
 
 

 

 تشارك في فعاليات المنتدى العالمي لالبتكار االجتماعي واألخالقياتأيادي الخير نحو آسيا 

 روتا تطرح رؤيتها لدور الشباب في التحديات االجتماعية

 

مؤسسة أيادي الخير نحو أسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية  شاركت: 5102 نوفمبر 11 ، قطر،الدوحة
والذي أقيم في مدينة جنيف السويسرية في الفترة من  ،ي فعاليات المنتدى العالمي لالبتكار االجتماعي واألخالقياتف ،المجتمع
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المنظم الرئيسي لممنتدى،  ،من قبل مؤسسة هوريو االجتماعية ،روتاعيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة عي السيد وقد د  
 فكارهم ورؤاهم.أبة من المتحدثين العالميين الذين أثروا جمسات المنتدى بآرائهم و كوكلى إلينضم 

عرض المناعي رؤية مؤسسة روتا لدور الشباب في التحديات االجتماعية التي تزداد صعوبة كل يوم وفي كل  ،وخالل كممته
بل تتوسع لتشمل التغيرات المناخية  ،حةن تمك التحديات ال تشتمل فقط عمى الصراعات والنزاعات المسمأأوضح مكان، حيث 

 التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي لإلنسانية.

مكانية االعتماو  يمانها بأن ا  د عميهم في مواجهة تمك التحديات، و أوضح عيسى المناعي مدى ثقة روتا في قدرات الشباب وا 
تركز بقوة عمى تطوير الشباب من خالل روتا أن  اختارت" :حيث قال ،التعميم هو الخطوة األهم في تطوير تمك القدرات

 "أن حرمان شاب من التعميم هو حرمان لممجتمع كمه من التقدم". :وأضاف ،التعميم"

من خالل  ،تقوم عمى أساس متين ،بناء مجتمعات متماسكةوالتي ترتكز عمى  ،الرؤية العامة لمؤسسة روتاالمناعي  شرحكما 
وأن تمك الرؤية مستمدة من رؤية مؤسسة قطر  ،في مجال التعميم وخاصة ،تنمية المجتمعالمبادرات التي تولي اهتماًما فائًقا ب

طالقها ليكون عنصرًا فعااًل في مجتمعه  .التي تسعى الى تنمية قدرات اإلنسان وا 

وشاركناهم  لشبابى الإ زمام المبادرة أعطينانتائج رائعة حين  استطعنا تحقيق"أننا في روتا  :واختتم عيسى المناعي كممته قائالً 
 ."ولم يخذلونا في أي وقت من األوقاتالمسؤوليات بعض 

ربحية، الالمنتدى العالمي لالبتكار االجتماعي واألخالقيات هو منتدى سنوي تدعى إليه أهم المنظمات غير يذكر أن 
 011الثانية بمشاركة أكثر من ، ورواد العمل االجتماعي حول العالم. وقد عقد المنتدى هذا العام لممرة والشخصيات المؤثرة



 
 

 31جمسة. كما شهد المنتدى تغطية إعالمية عالمية بمشاركة أكثر من  01شاركوا في حوالي  اً متحدث 31منظمة غير ربحية، و
 .اً إعالمي

 -انتهى-

 لممزيد من المعمومات اإلعالمية وطمبات المقابالت الصحفية يرجى التواصل مع:

 محمد أبوسميمة

 غرايمينغ

 4898 5019 00974جوال: 

 mohamed.abuslima@grayling.comالبريد اإللكتروني: 

 

 نبذة عن روتا

حمد الشيخة المياسة بنت  دشنتها سعادةمنظمة غير ربحية  بأنهامؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(  تتميز
تحت رعاية مؤسسة  "روتا"نظرًا لعمل و . الدوحة، قطرمدينة ب 3112ديسمبر شهر في  بن خميفة آل ثاني

قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنها تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيه االبتدائية والثانوية، 
ة آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في المناطق وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمي
إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى  "روتا"المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى 

 التعميم الذي يحتاجونه ليتمكنوا من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير مجتمعاتهم.

  ة أيادي الخير نحو آسيا ي رجى زيارة:لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول مؤسس
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 نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 
رفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى اقتصادها المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد مع

  دولة قطر والعالم بأكممه.

الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتها.

تحقيق مهمتها االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل تمتزم مؤسسة قطر ب
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 

نولوجيا عن طريق المهارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتك
استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور 

 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
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