
 
 

 يختتم فعالياته بنجاح 5102إمباور 

 فعاليات أكبر ممتقى لمشباب في الدوحةون ميختتدولة  52شابًا وفتاة من  021

 

اختتمت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر  :5102مارس  28الدوحة، قطر، 
من  01السبت الماضي الموافق ، وذلك يوم 5102فعاليات مؤتمر إمباور لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

سعادة الدكتورة  بحضور ،بمركز طالب جامعة حمد بن خميفة بالمدينة التعميمية حفل الختامأقيم وقد مارس. 
ناصر، عضو مجمس إدارة مؤسسة روتا، والسيد عيسى المناعي، المدير  فالح بنالشيخة عائشة بنت 

 ؤسسة روتا. التنفيذي لم

وقد أطمقت مؤسسة روتا مؤتمر إمباور منذ سبع سنوات، وذلك التزامًا منيا بإعداد الشباب وتأىيميم من أجل 
طالق قدرات الشباب  ،ر لبناء مجتمعات قوية ومستدامةمستقبل أفضل، في سياق سعي مؤسسة قط في وا 

وتساعد ىذه القمة الطالبية عمى تحقيق أىداف مؤسسة قطر في ىذا المجال، من خالل  المنطقة.و قطر 
 تمكين الشباب، وتوعيتو، وتدريبو عمى استالم زمام القيادة في المستقبل.

واستمرت لمدة ثالثة أيام برعاية سعادة  ،مارس الجاريفي الثاني عشر من  وقد انطمقت فعاليات إمباور
شارك في و  الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني، رئيس مجمس مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا.

عامًا، يمثمون  54إلى  03ممن تتراوح أعمارىم ما بين  ،شابًا وفتاة 121حوالي  5102مؤتمر إمباور 
المممكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وسمطنة عمان، ودولة الكويت، ومممكة البحرين، 
وتركيا، وتونس، وليبيا، والجزائر، ومصر، وكمبوديا، وماليزيا، وأذربيجان، والمممكة المتحدة، وىولندا، 



 
 

ن، وأثيوبيا، وكندا، والواليات المتحدة األمريكية، وقيرغيزستان، وبوليفيا، وسيريالنكا، إلى جانب واليونا
 المشاركين من دولة قطر. 

مى الرغم من أننا بدأنا بمئة ع يقول السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤؤسة روتا: "" ،وفي ىذا الصدد
إمباور من أكبر الممتقيات الشبابية، وقد تحول اليوم إلى منبر ال ، فقد أصبح مؤتمر 5112مشارك في عام 

 ،والمبادرات الفاعمة التي يطمقوىا ،يضاىى من أجل التغيير المنشود، وذلك نتيجة لجيود الشباب المشارك
 والتي حازت عمى انتباه صناع القرار في العالم. إن األحداث التي يعاني منيا العالم، وبخاصة في المنطقة

ىو مؤتمر إمباور دفعتنا إلى التفكير في كيفية اإلسيام في تعزيز األمن والرفاه والرخاء العالمي. و  العربية،
  ."وحافز لشباب العالم لمعب أدوار إيجابية في مجتمعاتيم ،رف واألفكارامنبر لتبادل المع

لتمكين  5102ر المشاركون من مختمف الجنسيات عن سعادتيم بالمشاركة في مؤتمر إمباور وقد عب  
منصة لمشباب لمناقشة القضايا المجتمعية من خالل  الشباب، وعن سعادتيم بنجاحو، حيث يمثل إمباور 

ذلك ينعم بو مجتمعات سممية داخل حدودىم الجغرافية وخارجيا،  تكوينلعب أدوار فاعمة تدعم وتعزز عممية 
 من خالل بناء جسور لمتواصل بين الشباب لتحقيق السالم المستدام.  ،العالم بأسره بالسالم

نحاء الرائع، حيث يجمع شباب من مختمف أيقول ميند البحري من ليبيا: "إن مؤتمر روتا يمكن أن نصفو بو 
من خالل ورش العمل كثير ونستفيد أننا نتعمم ال ،تقيمو مؤسسة روتا الذيالعالم، والجميل في مؤتمر إمباور، 

مجتمعات سممية. وأفضل ما تعممتو  إنشاءالتي ركزت عمى تنمية الميارات الشخصية لدى الشباب من أجل 
، وأتمنى أن أفيد بمدي ليبيا في مجال التنمية معينة جنسيةحامل ىنا أننا نتعامل مع الشخص كإنسان وليس ك

 ."المجتمعية



 
 

المشاركة من المممكة العربية السعودية: "أشارك في مؤتمر إمباور لممرة األولى، وقد  ،وتقول لجين المبارك
ستنفجر بكل الطاقات التي اكتسبتيا عمى  بشرية ي قنبمةنجئت ضمن وفد الشباب السعودي، وأشعر حاليًا بأن

قوية لنستطيع القيام بذلك، عندما نشعر بأننا نريد القيام بشٍئ إيجابي، فإننا نريد دفعة و الثالثة. األيام مدار 
لقد أتيحت لي الفرصة لمقابمة العديد من الشباب من مختمف الجنسيات، . بناوىذا ما فعمو مؤتمر إمباور 

والجميل في مؤتمر إمباور أننا اندمجنا سريعًا ولم تعد ىناك حدود جغرافية. واآلن ونحن في الختام، بقي لي 
قبل  ي قمت ألصدقائي أريد أن أمكث في إمباور حتى آخر لحظةساعات قميمة حتى أرجع إلى بمدي، لكنن

 ."الصعود عمى متن طائرة العودة

والذي   ،دولة اإلمارات العربية المتحدةمن  ،طارق بن عبد العزيز النعيمي وكان من ضمن المشاركين أيضا  
قال عن مشاركتو في إمباور: "إنيا المرة األولى التي أشارك فييا في المؤتمر، وقد حفل إمباور بالعديد من 

لمعرفة المزيد  مت ورش العمل العديد من المجاالت، وقد قد  أدارىا مدربون دوليون محترفونالتي  ورش العمل
لموضوعات العديدة ويترك المجال لمشاب ألن الموضوعات، وما يميز ىذا المؤتمر أنو يطرح ا مختمفعن 

 ."ووجيات النظرقافات ثواليختار ما يثير اىتمامو، كما أنني قد تعرفت عمى العديد من الجنسيات 

عمى رأس الوفد التونسي  5102ويقول الشاب أحمد الرتيبي من تونس: "لقد حضرت إلى مؤتمر إمباور 
لي فييا المشاركة في المؤتمر، ولكنيا ليست المرة  ىتتسنإنيا المرة األولى التي  .ممثاًل جمعية تونس الخيرية

من شبابيا النشط والطموح. لقد  1األولى لتونس، وباألخص جمعية تونس الخيرية التي يحضر كل عام 
 نشطةواألالثالثة العديد من الموضوعات من خالل ورش العمل واالجتماعات األيام تناول المؤتمر عمى مدار 

ميز المؤتمر أنني والذي ي .ة، كما ىو شعار المؤتمرالتي عززت من قدراتنا من أجل بناء مجتمعات سممي
تحدة مالتعرفت عمى العديد من الثقافات والشباب من جنسيات عدة مثل عمان ومصر ودول الخميج والمممكة 

والقطريين، ولقد أنبيرت بما شيدتو  وىولندا وغيرىا. كما أنني تعرفت عن قرب عمى ثقافة وعادات دولة قطر



 
 

"إن نيويورك تتكمم بالعربي"، وأتمنى من كل قمبي أن يستمر عنيا في الدوحة، حتى إن المشاركين قد قالوا 
ى المؤتمر، بل عمى مستوى ي الجودة، ليس فقط عمى مستو حيث إنني قد شيدت تخطيطًا عال ،مؤتمر إمباور

عمى أن ىذا البمد يخطط من خالل ، وىو ما يدل 5155لكأس العالم  ،لون لممستقبطذاتيا، فيم يخطالدولة 
  ."رؤية واضحة وشباب واع

من جميع أنحاء العالم، ولقد تعممت الكثير  اً باور شبابممؤتمر إاستقطب تقول: "ف ،فرح ناز من السودانأما 
المزيد عن حقوق اإلنسان  عن شباب العالم وعن قوة الشباب وقدرتو عمى التغيير. ىذا باإلضافة إلى تعممي

حيث إنني سأفيد بمدي السودان، وأتمنى  ،د هلل عمى ذلكفية لمنظمة األمم المتحدة. والحموأىداف التنمية األل
   ."5103 أن أرى المزيد من الشباب السوداني في إمباور

وتقول: "لقد تعممنا  5102 عن مشاركتيا في مؤتمر إمباور الجودىعائشة وتتحدث المشاركة البحرينية 
أتى من الشرق والغرب، وقد ال نتفق  الذي بالعديد من الشبابحتكاك االأصول التعايش والسالم من خالل 

تعممنا أيضًا الكثير من  في الرأي ال يفسد لمود قضية. ولقد، ولكننا تعممنا ىنا أن االختالف اآلراءفي بعض 
. عمل األستاذ صالح اليافعي التي كانت مفيدة جدًا بالنسبة ليوبخاصة ورشة  ،المتحدثين ومن ورش العمل

 ."إنو مؤتمر رائع

 

فتقول: "لقد رأيت كيف أن  ،من المممكة المتحدة التي حضرت ضمن الوفد المشارك ،أما المشاركة بيث ىات
ببعضنا البعض عمى ولن يقتصر اتصالنا ،التعاون بين شباب الشرق والغرب قد يحدث تغييرًا إيجابيًا عالمياً 

إمباور، كوننا قد أنشأنا مجموعات تواصل لمتعرف عمى مشروعاتنا المستقبمية، وىذا كمو من ثمرات ىذا 
 المؤتمر".



 
 

، ويقول المشارك التركي سياد 5102كان لتركيا حضورًا مميزًا في إطار احتفال قطر وتركيا بالعام الثقافي و 
تربطنا بقطر عالقات قوية ووطيدة نتمنى أن تشيد  .وم السياسيةتاتش: "أشتغل كباحث مساعد في مجال العم

ري التركي، تمقينا دعوة خاصة بالعام الثقافي القط ر احتفال البمدينإطاوفي  .في المستقبل رزدىااالد من المزي
جدًا من التنظيم  نحو آسيا لحضور مؤتمر إمباور الذي كان عمى درجة عالية رمن شباب مؤسسة أيادي الخي

الصدد، أن أتوجو بالشكر لمؤسسة قطر عمى ىذا الحدث العظيم. ولقد حضرت العديد  في ىذا وأودوالكفاءة، 
    ."لدولية ولكن مؤتمر إمباور يتميز بطابع خاص يجعمو مختمفًا عن كل المؤتمرات المماثمةامن المؤتمرات 

 5102يكونو الشباب المشارك في مؤتمر إمباور وفي ختام المؤتمر، تم اإلعالن عن فريق عمل خاص 
تكون ميمتو إعطاء المساحة لباقي شباب العالم ليسمع الجميع أصواتيم المنادية ببناء "مجتمعات سممية 

ن بالمؤتمر في من القادة الشباب من فريق عمل الذي تكو   51لتحقيق التنمية المستدامة"، حيث اجتمع حوالي 
  ،5102ات من شأنيا دعم أجندة التنمية الخاصة بمنظمة األمم المتحدة ما بعد جمسة خاصة لمخروج بتوصي

وباألخص األىداف المتعمقة بالشباب، والتعميم، ودعم وتعزيز مفيوم ومجيودات السالم. والتوصيات التي 
خرج بيا فريق العمل ستكون حجر الزاوية لحممة دعم عالمية تسعى إلى خمق روابط وبناء جسور مع 

نتديات والمؤتمرات والممتقيات الشبابية حول العالم، بما في ذلك المؤتمر العالمي لمشباب الذي تستضيفو الم
 كما أعمنت مؤسسة روتا. 5102الدوحة في سبتمبر 

والجدير بالذكر أن مؤسسة ايادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي مؤسسة تنموية غير حكومية تابعة لمؤسسة 
مية المجتمع، تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية والثانوية، قطر لمتربية والعموم وتن

وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة، والعمل عمى استمرار التعميم في المناطق 
الدخل المنخفض في المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وليا دور رائد في دعم العمال ذوي 

 قطر وتوفير فرص التعميم من خالل المشاريع المحمية والعالمية المبتكرة.



 
 

 -انتهى-
 

 لمزيد من المعمومات واالستفسارات حول المقاءات الصحفية، يرجى التواصل مع:

 ياسمين شحاتة

 غرايمينغ

24122350131جوال:   

 Yasmin.Shehata@grayling.comبريد إلكتروني: 

 

 نبذة عن روتا

بالدوحة،  5112إن مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر 
لعمل روتا تحت رعاية  قطر، عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظراً 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية 
والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في 

وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار  المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا
 عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

  لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

mailto:Yasmin.Shehata@grayling.com


 
 

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 إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى 

  بأكممو. دولة قطر والعالم

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

مجتمع من خالل تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية ال
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 
الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 

وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو ر  استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية.
 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

http://www.reachouttoasia.org/
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