
 

 "ميثاق العمل اإلنساني لمشباب" تعمن خالليا

 اإلنسانية العالمية بإسطنبول القمة تشارك في  روتا

 

جمسات في عدد من )روتا(  تشارك مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا :2102ايو م 22الدوحة، 
لقمة ا، خالل العالمية لمعمل اإلنسانيجيود المشاركة الشباب فى النقاش التي تركز عمى قضية 

 .الجاريمايو  22و 22يومي  ةتركيالإسطنبول مدينة تستضيفيا التي  ،العالمية األولىاإلنسانية 
 

 خالل القمةكممة  السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة روتا،يمقي ومن المنتظر أن 
أنحاء بجميع لتحديات اإلنسانية الممحة ا مواجيةفييا الحاجة لتوسيع مشاركة الشباب في  تناولي

مشاركتو في جمسة خاصة بعنوان "تطوير العمل اإلنساني من الشباب  عمى ىامش ،العالم
من مختمف أنحاء  المسؤولين الحكوميينالدولية و  الشخصياتنخبة من كبار  بحضور ،وألجميم"

، في دولة قطرسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية عمى رأسيم و  ،العالم
 البريطاني. د فيميب ىاموند، وزير الخارجيةوالسي

 
األولى النسخة : "إنني أتطمع لممشاركة في قائالً انعقاد القمة الدولية ح قبل قد صرّ المناعي وكان 

تركز عمى مشاركة الشباب بادرات روتا التي مبتقديم لعالمية، حيث أتشرف امن القمة اإلنسانية 
 . "المرموقةالعالمية ىذه القمة فعاليات  ي ضمنحول العمل اإلنسانفي النقاش العالمي 

 
في و وخططالعمل اإلنساني سياسات سيضعون الذين  ،الغدوأضاف: "شباب اليوم ىم قادة 

الجيود الدولية في بأدوار قيادية  لالضطالع تمكينيمالعالم زعماء يقتضي من وىو ما ، المستقبل
 ".لمعمل اإلنساني

 
اإلنسانية في القمة تشارك "روتا"  مؤسسة منري، وىي متطوعة سارة األنصات عّمقمن جيتيا، 

ن التي تمكّ راسخة السس إرساء األروتا في لمغاية بمساىمة سعيدة إنني : "المرتقبة بقولياالعالمية 
جيود بفضل و في ىذا الحدث، ومناقشة القضايا اإلنسانية العالمية. من المشاركة لشباب ا

دور فاعل والقيام بإليصال صوتنا والتعبير عن آرائنا، ة ا الفرص، أتيحت لنومبادراتيا المؤسسة
أن ب ناعممبعدما  ةسعادفي غاية القد كنا و . والتصدي ليا التحديات اإلنسانيةمواجية في 



 

 ،العالميةاإلنسانية في تشكيل نتائج القمة فاعاًل ا دورً تؤدي و كبيرة،  ةأىميتحظى بمشاركتنا 
 ".ة العمل اإلنسانيأجندجدول والمساىمة في رسم 

 
الذي أطمقتو روتا خالل المشاورات  ،"لمشباب ل اإلنسانيلعما "ميثاقأن اإلشارة إلى جدر وت

اجتماع الجمعية العامة خالل كاقتراح  كان قد ُطِرح   ،2102الشبابية لمقمة اإلنسانية العالمية 
 .وليةعدد من المنظمات الدلألمم المتحدة العام الماضي، وتبنتو 

 
مباور" إمن المبادرات اليادفة إلى تمكين الشباب، من بينيا مؤتمر "عدًدا انت "روتا" قد أطمقت وك

آرائيم بشأن يعبرون من خاللو عن منبًرا  مشبابلليتيح  2112عام في  الشبابي، الذي انطمق
 القضايا العالمية، وتمكينيم من القيام بأدوار نشطة في بناء مجتمعاتيم.

 
تنظميا "قطر الخيرية" حول الجمسة التي  المناعيسيدير اإلنسانية العالمية،  لقمةوعمى ىامش ا

 بعد الصراع".ما  مناطقب"دور التعميم فى تعزيز المصالحة االجتماعية 
 

مستديرة بعنوان  طاولةعمى  جمسة نقاش وحوار ،خالل اليوم األول من القمة ،يحضرسكما 
الشباب في العمل سبل مشاركة ب تتعمق، اإلنساني"التطوع في خدمة العمل  الشباب المؤثرون:"

ومجمس  ،برنامج األمم المتحدة لممستوطنات البشريةو  ،روتابالتعاون بين مؤسسة  ُتقام، اإلنساني
مركز السيد سمطان بركات، مدير األبحاث في  يايتحدث فيالتي و شباب بمدية إسطنبول، 

 .نجز الدوحةبروك
 
مشباب"، الذي ل"ميثاق العمل اإلنساني عمى  مراسم التوقيع الرسمي اليوم الثاني من القمةيشيد و 

المشاورات  ثمرةىذا الميثاق ُيّعُد الشباب في العمل اإلنساني العالمي. و شروط مشاركة سيحدد 
شير  خالل ،قطرية، الدوحةالشبابية لمقمة اإلنسانية العالمية، التي استضافتيا روتا بالعاصمة ال

 سبتمبر الماضي.
 

منظمة األمين العام ل، بان كي مونالسيد رعاية تحت تقام وتيدف القمة اإلنسانية العالمية، التي 
 ،وصّناع القرار ،المنظمةإلى تأمين منصة لمتواصل بين الدول األعضاء في ألمم المتحدة، ا

https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj698zehevMAhUL5xoKHY9xD4sQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Far%2Fabout%2Fcenters%2Fdoha&usg=AFQjCNEh6gabSRgfnhJsQSIUCapf4KyDCA&sig2=bA0u6B6xLDI8iWBULju_tw&bvm=bv.122448493,d.d2s
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj698zehevMAhUL5xoKHY9xD4sQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Far%2Fabout%2Fcenters%2Fdoha&usg=AFQjCNEh6gabSRgfnhJsQSIUCapf4KyDCA&sig2=bA0u6B6xLDI8iWBULju_tw&bvm=bv.122448493,d.d2s
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj698zehevMAhUL5xoKHY9xD4sQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Far%2Fabout%2Fcenters%2Fdoha&usg=AFQjCNEh6gabSRgfnhJsQSIUCapf4KyDCA&sig2=bA0u6B6xLDI8iWBULju_tw&bvm=bv.122448493,d.d2s


 

األساسية الخمس الواردة في جدول  سؤولياتبالمالنيوض لبحث سبل  ؛وممثمي المجتمع المدني
 أعمال القمة.

 
 -انتهى-

 
 نبذة عن روتا

تتميز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( بأنيا منظمة غير ربحية دشنتيا سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني في 
ة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بمدينة الدوحة، قطر. ونظرًا لعمل "روتا" تحت رعاي 2112شير ديسمبر 

ل بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعم
لم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى استمرار التعميم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العا

 عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

    ia.orgwww.reachouttoasلمزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى 
ست مؤسسة قطر سنة الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو. تأسّ 

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0222
 .رئاسة مجمس إدارتيا

شاء قطاع لمتعميم يجذب تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إن
ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى 

يضاً المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أ
 .في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qa لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
 

http://www.reachouttoasia.org/
http://www.qf.org.qa/

