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يبيان صحف   

  

عد الممثل األممي كوبيش في البصرة لتقييم االستعدادات لالنتخابات واستكشاف االحتياجات لمرحلة ما ب
 ةداعش وكيف يمكن لألمم المتحدة تقديم المساعد

  

زار الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش البصرة اليوم في  - 2018نيسان/ أبريل  30البصرة، العراق، 
ُيجريها في مختلف محافظات العراق بهدف تقييم االستعدادات االنتخابية واألجواء واستكشاف االحتياجات في هذه المناطق في إطار جولٍة 

 .مرحلة ما بعد داعش وكيف يمكن لألمم المتحدة تقديم المساعدة

  

عادة وأقر السيد كوبيش بأن  التغيير على أرض الواقع مع الهزيمة العسكرية لداعش والحاجة إلى التصدي لتحديات إعادة االستقرار والتنمية وا 
 .التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية الصحية والبيئة كلها عوامُل ُتملي علينا نهجًا جديداً 

  

عش، وعلينا نحن في األمم المتحدة أن نكون أوسع نشاطًا وأكثر تركيزًا في تقديم وقال: "هذه فترٌة جديدٌة في حياة البالد، أي مرحلة ما بعد دا
 "المساعدة لتلبية احتياجات الناس.

  

ة كذلك، تطرقت المناقشات التي أجراها الممثل الخاص مع كلٍّ من محافظ البصرة وقائد عمليات البصرة ورئيس مكتب المفوضية العليا المستقل
. وخالل زياراته السابقة إلى الموصل في نينوى 2018أيار/ مايو  12ة إلى االستعدادات لالنتخابات الوطنية في لالنتخابات في البصر 

حداث تغييٍر إيجابيّ   .والنجف األشرف واألنبار، كان السيد كوبيش قد أّكد على أن االنتخابات تمّثل فرصًة للعراقيين إلسماع صوتهم وا 

  



في البصرة، ُمعربًا عن عرفانه لتضحيات هذه المحافظة الجنوبية التي قّدمت العديد من الشهداء من جموع  وجّدد التأكيد على هذه النقطة
 .المقاتلين الذين حاربوا داعش في مدينة الموصل الشمالية ومناطق أخرى، فضاًل عن توفير هذه المحافظِة شرياَن الحياة االقتصادي للبالد

  

فالعديد منهم عائدون من ساحات القتال. وهم يحتاجون إلى أفٍق جديٍد، يحتاجون إلى توفير  لشباب تحديًدا.وقال السيد كوبيش: "تحدثنا عن ا
الوظائف وأن يكون لهم مستقبل. على األمم المتحدة أن تقدم المساعدة، والهدف من هذه الزيارة هو أخذ المشورة من المسؤولين هنا حول 

 " أكبر، وكيف يجب أن نعيد تركيز أنشطتنا التي ينبغي أن تكون أكثر فائدًة للبصرة ولمواطنيها.المجاالت التي ينبغي العمل فيها بشكلٍ 

  

ي وأعرب السيد كوبيش عن أمله في أن تعمل األمم المتحدة مع الحكومة الجديدة التي ستُفرزها االنتخابات. وقال: "نأمل أن يكون لنا نحن ف
ات في الحكومة الجديدة، وسنعمل معًا على خلق ظروٍف أفضَل من شأنها تحسيُن حياة الناس، بما في األمم المتحدة شريٌك جيٌد بعد االنتخاب

 "ذلك في البصرة، العاصمة االقتصادية للبالد.

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

 ياإلعالمي/ المتحدث الرسم مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال

  لمتحدة لمساعدة العراق )يونامي(باسم بعثة األمم ا

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

 :أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي
information@un.org-unami 

  
  
  

  
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 
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