
 
 

          

 للنشر الفوري

 

 إلى البصرةلألمم المتحدة ة المقيم ةفي زيارة المنسق مناقشتهاالصحة والتعليم والمياه والبيئة: القضايا الرئيسية التي تم 

زارت نائبة الممث  الخاص لبعثة اومم المتحدة لمسراددة العراق ينلنام(   -  2020تشررن  اول    كتتلبر   05بغداد، العراق؛  

البصررة كم  ،   سرللنلرانل - للناشرتللالالمنسرةة المةنمة لممم المتحدة لمنسرةة الشر ل  اانسراننة ل( العراق ، السرندة انرننا 

 .19-تللند  م تدة التزام اومم المتحدة طلن  اومد بددم حتلمة العراق ل( التحدنات الحالنة ، ال سنما ل( كدةاب

 

السرندة زننة دي( كحمد ، الممثية المةنمة لبرنام  اومم المتحدة اانمائ( ل( العراق لحمندة  سرللنلرانل-لرالةت السرندة للناشرتللا

 .العراق ل(السنتل ، الممثية الةطرنة لمنظمة اومم المتحدة ليطفللة يالنلننسف  رمضا  

 

خال  لةاء مع محالظ البصررة معال( السرند كسرعد العندان( ، ناال المنسرم المةنم التحدنات الت( تلالم الملتمعات ل( البصررة ، 

لتعينم المسرتمر ، لخاصرة ليفتنات. تما التةت بممثين  م  بما ل( ذلك الردانة الصرحنة التالنة لسرط اللباء لالحالة الت تشرلنع ا

حةلق لحمرانرة حمرانرة البنئرة ، للرص العمر  طلنيرة اولر  ، لاحترام ثر الة لات لراءاتالملتمع المردن( ليتعبنرد  ددمارا ال

 .اانسا 

لآمنة ، الت انشراء بننة تحتنة صرحنة دالنة الللدة م  تللنر مصرادر منا  ملثلاة "   سرللنلرانل-للناشرتللا  ةالمةنم  ةالمنسرة تاال

تا  لممم المتحدة تأثنر انلاب( ل( لمنع كنحاء البصرررة. لت  اناك المزند الذ   -، الت تعزنز لرص العم  لشررباب البصرررة 

 ".الةنام بم لبن

بالفع  ليلصرررل  الت الخدمات  اد ليب ململدة لرندة م  التحدنات لملتمع تا  نتالح 19-تللند ال نمتننا انتار ك  تفشررر("

رغبة لمادنة  -منااشررات( مع المحالظ لكدضرراء الملتمع المدن( ، تا  اناك شرر(ء لاحد لاضررح    م  خال اوسرراسررنة. لاالت 

اومم المتحدة مسررتعدة لددم اذا  ك  مضررنفة " "    لضررما  تيبنة اذ  االحتنالات ، لحمانة الملتمعات اوتثر ضررعفا  ل( البصرررة

 " .اللاد

 

مع السرندة دي( كحمد بزنارة مسرتشرفت الفنحاء ، حنك كتم  برنام  اومم المتحدة اانمائ(   سرللنلرانل-اامت السرندة للناشرتللا

ا بناء لناح دز  نضرم  ا لدنم الةدرة ديت تللنر الردانة المنةذة ليحناة لمرضرت  20م خر  ، بااضرالة الت تةدنم 19-تللند  سررنر 

ا لملظف( المسرتشرفت ل النة. تم تملن  بناء اللناح لاوثاك لبعض المعدات الطبنة الحاالت بأما  للع عالجبنئة مصرممة خصرنصر 

 .المةدمة م  لرنسا لتنف  االصطناد(م  اب  اللتالة اومرنتنة ليتنمنة الدللنة لكلازة ا



 
 

 

ا زنارة الت منشررأة حمدا  لمعاللة منا  الصرررف الصررح( لنلب لسررط المدننة لالت( نلحت  لتا  ديت لدل  اودما  كنضرر 

ادة تأانياا ، بالشرررراتة مع مدنرنة الصررررف الصرررح( ل( المحالظة لبتملن  م  اللتالة اوسرررترالنة ليتنمنة النلننسرررف ل( اد

م  البصررالنن  ديت منا  آمنة لنظنفة   750.000ما ال نة  د     اال  ، نحصر اذ   فضر  ادادة التأان  لب .(AusAID) الدللنة

 .م  اومراض المنةللة بالمنا  صالحة ليشرب لخالنة

 

  zainab.salih@un.org زند م  المعيلمات ، نرلت االتصا  برلم

 

 

### END ### 


