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بالسخارت تتعهد بمواصلة دعم -في العراق السيدة جينين هينيس المتحدة الممثلة الخاصة الجديدة لألمم
 األمم المتحدة لجهود التعافي في مرحلة ما بعد الصراع في العراق

بالسخارت اليوم مهامها كممثلة خاصة لألمين -تسلمت السيدة جينين هينيس -2018كانون األول  17العراق في  -بغداد
العام لألمم المتحدة في العراق ورئيسة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، حيث تعهدت بمواصلة دعم األمم المتحدة 

 لذي عانى منه.للعراق في مرحلة تعافيه من الصراع ا

أن أكون هنا في بغداد، وأنا مستعدة لالضطالع بالعمل. وسوف نواصل جهودنا في دعم  يسعدنيوقالت الممثلة الخاصة "
على دعم موظفي  وأعّولالعراق الذي يتعافى من القتال ضد اإلرهاب، ويتطلع قدمًا إلى مستقبل أكثر إشراقًا"، مضيفًة: "

ة في العراق والذين يتمتعون بالخبرة، وعلى تواصل التعاون الممتاز من جانب البلد المضيف، )يونامي( وأسرة األمم المتحد
ننجز برامجنا في خدمة العراق والعراقيين. كما إنني أعتزم أن أجعل رفاه العراقيين في مقدمة األولويات  بحيث يمكننا معًا أن

 ية والسياسية واالقتصادية والتنموية".وأن أعمل لتحقيق هذا الهدف في المجاالت األمنية واإلنسان

سنة من الخبرة السياسية والدبلوماسية، حيث خدمت في  20ما يربو على  -من هولندا-بالسخارت -هينيسوتحمل السيدة 
. وعملت 2017و  2012العديد من المناصب الحكومية والبرلمانية الرفيعة. فقد شغلت منصب وزيرة دفاع هولندا بين عامي 

، وعضوة في البرلمان 2012الى  2010بالسخارت كذلك عضوة في مجلس النواب الهولندي خالل المدة من -هينيسالسيدة 
. وعملت في المفوضية االوربية في بروكسل وريغا في التفيا وكذلك في مدينة 2010الى  2004األوربي خالل المدة من 

 أمستردام.

، حيث خلفت في 2018آب  31بالسخارت بتاريخ -هينيسو غوتيريش السيدة وعّين األمين العام لألمم المتحدة السيد أنطوني
 المنصب السيد يان كوبيش الذي شغله لما يقرب من أربع سنوات.

 
*************** 



 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( 

   un.orgghatass@ بريد اليكتروني:  1281 193 790 964+تليفون: 

 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي:

unami-information@un.org 
 

                        

 
 

For more photos please visit UN Iraq social media. 
 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  

Public Information Office (PIO) - Baghdad 

Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 

http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 

https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 

https://twitter.com/UNiraq 
#ServingForPeace 
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