
 

 

عبر تحضير منتدى الدوحة لمشباب واصل االستعدادات لعقد مؤسسة قطر ت

 ألفضل مشاركةالطالب وتمكينهم 

 

 قطر( ،)الدوحة 5102 مارس 9

م تلد  الدوحلة لتالليال حلو  م لل  الستضللا ة قطلر لتتريرلة والوتللون وت مرلة الم تمل   مؤسسللة تحضلررا  تتواصل 

 الثالل  المتحلد  األملن ملؤتمرمل  الت  لة الم ظملة لالمؤسسة  ي ت ظرمل  واون تت ال ررمة والودالة ال  ائرة، الذي

 7ألو  ملر   لي الالرأل األوسلط  لي مررلز قطلر اللوط ي لتملؤتمرا  يلرن  ،ال  ائرلة والوداللة ال ررملة لم   عار

 . 5102أيرر   9و

المّتصللتة يم لل  ال ررمللة اللرال الالليال  للي الموضللوعا  إل يللادر   ررللد  أطت توللا دولللة قطللرهللذا الم تللد  م رمثلل و 

طللرق قضللارا ط يرللة  اصللة ، ياإلضللا ة إلللم والودالللة ال  ائرللة، واط عوللن عتللم دور األمللن المتحللد  ووظر توللا

يالم ط للة، وم اقاللة الماللار  ال ا مللة عللن م لل  ال ررمللة والودالللة ال  ائرللة والمتوت للة يومللا، والتوصلل  إلللم حتللو  

 متموسة وقايتة لتتطيرأل. 

ال ررمللة والودالللة  م لل األمللن المتحلد  ل لمللؤتمر عالر الثالثللة الللدور  ا و لاد رسلليأل الللذي ،م تلد الوملن  لل   هللذا 

تومل  مؤسسلة قطلر عتلم ت لدرن رل  ملا رمر ولا لتطلورر ، 5102أيررل   09-05    ال تر   ي الدولة ال  ائرة 



 

الرامرللة إلللم إطلل أل قللدرا  اإل سللان، و اللر ث ا للة اإليللداع  تواقللدرا  الالليال ال طللري وتمرر لل ، يمللا رحّ للأل رسللال

   وااليترار.

الاللر ة أملل  ي لل  ثللامر    ثللا ي، المللدرر الت  رللذي إلدار  الصللحة والسلل مة واألمللن واليرئللة  للي مؤسسللة وت للو  

 : "ر لدن هلذا الم تلد   رصلة مومللة لتمرلرن الاليال وتلةمرن ت ريلة ة رللة ومثملر  لل  عتلم الصلوردرن الومتلليقطلر

عاملة، والاليال تحدرلدا ،  إط أل قدرا  اإل سانوالا صي. ورتسأل ت ظرم  م  رسالة مؤسسة قطر الرامرة إلم 

 ".5101ودعن مسرر   مو الدولة وتح رأل الرؤرة الوط رة 

الار ة أم  ي   ثامر    ثلا ي: "رلو ر هلذا الملؤتمر  رصلة مثالرلة لتطلورر قلدرا  الاليال، ورتلر  لولن  وتضرف

التلي تمّرل ون ملن تحمل  المسلؤولرة وال رلاد   لي المسلت ي ،  اصللة التوترمرلة والوتمرلة والحراترلة ا  ارتسلال ال يلر 

 لي يرئلة تحلاري أسلتول ، وهو ما ر دن لتاليال المالارررن  يلرا  الومل  األمن المتحد وأن المؤتمر ر ان يرعارة 

 الوم  دا   الم ظمة الدولرة".

رئللرس الت  للة  –م تللاق مللدرر ادار  الو قللا  الوامللة يللوزار  الدا ترللة اف الو رللد عيللد اي  تر للة الضللمللن  وتلل  أ

االع مرة لمؤتمر االمن المتحد  الثالل  عالر لم ل  ال ررملة والوداللة ال  ائرلة، ان م تلد  الدوحلة لتاليال رمثل  

  رصلة إليلراز م للدرا  الاليال ملن طلل ل المدر لة التوترمرلة يمللا رسلاهن  لي عرللس مالارراتون  لي الموضللوعا 

التي ريحثوا المؤتمر، ورمث  الم تد  ارضا  ميادر  قطررلة رلتن طرحولا ألو  ملر   لي تلاررر ملؤتمر األملن المتحلد  

 لم   ال ررمة والودالة ال  ائرة.



 

رما أرد سرادت  ان الترتريا  ال اصة يوذا الم تد  قطو  اوطا  ريررا  يالت سرأل والتواون الماترل يرن 

 التحضرررة الم ظمة لوذه ال والرة األممرة.مؤسسة قطر والت  ة 

 

من  77من الذرور و 64طتيا  م ون، ير ون  050طتل مااررة، تن قيو   082وقد تت   مؤسسة قطر 

عاما . ومن يرن الط ل  54و 04اإل ا . وتترواق أعمار ال سية األرير من المت دمرن لتمااررة يرن 

 9من مصر،  9طاليا  من يارستان،  00طاليا  ه درا ،  02قطررا ،  طاليا   00لتمااررة  ي الم تد   الم يولرن

 من األردن.  7من السودان و

  ي المراح  التحضرررة التي تؤهتون لت درن أ ض  تمثر  لتطاقا  الايايرة الواعد . ، راارل الط لحالرا  

 ال ررملة لم ل  عالر الثالل  تحلد الم األمن مؤتمررة ذ "الم دويون الط ل" دور  ظرائون  ي س    المؤتمر، و 

مواضلللر  رئرسلللرة، أولولللا "ال  احللا  والتحلللدرا   لللي ت  رلللذ سراسلللا  واسلللتراتر را   0لم اقالللة  ال  ائرلللة والودالللة

الللامتة لم للل  ال ررملللة والوداللللة ال  ائرلللة يولللدف توزرلللز سلللراد  ال لللا ون عتلللم المسلللتوررن اللللوط ي واللللدولي ودعلللن 

"الم اريللا  الوط رللة لتماللاررة الوامللة  للي ت ورللة م لل  ال ررمللة والودالللة ال  ائرللة"، موضللوع و الت مرللة المسللتدامة"، 

وأ رللرا  "توزرللز إ للراعا  م لل  ال ررمللة والودالللة ال  ائرللة يحرلل  تضللن أرضللا  األاللرا  ال درللد  مللن ال للرائن مثلل  

 ن الدولي". رائن اإل تر   واالت ار  ي الممتترا  الث ا رة، م  التطرأل لتدروس المست اد  والتواو 



 

 لم للل  عالللر الثالللل  المتحلللد  األملللن ملللؤتمررلللتن عرضللل   لللي   ررلللر  تلللاميوضللل  ت  وارلللة الم تلللد ير ملللا سرالللود 

أيررلل   09و 05 يللرن الللذي سللر و د  للي مررللز قطللر الللوط ي لتمللؤتمرا ،  لل   ال تللر  ال  ائرللة والودالللة ال ررمللة

5102. 

 االختيار والتحضير

ر ترة  ح  إل  از رام  التحضررا  المطتوية لتةهر  الط ل المت دمرن حالرا ، ر اط الط ل والم ظمون 

 . لتمااررة ال اعتة  ي الم تد 

عن دور األساتذ  وأعضاع هرئة التدررس  ي تحضرر الط ل لتمااررة  ي الم تد ، ر و  الدرتور محمد و 

أستاذ مساعد وم سأل ير امج السراسة الوامة  ي اإلس ن  ي رترة الدراسا  اإلس مرة  ي قطر:  إر رون تول،

"دور ا رورئة تدررس ال ر تصر   ط عتم اإلاراف عتم الط ل ي  تو روون وتا روون عتم اليح  والت صي 

ن،  دور ا هو تا روون والم اقاة والتحتر ،  ذلل هو  وهر رسالة مؤسسة قطر الداعمة إلط أل قدرا  اإل سا

مرا راتون".  عتم استرااف قدراتون وا 

، ور للو : " ولرش  لي عصللر رتطتلل م للا لم تلد  ترمللن  لي توزرللز وعلي الطل لول أن  ائلد  اتللاللدرتور وروتيلر 

لوللذا أر  أن حضللور الالليال لوللذا الم تللد  ات للاذ  طللوا  عمترللة.  للالت طرط موللن، لرللن الت  رللذ الومتللي أهللن. 

التصلللدي لتتحلللدرا  التلللي  تح رلللأل  طلللو  متموسلللة  لللي سلللير  تحلللد  يولللد ذللللل سلللرح زهن عتلللموم تلللس األملللن الم

 توا و ا".



 

ح لل  ضللمن الللذي تللن ترررملل  ي للائز  "أ ضلل  ماللرف"  تللول،عللن أسلليال ماللاررت   للي الم تللد ، ر للو  الللدرتور و 

 صصلي ودراسلتي يم لا  ت  ارتياطلرا   لدي الودرد من الدوا   لتمالاررة  لي الم تلد ، م ولا  وائز "ترررن": "

عن السراسا  الوامة.  األمن وح وأل اإل سان والودالة رتوا أمور تت اط  م  م اصد السراسة الواملة. رملا أ لي 

 أستمت  يالت اع  م  الط ل والتواص  موون،  ض  عن ضرور  المساهمة  ي الم تم  الذي أعرش  ر ".

ت درن الدعن والتو ر  لتطل ل، وتلةمرن التواصل  يرل ون  مرولا ، ملن  ل   حضرررة لتم تد  توتتضمن المرحتة ال

مالللاررة الموتوملللا  وتيلللاد  لغلللرض  صرصلللا  تلللن إ الللاؤه اللللذي  Sharepoint "الللرريور  " لرترو ياإل ظلللان ال

 هلللذا ال ظلللان اللللذيو  .المسلللت دا األ رلللار و   لتطللل ل تيلللاد  سلللوّ ، يملللا روالتوصلللرا اآلراع واليرا للا  واالقتراحلللا  

لمالاررة المت لا  والملواد والموتوملا  وسلرتة  ، ر لدنرحاري الم تدرا  ولرن  ي إطار الم موعا  المااررة   ط

 .  والم رد 

الومرللد  ،دون  للو زت للو  اللدرتور  وعلن دور ير للامج  "الرريور  "  للي تسللور  التولاون  للي صلراةة االقتراحللا ، 

"يلدأ ا صلراةة التوصلرا  التلي س  اقالوا  لي الم موعلة  :الماارل لإلدار  األرادرمرة  ي  اموة حمد يلن  تر لة

ثلللن  لللي الم تلللد    سللل  ملللن  للل   إ الللاع مسلللت د رسلللتطر  االطللل ع عترللل  وتحررلللره أي اللل ص  لللي الم موعلللة، 

إ اللاع  سللر  ي للايمللا ر  ّ  ،وحر وللا رغتللأل الير للامج المسللت د حتللم ال ر للون الل ص   للر يالتوللدر   للي وقلل  متللزامن

. و للي ال وارللة رصللي  لللدر ا  سلل ة ريللال وتوطرلل  الوملل ت ادرللا  لإل التحررللر والتوللدر د  وطي للا  م تت للة مللن متوللدّ 

 تحدرد هورة الا ص الذي أ ر    ر تودر ".، تمر  ا من  وائرة



 

 رصلللة رائولللة لتطللل ل ر لللدن  الم تلللد ، أن المسلللؤولة علللن ا ترلللار الطللل ل المالللارررنتوتيلللر اللللدرتور   لللو ز، و 

ذا  صلتة وثر لة يلالتطورا  واألحلدا  ل   راط  ي حد  ةرلر مسليوأل، ور لاقش موضلوعا  موملة  الماارررن

تر  لولن ال لدر  عتلم التواصل  مل  طلل ل إللم أن مالاررة الطل ل  لي الم تلد  "سلت  تالرر  لي الالرأل األوسلط.

تواصل  م رلد   ، وهلي عمترلةعلةاهتماما  مت وّ و  ا  م تت ةصأو حتم ت صّ    ررن من  ت را  وث ا ا  متيار ة

ر رد الماللاررون مللن االطلل ع عتللم موتومللا  م تللس األمللن المتحللد ، التللي ال رطتلل  ل مرل  األطللراف. رللذلل، سلل

 ."عتروا ال موور الوان  ي الواد 

أهللن  رصلللة السللت اد  الطلل ل مللن المللؤتمر هللي حضللور ل لللاعا  ، : " للي رأرللييللال و   للو زالللدرتور  ضللرف تو 

اللللذي سلللرتن ت ظرمللل  تالرلللا .   لللي  ال ررملللة والوداللللة ال  ائرلللة م للل األملللن المتحلللد  ل لملللؤتمر عالللر الثالثلللة اللللدور 

 لللي الملللؤتمر   اقالللتوات ري مسلللف عتلللم الموضلللوعا  والمحلللاور التلللي التولللرّ  رصلللة سلللتتاق لتطللل ل الم تلللد ، 

تترلرر  رصلة ال . وهلذه و ون ما رتحدثون ع   ومور لة التلةثررا  المحتمتلة ،األممي، ثن حضور ال  ااا  حولوا

  ي الومر سو  مر  واحد ".

وتوللدف مللؤتمرا  م لل  ال ررمللة والودالللة ال  ائرللة، التللي تو للد رلل   مللس سلل وا ، إلللم تيللاد  اآلراع يللرن الللدو  

صلللا  والم ظمللا  الحرومرلللة الدولرلللة وةرلللر الحرومرللة، إللللم  ا لللل ال يلللراع واأل للراد اللللذرن رمثتلللون مو لللا  وت صّ 

   لللي م لللا  اليحلللو  وتطلللورر ال لللوا رن والسراسلللا  واسلللتيا ة االت اهلللا  م تت لللة، ياإلضلللا ة إللللم تيلللاد  ال يلللرا

والمسللائ  التللي ت اللة  للي م للا  م لل  ال ررمللة والودالللة ال  ائرللة،  ضلل   عللن تزورللد ل  للة م لل  ال ررمللة والودالللة 



 

وعا  ال  ائرة يالم اوار  والتوتر ا  ياةن المسلائ  التلي رلتن م اقالتوا  لي الملؤتمرا ، وت لدرن م ترحلا  لموضل

 أ ر  رمرن إدرا وا عتم ير امج عم  المؤتمرا  ال ح ة.

 تعميق الصور
  ا ل من ال تسة التحضرررة األولم لتم تد   الصورة االولى:

 طتل لتمااررة  ي الم تد  082الصور  الثا رة: مؤسسة قطر تت   
 

 

 

 -ا توم-


