بيانات صحفية
وقعت أونينتونو وثيقة تعاون مع جمعية األطباء من أصول أجنبية في إيطاليا ) ،(AMSIوجالية العالم العربي
في إيطاليا ) (CO-MAIو متحدون من اجل الوحدة )(UNITI PER UNIRE
الطب العابر للثقافة والمعلومات والمعارف لتعزيز التكامل والتقارب بين ضفتي البحر األبيض المتوسط بدءا
من الوعي بأن "التنوع ھو العنصر المميز ألوروبا الجديدة التي تعترف بفخر بھويتھا متعددة الثقافات ومواجھة
الھجرة بمقترحات واضحة" .ھذا ھو جوھر بروتوكول التفاھم الذي تم التوقيع عليه في  21أكتوبر بين
األستاذة ماريا أماتا غاريتو ،مديرة الجامعة الدولية عن بعد أونينتونو ،واألستاذ فؤاد عودة ،رئيس جالية العالم
العربي في إيطاليا ) ،(CO-MAIومع جمعية األطباء من أصول أجنبية في إيطاليا ) ،( AMSIومتحدون من
اجل الوحدة ). (UNITI PER UNIRE
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جرى االتفاق في المقر الرئيسي ألونينتونو ،وبدعم مؤسسي لسفير جامعة الدول العربية في إيطاليا،
البروفيسور ناصيف يوسف حتي ،ونائبه السيد زھير زواھيري ،والوزير المفوض انريكو غرانارا ،منسق
الشؤون المتعددة األطراف للبحر األبيض المتوسط والشرق األوسط في وزارة الخارجية.

ورش عمل الطب االجتماعي والتطبيب عن بعد ،والتدريب للطالب األجانب ،وحول الحوار بين األديان
والثقافات وتؤمة مع الجامعات العربية ،ونوافذ عن بُعد واعتراف بالمسارات الدراسية التي حصل عليھا في
الخارج ،ودورات مھنية ولغوية للمھاجرين ،ھي نقاط االبتكار التي تعتمد عليھا الشراكة الجديدة .ومعلم آخر
للجامعة الدولية عن بعد أونينتونو والتي ومنذ أن نشئت بموجب قرار وزاري ،في  5أبريل  ،2005تمثل قطب
تكنولوجي تفاعلي وتضخ دورات دراسية عن بُعد بخمس لغات اإليطالية ،اإلنجليزية ،العربية ،الفرنسية
واليونانية" .نحن فخورون بالمساندة والدعم من قبل جامعة الدول العربية لالستمرار في مواجھة ھذا
التحدي الكبير للثقافة والتكامل .في نھاية اللقاء قال البروفيسور فؤاد عودة أن الھجرة الجيدة تصنع من سلسلة
من المبادرات واألعمال التي تسھل قبول المھاجرين وإدراجھم في إيطاليا ،وھي أعظم سالح ضد الجھل
واألرھاب"
علقت األستاذة مـاريا أمـاتا غـاريتو وبارتياح" :تواصل أونينتونو ھذا المسار لمصلحة المعرفة الذي تبنته منذ
سنين إلى جانب العديد من الجامعات األروبية وفي العالم العربي .التبادل الثقافي ،على ھذا النحو ،لن يكون لديه
حدود جغرافية ،وال يمكنه البقاء راسيا ً وفقا ً ألحكام سابقة" – وتتابع" ،تملك المؤسسة دور موجه لتطور
الحضارة ودعم التعاون الدولي .أونينتونو وضعت نفسھا بخدمة االندماج وتعرض لتقديم مساھمتھا الصريحة
للعملية التعلمية مع احترام ومراعاة االختالفات.
نحن نرغب في مساعدة الالجئين عن طريق االعتراف لمسارات دراستھم ،وكذلك بمنحھم مرة أخرى الفرصة
لحفظ كرامتھم ومساعدتھم على الوصول إلى سوق العمل األوروبي" وإذ نؤكد من جديد ":على احترام الثقافات
واالختالفات ھي نقطة االنطالق من أجل مستقبل حيث أن كلمة التسامح يجب أن تتبدل بكلمة المعرفة ".

