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 َبَيان َصَحِفي  

 ، بالسخارت-جينين هينيس  السيدة العراق،  في حدةالممثلة الخاصة لألمين العام لألم المت أطلعت -2021حزيران  9 /بغداد

  والية ال  وبالمقابل  العراقبشأن    األخير  األمن  مجلس  قرار  على  ،ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق  ،دادفي بغاليوم  

 )يونامي(. العراق لمساعدة المتحدة األمم بعثةل المعززة

تخطيط الفي    يةالعراقحكومة  البجهود    مجلسال  أشاد  أيار،  27  في  الذي اتخذه مجلس االمن(  2021)2576  رقمالمالقرار    وفي

والفعالة على قدم المساواة كاملة  المشاركة  وتشاركية وشاملة مع ال  مصداقية  ذاتلتكون  الفعلي النتخابات مبكرة حرة ونزيهة  والتنفيذ  

   .الصدد هذا فياألمم المتحدة   من الفنية المساعدةو والدعم   االنتخابية. كما رحب القرار بطلب الحكومة لمزيد من المشورة للمرأة 

األطر القانونية و   إدارة االنتخابات  بشأنالمستقلة لالنتخابات    العليا  للمفوضية  والمشورة  لةمالشا  الفنية  المساعدةالبعثة بالفعل    وتقدم

كورونا  لجائحة  والتأهبواالجراءات    التدريبو والتنظيمية   المعلومات    تكنولوجياو اللوجيستية،    الخدماتو   والمشتريات  فايروس 

الميداني،    قيالتنسو   واالتصاالت، المستوى  الجنسين  ة المساوا   وسياسات  والتوعيةانشطة االتصال  و على   ياألمن  تخطيطالو   بين 

 موظف   70  من  أكثر  نشر  معانه  "  بالسخارت-جينين هينيس  . وأوضحت السيدةوالمحافظات  المركز  مستوى   على  لالنتخابات

وتعزيز الشفافية وبالتالي   للعراقهو تعزيز القدرات االنتخابية    الهدف   فإنفي أنحاء البالد،    حاليا  المتحدة  لألمم  تابعين  خاباتانت

 ".العراق في االنتخابية والعمليات المؤسسات في الثقة بناء إعادة



  المتحدة  األمم  فرق   من  مزيدالتدريجي ل  رنشلل  تحضيرال  بصدد  اآلن   البعثة  فإن   مؤخرا،  األمن  مجلس الذي اتخذه    قرارالب  وعمال

  لضمان   المبادرة  هذه   دعم ل   الدولي  المجتمع  الخاصة   الممثلة   دعت  وقد .  المرحلة التي تسبق االنتخابات وأثناءها  فياألرض    على 

 .ةالمتحد لألمم التابعين نتخاباتاال موظفي من الكافي  العدد نشر

المصادقة    األمن  مجلس  قرر  ،يةالعراق  حكومةال  لطلبعلى نحو إيجابي    واستجابة"انه    بالسخارت-هينيسجينين    السيدة  وذكرت

المتحدة مع موظفين اضافيين  تابع    وواضح  معززقوي و   فريق  على تشكيل لمراقبة    االنتخابات  قبللألمم  القادمة   يومالعراقية 

 ".العراق سيادة تحترم  بصورة نتخاباتالمساعدة في اال في واالستمرار ،ممكنةجغرافية  تغطيةأوسع  مع االنتخابات

بأعداد كبيرة لجعل هذه   بأصواتهم اإلدالء خالل منالممثلة الخاصة على أهمية استخدام كل العراقيين حقهم الديمقراطي  وشددت

طلب هذه  ل  وبوضوحالعراق بصوت عال    شعب"لقد تكلم    واضافت  في تاريخ العراق.  ا  حقيقيو بارزا     ا  ديمقراطي  معلما  االنتخابات  

 مستقبل العراق".  يرسم   أن  لصوتكويمكن    بلدك األصوات عبر صناديق االقتراع. هذا    لهذهاالنتخابات: واآلن حان الوقت لالستماع  

  ويلبي  حقيقية  بصورة  يمثلهم  سياسي  منظا  في الخاصة" إن األمم المتحدة تدعم بصورة كاملة رغبة الشعب العراقي    الممثلة  قالتو 

لعراق قوي ومستقر   األساس  تعزز  أن  ونأمل  الرغبة  تلك  قيتحق  تساعد في   أن  يمكن  المبكرة  ولاأل  تشرين  انتخابات  إن.  متطلباتهم

 ومستدام". 

 ويتولون زمامها بالكامل  العراقيون   يقودهالقرار مجلس األمن، أوضحت الممثلة الخاصة إن االنتخابات وفي كل االوقات    ووفقا

في العملية االنتخابية.   لةالشفافية والمساء  لضمان   السياسية  والقيادة  اقيةمسؤولية المؤسسات العر   ء شي  كل  وقبل"هي أوال    واضافت

 ". وأمان بحرية بأصواتهمالناخبون  ويدليينبغي اجراء االنتخابات في مناخ مالئم حيث يمكن للمرشحين اجراء حمالتهم 

 

تنشر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير منتظمة حول االستعدادات والعمليات االنتخابية في العراق يمكن الوصول اليها  

  https://bit.ly/3g1fClb:هنا
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