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 صحفيإصدار 

 أفضل إنساني عمل أجل من المعلومات وادارة الفعالة الشراكة حول الخامس السنوي المؤتمر

 من المعلومات وادارة الفعالة الشراكة حول الخامس السنوي المؤتمر افتتح( 4141 أول تشرين/أكتوبر 41 الكويت،)
 الشيخ الكويت دولة خارجية ووزير الوزراء مجلس لرئيس االول النائب معالي رعاية تحت أفضل إنساني عمل أجل

 .أعاله المؤتمر الكويت دولة فيها تستضيف التي الرابعة المرة هي وهذه. الصباح الحمد خالد صباح

 التنسيق، في وكذلك المحلي المجتمع وتمكين المبكر التعافى في الشراكات دور" هو العام هذا المؤتمر وموضوع
 الخيرية الهيئة قبل من وُنظم أيام ثالثة لمدة يستمر الذي المؤتمر ويجمع". عقدةالم الطوارىء حاالت في خاصة

 من وبارزة فاعلة جهات اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم ومكتب المباشر العون وجمعية العالمية اإلسالمية
 تقديم في التحديات لمعالجة ةاإلنساني المنظمات من وغيرها والشركات اإلنسانية والقطاعات اإلقليمية الحكومات
 .اإلنسانية األزمات من المتضررين األشخاص إلى المساعدة

 األمم ومبعوث العالمية اإلسالمية الخيرية الهيئة إدارة مجلس رئيس المعتوق، اهلل عبد الدكتور قال الصدد هذا وفي
 الضروري من أصبح فقد مضى، وقت أى من أكثر اإلنساني العمل على الطلب زيادة مع: "اإلنسانية للشؤون المتحدة

 في الكبيرة والزيادة الكوارث من المتزايدة األعداد إلى بالنظر سيما ال مهم أمر هذا ننجز، كى معا نعمل أن
 ."العالم أنحاء مختلف في اإلنسانية االحتياجات

 المنظمات ومن العالم في تحديا األكثر اإلنسانية البيئات بعض في العاملة المنظمات من العام هذا المتحدثون وجاء
 .اإلنساني العمل في بعمق المعنية

 في اإلغاثة ومنسقة اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أموس، فاليري السيدة قالت جانبها، ومن
 التحديات على للتغلب معا ونعمل الخبرات نتبادل  فيه، نجتمع عام كل في: "االفتتاحية كلمتها في الطوارئ، حاالت

 في حقيقيا فرقا تحدث بالفعل أنها ذلك، من األهم ولكن هنا، للجميع واضحة التعاون هذا ثمار ان. نواجهها التي
 ".الواقع أرض على اإلنساني العمل

 خذتاتُ  األطراف، كافة التزام بفضل: "العلوش عبدالعزيز محمد الدكتور المباشر العون ادارة مجلس رئيس نائب وقال
 انعقد الذي أفضل إنساني عمل أجل من الفعالة المعلومات وتبادل للشراكة األخير المؤتمر منذ ملموسة خطوات عدة
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 ويتم ولبنان، موريتانيا إلى ذلك في بما ، المستوى رفيعة شراكة بعثات تنظيم تم العام وهذا. 4142 أيلول/سبتمبر في
 ."العام هذا من الحق وقت في لتشاد أخرى لمهمة التخطيط اآلن

 المعلومات، يرجى االتصال بـ: من لمزيد

، البريد االلكتروني: 506117290 – (971)+الدكتور سعيد حرصي، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مكتب اتصال الخليج، رقم الجوال 
hersis@un.org 

 iicoadam@gmail.com، البريد االلكتروني: 99423573 965+العالمية،  اإلسالمية الخيرية السيد أدم ضيف اهلل، الهيئة
  aid.org-Dgm@direct،  99188977 965+السيد نبيل التركيت، جمعية العون المباشر، 

www.arabhum.net  
 

 

 
 

 

mailto:hersis@un.org
mailto:hersis@un.org
mailto:iicoadam@gmail.com
mailto:Dgm@direct-aid.org
http://www.arabhum.net/
http://www.arabhum.net/

