تحت رعاية جمعية قطر الخيرية وبمشاركة مبادرة الفاخورة

روتا تناقش تحديات وفرص التعليم في األزمة السورية

الدوحة ،قطر 27 ،ديسمبر  :5102شارك السيد عيسى المناعي ،المدير لمتنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو
آ سيا (روتا) ،عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع في مناقشة التحديات التعميمية التي تواجو
الشعب السوري ،وذلك خالل مؤتمر منظومة "وطن" السنوي الرابع الذي انعقد خالل الفترة من 05- 01
ديسمبر  5102بمدينة إسطنبول التركية وتساىم منظمة قطر الخيرية في رعايتو.
ال
وايمانًا من "روتا" برسالة مؤسسة قطر التي تسعى إلى تنمية قدرات اإلنسان واطالقيا ليكون عضوًا فاع ً
ومبتك ًار في المجتمع ،تيتم المؤسسة بكل ما يختص بالتعميم ومد يد العون لألماكن والمناطق األكثر احتياجًا.
وتدعم مؤسسة روتا أىداف مؤسسة قطر عبر إطالق طاقات القادة الشباب لبناء مجتمعات قوية ومستدامة.
وافتُتِح المؤتمر ،الذي استمر لمدة  3أيام ،بكممات السادة الضيوف وتكريم الرعاة ،ثم تبادل الحضور حمقات
النقاش المختمفة التي تختص بتحديات التعميم في سوريا ،وأولويات العمل اإلنساني ،والمجوء إلى تركيا،
وتوسيع مصادر العيش وغيرىا .وعقدت العديد من ورش العمل التي تيدف إلى تحديد ومواجية التحديات
التي يعاني منيا الشعب السوري من أجل العيش والعمل والتعميم عمى ىامش المؤتمر.
وكانت منظومة "وطن" قد وجيت الدعوة إلى السيد عيسى المناعي ،المدير التنفيذي لمؤسسة روتا؛ والسيد
فاروق بورني ،مدير مبادرة الفاخورة التابعة لمؤسسة التعميم فوق الجميع لممشاركة في ورشة عمل التعميم،
والتي تيدف إلى الوصول ألفضل اآلليات والمناىج من أجل تنفيذ مشروع "التعميم في األزمات" ،والذي
يستيدف تدريب  2111معمم ،ويستفيد منو  011ألف طفل.

وقد عمّق عيسى المناعي عمى مشاركة روتا في المؤتمر قائالً":من أىم أولويات روتا مساعدة األطفال
والشباب لمحصول عمى تعميم جيد بما يضمن استمرار بناء قدرات ىؤالء الشباب والحفاظ عمى ىويتيم
السممية .ونحن ىنا اليوم لنؤكد عمى استمرار دعمنا لمشعب السوري الشقيق في الحصول عمى أبسط حقوقو
اإلنسانية في التعميم ،ولنساىم في إنقاذ مستقبل ىؤالء األطفال والشباب من براثن ىذه األزمة اإلنسانية
العنيفة".
وكان المؤتمر قد عقد تحت شعار "معا" بمشاركة حوالي  321مشارك من قادة وصناع القرار في مؤسسات
المجتمع المدني في الداخل السوري وحول العالم ،من أجل مناقشة التحديات التي تواجو الشعب السوري
ومحاولة إيجاد حمول مبتكرة لمواجية ىذه التحديات.
-انتهى-

للمزيد من المعلومات اإلعالمية وطلبات المقابالت الصحفية يرجى التواصل مع:
محمد أبوسميمة
غرايمينغ
جوال00974 5019 4898 :
البريد اإللكترونيmohamed.abuslima@grayling.com :

نبذة عن روتا
تتمي ززز مؤسس ززة أي ززادي الخي ززر نح ززو آس ززيا (روت ززا) بسني ززا منظم ززة غي ززر ربحي ززة دش ززنتيا س ززعادة الش ززيخة المياس ززة بن ززت حم ززد ب ززن
خميف ززة آل ثز ززاني فز ززي ش ز زير ديس ززمبر  5112بمدينز ززة الدوحز ززة ،قطز ززر .ونظز ز اًر لعمز ززل "روتز ززا" تحز ززت رعاي ززة مؤسسز ززة قطز ززر لمتربيز ززة
والعمز ززوم وتنميز ززة المجتمز ززع ،فينيز ززا تمتز زززم بتز ززوفير التعمز ززيم عمز ززى مسز ززتوس عز ززال بمرحمتيز ززو االبتدائيز ززة والثانويز ززة ،وتشز ززجيع إرسز ززاء
العالقز ززات بز ززين المجتمعز ززات ،وخمز ززق بيئز ززة تعميميز ززة آمنز ززة والعمز ززل عمز ززى اسز ززتمرار التعمز ززيم فز ززي المنز ززاطق المنكوبز ززة فز ززي أنحز ززاء

آس ز ززيا وف ز ززي جمي ز ززع أنح ز ززاء الع ز ززالم .وتس ز ززعى "روت ز ززا" إل ز ززى ت ز ززسمين حص ز ززول الش ز ززباب والصز ز ز ار عم ز ززى التعم ز ززيم ال ز ززذي يحتاجون ز ززو
ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.
لمزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارةwww.reachouttoasia.org:
نبذة عن مؤسسة قطر
مؤسس ززة قط ززر لمتربي ززة والعم ززوم وتنمي ززة المجتم ززع مؤسس ززة خاص ززة غي ززر ربحي ززة ت ززدعم دول ززة قط ززر ف ززي مس ززيرة تح ززول اقتص ززادىا
المعتم ززد عم ززى الكرب ززون إل ززى اقتص ززاد معرف ززي م ززن خ ززالل إط ززالق ق ززدرات اإلنس ززان ،بم ززا يع ززود ب ززالنفع عم ززى دول ززة قط ززر والع ززالم
بسكممو.
تسسس ززت مؤسس ززة قط ززر س ززنة  0992بمب ززاد ررة كريمز ز رة مزززن ص ززاحب الس ززمو األمي ززر الوال ززد
ّ

الش ززيم حم ززد ب ززن خميف ززة آل ث ززاني،

وتتولى صاحبة السمو الشيخة مو از بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتز زززم مؤسسز ززة قطز ززر بتحقيز ززق ميمتيز ززا االسز ززتراتيجية الشز ززاممة لم تعمز ززيم ،والبحز ززوث والعمز ززوم ،وتنميز ززة المجتمز ززع مز ززن خز ززالل إنشز ززاء
قط ز ززاع لمتعم ز ززيم يج ز ززذب ويس ز ززتقطب أرق ز ززى الجامع ز ززات العالمي ز ززة إلز ز ززى دول ز ززة قط ز ززر لتمك ز ززين الش ز ززباب م ز ززن اكتس ز ززاب الميز ز ززارات
والسز ززموكيات الضز ززرورية القتصز ز ر
زي عمز ززى المعرفز ززة .كمز ززا تز ززدعم االبتكز ززار والتكنولوجيز ززا عز ززن طريز ززق اسز ززتخالص الحمز ززول
زاد مبنز ز ت
المبتك ز زرة م ز ززن المج ز ززاالت العممي ز ززة األساس ز ززية .وتس ز ززيم المؤسس ز ززة أيضز ز زاً ف ز ززي إنش ز ززاء مجتم ز ززع متط ز ز ّزور وتعزي ز ززز الحي ز ززاة الثقافي ز ززة
والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

