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 الدوحةبمؤتمر "إمباور"  شاركون فيیمؤسسة قطر الدولیة طالب 
 
 

 ،االلتزام بالعمل" - شارك المتأھلون للتصفیات النھائیة في برنامج "یال: 2018 مارس 18الدوحة، قطر، 
أیادي ھ مؤسسة تالسنوي الذي نظم "إمباور" مؤتمرالنسخة العاشرة من في  ،التابع لمؤسسة قطر الدولیة

 .المدینة التعلیمیةبطالب المركز مارس الجاري في  17 - 15الفترة من خالل  آسیا (روتا)الخیر نحو 
 

تحقیق أھداف التنمیة لى إفي مجتمعاتھم  الساعینالشباب االلتزام بالعمل" إلى دعم  - "یالبرنامج ویھدف 
ا، شارك طالب أسبوعً  12الذي استمر  ،الصادرة عن األمم المتحدة. وخالل ھذا البرنامج 2030المستدامة 

مشروعھم  واوطورلكترونیة تدریبیة على القیادة، إر في ستة برامج تعلیمیة وندوات من الوالیات المتحدة وقط
 ،افتراضي ج البرنامج بعرضٍ وّ محترف عبر منصة افتراضیة. وقد تُ مدرب م الخدمة بدعم من الخاص لتعلّ 

 لىإعلى فرصة المشاركة في رحلة لمدة أسبوع  اتنافسوو ،تحكیمیةالطالب مشاریعھم إلى لجنة  خاللھم قدّ 
 ."2018إمباور "قطر لحضور مؤتمر 

 
 :الرحلةفي ھذه  والمشاركةجورجیا، والیة مدرسة شاتاھوشي الثانویة في أتالنتا بالطالبة بوقالت زانا موري، 

أشعر باالمتنان لھذه أنا نشر الوعي خارج مجتمعي. ومن مكنني ت ألنھا ؛بالنسبة لي مھمةحلة "ھذه الر
 من أجلھ".تحقیق ھدف التنمیة المستدامة الذي أعمل إمكانیة  ليتتیح التي الفرصة 

 
األنشطة التي وحلقات دراسیة، وغیر ذلك من وورش عمل نقاشات على ھذا العام ل "إمباور"مل مؤتمر تشاو

ورش عمل مشاریعھم خالل االلتزام بالعمل"  - "یالم الطالب من برنامج على مدى ثالثة أیام. وقدّ  أقیمت
 . مختلفة

 
، الذي یدعم من خاللھ المراھقون رفاقھم، ةالنفسی التوعیةمشروع الطالبیة  أبرز المشاریعضمت قائمة و

. المساعدةعبر توعیتھم بضرورة التحدث عن المشاكل العاطفیة والنفسیة التي یعانون منھا، وأھمیة طلب 
قضایا سوء التغذیة وعدم المساواة في بحث یالذي ، برنامج الغذاء للجمیعواشتملت القائمة كذلك على 
في ست مدن مختلفة، بتعلیم وتنظیم نظرائھم تقوم مجموعة من الطالب، و .الحصول على الغذاء الجید

في الضواحي وإنشاء حدائق  ،الطعامإھدار من  ، والحدْ إقامة حمالت للتغذیةالجوع من خالل لمكافحة 
 .السكنیة

 أزمة مسألةثارة إلن شقیْ من  انھجً  تبنىیالذي ، تأمین میاه الشرب النظیفةبرنامج  ومن بین المشاریع األخرى
من خالل جمع األموال لمحطات المیاه النظیفة في ویسعى الطالب شون ماركوس ھیدلي، . العالمیةالمیاه 

وآخر ھذه  نظیفة في المدارس في جمیع أنحاء العالم.الشرب المیاه توفر  بأھمیةإلى التوعیة مدرستھ، 
إلى وقف التخلص من النفایات اإللكترونیة في  یھدفالذي ، النفایات اإللكترونیةبرنامج مكافحة المشاریع 

تدویر للطالب الذین یعیدون  الدعم والحافزمدرستھ، من  ام الطالب لیو أنجیلو كاببیھان، بدءً یقدّ وقطر. 
 في قطر. ن والمھاجرعمال الستخدمھا یھواتفھم المحمولة القدیمة أو یتبرعون بھا ل

 
"االلتزام  "نحن فخورون جًدا بطالب :الدولیةوقالت ماجي میتشل سالم، المدیر التنفیذي لمؤسسة قطر 

الكبیرة المسافات ، إلى جانب سعیھم لَجْسر یلھموننا بالتزامھم بالتأثیر اإلیجابي على مجتمعاتھمھم ف ،بالعمل"
  ".فیما بینھمللعمل  سبلإیجاد و



من المشاریع  ا"بالنسبة لنا، تصبح أھداف التنمیة المستدامة حقیقیة للطالب عندما یكونون جزءً  :وأضافت
 .على بعد آالف األمیال" ألولئك المتواجدینو  لمجتمعالتي تحقق فائدة حقیقیة لالناشطة العملیة 

الطالب أسبوًعا في مضي سی، والمشاركة فیھ "إمباورمؤتمر "حضور باإلضافة إلى نھ، ألى إتجدر اإلشارة و
 الستكشاف الثقافة العربیة من خالل زیارة معالم قطر. ،قطر

 
  - انتھى -

 
 حول مؤسسة قطر الدولیة:

الوالیات المتحدة. وھي منظمة لتقدیم المنح وجمع قادة ومقرھا  (QF) ذ.م.م. ھي عضو في مؤسسة قطر (QFI)  مؤسسة قطر الدولیة
الفكر في القضایا المتعلقة بالتعلیم العالمي والدولي، والتعلیم المفتوح وتقنیات التعلیم التي تتماشى مع البرامج األساسیة الثالثة 

، وبرنامج (STE[A]M) باإلضافة إلى الفنون یاضیاتاللغة العربیة والثقافة العربیة، ومجال العلوم، التكنولوجیا، الھندسة والر :للمؤسسة
 .إشراك الشباب

إلى خلق روابط ھادفة وبنّاءة مع العالم العربي من خالل إنشاء مجتمع دولي متنوع من المتعلمین والمعلمین  تسعى مؤسسة قطر الدولیة
 .داخل المحیط الدراسي وخارجھ  وربطھم من خالل بیئات تعلیمیة فعالة وتعاونیة ـ

في قطر واألمریكیتین والمملكة المتحدة  (K-12) من خالل األنشطة التي تقدمھا تحرص المؤسسة على تزوید طالب جمیع المراحل
 .بالكفاءات الفكریة، التواصلیة والثقافیة، التي تمكنھم من أن یكونوا مواطنین عالمیین فاعلین

 للتواصل مع مؤسسة قطر الدولیة:
 سمیة الكبسي
 مسؤول أول

+1 202-609- 7916 
communications@qfi.org 

 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع ھي منظمة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرتھا نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى 
المؤسسة لتلبیة احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج متخصصة، ترتكز على بیئة ابتكاریة تجمع ما بین التعلیم، 

 ، والتنمیة المجتمعیة. والبحوث والعلوم

بناء على رؤیة حكیمة تشاركھا صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني وصاحبة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
م مدى السمو الشیخة موزا بنت ناصر تقوم على توفیر تعلیم نوعي ألبناء قطر. والیوم، یوفر نظام مؤسسة قطر التعلیمي الراقي فرص التعلّ 
 الحیاة ألفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشھر وحتى الدكتوراه، لتمكینھم من المنافسة في بیئة عالمیة، والمساھمة في تنمیة وطنھم.

ً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على مجابھة التحدیات الوطنیة  كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا
لملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحیاة، وتحفیز المشاركة المجتمعیة في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمّكن مؤسسة قطر والعالمیة ا

 المجتمع المحلي، وتساھم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

 
 


