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 انية بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.تكمن رسالة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )األوتشا( في حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والمبني على المبادئ اإلنس
 ني المنسقسنة من العمل اإلنسا 20نحتفل بـ
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United Nations 
 

Nations Unies 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 بيان صحفي

 
  اإلنسانية ومنسق اإلغاثة والطوارئ ستيفن أوبراينوكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون 

 إلى المملكة األردنية الهاشمية زيارتهتم ي  
 

أتم السيد ستيفن أوبراين، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة والطوارئ،  ،(2016أيلول سبتمبر/ 2)عمان، 

 ة.ن إلى المملكة األردنية الهاشميستغرقت يوميازيارة 

 

بمعالي مستشار جاللة الملك للشؤون العسكرية ورئيس هيئة األركان المشتركة للقوات قد إلتقى أوبراين هذه الزيارة كان السيد خالل 

 الجيش العربي الفريق أول الركن مشعل الزبن، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري. –المسلحة األردنية 

 

 الحدود الشمالية الشرقية للمملكة. إيجاد حلول للسوريين العالقين على سبل مة األردنية الحكومسؤولي وناقش منسق اإلغاثة والطوارئ مع 

لعالقين على لعام و التعليم والحماية لالجئين السوريين بشكل  خدمات إيصال المساعدات وتقديم الخدمات الطبية وعملية وتضمنت النقاشات 

على  يةاألردنأوبراين الحكومة حث وقد ذا ه إليهم.  ناإلنسانيوصول العاملين  سهيلتفضالً عن  ،اصرقية على وجه خود الشمالية الشالحد

الوصول إلى المرضى مان ضولئك العالقين على الحدود ومن  أل خدمةً ا ل المساعدات اإلنسانية وتعزيزهاالستمرار في تسهيل عملية إيصا

 .منهم وجرحى الحرب

 

لكون فرص الوصول إلى الموارد األساسية ال يمهم مأساوية ف لحدودااألوضاع المعيشية للناس العالقين على  قال السيد أوبراين: "إن  

السلطات  بأن  أكد  وقد   .للمساعدة والدعم" ماسة   جة  هم بحاالذين  هم من النساء واألطفالبالمئة من 75ما يقدر بـ  حيث أن    كالغذاء والماء.

 إيصال المساعدات اإلنسانية ودعمها.عملية األردنية قد قامت مسبقاً بتسهيل 

 

وعلى المجتمع الدولي أن يضمن  الدولة األردنيين.  سؤوليم: "لقد كان لي نقاشات إيجابية وبناءة وواعدة مع وأضاف السيد أوبريان قائالً 

لتقاسم األعباء مع الحكومة األردنية ودعمها من أجل االستجابة آلثار األزمة والمحافظة على المكتسبات التنموية التي تم تحقيقها آليات أكثر 

 بشق األنفس."

 

واطلع بنفسه على واقع على متن طائرة مروحية لمملكة لالشمالية الشرقية حدود ال، هذا الصباحقد زار،السيد أوبراين  الجدير ذكره أن  من و

 أولئك العالقين هناك.

 

 
 وللمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 

 ،nasri@un.org، القاهرة، لشون الخارجية واألعالمبمكتب تنسيق ادير العالقات الخارجية واإلعالم م، إياد نصر
 +20 109-555-8662هاتف:  

 +962( 0) 791 417 882، هاتف: swanson@un.org، ، عمان االمعلومات واالتصال في األوتش سؤولم، دايفيد سوانسون
 +41( 0) 79 472 9750، هاتف: laerke@un.orgنائب الناطق الرسمي باسم األوتشا،  ،هيانس ليرك

 

 

 

 www.reliefweb.intأو  www.unocha.orgبيانات األوتشا الصحفية متوفرة على 
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