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 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 آبيرة مسؤولي األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية تحث على الشراآة القوية مع سلطنة عمان
 
قامت فاليري إموس، وآيلة أمين عام األمم المتحدة للشؤون ):  2012يناير / آانون الثاني23نيويورك، /مسقط(

السلطنة سلطنة عمان بهدف تعزيز شراآة لها لرسمية اإلغاثة في حاالت الطوارىء، بأول زيارة نسقة اإلنسانية وم
 . )أوتشا (اإلنسانية بقدر أآبر مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 
: وشددت السيدة إموس على إن العالقات بين سلطنة عمان وأوتشا قد شهدت تطورا آبيرا في السنوات اآلخيرة وقالت 

 ".  ا بالدور المتزايد للسلطنة في الشؤون اإلنسانية اإلقليمية والدوليةن أوتشا يولي إهتماما بالغإ"
 

إن عمان قد بنت قدرة وطنية آبيرة لإلستجابة للكوارث الطبيعية وأبرزت إلتزامها بالتأهب لمواجهة : "وأضافت
لدى : "وأضافت." ستجابة للطوارىء الخاصة بهاالكوارث من خالل إعادة التنظيم الشامل لنظم إدراة الكوارث واإل

متاحة للتبادل مع المجتمع اإلنساني الدولي بالكامل، ويقف أوتشا على أتم اإلستعداد لدعم العمان ثراء في الخبرات 
 ."وتسهيل أي تبادل للمعلومات أو المعرفة

 
 شبكة ساهمت في تأسيس والتي 2010يناير / إقامة ورشة في مسقط في آانون الثاني: أمثلة التعاونومن بين

فريق األمم المتحدة ب التعريفية 2009 لدورةشرق األوسط وإستضافة سلطنة عمان المعلومات اإلنسانية اإلقليمية لل
الموجهة للعالم العربي والخاصة بتدريب المستجيبين للكوارث من المنطقة في مجاالت  لتقييم الكوارث والتنسيق
الفريق االستشاري الدولي شبكة في آما تعتبر سلطنة عمان ضمن المشارآين النشطين .  نيالتنسيق والتقييم اإلنسا

 .  بالبحث واإلنقاذ الحضري والتنسيق الميداني العملياتي للبلدان والهيئات المعنيةللبحث واإلنقاذ
 
، إلتقت السيدة إموس ومجموعة من آبار المسؤولين العمانيين، من الل زيارتها الرسمية التي إستمرت لمدة يوموخ

ورئيس اللجنة الوطنية للدفاع  المفتش العام للشرطة والجماركبينهم صاحب المعالي اللواء حسن بن سالم الشريقي، 
 ، الرئيسي بن شنونإبراهيم بن علي، أمين عام وزارة الخارجية، والسيد  بدر البوسعيديوصاحب المعالي المدني، 

  .الخيرية  لألعمالالعمانية  للهيئةالرئيس التنفيذي
 
  
 


