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 مشترك بيان صحفي

 

 المتحدة  األمم مكتبالعربية حول الشؤون اإلنسانية الدولية بالتعاون مع الدول عمل لشباب البرنامج الصيفي لجامعة  اورشت

  إفريقيا وشمال األوسط الشرق في اإلنسانية الشؤون لتنسيق
 

في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  -٢٠٢١ تشرين األول /رأكتوب 18 ،القاهرة
العامة  ةالتدريب الصيفي باألمانبرنامج لمنتسبي  اإلنسانية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فقد عقدت دورتين تدريبيتين

تنفيذ البرامج واألنشطة المشتركة لتفعيل  في  انبينالج في إطار التعاون القائم بين، وذلك 2021لجامعة الدول العربية لعام 
  .مسبقا  بينهما مذكرة التفاهم وخطة العمل الموقعة 

 
الصيفي   منتسبي برنامج التدريب من من مختلف الدول العربية الشباب العربي طالبا  وطالبة من  85شارك في ورشتي العمل 

، قدمها 2021أيلول  /سبتمبر 29-28، و2021آب /أغسطس 19-18خالل الفترتين  جامعة الدول العربيةباالمانة العامة ل
 لتنسيق الشؤون اإلنسانية.  ممثلين عن المكتب اإلقليمي

 
، عمل اإلنسانيتاريخ التتعلق بالعمل اإلنساني منها؛  وباتباع النهج التشاركي، تطرقت ورشتي العمل إلى عدة موضوعات 

بما في ذلك  ستجابة اإلنسانيةاال في إطار غاثة الحماية واإلو ،التنسيق اإلنسانيواإلطار القانوني الدولي للعمل اإلنساني، و
وإدارة  باإلضافة إلى االتصال المعايير اإلنسانية األساسية، و ،يواءاإلوالتغذية، و ،المياه والصرف الصحيوالصحة، 

 .المعلومات في العمل اإلنساني
 

مدير إدارة   –سعادة الوزير المفوض/ سعيد الحاضي  ن الشباب العرب شهاداتهم منوالمتدرباستلم   ،العمل تيتام ورشفي خ
المدير   خاطر، محمد زيد، والسيد مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب –الصحة والمساعدات اإلنسانية 

 بالقاهرة. اإلقليمي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 

من " :ااألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في الشرق األوسط وشمال إفريقيمكتب ويقول السيد محمد زيد خاطر مدير 

األزمات التي تعيشها  المهم أن يتعرف الشباب في المنطقة العربية على الجوانب المختلفة للعمل اإلنساني خاصة في إطار 

العديد من البلدان في المنطقة وفي العالم بسبب الصراعات والتغيرات المناخية ومخاطر األمن الغذائي والتصحر واألوبئة، 

وغيرها. نحن نشعر بالسعادة البالغة لهذا التعاون بين مكتب الشؤون اإلنسانية وجامعة الدول العربية فهذه البرامج توفر  

توفر لهم الفرصة للجمع بين التعلم   أكثرفي العمل اإلنساني كما -وهم قادة المستقبل-ي ينخرط الشباب فرصة مهمة لك

 األكاديمي والواقع المعاش." 

تتطلع األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعزيز هذا التعاون القائم مع  " :لمفوض/ سعيد الحاضيالوزير اكما صرح 
المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالقاهرة، من خالل تنفيذ البرامج واألنشطة ذات االهتمام المشترك  

نفيذ البرامج واألنشطة المشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم  تفي لقد تم التنسيق سابقاً  في الشأن اإلنساني خالل الفترة القادمة. 
التعاون  هذا نتيجة ثمار في إطار برنامج التدريب الصيفي هاتين الدورتين وخطة العمل الموقعة بين الجانبين، وقد جاءت

 القائم بين الجانبين." 
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مستوى قدرات الطالب المشاركين، من خالل   إلى تنمية المهارات ورفعيهدف برنامج التدريب الصيفي لجامعة الدول العربية 
يسعى إلى تحقيق   حيث ، وربط المعارف األكاديمية بالواقعةالعمريالمرحلة و العلميبرنامج تدريبى يتناسب مع المستوى 

كما يشمل  الترابط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، خاصة وأن البرنامج يشمل تعريف ا بالجامعة ودورها ونشاطها 
 .محاضرات تعريفية بقضايا الوطن العربى والعمل العربى المشترك

 

 
 ---------- نهاية البيان الصحفي  ----------

 

 االتصال بـ: لمزيد من المعلومات، يمكن 

 غالية سيفو-

 افي الشرق األوسط وشمال إفريقي مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانيةالتواصل واإلعالم في  رئيسة وحدة

 855(437)1+-9000| هاتف:  seifo@un.org البريد اإللكتروني: 

 

 نيرة الليثي -

 ا بالقاهرة في الشرق األوسط وشمال إفريقي مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانيةالتواصل واإلعالم في مسؤولة 

 +01022475440  02| هاتف:  naiera.ahmed@un.org البريد اإللكتروني: 
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