
    
 

 

  القمة اإلنسانية العالميةتحت مظلة 
 المشاورات الشبابية األولى  مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا تستضيف

 العالم يلتقون لبحث القضايا اإلنسانية العالميةشاب وفتاة من حول  011
 

تستضيف مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر : 5102يوليو  14الدوحة، قطر، 
مظمة القمة اإلنسانية العالمية التابعة في إطار لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، المشاورات الشبابية األولى 

رك في ىذه ويشامن شير سبتمبر القادم بالدوحة.  والثانيلمنظمة األمم المتحدة والتي ستعقد في األول 
نحو عامًا، ويشارك من دولة قطر  01و 01تتراوح أعمارىم بين من شباب العالم الذين  011نحو المشاورات 

 شابًا وفتاة. 21
 

عقد مؤتمر القمة اإلنسانية العالمية بغرض إلى بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، السيد وقد دعا 
ستجابة واالستعداد لمكوارث واألزمات، كما تيدف المشاورات الشبابية إلى إعادة صياغة تحسين سبل اال

حيث سيتم جمع آراء الشباب من جميع أنحاء ، سيما اإلنسانية الشباب في القضايا العالمية المشاركة مفيوم 
المشاورات الشابية األولى العالم حول الحمول والتحديات المتعمقة بالقضايا العالمية اإلنسانية الشائكة. وفي 

لمتحدة اتقرير األمم إلى  ينالتي ستعقد في الدوحة في سبتمبر القادم سيتم رفع مقترحات الشباب المشارك
عام في الالسنوي فضاًل عن رفعيا لتشكل جزءًا من القمة اإلنسانية العالمية التي ستعقد في إسطنبول بتركيا 

5102. 
 

 وقدرات إطالق طاقاتر بعوذلك  ،أىداف مؤسسة قطر متدعمؤسسة قطر، فإن مؤسسة روتا في كعضو 
المنظومة تمكين الشباب إلى إعادة تشكيل  خاللمن القادة الشباب لبناء مجتمعات قوية ومستدامة. وتيدف 

 .5101وطنية وخدمة المجتمع لتتوافق مع ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية في رؤية قطر ال الشبابية



    

 
ويقول السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة روتا: "تؤمن روتا بأىمية إطالق قدرات الشباب حول 

ات الشبابية ر المشاو باستضافة نفخر ا المحرك األساسي لممشيد العالمي حاليًا، ونحن في روتفيم العالم 
مشاركة شباب واعد وطموح من جميع أنحاء العالم  األولى تحت مظمة القمة اإلنسانية العالمية والتي ستشيد

 .ليعيدوا رسم خطوط األمل والمستقبل بأحالميم وطموحاتيم"
 

ات القضايا اإلنسانية العالمية الشائكة من ر ويضيف المناعي قائاًل: "سيتناول الشباب المشارك في المشاو 
يد، نسعى إلى تعزيز االتفاقات ر الف وجية نظرىم الخاصة، ومن خالل استضافة روتا ليذا الحدث العالمي

دعم المبادرات المتميزة لمشباب، فضاًل عن توفير منصة عالمية لألجيال و الخاصة بالشباب والمراىقين، 
 .في حل القضايا اإلنسانية"القيام بدور فعال أصواتيم و لمتعبير عن القادمة 

 
 05قبل  تم اختيارىمشابًا وفتاة  21عددىم و في المشاورات من دولة قطر  ينجدير بالذكر أن الشباب المشارك

روتا التي تمقت تدريبًا الشباب في مؤسسة ختيار لجنة ، وقد قام بعممية االوفق معايير صارمة 5102يوليو 
 بيذه المسؤولية.لالضطالع مكثفًا 

 
 http://rchout.org/whsزيارة:  يرجى لممزيد من المعمومات 

 

 -انتهى-
 لمزيد من المعلومات واالستفسارات حول اللقاءات الصحفية، يرجى التواصل مع:

 ياسمين شحاتة
 غرايمينغ
 0097433621460جوال: 

  yasmin.shehata@grayling..comبريد إلكتروني: 
 

 نبذة عن روتا

http://rchout.org/whs
mailto:yasmin.shehata@grayling..com


    

بالدوحة، قطر، عمى يد  5112مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر 
صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية 

ر التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفي
وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى  ،والعمل عمى استمرار التعميم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا ،وخمق بيئة تعميمية آمنة

ذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم ال
 مجتمعاتيم.

  لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:
www.reachouttoasia.org 

 نبذة عن مؤسسة قطر
م وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد مؤسسة قطر لمتربية والعمو 

  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.
الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 

   صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.
تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 

طر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة ق
مبني عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 

اث وتمبية االحتياجات المباشرة وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التر 
 .لممجتمع

 
 5102الدوحة،  –المشاورات الشبابية  –نبذة عن القمة اإلنسانية العالمية 

القمة اإلنسانية العالمية ىي مبادرة من السيد بان كي مون، األمين العام لمنظمة األمم المتحدة، حيث تيدف إلى رفع الوعي 
والجاىزية والسرعة االستجابة في أوقات األزمات والكوارث. واستعدادًا لمقمة اإلنسانية العالمية المزمع العالمي بأىمية االستعداد 

لخمق حمول جديدة لمقضايا اإلنسانية المعاصرة، كما  ، فإن القمة ستتعاون مع الشباب5102إنعقادىا في إسطنبول بتركيا عام 
 .5102ئمة لالستجابة لألزمات والكوارث ورفعيا إلى قمة إسطنبول سيتم دمج حمول ومقترحات الشباب في اآلليات القا

 http://rchout.org/whsبرجاء زيارة  –لممزيد من المعمومات حول المشاورات الشبابية 
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