
 

 

 بيان صحفي:                
 

  وقعانتواألمم المتحدة  األمانة العامة لجامعة الدول العربية
 على خطة عمل مشتركة حول القضايا اإلنسانية

 

 اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون  األممومكتب  إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين األمانة العامة لجامعة الدول العربيةفي 

حول القضايا العالقات بين الجانبين  تعزيزبهدف  مشتركة عملخطة  توقيع 9102 يارأمايو/ 92الموافق  األربعاء تم اليوم ،

 .اإلنسانية

رئيس قطاع  -للجامعة العربية  من قبل سعادة السفيرة/ فائقة سعيد الصالح، األمين العام المساعدوتم التوقيع على الخطة 

 وتشا(.بجنيف)ألتنسيق الشؤون اإلنسانية لمتحدة الشؤون االجتماعية، والسيد/ رشيد خاليكوف، مدير مكتب األمم ا

العربية،  الدول جامعة مع السنين مر على تطورت التي لشراكةل هريقدت عقب التوقيع عنالسيد رشيد خاليكوف  أعربوقد 

حتياجات مواجهة االجهود المبذولة لفرصة لتوثيق التعاون بين الجانبين وزخماً جديداً سيدعم ال تمثل العمل خطة وأفاد أن

 اإلنسانية في المنطقة.

 ضرورياً، ال سّيما في ظل ويعد أمراً  اإلنسانية، الشؤون في مهماً  دوراً  يلعب الجانبين الوثيق بين والجدير بالذكر أن التعاون

 العالم. وفي مختلف أنحاء العربية المنطقة في اإلنسانية الطوارئ حاالت تزايد

 االستجابة يمكننا اآلخر، لدى القوة نقاط على والبناء معاً  العمل خالل من" :الصالح أنه سعيد صرحت سعادة السفيرة/ فائقة كما

 – العربية الدول واألمانة العامة لجامعة المتحدة المنطقة، كما يمكن لألمم تواجهها الكثيرة التي اإلنسانية للتحديات البشكل فعّ 

 ."على نحو أفضل اإلنسانية المعاناة ويخففا األرواح من المزيد ينقذا أن - من خالل العمل معاً 

 تنسيقكما تضع معاييرا لل المنظمتين، بين المعلومات وتبادل للحوار المنتظم محدداً  إطاراً  مشتركةال عملال خطة وتضعهذا 

 رةقدوتحسين  الطوارئ، لحاالت التأهب تحسين ضمان على أيضاً  الخطة تركزكما . اإلنسانية االستجابات خاللوثق األ

 ةوالتوعي ،الخبرات وتبادل ،وتعبئة الموارد ،االستجابة لالحتياجات اإلنسانية قدرات بناءوعلى التكيف، المحلية  لمجتمعاتا

 .المشتركة

 فياإلنسانية  القضايا حول العربية الدول وجامعة المتحدة األمم بين والمتزايد الوثيق التعاونإلى األمام هذه  العمل خطة وتدفع

 الدول جامعة بين تفاهم مذكرة على التوقيع تمهذا وقد . العالم وحول العربية المنطقة في اإلنسانية االحتياجات فيه يدتتزا وقت

 .9101 /تشرين الثانينوفمبر في المتحدة واألمم العربية

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 + 910111121192، رقم الهاتف:    elhawary@un.org، مسؤول الشؤون اإلنسانية بأوتشا، سمير الهواري

 + 910119000120رقم الهاتف:     LAS ،dinanabhan@gmail.com، خبير بإدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية د. دينا نبهان

  + 910119222000، رقم الهاتف:    LAS ،abdelmoneim.elhakim@las.intلف أوتشا بـ ، مسؤول معبد المنعم الحكيم
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