
 
 

 

 بعد نجاحها في استضافة المشاورات الشبابية للقمة اإلنسانية العالمية

 اعالمي   نسانيةواإل  روتا تشارك في وضع الخطط والرؤى لمواجهة التحديات االجتماعية

 

)روتا(، عضو مؤسسة قطر  آسيا نحو الخير أيادي أصبحت مؤسسة :2105 نوفمبر 25الدوحة، قطر، 
المؤسسات والهيئات العالمية العاممة في مجال التنمية االجتماعية تقدير ، محط لمتربية والعموم وتنمية المجتمع

والمشروعات اإلنسانية، خاصة بعد النجاح الرائع الذي حققته في استضافة المشاورات الشبابية لمقمة اإلنسانية 
 العالمية مؤخرًا.

 خالل ،برلين ،روتا مع منظمات األمم المتحدة في االجتماع الذي عقد في العاصمة األلمانيةوقد شاركت 
مناقشة التقرير الشامل الذي يضم المقترحات الخاصة بالقمة اإلنسانية العالمية ل ،شهر سبتمبر الماضي

وصيات النهائية التي . وقد تضمن ذلك التقرير التالعام القادم في مدينة إسطنبول التركيةإقامتها المزمع 
 ،الدوحة ،والتي استضافتها روتا بالعاصمة القطرية ،صدرت عن المشاورات الشبابية لمقمة اإلنسانية العالمية

 قبل هذا االجتماع.

طالق طاقات وقدرات القادة الشباب لبناء مجتمعات  وتدعم مؤسسة روتا أهداف مؤسسة قطر عبر تمكين وا 
لتتوافق مع ركائز التنمية  ،إعادة تشكيل المنظومة الشبابية وخدمة المجتمع قوية ومستدامة، ومساعدتهم في

 .0202االقتصادية واالجتماعية في رؤية قطر الوطنية 
في اجتماعات جنيف التي عقدت  حيث شاركت ،في دعم وتمكين الشبابمشاركتها العالمية  روتااستكممت و 

ن الشباب من خالل توفير احتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم أكتوبر الماضي لمناقشة المبادرات المقدمة لتمكي
دعم الشباب. تشكيل تحالف عالمي لب الخاص قتراحويأتي اجتماع جنيف ليعطي الفرصة لمناقشة اال الفعالة.

قميمية وعالمية خبرة مثمت مشاركة روتا في تمك المناقشات إضافة قوية خاصة لما تمتمكه من  قدو  محمية وا 
 الشباب.في دعم وتمكين 



 
 

عمى هذا االهتمام  ،)روتا( آسيا نحو الخير أياديالسيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة  عمقو 
روتا شريكا رئيسيًا فيما يتعمق بالعمل اإلنساني عمى كل أصبحت " قائاًل: العالمي بما تقدمه المؤسسة

هذا االهتمام العالمي بما تقدمه روتا من مساهمات وأفكار ومبادرات و المستويات المحمية واإلقميمية والدولية، 
 نسير عمى الطريق الصحيح لتطوير وتنمية اإلنسان".أننا يدل عمى 

دى المجتمع الدولي، ل اً رؤية روتا التي ترتكز عمى االهتمام بالتعميم وتمكين الشباب صدى قويتجد " :وأضاف
 من الصراعات والنزاعات في العالم". تضرراً تتعامل مع أكثر المناطق  هاخاصة وأن

 شاب 022 منأكثر والتي شارك فيها  ،العالميةاستضافت المشاورات الشبابية لمقمة اإلنسانية قد روتا وكانت 
 المتحدة لألمم الرئيسية المجموعة، بالتعاون مع دولة 10 من عاماً  02و 81 بين أعمارهم تتراوح ممن وفتاة
 مؤتمرجزءًا رئيسًا من أجندة  إلى عدد من التوصيات شكمت الشباب هؤالء خُمص حيث، والشباب فالطلأل

 كي بان السيد المتحدة لألمم العام باألمين الخاص التقرير في إدماجها عن فضالً  ،العالميةالقمة اإلنسانية 
 .مون

 -انتهى-

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

 سميمة محمد أبو
 غرايمينغ
 4898 5019 974+جوال: 

  mohamed.abuslima@grayling.comبريد إلكتروني: 
 

 نبذة عن روتا
بالدوحة، قطر، عمى يد  0222مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( هي منظمة غير ربحية بدأ العمل بها في ديسمبر 

صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية 

mailto:mohamed.abuslima@grayling.com


 
 

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

روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم الذي يحتاجونه ليتمكنوا من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير 
 مجتمعاتهم.

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

 
 نبذة عن مؤسسة قطر

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

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 8992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
   صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتها.

لمجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية ا
يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسموكيات الضرورية القتصاد 
مبني عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 

تسهم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة و 
 .لممجتمع

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