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 بالسخارت -إحاطة الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السیدة جینین هین�س

 المقدمة الى مجلس األمن 

 2021آب  25 األر�عاء

 

 شكرًا جز�ًال،  سیدي الرئ�س،

 السیدات والسادة أعضاء مجلس األمن الموقرون، 

 

مدعاة للشعور �االمت�از والشرف. وآمل ن العودة إلى قاعة المجلس �عد عام ونصف ال بد لي من اإلقرار �أ
في متناول الجم�ع    ،، أو ما �قارب األوضاع الطب�ع�ةتكون هذه العودة التدر�ج�ة لألوضاع الطب�ع�ة �صدق أن  

 قر��ًا.

 

حیث   أ�عد ما تكون عن االنتهاءهذه الجائحة ال تزال : الراهنعلینا أن نكون واقعیین في الوقت �جب ولكن 
 ردهةمن األرواح عندما تحل �ارثة مثلما حدث في حر�ق مدمر آخر في وتزهق المز�د  یوم�اً �سقط ضحا�ا 

 الماضي. الشهرفي مستشفى �الناصر�ة  19 –�وفید لعالج 

 

إذا سمحت لي، سوف أكرس معظم إحاطتي الیوم النتخا�ات العراق �الغة األهم�ة في   ،سیدي الرئ�سواآلن 
 یومًا على توجه العراق لصنادیق االقتراع.   46تشر�ن األول. حیث �مر الوقت و�ت�قى    10

 

  –  یوم االنتخا�ات  دون �لل صوب تعمل  المفوض�ة العل�ا المستقلة لالنتخا�اتوأود أن أبدأ �التأكید على أن 
 ماش�ًا مع قانون االنتخا�ات و�ما یتفق مع الجداول الزمن�ة المتفق علیها مس�قًا. ت
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المساعدة    –وال تزال تقدم    –حققت المفوض�ة عدة إنجازات معقدة. و�الط�ع قدمت یونامي  وفي األشهر األخیرة،  
المتحدة المنخرطین في االنتخا�ات  عدد موظفي األمم . ومن الجدیر �الذ�ر أن ذلك یتسنى لها  حیثما الفن�ة

 .2018حال�ًا هو خمسة أضعاف العدد الذي عمل في انتخا�ات  

 

 و�ما استخلصتم من تقار�رنا العامة الشهر�ة:

 

 .  تم االنتهاء من قوائم المرشحین •
 .83لكل الدوائر ال�الغ عددها   لتوز�ع األرقام على المرشحینتم إجراء قرعة  •
�حلول منتصف  تجري حال�ًا ط�اعة أوراق االقتراع، ومن المتوقع وصول �افة أوراق االقتراع إلى البالد  •

 .أیلول
 . تقوم شر�ة تدقیق مستقلة �مراجعة نظم تكنولوج�ا المعلومات الخاصة �االقتراع و�دارة النتائج •
  23نت أحدث التجارب یوم و�ا –تجارب مخطط لها  3تم إجراء تجر�تین لمحاكاة یوم االقتراع من أصل  •

 ألحزاب الس�اس�ة ووسائل اإلعالم. ومن المخطط إجراء المحاكاة األخیرة في شهر أیلوللآب مفتوحة 
 . ال یزال تعیین موظفي االقتراع جار�ًا �ما بدأ تدر�ب موظفي االنتخا�ات  •
النظام  �ما في ذلك،  مجاالت مواض�ع�ة رئ�س�ة    شملحز�ران وت  6في    للتوع�ةانطلقت استرات�ج�ة المفوض�ة   •

االنتخابي الجدید ودور المفوض�ة وتوز�ع ال�طاقات ال�ایومتر�ة وعمل�ة العد و�عالن النتائج والتدابیر المتعلقة  
ذوي واألشخاص النساء والش�اب  من بینهامحددة تستهدف عدة جهات �النزاهة إلى جانب رسائل توع�ة 

 والنازحین أو العائدین اإلعاقة 
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وس�كون من الجید أن تعترف السلطات المفوض�ة ل�س فقط لتفانیها، بل أ�ضًا لتحولها. على أثني أود أن و 
أن  �خشى حیث  على استقاللها. ذاتهواألحزاب العراق�ة علنًا �إنجازات المفوض�ة حتى اآلن. و�نطبق األمر 

 ثقة الناخبین. ز�ادة تقو�ض  إلى  على العمل  إلقاء الشكوك على قدرة المفوض�ة یؤدي

 

حیث تم التعاقد مع معظم أعضاء فر�ق  استعدادات األمم المتحدة للمراق�ة.  و�موازاة ذلك، تتسارع واآلن 
تواجدها على  وقع قر��ًا الفرق اإلقل�م�ة المتوسوف تت�عهم و�تم إ�فادهم إلى �غداد في هذه األثناء.  التحضیرات 

 . لمدد قصیرةالطر�ق لوصول خبراء اإلقل�م�ة األرض في األسبوع األول من أیلول. وستمهد هذه الفرق 

 

مع الوال�ة الجدیدة لل�عثة، تكثف یونامي من جهودها للتواصل االسترات�جي التي  وفي ذات الوقت و�ما یتفق 
 وت�ادل وأنشطة األمم المتحدة المتعلقة بذلك توع�ة الناخبین العراقیین �االستعدادات لالنتخا�ات تهدف إلى 

 الحقائق واألرقام ومواجهة المعلومات المضللة و�دارة توقعات الجمهور.

 

 سیدي الرئ�س،

 

؟ وهو سؤال 2018هل ستكون انتخا�ات تشر�ن األول مختلفة عن انتخا�ات  دائمًا ما �طرح علینا هذا السؤال: 
 وواسع النطاق. طو�ل األمد في السلطات والمؤسسات العامة أمر الجمهور ألن انعدام ثقة معقول، 

 

تطبق الدروس المستفادة من   والحق�قة هي أن المفوض�ة .الحقائقوللرد على ذلك ال �سعني إال اإلشارة إلى 
والحق�قة هي أن هناك تغییرات �بیرة تتم لتحسین العمل�ات واالستعدادات االنتخاب�ة لیوم   االنتخا�ات السا�قة.

التدقیق المستقل لتكنولوج�ا المعلومات واألجهزة الجدیدة للتحقق من الناخبین والعدید �ما في ذلك  - االنتخاب 
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تعالج إساءة استخدام �طاقات التصو�ت اإللكترون�ة وعرض نتائج االنتخا�ات في الوقت الفعلي من التدابیر التي  
 . عالن عنهاواإل  هاوفرز  هاأثناء نقل

 

انتخا�ات تشر�ن األول تمتلك اإلمكانات لتكون مختلفة عن انتخا�ات عام  ن أو�ع�ارة أخرى، فمن الواضح 
2018 . 

 

حصرًا على عاتق المفوض�ة العل�ا المستقلة لالنتخا�ات  ال تقعمسؤول�ة إجراء انتخا�ات ناجحة ن إفومع ذلك، 
مسؤولي الحكومة  �ما في ذلكتكون �ذلك. ولذلك فنحن ندعو �استمرار جم�ع األطراف المعن�ة (ن أ  وال �مكن

  االلتزام إلى والناخبین) واألحزاب والمرشحین والقوى الس�اس�ة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 
 قوًال وفعًال. – والنزاهة�الشفاف�ة  �انتخا�ات تتسم  

 

، ل�س من المستغرب أن یتم التعبیر عن الخوف من التزو�ر االنتخابي من قبل العدید من الرئ�س سیدي
األطراف. من قبل المواطنین العراقیین و�ذلك من قبل األحزاب الس�اس�ة. و�ذا رجعنا بذهننا إلى األحداث التي  

 لهذا الخوف ما یبرره. ن أالماضي، فسنجد في جرت 

 

أو   هي التي �مكنها إجراء هذه االنتخا�ات  ذاتها الس�اس�ة  األحزاب  نأ، فمن العدل أن نؤ�د ذاتهوفي الوقت 
  جماعي  �شكلالموضوعة، فإن األمر متروك لها لكي تنأى  الفن�ة. و�غض النظر عن أعداد التدابیر هاتعطیل

. واألمر متروك لها لوقف شراء الوالءات وقمع الناخبین  هاأو تشو�هنتائج االنتخا�ات عن أي محاولة لفرض 
. جماع�اً و/أو غیر ذلك من األعمال المتعّمدة وغیر القانون�ة. وهي التي �جب أن تكون المثال الذي �حتذى �ه  

 �فسد �ل شيء على ال�ق�ة.ن أواحد  سيء  طرففمن شأن 
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  ، خاطئةالتزال تخلق تصورات  – بل حتى نظر�ات المؤامرة –وثمة مسألة أخرى هي أن المعلومات المضللة 
 ولكنها مقبولة.  

 

ولألسف، فأن المعلومات المضللة منتشرة �كثرة وعلى نطاق واسع. عن المفوض�ة العل�ا المستقلة لالنتخا�ات  
 عن األمم المتحدة. �ضًا أنعم، و وعن المتظاهر�ن وعن مسؤولي الحكومة وعن الخصوم الس�اسیین. 

 

�بیر لمفوض�ة االنتخا�ات وجهات أخرى   فنيوتعمل �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بال �لل لتوفیر دعم 
وهي بذلك تنفق المالیین من أموال دافعي الضرائب على خبراء إضافیین في المیدان. ومع ذلك، نجد من �أخذ  

هذا  ن إ تأجیل هذه االنتخا�ات. �صراحة لى إاألمر على عاتقه لیدعي دون وجه حق �أننا ندعو �طر�قة ما 
 القول عبثي.  

 

أن أوضح األمر: إذا غلب التضلیل الواقع، فلن �كون ذلك مجرد استنزاف للطاقة �النس�ة  لذلك اسمحوا لي 
 عمل محفوف �المخاطر ا�ضًا. نه  إألولئك الذین �عملون جاهدین من أجل الصالح العام للعراق، بل 

 

المعن�ة إلى التمسك �الحقائق والتر�یز على أدوارها ومسؤول�اتها واالمتناع    األطرافولذلك، أدعو مجددًا، جم�ع  
 ، نعم، والشجاعة مطلو�ة في هذه المرحلة الحرجة.واالنض�اطاألمم المتحدة �ك�ش فداء. فالصدق    استخدامعن  

 

ب إلى الشعب وأود أ�ضًا أن أدعو جم�ع وسائل اإلعالم إلى تقد�م معلومات دق�قة وموثوقة وفي الوقت المناس
 العراقي بدًال من تأج�ج تصورات خاطئة �ما یالئم داعمیها.
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�قود و�متلك انتخا�ات تشر�ن األول. حان الوقت للتوقف عن لوم  هو من لقد حان الوقت لالعتراف �أن العراق  
ذه . وقد حان الوقت لالعتراف �أن مصداق�ة انتخا�ات تشر�ن األول هید�كمأاآلخر�ن على أش�اء من صنع 
 ستكون أساس�ة لمستقبل العراق.

 

ل�ست هدفًا نهائ�ًا �حد ذاتها. بل إنها وسیلة لتحقیق غا�ة. وتتمثل   فاالنتخا�ات ، �طب�عة الحال، الرئ�س سیدي
 لبناِء عراٍق أكثُر أمانًا وازدهارًا وعدًال. دارةهذه الغا�ة بتحسین اإل

 

على أن مسؤول�ة إنجاح االنتخا�ات المقبلة تقع على عاتق األطراف    اؤ�د و�ینما یراقب العالم، ال �سعني إال أن  
العراق�ة المعن�ة والسلطات العراق�ة. ول�س ذلك فحسب، بل أ�ضا المسؤول�ة عما �أتي الحقًا: تشكیل حكومة  

 . المنجزةاق الطو�لة من األعمال المحل�ة غیر معالجة قائمة العر ل -�سرعة و�فاعل�ة -جدیدة، حكومة قادرة 

 

. هناك أس�اب مختلفة تقف وراء هاتأجیلأو  �ضع �لمات حول الدعوات لمقاطعة االنتخا�ات سأتحدث ب، واآلن
لألمل،  من العراقیین العادیین الذین �عبرون عن خی�ة أملهم وانعدام الثقة وغضبهم وفقدانهم  الدعوات،  هذه  مثل  

  .لمناورات الس�اس�ة الواضحةل وصوالً 

 

ال تدلي �صوتك   فحینما ،المقاطعة ل�ست استرات�ج�ة فعالة ولن تقدم أي حلول. على العكس �صراحة،ولكن 
من المهم �النس�ة للناخبین والس�اسیین على    و�التالي،فإنك في الواقع تهدي صوتك ألولئك الذین قد تعارضهم.  

 .حد سواء العودة إلى العمل�ة

 

(وهذا لالنتقال االنتخا�ات  إلى ما هو أ�عد من الذهاب �حتاج العراق إلى  ،أ�ضاً وعلى قدر عال من األهم�ة 
 .وسر�ع االستجا�ة متحركحالة الجمود الس�اسي المطول إلى حكم  نأمله) من ما
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 :أود أن أقول ما یلي  أملهم،العراقیین المطالبین �المقاطعة �سبب خی�ة لى إ –واآلن 

 

. فالعراق مجتمع متنوع وهو موطن لمجموعة واسعة من الشعوب واحدةالشعب العراقي ل�س مجموعة متجانسة  
 �جعل الرؤى واآلراء تختلف.   ما -واألد�انواللغات 

 

قد تمنح الشرع�ة لحكومة لن تكون هي   هاإن تتمناه، بلوهذا �عني أن نت�جة االنتخا�ات قد ال تكون وفق ما 
 الحكومة المفضلة �النس�ة لك. 

 

فإنك تضع نفسك خارج العمل�ة االنتخاب�ة.  واألحداث   التصو�ت،ولكن هناك شيء واحد مؤ�د: من خالل عدم  
فإن صمتك   �صوتك،التي تؤثر عل�ك لن یتم رسمها إال من قبل اآلخر�ن. و�ما قلت: من خالل عدم اإلدالء 

 .ألولئك الذین قد تختلف معهم س�كون هد�ة

 

هذه االنتخا�ات لن   أ�ضًا ألنهم أمر م والنظرة العمل�ة لألمورو�التأكید، ال أحد ینكر �أن الشعور �الواقع�ة 
 تؤدي إلى معجزات فور�ة. ال �مكن ألي انتخا�ات أن تفعل ذلك.

 

ال یتزعزع   العراق �حاجة ماسة إلى إصالحات ه�كل�ة عم�قة. وتتطلب هذه اإلصالحات تصم�ماً فإن    و�صراحة،
 .طو�الً  ووقتاً  هائالً  وصبراً 

 

. �ما تتطلب �مكن (من نواح �ثیرة) أن تكون عمًال شاقاً  - مكاسبهامع �ل  -و�جب القول �أن الد�مقراط�ة 
وسط�ة. والحق�قة هي أن المجتمعات الد�مقراط�ة المستدامة  حلوالً  الموازنة بین المصالح واآلراء المتنوعة دائماً 
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هائًال   تحدث بین عش�ة وضحاها: فهي تتطلب صبراً في جم�ع أنحاء العالم في الغالب ال ُتش�ه العجائب التي 
 متواصلة للحفاظ على ما یتحقق.   للبناء وجهوداً 

 

: ف�عد سنوات عدیدة من األمل والمطال�ة واالحتجاج �كون نفاد الصبر (�الط�ع) أمرًا أال تسیئوا فهميأرجو 
اآلفاق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة مفهوم  ح�اط من نقص  اإلمل و األلم وخی�ة  األ  فإن  لذا،مفهومًا للغا�ة.  

 .جداً 

 

ولكن   ،العامةل�س فقط من خالل االحتجاجات  صوته مسموعاً  �جعل المرء أن�مكن  الد�مقراط�ة،ولكن في 
سمع  تنهض وتُ أن  �جب  صنادیق االقتراع. هذا هو بلدك وهذا هو صوتك.  خالل، من و�شكل حاسم، أ�ضاً 

 .   صوتك

 

 وأود أن أقول للسلطات والموظفین الحكومیین والمسؤولین والقوى الس�اس�ة واألحزاب والمرشحین: 

 

أو    ،دینهمأو    ،معتقدهمأو    ،خلفیتهممهما �انت    -ال تخذلوا الشعب العراقي، و�ن�غي أن تكون خدمة المواطنین  
على رأس أولو�اتكم، و�توجب أن �كون التر�یز على الحلول التي تمثل   -خدمة المواطنین   –  أو قناعتهم  ،رأیهم

الغالب�ة أو مكون معین على وجه الخصوص سیتعذر الدفاع مصالح �ل الناس، فالحلول التي ال تخاطب سوى  
 عنها على المدى الطو�ل. 

 

إن األفعال أبلغ من األقوال، فما أكثر الب�انات والخطا�ات الجمیلة، بید أنه في نها�ة المطاف، األمر �له یتعلق  
جان�ًا المصالح الحز��ة الض�قة،    ، عالجوا اإلهمال، حار�وا عدم الكفاءة، اتر�واالمستشري   �اإلنجاز. تصدوا للفساد 

 تجاوزوا الفئو�ة والمحاصصة، وال تسمحوا بنهب مؤسسات الدولة.
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�اشروا على الفور �اإلصالحات التي تمس الحاجة إلیها، واعملوا على تنو�ع االقتصاد لتقلیل هشاشة العراق  
 إزاء تقل�ات أسعار السلع.  

 

ألزمات والصفقات التي تبرم ألغراض محددة، و�دًال من ذلك، نفذوا ما اتفقتم  االستمرار في إدارة اابتعدوا عن 
 عل�ه واعملوا على إ�جاد طر�قة عمل �مكن التنبؤ بها.  

 

أوقفوا الترهیب واالعتداءات وعمل�ات االختطاف واالغت�ال، وضعوا حدًا لإلفالت من العقاب، واعلموا أن  
 الستعادة ثقة الناس، واعملوا على ذلك، فللشعب العراقي الحق في أن �عرف.  السبیلالمساءلة هي 

 

اعملوا على تحسین قدرة العراق المحل�ة على مواجهة األزمات، وال تقعوا فر�سة لتجاذ�ات القوى الخارج�ة.  
حل�ة، وأّكدوا المسلحة التي تواصل العمل خارج س�طرة الدولة، سواء أكانت أجنب�ة أم م  الجماعات اك�حوا جماح  

 على س�ادة وسلطة الدولة.

 

أن  �یتعین اإلقرار أن للجمود الس�اسي ثمن �اهظ للغا�ة سیدفعه الشعب العراقي في نها�ة المطاف، واالعتراف 
الوعود الجوفاء أو التي ال یتم الوفاء بها لن تؤدي سوى إلى المز�د من التقو�ض لثقة الجمهور، و�تعین الحذر 

 السهل أن �فضي السخط الذي �ج�ش في النفوس إلى غضب �بیر.   من حق�قة أنه من

 

 التار�خ نفسه.   وآمل أال �عید وخالصة القول: إن المخاطر �بیرٌة جدًا، 

 

 ،سیدي الرئ�س
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قبل أن اختتم إحاطتي، أود أن أقدم تقر�رًا �التقدم المحرز في موضوع المفقودین من الكو�تیین ورعا�ا البلدان 
 األخرى والممتلكات الكو�ت�ة المفقودة �ما في ذلك المحفوظات الوطن�ة.  

 

ضمن    ص ألشخا  على عشرة رفات أخرى تعود قامت حكومة الكو�ت �التعرف �شكل قاطع  ،  األخیرةمنذ إحاطتي  
 . 1991منذ عام  لمفقودینل قائمتها

 

و�عد مرور ثالثین سنة طو�لة، بلغ مجموع قضا�ا المفقودین الكو�تیین التي أغلقت رسم�ًا منذ و�عني ذلك أنه 
ثالثین قض�ة. وآمل �صدق أن تفضي هذه الخطوة المهمة لطي تلك الصفحة في ح�اة   2020تشر�ن الثاني 

 أسر المفقودین. 

 

وما یت�عه  -) 19-و�ضافة لما تقدم، أود أن أعرب عن أملي في تحقیق تحسن �النس�ة لموقف جائحة (كوفید 
مما س�سمح عما قر�ب �استئناف المهمات المیدان�ة واستكشاف مواقع  - من تخف�ف على القیود ذات الصلة

 الدفن المحتملة لتحقیق مز�د من النتائج اإل�جاب�ة. 

 

، أود أن أؤ�د أنه مع االقتراب الحثیث لموعد االنتخا�ات، س�حظى العراق بدعمنا في  سیدي الرئ�سوختامًا، 
 كل خطوة من الطر�ق. 

 

لقد أتت هذه االنتخا�ات �عد جهد جهید، وال �سعني إال أن أشدد على األهم�ة التي تنطوي علیها انتخا�ات 
 لمستقبل الد�مقراط�ة الفت�ة في العراق.  نز�هة
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 . لكمجز�ًال شكرًا 


