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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 ن أوبراين، وكيل األمين العام االسيد ستيف يبدأ
 خليجية دول ةربعزيارة أل لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية

 
 . وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ -ن أوبراين االسيد/ ستيف ن:م  

 واإلمارات العربية املتحدة.  وقطر والكويت البحرينجولة خليجية لكٍل من  ماذا:

 .2016نوفمرب/تشرين الثاين  8 وحىتأكتوبر/تشرين األول  30 من متى:
 

يزور خالهلا  أيام  10تستغرق خليجية جولة  ، وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانيةن أوبرايناستيف أكتوبر/تشرين األول، يبدأ السيد/ 30يف 
يف  مع كبار املسؤولني احلكوميني والشركاء اإلنسانيني الوضع اإلنساين يف املنطقة، حيث سيناقش واإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت البحرينكل من 

 باقي أحناء العامل.يف املتضررين من األزمات يف املنطقة و لألشخاص الالزم أيًضا على بناء الشراكات وحشد الدعم  مهمةرتكز املوسهذا  هذه الدول.
 

لشراكات الفعالة وتبادل ليف املؤمتر السنوي السابع "ة إفتتاحية منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بإلقاء كلمأوبراين، وهو أيًضا  السيدومن املقرر أن يقوم 
.  نوفمرب/تشرين الثاينواألول من  أكتوبر/تشرين األولعلى مدار يومي احلادي والثالثني من يف البحرين اُلمنعقد  "عمل إنساين أفضلاملعلومات من أجل 

 يف جمال تعزيز الشراكات اإلنسانية يف املنطقة. األهماحلدث يعد هذا املؤمتر حيث 
 

 (تشرين الثاين/نوفمرب 6-5يف الفرتة الكويت )من مث نوفمرب/تشرين الثاين(، و  4-2يف الفرتة إىل الدوحة ) ،بعد ذلك ،أوبراين السيدصل ي املقرر أن  و من 
د سلسلة من االجتماعات مع كبار املسؤولني احلكوميني حيث سيعق( تشرين الثاين/نوفمرب 8-7يف الفرتة اإلمارات العربية املتحدة )يف  هجولتليختتم 

 والشركاء اإلنسانيني.
 

 اإلمارات إلقاء حماضرات يف مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين بالدوحة، وأكادميية ، اليت يتفاعل من خالهلا مع اجلممهور،العامة اللقاءات تتضمنوف وس
 إلمارات العربية املتحدة.با والتعاون الدويلالتابعة لوزارة اخلارجية الدبلوماسية 

 
 للحصول على المزيد من المعلومات وفرص عقد اللقاءات اإلعالمية، يُرجى التواصل مع: 

 hersis@un.org، 7290 611 50 971+مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، أبو ظيب: سعيد حرسي، 
  nasri@un.org، 8662 555 09 201+مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، القاهرة: إياد نصر، 

  laerke@un.org، 9750 472 79 41+، الركيه يانسسانية، جنيف: مكتب تنسيق الشؤون اإلن
 

ضمن معلومات وسوف يصدر املشاركون يف تنظيم املؤمتر السنوي السابع للشراكات الفعالة وتبادل املعلومات من أجل عمل إنساين أفضل بيانًا منفصالً يت
 حول فرص التواصل اإلعالمي أثناء املؤمتر.  
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