
 

 بيان صحافي
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
 زان االستعداد لحاالت الطوارئ لدى أطفال العراقيعز  

 
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  جهود تضافرتـ  2017( أغسطس) آب 3بغداد، 

نهر  الواقعة على مجرىفي المدارس  ستعدادتعزيز االصفوف األطفال و ظيم حملة توعية فيلتن "فيونيس"
 الشقيقتان اتفاقية شراكة بهذا الخصوص في بغداد.   منظمتان. وقد وقعت الفي حال فيضانه دجلة في العراق

 رفعل 'فيونيسعن كثب مع ' عملنا أن نبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، منير تابت: "يسر  قال مدير 
توعية األطفال . إن  في العراق ة إلى ذلك، وحيثما تشتد الحاجممكن لحاالت الطوارئ إلى أقصى حد   ستعداداال

 ساعد في بناء قدرة مجتمعاتهم على الصمود في المدى البعيد".وت ،ساس في سالمتهمعامل أ

تقليل مخاطر الكوارث االستثمار في يمكن أن ينقذ بيتر هوكنز: " في العراق، "قال ممثل "يونيسفجهته، من 
إشراك األطفال في إيجاد ع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل م نعملوف حياة كثيرين. وسبين األطفال 

 مستقبلهم". بالتاليو الخاصأمنهم  تشكيل تساعدهم في سوف الحلول واتخاذ قرارات

طات بعض السل بمشاركةحملة توعية األسابيع المقبلة  " خاللفبرنامج اإلنمائي و"يونيسيطلق ال وفس
م عدد من المدارس ترتيبات تضمن استخدا كذلك يضعانوسوف الء محلية. المدرسية تحضيراً لوضع خطة إج

 قتة بالتشاور مع السلطات المعنية.كمراكز إجالء مو

 ستعدادحكومة العراق في االكية للتنمية الدولية، ريبتمويل من الوكالة األم، يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وثيق مع مركز العمليات الوطنية التابع لمكتب رئيس  شكليعمل بوالموصل.  لحاالت الطوارئ المتعلقة بسد  

من  إضافة إلى المحافظات المعنية،ارد المائية، والصحة والبيئة، المو تيالدفاع المدني ووزار ومعالوزراء، 
 .رات والنظم لتعزيز االستعداد الوطني وتوعية المجتمعات المحلية بالمخاطرأجل بناء القد

 

 االتصال: لمعلومات،لمزيد من ا

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق 
 نداء هالل، مستشارة إعالم وتواصل

 nidaa.hilal@undp.orgبريد إلكتروني: 

 هاتف: 
 

 

 

 في العراق  للطفولة "يونيسف"األمم المتحدة  منظمة
 ليلى علي، مسؤولة إعالم وتواصل

 lبريد إلكتروني: 
 هاتف: 
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###  ###  ### 

مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع 

بلداً وإقليماً، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية  170نحن موجودون في أكثر من  ويدفع ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع.

 صامدة. محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم

نقوم بترجمة  دولة ومنطقة 190عاون مع شركائنا في بالت   .نعمل في اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهي ة كل  طفل من خالل أي  عمل نقوم به
اً للوصول إلى األطفال األكثر ضعفاً وإقصاًء، وذلك لصالح كل  األطفال، وفي كل  م لمزيد من . لكانالتزامنا هذا إلى واقع عملي، باذلين جهداً خاص 

  .ooo.fecinu.www المعلومات حول اليونيسف وعملها من أجل األطفال، زوروا موقعنا

http://www.unicef.org/

