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 موضوع السالم في الدوحة الشهر المقبل يناقشونأكبر مؤتمر شبابي في المنطقة  وممثم

 

 اً عام 62إلى  71 من الشباب الذين تتراوح أعمارىم تستعد مجموعة من: 8102فبراير  82 -الدوحة، قطر 
الذي تنظمو أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، عضو مؤسسة قطر لمتربية  "،6172إمباور مؤتمر " لممشاركة في

مقيام بأدوار نشطة في بناء مجتمعاتيم ل وُيعدىم الشباب يقودهمؤتمر أول وىو والعموم وتنمية المجتمع، 
 .لقضايا العالميةا ومناقشة

إمباور  الشبابية اليوم أنلجنة التخطيط  كشفتقد الشباب. و  يتوجو إلىأنو  هىذا المؤتمر عن غير  يتميز
الثة المحاور الث وسيغطي سينطمق ىذا العام تحت شعار "تنمية الشباب من أجل مجتمعات سممية"،  6172

 تعمم الخدمة والمواطنة العالمية.و  الشخصية: القيادة الرئيسة لمؤتمر إمباور وىي

يوم أعضاء المجنة حيث تمقى  ،بوعىذا االس 6172وأعمنت المجنة عن واجباتيا الرسمية في تنظيم إمباور 
يذا ب االرتقاءأفضل السبل إلجراء مقابالت مع الممثمين وتمكينيم من  حول عال عمى مستوى اً تدريباالحد 

الذين سجموا لحضور  مقابالت مع القادة الشبابثنين اإلأجريت يوم كما الحدث السنوي إلى آفاق جديدة. 
 .ممن تقدموا لممشاركة في المؤتمر 7711من بين  شابًا وفتاة 021الختيار  6172 إمباور

يا بتمكين وذلك في سياق التزام ،عمى التوالي السابع لمعامإمباور مؤتمر  أيادي الخير نحو آسيا )روتا( تنظمو 
، وذلك بما ومستدامة في قطر والمنطقة متماسكةبناء مجتمعات الشباب ومساعدتيم عمى لعب دور فاعل في 

عداده لتسمم  يتماشى مع رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى تعزيز التنمية االجتماعية وصقل ميارات الشباب وا 
 أدوار قيادية مستقباًل. 
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وأثناء المناقشات التحضيرية التي أجريت ىذا األسبوع، قالت سمية الشريف، أحد أعضاء لجنة التخطيط 
السعادة بيذه المشاركة. يساعدنا اية غوأنا في  ،لتي أشارك فييا في إمباورالشبابية: "ىذه ىي السنة الثالثة ا

 إمباور في التواصل مع المجتمع، ويعد موضوع ىذا العام ذو أىمية كبيرة لنا جميعًا."

سمسمة طويمة من حمقة في  شعار ىذا العام "تنمية الشباب من أجل مجتمعات سممية" سيكون ضمنو 
إمباور،  سمحتالمواضيع الميمة، حيث يبذل القادة الشباب جيودًا عظيمة لكي يكون ليا تأثير فعال. وقد 

إعالن "و ،"إعالن شباب مجمس التعاون الخميجي" ظيور مبادرات شبابية ىامة مثلبفي السنوات األخيرة، 
قامت صاحبة والتي  إمباور العام الماضي،الذي تمخض عن مؤتمر  ،"تمكين الشباب من خالل الرياضة

طالقوالشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس روتا،  السعادة  .6170في عام   بتوقيعو وا 

لقد من اهلل عمينا في قطر بنعم كثيرة، نحمد هلل  روتا: "في وقال السيد عبداهلل البكري، مدير تنمية المجتمع 
عمييا. ومن منطمق واجبنا نحو المجتمع المحمي والدولي ىو التفكير نحو اتاحة منصة لمشباب لمتواصل 

وتبادل المعرفة والخبرات من اجل الوصول ألفضل الممارسات اإليجابية من اجل مجتمعات سميمة؛ وىذا ىو 
 ".٥١٠٢ إمباورما نيدف اليو من خالل 

جتذب المؤتمر اوقد المنطقة. سائر أرجاء من قطر و  ،المؤتمر المئات من الشباب يستقطبومن المتوقع أن 
السابقة قادة ومجموعات من الشباب من مختمف أنحاء دول مجمس التعاون الخميجي ولبنان  في السنوات

 واليند والواليات المتحدة والمممكة المتحدة.

خالل مؤتمر صحفي رفيع المستوى مطمع حول المؤتمر يتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل ومن المتوقع أن 
 الشير المقبل.

أو لالشتراك اضغط هنا:  EMPOWER2015#عمى تويتر باستخدام  المناقشاتانضم إلى 
2015-details/empower-http://www.reachouttoasia.org/en/event 

 

http://www.reachouttoasia.org/en/event-details/empower-2015
http://www.reachouttoasia.org/en/event-details/empower-2015
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 -نتهى ا -

 

  :الرجاء التواصل مع، لمزيد من التفاصيل واالستفسارات الصحفية

 ياسمين شحاتو

 شركة غرايمينغ لمعالقات العامة 

 01022267021 جوال:

 ata@grayling.comyasmin.sheh بريد الكتروني:

 

 نبذة عن روتا

بالدوحة، قطر عمى يد صاحبة السعادة  6112إن مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر 
لعمل روتا تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير  الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظراً 

التعميم عمى مستوى عالي بمرحمتيو االبتدائي والثانوي، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى 
في جميع أنحاء العالم. تسعى روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم استمرار التعميم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا و 

 الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

  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 اقتصادىا المعتمد عمى الكربون 
  بأكممو.إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم 

mailto:yasmin.shehata@grayling.com
http://www.reachouttoasia.org/
http://www.reachouttoasia.org/
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الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 7002تأّسست مؤسسة قطر سنة 
   الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

جتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية الم
 ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة.

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

 

 


