
 تحت رعاية جمعية قطر الخيرية وبمشاركة مبادرة الفاخورة

 روتا تناقش تحديات وفرص التعليم في األزمة السورية

 

شارك السيد عيسى المناعي، المدير لمتنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو  :5102ديسمبر  27الدوحة، قطر، 
تواجو التي التحديات التعميمية  مناقشة في سيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعآ

 05- 01الفترة من  خاللالسنوي الرابع الذي انعقد  "وطن"الشعب السوري، وذلك خالل مؤتمر منظومة 
 .قطر الخيرية في رعايتومنظمة وتساىم  مدينة إسطنبول التركيةب 5102ديسمبر 

 
يمانًا من  طالقيا ليكون عضوًا فاعاًل برسالة مؤسسة قطر التي تسعى إلى تنمية  "روتا"وا  قدرات اإلنسان وا 

 .المؤسسة بكل ما يختص بالتعميم ومد يد العون لألماكن والمناطق األكثر احتياجاً  يتمومبتكرًا في المجتمع، ت
 وتدعم مؤسسة روتا أىداف مؤسسة قطر عبر إطالق طاقات القادة الشباب لبناء مجتمعات قوية ومستدامة.

 
ثم تبادل الحضور حمقات  ،أيام، بكممات السادة الضيوف وتكريم الرعاة 3لذي استمر لمدة وافتُِتح المؤتمر، ا

 ،والمجوء إلى تركيا ،يات العمل اإلنسانيو وأول ،النقاش المختمفة التي تختص بتحديات التعميم في سوريا
ة التحديات وتوسيع مصادر العيش وغيرىا. وعقدت العديد من ورش العمل التي تيدف إلى تحديد ومواجي

 .عمى ىامش المؤتمر التي يعاني منيا الشعب السوري من أجل العيش والعمل والتعميم
 

والسيد ؛ عي، المدير التنفيذي لمؤسسة روتاقد وجيت الدعوة إلى السيد عيسى المنا "وطن"وكانت منظومة 
 ،في ورشة عمل التعميم كةلممشار  لتعميم فوق الجميعمؤسسة امدير مبادرة الفاخورة التابعة ل ،فاروق بورني

والذي  ،جل تنفيذ مشروع "التعميم في األزمات"أوالتي تيدف إلى الوصول ألفضل اآلليات والمناىج من 
 ألف طفل.  011ويستفيد منو  ،معمم 2111يستيدف تدريب 

 



ال ىم أولويات روتا مساعدة األطفأن موقد عّمق عيسى المناعي عمى مشاركة روتا في المؤتمر قائاًل:"
عمى ىويتيم  والحفاظوالشباب لمحصول عمى تعميم جيد بما يضمن استمرار بناء قدرات ىؤالء الشباب 

ونحن ىنا اليوم لنؤكد عمى استمرار دعمنا لمشعب السوري الشقيق في الحصول عمى أبسط حقوقو  .السممية
براثن ىذه األزمة اإلنسانية اإلنسانية في التعميم، ولنساىم في إنقاذ مستقبل ىؤالء األطفال والشباب من 

 العنيفة".
 

القرار في مؤسسات  وصناعمشارك من قادة  321وكان المؤتمر قد عقد تحت شعار "معا" بمشاركة حوالي 
في الداخل السوري وحول العالم، من أجل مناقشة التحديات التي تواجو الشعب السوري  المجتمع المدني

 ومحاولة إيجاد حمول مبتكرة لمواجية ىذه التحديات.
 

 -انتهى-
 

 للمزيد من المعلومات اإلعالمية وطلبات المقابالت الصحفية يرجى التواصل مع:
 محمد أبوسميمة

 غرايمينغ
 4898 5019 00974جوال: 

 mohamed.abuslima@grayling.comريد اإللكتروني: الب
 

 نبذة عن روتا

تتميززززز مؤسسززززة أيززززادي الخيززززر نحززززو آسززززيا )روتززززا( بسنيززززا منظمززززة غيززززر ربحيززززة دشززززنتيا سززززعادة الشززززيخة المياسززززة بنززززت حمززززد بززززن 
بمدينززززة الدوحززززة، قطززززر. ونظززززرًا لعمززززل "روتززززا" تحززززت رعايززززة مؤسسززززة قطززززر لمتربيززززة  5112ير ديسززززمبر خميفززززة آل ثززززاني فززززي شزززز

والعمزززززوم وتنميزززززة المجتمزززززع، فينيزززززا تمتززززززم بتزززززوفير التعمزززززيم عمزززززى مسزززززتوس عزززززال بمرحمتيزززززو االبتدائيزززززة والثانويزززززة، وتشزززززجيع إرسزززززاء 
التعمزززززيم فزززززي المنززززاطق المنكوبزززززة فزززززي أنحزززززاء  العالقززززات بزززززين المجتمعزززززات، وخمزززززق بيئززززة تعميميزززززة آمنزززززة والعمزززززل عمززززى اسزززززتمرار
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آسزززززيا وفزززززي جميزززززع أنحزززززاء العزززززالم. وتسزززززعى "روتزززززا" إلزززززى تزززززسمين حصزززززول الشزززززباب والصززززز ار عمزززززى التعمزززززيم الزززززذي يحتاجونزززززو 
 ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

    www.reachouttoasia.orgلمزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

 نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسزززة قطزززر لمتربيزززة والعمزززوم وتنميزززة المجتمززززع مؤسسزززة خاصزززة غيزززر ربحيزززة تزززدعم دولززززة قطزززر فزززي مسزززيرة تحزززول اقتصززززادىا 
يعزززود بزززالنفع عمزززى دولزززة قطزززر والعززززالم  المعتمزززد عمزززى الكربزززون إلزززى اقتصزززاد معرفززززي مزززن خزززالل إطزززالق قزززدرات اإلنسزززان، بمززززا

  بسكممو.

الشزززيم حمزززد بزززن خميفزززة آل ثززززاني،  بمبزززادرةر كريمزززةر مززززن صزززاحب السزززمو األميزززر الوالزززد 0992تسّسسزززت مؤسسزززة قطزززر سزززنة 
   وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تعمززززيم، والبحززززوث والعمززززوم، وتنميززززة المجتمززززع مززززن خززززالل إنشززززاء تمتزززززم مؤسسززززة قطززززر بتحقيززززق ميمتيززززا االسززززتراتيجية الشززززاممة لم
قطززززززاع لمتعمززززززيم يجززززززذب ويسززززززتقطب أرقززززززى الجامعززززززات العالميززززززة إلززززززى دولززززززة قطززززززر لتمكززززززين الشززززززباب مززززززن اكتسززززززاب الميززززززارات 
والسززززموكيات الضزززززرورية القتصزززززادر مبنزززززيت عمزززززى المعرفزززززة. كمزززززا تززززدعم االبتكزززززار والتكنولوجيزززززا عزززززن طريزززززق اسزززززتخالص الحمزززززول 

كزززززرة مزززززن المجزززززاالت العمميزززززة األساسزززززية. وتسزززززيم المؤسسزززززة أيضزززززًا فزززززي إنشزززززاء مجتمزززززع متطزززززّور وتعزيزززززز الحيزززززاة الثقافيزززززة المبت
 .والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 

http://www.reachouttoasia.org/

