
 
 

 تمكين الشباب القطري برعاية روتا وا كسون موبيل

 "عمى مهارات القيادةالشباب تدريب "برنامج  تطمقروتا 

 

مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( مؤتمرًا صحفيًا  عقدت :6112أكتوبر  18، قطر، الدوحة
لوسائل اإلعالم المحمية المتمفزة والمطبوعة استعدادًا لممرحمة األولى من تحديات روتا الشبابية: 

 أكتوبر.  62حتى  62، والمزمع انعقاده من "برنامج تدريب الشباب عمى ميارات القيادة"

الوسائل اإلعالمية الحصول عمى جميع المعمومات  مثميوأتاح المؤتمر الصحفي الفرصة لم
ة حول برنامج التدريب عمى ميارات القيادة، بالشراكة مع إكسون موبيل قطر، والذي يميفصالت
لمقيام بدور  ،عاماً  62و 12المتراوحة أعمارىم ما بين و  ،والمقيملتأىيل الشباب القطري  طمقأ  

 نشط وفعال في تنمية مجتمعاتيم.

شابًا  54أكثر من  6112إلى شير مارس  6112الممتد من شير أكتوبر  البرنامج ويشارك في
دارة المشاريع والحمالت المجتمعية، وتعزيز قدراتيم  ، الكتساب الميارات األساسية لمقيادةوشابة وا 

والتفاعل وعقد الصداقات مع معارفيم الجدد. وسيتم تقسيم المشاركين إلى  ،عمى تحديد األىداف
 مكمفة بإنجاز عدد من الميام والمشاريع. مجموعات

"يمتمك الشباب قائاًل: ح السيد ألستير روتميدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر، وصر  
ليام وتحفيز اآلخرين. ويحتاج ىؤالء إالقطري اإلمكانات التي تؤىميم ليصبحوا قادة قادرين عمى 

د بالميارات واألدوات المالئمة  لتحقيق ىذا اليدف. نفخر بما نقدمو من دعم الشباب إلى التزو 
لبرنامج روتا لمتدريب عمى ميارات القيادة، والذي يعمل عمى بناء القدرات المينية لمشباب، 
وتزويدىم بالميارات التي تمك نيم من تحقيق النجاح، وتأىيميم ليصبحوا قادة في قيادة دف ة التغي ير 

 ."في مجتمعاتيم

في خمق مجتمع قوي وقائم عمى المعرفة في  ةموبيل قطر بالمساىم وأضاف: "نمتزم في إكسون
دولة قطر، وكذلك بناء القوى العاممة التي سوف تتولى قيادة ىذا المجتمع في المستقبل. وىذا ما 



 

يدفعنا لالستثمار في برامج محمية ت ميم جيل قطر القادم من القادة والمينيين، الذي يواجيون 
ة أكثر من أي وقت مضىالمشكالت العالمية وال  ."مجتمعية الم مح 

عتبر برنامج روتا لمتدريب عمى ميارات القيادة وسيمة فعالة في تطوير وصقل قدرات الشباب، وي  
الفرصة ليم لمتصدي لعدد من التحديات تاحة إعبر  ،وتمكينيم من التأثير عمى مجتمعاتيم

إلى مساعدة الشباب عمى التخطيط لمستقبميم  رض الواقع. كما يرمي البرنامجالمستقاة من أ
عدادىم لتمثيل قطر وروتا في المحافل الدولية كخير سفراء لموطن. ،الميني  وا 

ق السيد عبد اهلل البكري، مدير إدارة تنمية وفي معرض حديثو مع ممثمي وسائل اإلعالم، عم  
وح لبرنامج ىذا العام، وىم "انضمت مجموعة متميزة من الشباب الطمالمجتمع في روتا، بالقول: 

وال تخفى أىمية . البرنامجحيا ستفادة من كافة الموارد التي يتييتطمعون إلى تطوير مياراتيم واال
االستثمار في تنمية قدرات الشباب عمى أحد، فيم قادة المستقبل، ومن شأن تطوير قدراتيم تعزيز 

نيم من توظيف مكتسبات في تمك   مسيرة التقدم في قطر والمنطقة والعالم أجمع. وكمي ثقة
البرنامج في اتخاذ خطوات واثقة نحو العمل اإلنساني وتقديم الحمول المالئمة لشتى التحديات 

 التي تواجو العالم اليوم".

وبعد إتمام البرنامج بنجاح، ستحظى المشاريع المتميزة بفرصة المشاركة في معرض خاص 
. وييدف مؤتمر "إمباور"، 6112روتا في شير مارس بمؤتمر "إمباور" الشبابي، والذي تنظمو 

بقيادة كوادره الشبابية، إلى تنمية قدرات الشباب القطري عبر شبكة من أندية الخدمات الشبابية، 
 وتمكينيم من االضطالع باألدوار القيادية، وتعزيز وعييم بالمسؤولية العالمية.

 –انتهى  -

 
 نبذة عن روتا

نحو آسيا )روتا( بأنيا منظمة غير ربحية دشنتيا سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني في  تتميز مؤسسة أيادي الخير
بمدينة الدوحة، قطر. ونظرًا لعمل "روتا" تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم  6114شير ديسمبر 

تدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االب
عمى استمرار التعميم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار 

 يم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكانات



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

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

بحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ر 
  الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

صاحبة السمو  الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1224تأس ست مؤسسة قطر سنة 
  الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب 
والسموكيات الضرورية القتصاد مبني  عمى ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات 

المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضاً 
 .عفي إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتم

 http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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