وأربـــعـــني 

ألفا  برامج الدعم النفسي االجتماعي، تدريب سبعني 
الــى حصول خمسة آالف (5000)  من املدرسني اضافة 
طــفــل مـــن ذوي اإلعــــاقــــة عــلــى الــتــعــلــيــم وارتــــفــــاع عــدد 
املــتــطــوعــني إلـــى ألــفــي (2000) مــتــطــوع. كــمــا انــنــا نــرى 
عــاملــا يــصــل فــيــه الــشــبــاب إلـــى التعليم الـــذي يحتاجه 
مـــن أجـــل اســتــغــالل إمــكــانــاتــهــم والــتــأثــيــر فـــي تحقيق 
املــنــاســب ملجتمعاتهم وسنعمل مــع شركائنا  الــنــمــو 
ومـــع املــتــطــوعــني والــجــمــاعــات املــحــلــيــة لــلــتــأكــد مـــن أن 
األشــخــاص املتضررين مــن جـــراء األزمــــات عبر الــقــارة 
اآلســيــويــة وفـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مــســتــمــرون في 
الــحــصــول عــلــى تــعــلــيــم عــالــي الـــجـــودة فـــي املــســتــويــني 

االبتدائي والثانوي
وان روتا تهتم بكل إنسان وتحترمه وتؤمن بحقوقه 
األســاســيــة فــي تــربــيــة آمــنــة وعــالــيــة الـــجـــودة كــمــا أننا 
نسعى إلى معرفة حاجات من نعمل لهم ومعهم، وإلى 
اإلحساس بمشاعرهم ومشاكلهم وخلفياتهم الثقافية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــنـــوعـــهـــم. ونــثــمــن أعـــضـــاء املــجــتــمــع 
واملستفيدين والشركاء ونشركهم على العمل من أجل 
أن نــتــقــدم إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن الــحــلــول الــراهــنــة، وأن 
املــوارد ونقدم معا نشاطات وبرامج يكون لها  نجند 

أكبر األثر.
ونــؤمــن بــأن األوضــــاع الــطــارئــة الــتــي تــحــدث خلال في 
األنظمة التربوية، يمكن التعامل معها، ليس فقط على 
أساس أنها طارئة، بل أيضا على أنها فرص إلحداث 
التغيير اإليجابي. كم ان ما يحدو عملنا هو رغبتنا 
الصادقة في أن نحدث فارقا ملموسا في حياة الناس 
الـــذيـــن نــقــوم بــخــدمــتــهــم، ونــحــن نــؤمــن بـــأن اســتــثــمــار 
املوارد والوقت والجهد ينبغي أن يكون مستمرا على 

املدى الطويل من أجل إحداث تغيير مهم ودائم.
وإننا عــاقــدون العزم على العمل طبقا ألعلى معايير 
الشفافية، واملسؤولية والنزاهة، باإلضافة إلى كسب 

ثقة جميع األطراف املساهمة واحترامهم.

◄ قاعدة للعمل التطوعي

◄ ◄ يعتبر برنامج التطوع احد أهم نقاط القوة التي تتمتع بها 
الوطنية  املنظمات  روتــا والــذي تقوم من خالله بالتنسيق مع 

والدولية فهل استطعتم خلق قاعدة عمل تطوعي في قطر؟
► في سبيل تحقيق أهدافها وتوسيع نشاطاتها ال 
تعمل أيــادي الخير نحو آسيا بجهود فردية من قبل 
أفراد ينضوون تحتها بل تعتمد كغيرها من املنظمات 
اإلنــســانــيــة عــلــى شبكة واســعــة مــن املــتــطــوعــني إيمانا 

منها بان التطوع ركيزة تسترشد بها وتستند إليها.
وتمتلك روتا "برنامج املتطوعني" الذي يهدف إلى بث 
روح التطوعية وتشجيع مشاركة األفـــراد فــي تنمية 
املجتمع داخل قطر وخارجها حيث تدين أيادي الخير 
نحو آسيا بنجاحها اللتزام وخدمة متطوعيها الذين 
يشاركونها العمل بغية إحداث فارق في حياة اآلخرين 
ويــســهــمــون مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي تــحــقــيــق رســالــتــهــا 
وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــاتــهــا. وتــســعــى روتـــــا عــبــر بــرامــجــهــا 
التدريبية وأنشطتها املختلفة إلــى تثقيف وتحفيز 
املـــتـــطـــوعـــني الــــذيــــن يــخــصــصــون وقـــتـــهـــم وجـــهـــودهـــم 

لترسيخ مبدأ التعليم للجميع...

◄ رسالة روتا للعالم

◄ ◄ ما الرسالة التي تريد روتا أن توجهها إلى العالم؟
► إن مــنــظــمــة أيــــــادي الــخــيــر نــحــو آســـيـــا تــلــتــزم منذ 
انطالقها بتوفير فــرصــة التعليم لكل طفل ال سبيل 
له في الحصول على التعليم األساسي وهــي تــرى أن 
مــا قــامــت بــه مــن تشييد مـــدارس وخــلــق فــرص ال يعد 
إنــجــازا صغيرا بــل هــو دلــيــل قــاطــع على قــدرتــهــا على 
العمل والتغلب على كل التحديات". وكثيرا ما وقفت 
روتــا على سفوح الجبال وبــني ركــام املـــدارس املهدمة 
من جراء الكوارث الطبيعية لتعمل على إزالــة الفجوة 
بني أولئك الذين يتلقون تعليمهم ونظرائهم الذين ال 
اتــخــذت روتــا مهمة  يستطيعون الحصول عليه. وقــد 
تحويل أحالمها وطموحاتها إلى حقيقة واقعة لجعل 
املستقبل مكانا أفضل للعيش وللتعلم والتطور الن 
حياة املاليني في جميع أنحاء آسيا تعتمد على عمل 

واحد.

¶  المناعي يستعرض استراتيجية روتا 

¶   المناعي في حواره مع ء 




