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 العملية االنتخابية في العراق   
  

 األمين العامتقرير    
  

 الوالية  -   أوال  
ه اــلا التقعمع بمر رقعال ماألم األم    - 1 الــلط بألــه الــل الماألم ملن األم      (2021)  2576ُيقــد 

لت  تقدمها رعثب األمم العاه أن يقده مللل تقعمعا موجزا مفصــــــــر ب  العمأللب ا فت اللب ق  الععاع ةالم ــــــــابدة ا
 يوما رعد افتهاء ا فت ارات. 30المتحدة لتقديم الم ابدة ملن الععاع لتألك العمأللب، ق  موبد   يتااةز 

  
 العملية االنتخابية في العراق  -  ثانيا  

 التطورات السياسية واألمنية -  ألف 
لنواب، ةا  ا فت ــارــات ، أجعى الععاع افت ــارــات ماألم ا2021تشــــــــــــــعم  األة  أ تو ع    10ق    - 2

ةالثافلب رعد الهزممب الع ــــ عمب لدابق. ةرد جعى التصــــوم    2005ال ام ــــب المنفمب ق  مبال ر ــــتول باه 
ــ   ق   ــاناء  8ال اص الم ـــــــــ ــ و روات األم  ةالناز ون ةال ـــــــــ ــال  الل منت ـــــــــ ــعم  األة  أ تو ع، ةتـــــــــ تشـــــــــ

 .ةالمحتازةن، ق  جمألب قئات أخعى م  الناخ   

، 2022فت ـارـات ق  موبـد  ــــــــــــــال  بألن الموبـد النهـاا  الـد ــــــــــــــتولط، ةاو أيـال مـايو  ةُأجعمـ  ا  - 3
 .الح م العت دة ا تاارب لألدبوات العامب الوا عب النطاع ملن تمث ل أ ثع تمو  ةإلن مبما  الم اءلب  ةذلك

، افدلع  مفااعات ق  رغدار ةبدة محاقفات ق  جنوب 2019تشـــــــــعم  األة  أ تو ع  1ة دًءا م    - 4
ةة ـــل الععاع. ة دأت تا تااجات بألن الف ـــار ةالوطالب ةفقم ال دمات األ ـــا ـــلب، لت   ـــعبان ما تحول   
ــ . ةتعاقق  المفااعات الت  بمت  ال ألد لعمتل م  ابما  بن   ــلا ـ ــامل لألنفاه ال ـ الن ربواٍت لرصـــرل الشـ

ــان  30ملن    2019تشــــــــــــــعم  األة  أ تو ع    1ةا ــــــــــــــت ــداه مفعت لألقوة. ةق  الفتعة م    ،  2020  ألعمــل فل ـــــــــــــ
متفااعا ةجعل   487الوعثب ةمفوضــــــــــــلب األمم المتحدة ال ــــــــــــاملب لحقوع ا ف ــــــــــــان ةقاة ما   يقل ب   ةث ق 

 ت صا ق  موار  ا  تااج. 7 715يقل ب      ما
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، 2019تافون األة  ري ــــــــــــم ع  1ةا ــــــــــــتقا  بار  ب د المهدط م  منصــــــــــــول تعالم لألوزلاء ق    - 5
. ةةصـــــــــ  ال ـــــــــ د التالم ، 2020أيال مايو    7تع    مصـــــــــطفن التالم  خألفا لل ق  ماألم النواب  ةأ د
ذات مهمـب قولمـب تتمثـل ق  مبطـاء األةلومـب لتنفلم   “افتقـاللـب”خطـاب تنصــــــــــــــ وـل،   ومتـ ل رـ فهـا   ومـب   ق 

 افت ارات مو عة ذات مصداقلب.

در ق  ال ــدايــب تــالم    - 6 ا فت ــارــات المو عة، ةلت    موبــدا  جعاء  2021 زمعان يوفلــل    6ةتــان رــد  ــُ
 ناًء بألن مشــــــــــولة  ة  تا ب الور  التاق  لألبما  التحضــــــــــ عمب التقنلب، ةاق  ماألم الوزلاء ق  ةر     ،  

 تشعم  األة  أ تو ع. 10المفوضلب العأللا الم تقألب لرفت ارات، بألن مجعاء تألك ا فت ارات ق  

ت بألن فحو يت ـــــم را  ـــــتقرللب ةبده ا فحلاز، ةإلن ةا ـــــتاارب لألدبوات العامب ملن مرالة ا فت ارا - 7
ــعمعا ق  تافون   ــ   ماألم النواب تشــ ــاءلب،  ــ هم لألم ــ ــاب، عا ةإخضــ ــ  ــو  ملن الممثأل   المنت     مل ــ جعل الوصــ

ينم بألن مبارة الهل ألب التنفلملب لألمفوضـــلب العأللا الم ـــتقألب لرفت ارات ةابتمار ففاه  2019األة  ري ـــم ع 
قالل لألتحومل ةرةااع افت اللب أصـــــغع  اما. ة ـــــُ   تشـــــعم  ق  ما رعُد لتحديد الدةااع ال ع  الصـــــوت الوا د  

 ا فت اللب، ةا تتما  بضومب المح مب ا تحاريب العأللا، ةت صلم م زافلب لألبما  التحض عمب لرفت ارات.

و  ا فت ال  الت    معفم القارة ال ـــلا ـــ    ةالمعتـــح   مدةفب ال ـــأل، ةرت 2021ةق  أيألو   ـــ تم ع  - 8
تحـدر اليلم ةالموـارا التوج هلـب لأل ــــــــــــــألو  األخرر  ةالمهن  لامل  الاهـات الفـابألـب المشــــــــــــــالتـب ق  العمأللـب 

صـــلا ب مدةفب ل الدبمالوعثب    ةردم ا فت اللب، ةتعةه التشـــال  بألن ته ئب ل ئب مواتلب لألناخ    ةالمعتـــح  . 
 ألتعةمج لها.لال ألو  ة 

ــعب  ةم  ارتعاب موبد ا  - 9 ــالتب ا فت اللب الوا ـــــ ــديد رارة رالزم  بألن أاملب المشـــــ فت ارات، ازرار تشـــــ
أيألو   ــ تم ع، أصــدل م ته  يب   29النطاع ةبألن ته ئب ل ئب افت اللب مواتلب لألمعتــح   ةالناخ    معا. ةق  

ت ألفها توقن  هللا العفمن بأل  ال ــــل ــــتاف  للافا  ايتل الحم بألن المشــــالتب الواةلب ةالم ــــ ةلب ق  ا فت ارا
ــتق ل ُيعجن أن ي ون أقضــــل مما مضــــن” ــألم لألع ول رال ألد الن م ــ . ةأصــــدلت جهات، منها “ا  الطعم  األ ــ

، للافات ُتعل ق ها ما ربا مللل ةالمام  الفقه  الععار العالم لعام صــــــالس ةلالم الوزلاء ةأ زاب  ــــــلا ــــــلب 
  يب هللا العفمن.

مز الثقب ق  العمأللب ا فت اللب، قإن رعض األ زاب ا ــــــــتمعت ق  ةل م الاهور العديدة الم لةلب لتعز  - 10
اف ــــــــحالها م  ال ــــــــواع ا فت ال ، متللبب ر ون الفعة    ع مواتلب رما ي ف  لمشــــــــالتتها ق  ا فت ارات. 

 ب أ  ـــــطم، أبأل  مقتدى الصـــــدل بورتل ملن العمأللب ا فت اللب الت  تان رد أبأل  اف ـــــحارل منها   27 ةق 
 يوللل.تموز  15ق  

تشــــعم  األة  أ تو ع،  ل ماألم النواب فف ــــل، بألن ابتوال ذلك تــــعبا يقتضــــلل الد ــــتول  7ةق   - 11
  جعاء ا فت ارات.

ــالتب  - 12 ــهدت ا فت ارات مشـ ــحا، م  ل نهم   3  249ةتـ ق  المااب(. ةإجما ، رده  29امعأة ) 951معتـ
س  1 501 ز ا  167م  معتــــــح  ا اترقات، ةرده   959ااترقا  21 معتــــــحا   789معتــــــس، ق      تعتــــــ 

  م تقأل  .

ةلألــ  ال  ئــب األمنلــب ق  الععاع متقألوــب أثنــاء األبمــا  التحضــــــــــــــ عمــب لرفت ــارــات. قف  الفتعة م   - 13
ااوما بألن روات األم  الععاقلب ملن   157تشــعم  األة  أ تو ع، ُف ــه ما ماموبل  9 ب أ  ــطم ملن  25
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م  أقعار الشعبب. ةألعز   13أيألو    تم ع ةأ فع ب  مقتل  5عتو  ق   رابق، رما ق  ذلك ااوه ةر  ق  ت
أيضـا ا ـتمعاُل ت ومو ةا ـتهدا  المداقع   ةالمداقعات ب   قوع ا ف ـان ةفشـطاء الماتم  المدف  صـعو ب  

 ال  ئب األمنلب ق  قتعة ما ر ل ا فت ارات.

ععاع ةم   اتها األمنلب خطب أمنلب  ازمب جعاء ا فت ارات ر مان ةففاه، ابتمدت   ومب المة غلب  - 14
تشـــــــــــــعم  األة  أ تو ع، ُةضـــــــــــــع  جمل  الو دات األمنلب ق   الب   2تغط  جمل  المحاقفات. ةابتوالا م   

ت اه رصـــــــــــــوى لمدة بشـــــــــــــعة أياه، ةُقعضـــــــــــــ  ر ور بألن الحعتب ةالتامعات العامب ر ل ا فت ارات ة عداا، 
ــ ت   2ق  جافه تدال ع أمنلب أخعى. ةر ل ذلك،  ملن  ذال مالس، تاف  األمافب العامب لماألم الوزلاء رد أفشــ

لانب بأللا لتعزمز ةلصـد مشـالتب المعأة ق  ا فت ارات ةابتمدت تدال ع لمن  العن  ضـد المعتـحات ةالتصـدط 
لل. ةتــــمأل  تألك التدال ع تفع ل خطوت اتصــــا  مواتــــع ماافلب لتألق  الشــــ اةى المقدمب م  المعتــــحات  و   

 .ضايقب ةالعن  ةلمعالاتهاتععضه  لألم
 

 لمحة عامة عن حقوق اإلنسان -  باء 
خر  قتعة الحمألب ا فت اللب، ةث ق  الوعثب  ا ت بن  متصــــــل را فت ارات. ةتمثأل  تألك الحا ت   - 15

أ ـــا ـــا ق   وارد تهديد ةتعا ه لألمعتـــح   ةالمعتـــحات ةقعع  مرتهم ا فت اللب، رشـــ ل تـــ صـــ  مواتـــع 
ا فتعفـ ، ة وارد ابتــداء بألن المعتــــــــــــــح   ةالمعتــــــــــــــحــات أة بألن التامعــات ق  مبـال الحمرت  بألن   أة

ا فت اللب. قعألن  ــــــ  ل المثا ، أرى ااوه تــــــنل م ــــــألس ماهو  الهومب بألن تام  افت ال  رالقعب م  مقع 
ايب  تشـــــــــــعم  األة  أ تو ع ملن مقتل أ د أبضـــــــــــاء قعم   م 3مرامب أ د المعتـــــــــــح   ق  محاقفب ريالن ق  

المعتــــــس ةجعل لجأل    خعم . ةاففاع جهاز متفاع خر  افعقار فشــــــات ق  مبال  مألب افت اللب ق  محاقفب  
تشـــعم  األة  أ تو ع، مما أ ـــفع ب  مقتل صـــ   ةجعل أل عب  خعم . ةلم ت ـــال الوعثب  7صـــرل الدي  ق  

 رع نها.أط أفمات ةاضحب م  ا فتها ات المعتتوب ق     ماموبات أة مناب  جغعاالب 

ــان خر  ا فت ــارــات، أجعت الوعثــب  - 16 ةق  مبــال جهور األمم المتحــدة لتعزمز  مــايــب  قوع ا ف ـــــــــــــ
معتـح  الن ـاء ةاألرأللات ةالمعتـح   الم ـتقأل  ، برةة بألن المداقع   م  مقالرت ةمنارشـات م  ماموبات 

ــحف    ةالمحام   ةالمولف   العموم   . ةاجتمع  م   ــط   ةالصـــــــــ ــان ةالناتـــــــــ ةالمداقعات ب   قوع ا ف ـــــــــ
ــطب   موجهب ملن الناخوات رالتثيلو المدف  ةا فت ال   متعألقب المنفمات   ع الح وملب الععاقلب الت  تنفل أفشــــــ

ــواب ةاألتــــــ اص ذةط ا بارب. ةبموما، لم ت ألل الغال لب العفمن مم  أجعم   معهم مقالرت ةال ناز    ةالشــــ
ب  أط افتها ات مواتــــعة لحقوع ا ف ــــان، ةلتنها أتــــالت ملن ةجور مناي  ــــلا ــــ  ينطوط بألن صــــعو ات 

ــحات ب  ال  ئب الثقاالب التق  ديب الت  أبار  قعاللب ا ــعب النطاع. ةتحدث  معتــ لحمرت ا فت اللب، ةذتع ةا ــ
رعضه  أفه  تألق   تهديدات بألن ة اال التواصل ا جتماب . ةألألل معتحو أرأللات ةمعتحون م تقألون ب  
ةجور صــــــــــــــعوـ ات ق  مجعاء الحمرت ا فت ـالـلب ةب  الت و  م  أبمـا  افتـقامـلب محتمأـلب ةبـده تـفاـيب اـلدبم 

 األمنلب العامب.رش ن الحالب  رأل المال  ةال لا  ، تما أبع وا ب   
 

 اإلطار القانوني االنتخابي -  جيم 
(، 2005يتتون التشــــــعم  األ ــــــا ــــــ  اللط ينفم افت ارات ماألم النواب م  ر ــــــتول الععاع )لعاه  - 17

(، ةرـافون المفوضـــــــــــــــلب العألـلا الم ــــــــــــــتقألـب 2020لعـاه    9ةرـافون افت ـاـرات ماألم النواب الاـدـيد )القـافون لرم  
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(، 2015لعاه  36(، ةرافون األ زاب ال ــــلا ــــلب )القافون لرم 2019لعاه  31ن لرم لرفت ارات الاديد )القافو 
 ةتللك األففمب ةا جعاءات الت  ابتمدتها المفوضلب العأللا الم تقألب لرفت ارات.

م  الد ـتول، يح ـه بدر المقابد ال علمافلب بألن أ ـاس بدر  ـ ان الععاع، لن ـوب  49ةةققا لألمارة  - 18
ف ــــــــــــــمـب. ة موجـه رـافون افت ـارـات ماألم النواب الاـديـد، تم ا رقـاء بألن بـدر   100  000مقعـد ةا ـد لتـل  

مقابد لطواا    9ق  المااب( م صـصـب لألن ـاء ة  25مقعدا ) 83مقعدا، منها   329المقابد المحدر  ـارقا ق  
ــااوب المند 5األرأللات ق  ال ألد ) اا    ةاأل عار  مقابد لألم ــــلح    ةمقعد ةا د لتل م  األيزمدي   ةالشــــوك ةالصــ

رااعة ق  جمل   83الف أل   (. ةمق ــــــــــــــم الـقافون تـل محـاقفـب ملن رةااع افت ـالـلب، رحـ م ي ألل بـدراـا ا جمـال   
رااعة افت اللب،   ـــه تثاقتها ال ـــ افلب، ثرثب ملن خم ـــب أبضـــاء ق  ال علمان. ةم صـــم لتل أفحاء ال ألد. 

الصـــــــــــوت الوا د   ع القالل لألتحومل، محل النفاه   ةرد  ل النفاه ا فت ال  الاديد، المععة  را ـــــــــــم ففاه
 ال ال  لألقواام الحز لب القاام بألن التمث ل الن   .

( م زافلب ردلاا  2020ةخصـــــــــــــم رافون ت صـــــــــــــلم ةتمومل ففقات افت ارات ماألم النواب )لعاه  - 19
ة  أ تو ع. ةأ مل تشــعم  األ 10مأل ون رة ل( لتنفلم ا فت ارات ةبقداا ق   225لأل ون رينال ) وال   329

( بضـومب المح مب ا تحاريب العأللا 2005لعاه  30التعديل األة  لقافون المح مب ا تحاريب العأللا )األمع لرم 
 الت  تصارع بألن فتااج ا فت ارات.

 
 إدارة االنتخابات -  دال 

 ـــــــتولمب م ـــــــتقألب  ةققا لقافون المفوضـــــــلب العأللا الم ـــــــتقألب لرفت ارات، قإن المفوضـــــــلب ا ئب بامب ر - 20
ها  ا ةمحايدة تتمت  را  ـتقر  المال  ةا رالط ةم ألفب را تـعا  بألن ا فت ارات ةا  ـتفتاءات ةتنفلمها ةإجعا

ق  الععاع. ةا  تعتمد أففمب ةتعأللمات ة ـلا ـات  رالة ا فت ارات ةا  ـتفتاءات ةتتفل تنف لاا. ةا  أيضـا  
لناخ    ةالممال ـــــــــــــات الديمقعابلب. ة موجه الد ـــــــــــــتول، ت ضـــــــــــــ   م ولب لتعزمز الثقاقب ا فت اللب ةتوةلب ا

 ماألم النواب.لعرارب المفوضلب 

ةتت ل  المفوضـــــــــلب العأللا الم ـــــــــتقألب لرفت ارات م  ماألم المفوضـــــــــ   ةا رالة ا فت اللب. ةمنم   - 21
ة، ةُم تالةن م  رافون المفوضــلب العأللا الم ــتقألب لرفت ارات بألن تع    ت ــعب مفوضــ   جدر رالقعبب المواتــع 

ل   معتـح   م  ماألم القضـاء األبألن )خم ـب أبضـاء(، ةماألم رضـاء مرأللم تعر ـتان )بضـوان( ةماألم  
ــ هم ق   ــاء الماألم الحال ون )ثمافلب لجا  ةامعأة ةا دة( مناصـــــــ تافون    13الدةلب )بضـــــــــوان(. ةتولن أبضـــــــ

 .، ةام ي دمون لمدة أل    نوات   ع رالألب لألتاديد2020الثاف  ينايع  

ةتت ل  ا رالة ا فت اللب التارعب لألمفوضـلب العأللا الم ـتقألب لرفت ارات م  الم ته الوبن  ق  رغدار  - 22
ل  ــل رــإرأللم تعر ــــــــــــــتــان ةالم ــاتــه ا فت ــاللــب لألمحــاقفــات ق  المحــاقفــات األخعى.  أةالم تــه ا رأللم  ق   

ع، را ضــاقب ملن مولف   م رت   مول  مدف  راام ق  جمل  أفحاء الععا  4 000المفوضــلب  وال   ةتول 
 خر  ا فت ارات.

 
 تسجيل الناخبين - هاء 

ــ تم ع    7ق   - 23 ــتقألب لرفت ارات ق  األبما  التحضــــ عمب 2020أيألو   ــ ــلب العأللا الم ــ ، لدأت المفوضــ
 بـارة قتس معا ز الت ــــــــــــــا ـل ال  ومتعط لألنـاخ    ق  جمل  أفحـاء الععاع لتحـديـم  ــــــــــــــاـل النـاخ    رـإرلاج  

مأل ون فاخه   22,1مأل ون فاخه )م  أصــــــــــل  وال     14,3عألومات ال  ومتعمب الل. ةق  ذلك الور ، تان  الم
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، ُقتس  2021تافون الثاف  ينايع   2. ةق  ( 1) م ــــــــال ق  رابدة للافات المفوضــــــــلب( م ــــــــاأل   ل ومتعمًا رالفعل
 ال ألد.م  معا ز الت ا ل ال  ومتعط لألناخ    ق  جمل  أفحاء  1 079ماموبل  ما

ــتقألب لرفت ارات فطاع تغط تها لألت ـــــا ل   - 24 ــلب العأللا الم ـــ ة ناء بألن مشـــــولة الوعثب، ة ـــــع  المفوضـــ
قعمقا متنقر   890ال  ومتعط لألناخ    ة ــــع ب  توزم  رطارات الناخ    ر ل ا فت ارات. ةفشــــعت ما يقعب م  

 مرت لتوةلب الامهول ةتع ئتل. ةافته   لت ـــا ل الناخ    رغلب تقعمه بمأللب الت ـــا ل م  الناخ   ، ة دأت
 فل ان ألعمل. 15قتعة تحديم ال لافات ال  ومتعمب ق  

ــوعب أياه، ا ــــــــــتمعت  تن  - 25 ــتقألب   22ةبألن مدى  ــــــــ ــلب العأللا الم ــــــــ فل ــــــــــان ألعمل، ففم  المفوضــــــــ
ديم ابتعاضات  لرفت ارات رعد ذلك بعض رواام الناخ    األةللب ق  معا ز ت ا ل الناخ   ، ةذلك لأل مال لتق

 ةبأله مجعاء تصحلحات.

ةبند ا فتهاء م  تحديم الت ــا ل ال  ومتعط لألناخ   ، رام  المفوضــلب العأللا الم ــتقألب لرفت ارات  - 26
لتدر    ـال الناخ    رالتحق  م  المدخرت المتتعلة ةتـط ها. ةةققا لأللراه الم رتب الت  ردمتها المفوضـلب،  

ال فحو    ومتعمًا خر  قتعة التحديم، مما أ ـــــفع ب  الت ـــــا ل ال  ومتعط لما ماموبل  مأل ون فاخه ل  2,7 ـــــُ
مأل ون فاخه م ــــــــــال. ةا ــــــــــتنارا ملن الل ال لافات، تان م  المقعل أن   22,1مأل ون فاخه م  أصــــــــــل   17

ــوب   77يصـــــــــدل لحوال    ق  المااب م  الناخ    رطارات فاخ    ل ومتعمب   ـــــــــت دامها يوه ا رتعان. أما الن ـــــــ
ق  المااب قت ـــنن لها التصـــوم  را ـــت داه رطارات الناخ    ا لتتعةفلب )الت    تتضـــم   23ويلب الوالغب المت 

ــاالب بأل ها صـــــــــول قوتو عاالب ألصـــــــــحالها. ةُةزب  رطارات   ال لافات ال  ومتعمب( ملن جافه ةثاا  اومب مضـــــــ
قألب ق  جمل  أفحاء ال ألد  تن معا ز ت ــــــــــــــا ل الناخ    ةقعع الت ــــــــــــــا ل المتن   م  خر الناخ    ال  ومتعمب  

مأل ون م  رطـارـات    1,7زبـ  لناـال، قـإن  وال  تشــــــــــــــعم  األة  أ تو ع. ةق      أن معفم الوطـارـات ةُ  5
 الناخ    لم ُت ت ألم م  ر ل الناخ    ةما تزا  ق  بهدة المفوضلب.

 
 التوعية العامة -  واو 

 ــــــىلا ملن لناء ثقب الامهول ةإبره الناخ    رالعمأللب ا فت اللب، لدأت المفوضــــــلب العأللا الم ــــــتقألب  - 27
لرفت ارات، لدبم م  الوعثب،  مألب توةلب بامب اتـــــتمأل  بألن محتوى مصـــــمم خصـــــلصـــــا لفئات رع نها مثل 

ُفشــــــــعت المعألومات بألن . ة ةالقوات األمنلبالن ــــــــاء ةالشــــــــواب ةالناز    ةاألتــــــــ اص ذةط ا بارب ةاألرأللات 
ــل ا جتماب  ةم  خر  العديد م   ــاال التواصـــــــ ــاال ا بره التقأل ديب ةة ـــــــ التألفزمون الوبن  ة  عل م  ة ـــــــ
أفشــطب التواصــل المواتــع. ةرد ففم  المفوضــلب ةالوعثب م تمعات صــح،لب منتفمب، ق      ُأبألق   مألتان 

ــتا     مو ـــومتان   ــاال  Ivoted#ة    Vote4Iraq#رالهشـ التواصـــل ا جتماب ، ةذلك التغاء التفابل  بألن ة ـ
المواتــــع م  الناخ   . ةتــــال  ال   ق  جأل ــــات مواتــــعة لأل ــــئألب ةاألجو ب ففمتها المفوضــــلب، تناة  ق ها 
خ عاء ق  ماا  ا فت ارات م ـــــــاال مثل تقديم الشـــــــ اةى، ةا رتعان ال اص، ةالحصـــــــب الم صـــــــصـــــــب لألمعأة، 

 ةالحمرت ا فت اللب.

 __________ 

. ةلللك، رد تتون ررب ال لافات ال ــــ افلب الت  ت ــــت دمها ال ــــألطات ةالم  ــــ ـــات  1997يعور  خع تعدار لأل ــــ ان ق  الععاع ملن باه  (1) 
 ـــــتنارا ملن  امأل ون فاخه   26الم تصـــــب رحاجب ملن تح ـــــ  . ةق   لاب تعدار  ـــــ اف   ديم، يقدل بدر الناخ    الم األ   رحوال   

 اه التار  لوزالة التاالة، المععةقب را م رابدة للافات الوطارب التمومنلب.رابدة للافات ففاه التوزم  الع
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م  أتــــــعبب ق ديو الع ــــــوه المتحعتب ةم  الع ــــــوه ال لافلب، تتضــــــم  ألة  معة   200د  أ ثع م  ةأُب،  - 28
التعجمب لألغب ا تالة، الت  أتلح  أيضا ق  الم تمعات الصح،لب. ةت أل  أيضا م اقحب المعألومات المغألوبب  

ــتقألب لرفت ارات. ةُبقدت    اجزءً  ــلب العأللا الم ـــــ ــ وةلب ل   م  الاهور الم لةلب م  ر ل المفوضـــــ اجتمابات أ ـــــ
منارشـــب الم ـــاال التقنلب ةا جعاالب ةال ـــلا ـــاتلب. ةأفشـــ ت المفوضـــلب خل  ل ةة ـــاال ا برهالمفوضـــلب ةالوعثب  

اتصـا  مواتـع لاجارب بألن أ ـئألب الناخ    ة  عام م  أصـحاب المصـألحب. ةا ـت دم  أيضـا  مرت خدمب  
   م  الناخ    الم األ  . ة ا ضــــاقب ملن ذلك، ُففل الع ــــاال القصــــ عة الاماةلب لألوصــــو  ملن أ  ع بدر مم

مشـــــعةبا لتوةلب الناخ   ، مثل الدةلات التدلم لب ة ألقات العمل، ق  جمل  المحاقفات م  ر ل   47أ ثع م   
 معها لألوصو  ملن تتن قئات الناخ   .تم التعارد منفمات ماتم  مدف   

ا رتعان  لعمأللب ةا ـــــعب النطاع  محا اة ثرد بمأللات ةأجعت المفوضـــــلب العأللا الم ـــــتقألب لرفت ارات  - 29
محطب ارتعان ق  جمل  أفحاء الععاع، مما  ــــــــابد بألن تحديد  2  179ةبدت األصــــــــوات ةفقل النتااج تــــــــمأل   

الم ـــــاال التقنلب المعألقب ق  الفتعة ر  ل يوه ا رتعان، م  زمارة الشـــــفاالب أيضـــــا. ةتاف  بمأل تا المحا اة الثافلب 
 .  لألعامب   دث   مفتو ةالثالثب 

 
 االقتراع -  زاي 

 ـابب م  يوه ا رتعان العاه، لأل ـمال  48تشـعم  األة  أ تو ع، ر ل   8ُففم يوه ا رتعان ال اص ق   - 30
رمـا ق  ذلك القوات    -م  رافون افت ـارات ماألم النواب  39لألفـئات المحـدرة م  الـناخ    المـلتولة ق  المـارة 

فاخوا م ــــــــــــــار( ةال ــــــــــــــاناء   120 126فاخوا م ــــــــــــــار(، ةالناز ون ) 1 075 727الع ــــــــــــــ عمب ةاألمنلب )
رـا ر ء رـ صــــــــــــــواتهم المـا يتعأل  رـ ط م  الـدةااع ا فت ـاللـب الثرد   -فـاخوـا م ــــــــــــــار(    671ةالمحتازةن )

ال  ومتعمــــب. ةمنعــــا لتتعال  رطــــارــــات النــــاخ     رــــاب ا رتعان ال ــــاص م  لم  رحوزتهم  ةلم يفتس  ةالثمــــاف  . 
 لوطارات الناخ    رعد التصوم ، ةذلك ملن     افتهاء يوه ا رتعان العاه.ا تفف  المفوضلب م ، التصو 

محاقفب.   17معتزا لررتعان ق    86محطات ارتعان ق   309تم قتس ة الن ــــــــــــوب لألناخ    الناز   ،   - 31
ا  تاالب لتقديم بألوات  ةل م الاهور الم لةلب لمنس الناز       التصــــــوم ، قإن رعضــــــهم لم ي   رحوزتل ةثا

 الت ا ل ال  ومتعط.

معتزا  8  273محطب ارتعان ق   55  041تشعم  األة  أ تو ع(، ُقتح    10ةق  يوه ا رتعان العاه ) - 32
ثب.  ةتم توزم  الناخ    بألن  لررتعان.   معا ز ا رتعان المحدرة لهم بألن أ ــــــاس للافات ت ــــــا ل الناخ    المحد 

 ــــأللب ألةلاع ا رتعان الصــــارلة لتل محطب ارتعان لضــــمان مم افلب ا تشــــا  أط تواينات األ  األلراه الت ــــألة ــــُ 
ــأللب متتارعب لتم    التتو  الدر  ، ةتضـــــــــــم  جملعها لموز  ــأل ـــــــــ ر ـــــــــــهولب. ةُبوع  أةلاع ا رتعان ر لراه ت ـــــــــ

 .ا رتعانا  تاارب ال عمعب. ةُخزتف  الموار ا فت اللب الح ا ب رش ل  م  تح  متعا  مولف  

ــ ب م  للافات ةُجهزت تل محطب م  محطات ا رتعان راهاز لألتحق  م   - 33 ــال  الناخ    ةف ـــــــــــ  ـــــــــــ
ــوات ةقعزاا ةفقل النتااج ملتتعةفلا. ةتم مرفا  األجهزة   الناخ    لتألك المحطب، قضــــــــــــر ب  أجهزة بدت األصــــــــــ

 ال لا لب. ا لتتعةفلب ةقتحها ةت ا ل األلراه الت أل أللب رحضول المعار    ةممثأل  األ زاب

ممـا رطـارـب الـناخـه ال  ومتعـمب ةال ضــــــــــــــون ملعاز  محطـب ا رتعان، لةُبألـه م  الـناخ   ، بـند رخولهم  - 34
لألتحق  م  رصـــــمات األصـــــار  أة رطارب فاخه ملتتعةفلب مقتعفب لوثلقب اومب تـــــ صـــــلب. ة الن ـــــوب لألناخ     

مات جمل  أصارعهم ضوالا. ثم ُ ألت،م تل  اللي  أرلوا لوطارب فاخه ملتتعةفلب، تاف  انا   اجب ملن م س رص
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م  ثم تم التقات صـــولة لعمز ا  ـــتاارب ال ـــعم  الناخ   .     ـــالفاخه ةلرب ا رتعان ةُبأله منل التوقل  بألن  
. ةـرد تمـ  مطـارقـب اـلل مـب لألـناخـه ب ع جهـاز التحق  م  لـلاـفات الـناخ   الُمثـ   بألن ةلـرب ا رتعان الُم ــــــــــــــأل  

رب ال ـعمعب الت  ُجمع  را ـت داه الما ـس الضـوا  لصـندةع ا رتعان، لألت  د م  أفل العموز م  لموز ا  ـتاا
ن الل م  وغ   ــو ارب تل فاخه رح ع  لم تور  ، ةذلك   ع رالل لرزالبأةلاع ا رتعان الم ــأل مب رةن  ــوااا. ةصــُ

 ضمافا لعده تتعال التصوم .

ــتقألب لرفت ارات - 35 ــلب العأللا الم ــــ ــاءة ا ــــــت داه   ةرد ات لت المفوضــــ العديد م  التدال ع لألتصــــــدط   ــــ
رطـارـب فـاخـه ملتتعةفلـب   ع   1  500  000  متر رطـارـات النـاخ    ا لتتعةفلـب )  ع ال  ومتعمـب(. قـ ة ، تم  

. ةبرةة بألن ذلك، بأله م  جمل  الناخ    اللي  ا ت دموا رطارات  2014موزبب تاف  رد ُبوع  ر ل باه 
ةثاا  اومب مضــاالب بأل ها صــولام الفوتو عاالب ق  يوه ا رتعان، ةُم ــح  رصــمات   ازملع الناخ    ا لتتعةفلب  

أصــارعهم العشــعة ضــوالا ر ل ت ــأللمهم أةلاع ا رتعان ق  محطب ا رتعان. ة عد يوه ا رتعان، جعت مطارقب الل 
ــ ألب فب ق  ال ـــال الوبن  لألناخ    تو ـ ــار  الم ز  لألت ،لو م   الوصـــمات رالم ـــول الضـــوالب لوصـــمات األصـ

  ملن المحــا م   م ــالفأط    ةم  المتور  أن ُيحــا خطع تتعال التصــــــــــــــومــ . ةرــد افتهــ  بمأللــب المطــارقــب،  
 رطارات الناخ    ا لتتعةفلب.ا رتعان الم تصب ةققا لاجعاءات القافوفلب. ة عد التصوم ، صارل مولفو 

 
 عّد األصوات وفرزها وعرض النتائج - حاء 

ا رتعان، ُبد ت أةلاع ا رتعان ملتتعةفلا را ـــــت داه ما ـــــس ضـــــوا  مث   بألن صـــــندةع ق  محطات   - 36
ا رتعان. ةتم توصــــ ل جهاز ففاه فقل النتااج ر ل ما ــــس ضــــوا  لنقل النتااج ملن المفوضــــلب العأللا الم ــــتقألب  

فت،عت جمل  ال لافات منعًا لقعصــــنتها. ة ا  ضــــاقب ملن ففاه لرفت ارات م  خر  ةصــــألب  ــــاتأللب م موفب. ةتــــُ
ا  تـلابـلب م  تل محطـب ارتعان رغـلب ضــــــــــــــمـان ررب    USBالنـتااج الا، ُجمعـ  ة دات ال زن ال ـالج    فـقل

 قعز النتااج.

ةبرةة بألن ذلك، اخت عت، م  خر  رعبب مواتــــــعة تــــــهداا أصــــــحاب المصــــــألحب )ممثألو األ زاب   - 37
عان ةا دة م  تل معتز ارتعان  جعاء العدت ق ها ال ــــــــلا ــــــــلب ةة ــــــــاال ا بره ةمعار و ا فت ارات(، محطُب ارت 

ــات التألفزمون. ةق  الحا ت الت  تااةز  8 960يدةما )ما ماموبل  ــاتــ محطب ارتعان( ةأذيع  النتااج بألن تــ
ق  المـاـاب، ققـد تع   مجعاء بـدت ـيدةط لامل    5الـ دةط ف ـــــــــــــــوب    ق هـا التـواي  ل   العـدت ا لتتعةف  األةل  ةالعـدت 

فتااج العدت ال دةط. ة ماعر ُتعتمد  عألقب ر ل النتااج الوالرة م  محطب ا رتعان المعنلب، بألن أن األصـــــــوات المت 
، ُفشـــــــعت ف ـــــــ ب م  النتااج ل وه ةا د بألن الادال ال الج  لتل محطب ارتعان للط أل  بأل ها   ا فتهاء م  العدت

ور تواينات ل   العدت ا لتتعةف  ةالعدت ةترء التلافات ال ــــــــــــلا ــــــــــــلب ةالمعار ون ةبامب الناس. ةلم ُي أل ل ب  ةج
 محطب. 8 960ال دةط ق  محطات ا رتعان الم تالة الت  لألل بدراا 

ــت داه ففاه فقل النتااج أة ة دات ال زن ال الج    - 38 ــوب لألمحطات الت  لم تنقل النتااج را ـــــ أما رالن ـــــ
USB أللا الم ــــتقألب لرفت ارات م  أةلاع  أة تأل هما، ققد أفشــــا ففاه قعز يدةط،   م تحقق  المفوضــــلب الع

ا رتعان المعنلب الصــــــــارلة لمحطات ا رتعان، ةذلك ق  معتز العدت ال دةط الوبن  ق  رغدار رحضــــــــول معار    
رةل    ةمحأل    ةةترء األ زاب ال ـلا ـلب. ة عد ا ـتتما  بمأللات التحق ، رام  المفوضـلب رملء ا ـتمالات  

ال لافات التار  لها،   م ُأرخأل  النتااج رطعمقب ثناالب  مرخا   ها ملن معتز ت ــــــــــومب ةمطارقب النتااج ثم  ــــــــــألمت 
التعملب )يدخل مولفان م ألفان رإرخا  ال لافات ملن ا  ـتمالة فف ـها، تل منهما بألن  دة(، م  مع ألب تحق   

تـل م  ففـام  ـراه ق هـا مول   خع ـرالـت  ـد م  ال ـلاـفات الت  أرخألهـا المولـفان األة ن. ةتمـ  مطـارـقب فـتااج  
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فقـل النتـااج ا لتتعةف  ةال ـدةط ق  خـارةه النتـااج رغلـب مفتـاج النتـااج ا فت ـاللـب. ةق   ـا ت التوـاي ، تتون  
األ ــــويلب لأل لافات الم ــــتمدة م  الفعز ال دةط. ثم ُفشــــعت النتااج بألن المور  الشــــو   لألمفوضــــلب ةق  معا ز  

 .بعض النتااج، رش ل  ف  ة ماعر أن أصوح  متا ب

ة دبم م  الوعثب، أفشـ ت المفوضـلب العأللا الم ـتقألب لرفت ارات معا ز لععض النتااج ق  مقعاا ةق   - 39
ــألحب المعن    را فت ارات، رما ق  ذلك  ــحاب المصــــــ جمل  المحاقفات. ةتاف  المعا ز مفتو ب ق  ةجل أصــــــ

مات الماتم  المدف  ةة ـــــــــاال األ زاب ال ـــــــــلا ـــــــــلب ةةترء المعتـــــــــح   ةالمعار    الدةل    ةالوبن    ةمنف
 ا بره. ةأرى ذلك ملن زمارة م توى الشفاالب مقالفب را فت ارات ال ارقب.

تـعتب رةللب م ـتقألب ذات خ عة ةا ـعب ق  تتنولوجلا ا فت ارات ةرر ق  ق  جمل  لاجع   ةألة  معة،   - 40
تقالمعاا ملن لانب المعاقوب ةالتدر   الت  األجهزة ةال عامالات ةق  ففاه مرالة النتااج ت ل. ةرد ردم  الشــــعتب 

تت ل  م  أبضـاء م  م  ـ ـات الدةلب المعنلب رالموضـون، اللي  لصـدةا ةقل موا التدر   اللط أفازتل الشـعتب. 
 ة تقده الألانب ملن ماألم النواب المق ل تقعمعا بما تتوصل مللل م  فتااج.

 
 الحالة األمنية يوم االقتراع - طاء 

ل بن  متصل را فت ارات يوه ا رتعان لت   وارد أمنلب متفعرب أ فعت ق  أ ث  - 41 ع األ لان، لم ُي ا 
ــاء يوه   ــارات. ق ر  م ـ ــتول ق  افتماال  10ب  ةرون رعض ا صـ ــألس يشـ ــتهد  م ـ ــعم  األة  أ تو ع، ا ـ تشـ

عر م  أقعار  ارتعان ق  فا لب العتـــــــــــار رمحاقفب تعتو  رعد م ررل، مما أ ـــــــــــفع ب  مقتل ق ملن رابق معتز  
الشــــعبب ةجعل اثن    خعم . ةأرى تــــاال ل   أفصــــال أ زاب  ــــلا ــــلب متعالضــــب ق  محاقفب مل ــــان ملن 

لألل بنها يوه ا رتعان ااوه اتـــــــتوا  أ ـــــــفع ب  مقتل أ د المدف   . ةم  ل   الحوارد األمنلب األخعى الت  أُ 
وه رقلاا  الهاةن رالقعب م  محطب    ع مواتـــــــع رالن عان بألن محطب ارتعان ق  محاقفب صـــــــرل الدي  ةاا

تشــعم  األة  أ تو ع،  10ارتعان ق  محاقفب ريالن، ةلم ي ــفع أط منهما ب  ةرون مصــارات أة أضــعال. ةق  
 أبألن  خأللب ا بره األمن  التارعب لم ته لالم الوزلاء أن ال طب األمنلب لرفت ارات تتألأل  رالناال.

 
 النتائج األولية الجزئية -  ياء 

ــتقألب لرفت ارات النتااج األةللب الازالب   11ق   - 42 ــلب العأللا الم ــ تشــــعم  األة  أ تو ع، فشــــعت المفوضــ
ق  المااب م  محطات ا رتعان، ةذلك بألن المور  الشـو   لألمفوضـلب ةق  جمل    78لرفت ارات الت  تـمأل   

ــم  ا بال الزمن  اللط يحدرل را ــدل ا برن ضــ فون افت ارات ماألم النواب، معا ز بعض النتااج. ةرد صــ
الت  اخت عت ب  بعم  القعبب المواتعة لفعز أصواتها يدةما لم تدل ج  8 960لت  فتااج محطات ا رتعان الــــــــــ 

 ر  ه خط  تقن .

ــتتمألب ق   - 43 ــتقألب لرفت ارات، ق  مبرفها ب  النتااج األةللب الم ـــــــــ ــلب العأللا الم ـــــــــ ةأرلج  المفوضـــــــــ
الت  اخت عت  8 960محطب ارتعان م  أصـل محطات ا رتعان الــــــــــــــــ   8  547تااج  تشـعم  األة  أ تو ع، ف  13

ب  بعم  القعبـب لعـدت أصــــــــــــــواتهـا يـدةمـا. ةتـافـ  فتـااج محطـات ا رتعان تألـك رـد ةلرت رعـد م رع المحطـات  
  ةلتنهــا تــافــ  ق  افتفــال مجــازتهــا ق  النفــاه. ةق      تم التحق  م  النتــااج الوالرة م  المحطــات ا رتعان

محطب،   413ةتحديثها رابتوالاا جزًء م  النتااج األةللب، ققد ُ درت المحطات المتويلب، ةبدراا   8 547 الـــــــ 
لمزمد م  التحق  م  ر ل المعتز الوبن  لألفعز ال دةط، ألن تألك المحطات لم تنقل فتاااها را ــــــــــــت داه ففاه 

 .USBفقل النتااج أة ة دات ال زن ال الج  
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ألة  أ تو ع أيضــا، تــعب  المفوضــلب العأللا الم ــتقألب لرفت ارات ق  تدر   فتااج  تشــعم  ا  13ةق   - 44
ــا ل تقنلب ق  ا ل ـــــــــا  ا لتتعةف  ) 3 681 محطب( أة ق  فقل  3  037محطب ارتعان تاف  رد ةاجه  مشـــــــ

محطــب(.    140محطــات( ق  يوه ا رتعان، أة مشـــــــــــــــا ــل ق همــا معــا )  504)  USBة ــدات ال زن ال ــالج   
لتـدر   ةإبـارة بـدت األصــــــــــــــوات ق  المعتز الوبن  لألفعز ال ـدةط ق  رغـدار، ةذلـك ةققـا لاجعاءات  جعى ا ةرـد

 تشعم  األة  أ تو ع. 16المعتمدة ر ل يوه ا رتعان. ةرد ا تمأل  العمأللب ق  
 

 النتائج األولية المجمَّعة -  كاف 
ــلب العأللا    16ق   - 45 ــتقألب لرفت ارات، ق  م تمع صـــــحف ، تشـــــعم  األة  أ تو ع، أبألن  المفوضـــ الم ـــ

أفهـا افتهـ  م  بدت أصــــــــــــــوات جمل  محطـات ا رتعان ةأبألـن  النـتااج األةلـلب التـامأـلب لامل  الدةااع ا فت ـالـلب 
فاخوا  22  118 368فاخوا قعأللا م  أصـــــــــــل   9 602 876ةالثماف  . ةذتعت أيضـــــــــــا أفل رمشـــــــــــالتب   بالثرث 

 المااب.ق   43م ار، لألغ  ف وب المشالتب 

ــاررـب المح مـب ا تحـارـيب العألـلا بأل هـا.   - 46 ة  تزا  النـتااج رـالأـلب لألطع  ةل  تتون فهـااـلب م  بـند مصــــــــــــ
ــحف  أفل يم     ــتقألب لرفت ارات خر  الم تمع الصـــ ــلب العأللا الم ـــ ــ   ق  المفوضـــ ةأ د لالم ماألم المفوضـــ

 برفها.الطع  ق  النتااج األةللب لرفت ارات ق   ضون ثرثب أياه م  م 
 

 الشكاوى والطعون  - الم 
ةققا لقافون المفوضـلب العأللا الم ـتقألب لرفت ارات، يتمت  ماألم المفوضـ   ر ـألطب  صـعمب لمعالاب   - 47

ا رباءات رحدةد م الفات افت اللب بوا  العمأللب ا فت اللب، رما ق  ذلك الما يتعأل  لت ــــــا ل المعتــــــح  ،  
ن ةبدت األصـــــوات، ةفشـــــع النتااج األةللب. ةمحدر القافون، برةة بألن األففمب  ةقتعة الحمألب ا فت اللب، ةا رتعا 

ةا جعاءات الت  ةضـعتها المفوضـلب، الشـ اةى ةبمأللات ال   ق ها. ةةققا أل  اه ذلك القافون، يح  لألناخ     
ــ وى ق   ا   دةد خعةرات افت اللب. ــح   تقديم تــ ــلب ةا اترقات ةالمعتــ ــلا ــ ةمتمت   ةلوترء األ زاب ال ــ

 الماألم ر ألطب ال   ق  جمل  الش اةى ا فت اللب.

ةُتنشع رعالات المفوضلب العأللا الم تقألب لرفت ارات رش ن الش اةى بألن مورعها الشو   ق   ضون  - 48
ةمتم ال   ثرثب أياه م  مصـــدالاا. ةمم   تقديم الطعون ق  الل القعالات ق   ضـــون ثرثب أياه م  فشـــعاا، 

ق   ت   اله ئب القضــــاالب م  ثرثب رضــــاة. ة ماعر أن  اله ئب القضــــاالب لرفت ارات ةالت  تت ل   ق ها م  ر ل
جمل  الطعون )  تنم األففمب الحاللب بألن أط موبد فهاا  محدر(، تقده المفوضــــــــــــــلب النتااج النهاالب ملن 

ر الادة  الزمن  لألمصا المح مب ا تحاريب العأللا لألمصاررب بأل ها.  ررب بألن النتااج النهاالب.ةلم ُيحد 

تشـــــــــــعم  األة  أ تو ع،  ـــــــــــاأل  المفوضـــــــــــلب العأللا الم ـــــــــــتقألب لرفت ارات ما ماموبل  21ة تن   - 49
نف  ق  ثرد قئاتا الشـــــ اةى ال ضـــــعاء )  ع الم ثعة بألن النتلاب(،  398 تـــــ وى تتعأل  ل وه ا رتعان، صـــــُ

حمعاء )المحتمل ت ث عاا بألن النتلاب(. ةبالا   (، ةالشــ اةى التــ أللبةالشــ اةى الصــفعاء )المعقوضــب أل ــواب  
تــ اةى بألن أفها   10المتعألقب ل وه ا رتعان، ةصــنف   398لاان التصــنلو التارعب لألمفوضــلب الشــ اةى الــــــــــــــــ 

ت وى بألن أفها خضعاء. ةلم يتم رعُد تصنلو ما ماموبل   138 ت وى بألن أفها صفعاء، ة 217  معاء، ة
 ت وى. 33



 S/2021/932 

 

10/15 21-15750 

 

اله ئـب القضــــــــــــــاالـب بعنـا ق  النتـااج األةللـب المعألنـب، ة ــــــــــــــتقـده ملن    1  436موبـل ةتم تألق  مـا ما - 50
معققب رالوثاا  المنا وب، رما يشمل المنط  القافوف  ةا جعاا  ةالتنف لط لألمفوضلب العأللا الم تقألب  لرفت ارات

 لرفت ارات الما يتعأل  ر ل  الب بألن  دة.
 

 المصادقة على النتائج النهائية -  ميم 
يحدر ر ــــــــتول الععاع بمأللب المصــــــــاررب بألن فتااج ا فت ارات. ةاو ي ــــــــند ملن المح مب ا تحاريب  - 51

العأللا  ــــــألطب المصــــــاررب بألن النتااج النهاالب  فت ارات ماألم النواب. ةتاعط تألك المصــــــاررب رعد ال   ق   
يوما ابتوالا م    85ع األمع جمل  الطعون. ةلم ُيحدر الادة  الزمن  لألمصـــاررب، قعألن  ـــ  ل المثا ، ا ـــتغع 

 .2018يوما ق  باه  99 ، ة2014يوما ق  باه  47 ، ة2010يوه ا رتعان ق  باه 
 

 االنتخاباتمراقبة   -  نون  
ــتقألب لرفت ارات ما ماموبل  - 52 ــلب العأللا الم ــــ معاقوا رةللا )رم  ق هم مولفو   1  891ابتمدت المفوضــــ

 ممثر لأل زاب ال لا لب. 495 733ا، ة معاقوا محألل  160 148الدبم الوبن ون(، ة 

تشعم    12للافات أةللب،    لما ا تحار األةلة   الت  أصدل للافل يوه  المعار ون  الدةل ون ةأصدل   - 53
ةمنفمب التعاةن  تشــــــــــــــعم  األة  أ تو ع،   11األة  أ تو ع ةجامعب الدة  العع لب الت  أصــــــــــــــدلت للافها يوه 

ــدلت للافها ــعم  األة  أ تو ع. ةُفشــــــعت الل ال لافات 31يوه   ا  ــــــرم  الت  أصــــ ــو  البألن   تشــــ  مور  الشــــ
 .ال اص ر ل ةا دة م  تألك الاهات

  
 والية بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وأنشطتها  -  ثالثا  

، (2021)  2576( ةبمر رقعال ماألم األم  S/2021/135لناء بألن بأله   ومب الععاع )اففع   - 54
ُ ألف  الوعثب لتقديم المشــــولة ةالدبم ةالم ــــابدة ملن   ومب الععاع ةالمفوضــــلب العأللا الم ــــتقألب لرفت ارات ق   

 عأللا، يقوراا الععار ون ةمتولون زماه األمول ق ها.الاهور الم لةلب لت طلل ةتنف ل افت ارات  عة ةفزمهب ق

ة ا ضـــــاقب ملن تعزمز تقديم الم ـــــابدة ةالمشـــــولة التقن ت   ق  ماا  ا فت ارات بمر رقعال ماألم   - 55
لألحصــو  بألن ربم مضــاق ، رعل الماألم أن توقع ، ةم  معاباة بأله   ومب الععاع  (2020) 2522األم  

ــاق   ، ةروما ةمعألنا بنل لوضـــــــــــول، ر ل ا فت ارات ق    الوعثب قعمقا تارعا لألمم المتحدة معززا رمولف   مضـــــــــ
 الععاع، لمعاقوب يوه ا رتعان ر ة   تغطلب جغعاالب مم نب.

ــعا  المعار    الدةل    ةا رأللم    - 56 ــا رإتــ م  األبعا  الثالثب اللي  ربتهم   ومب    ةُتألف  الوعثب أيضــ
الععاع ةالتن ـــــــــ   معهم ة إبرع  مألب ا ـــــــــتعاتلالب لألمم المتحدة لتوجلل الع ـــــــــاال م  أجل توةلب الناخ    
الععار    ةإبرمهم ةتزةمدام ر  دد المعألومات الما يتعأل  رالتحضـ عات لرفت ارات، ةاألفشـطب الت  تضـطأل  

 رفت ارات ر ل يوه ا رتعان ةق  ذلك ال وه.لها األمم المتحدة ربما ل
 

مة من بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق -  ألف   المساعدة االنتخابية التقنية المقدَّ
ــ   م  لعفامج األمم  ةأبدت الوعثب، تنف لًا لو يتها المعزز  - 57 ــابدة ا فت اللب، ة التن ــــــــ ق  ماا  الم ــــــــ

ــع  ــاامب مجماللب ردلاا  “ربم العمأللب ا فت اللب ق  الععاع”ةبا معنوفا  المتحدة ا فماا ، مشــــــــ . ةرد م ن  م ــــــــ

https://undocs.org/ar/S/2021/135
https://undocs.org/ar/S/RES/2576(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2576(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2522(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2522(2020)
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جهب مافحب الوعثب  م  تنف ل مع ألت  المشــــــــعةن. ةلتزت المع ألب األةلن بألن لناء   11مأل ون رة ل م    32,4
ــتقألب لرفت ارات، ق      أتا   المع ألب الثافلب الدبم التقن  ــلب العأللا الم ـ ــع ق  مبال  ردلات المفوضـ   المواتـ

 األبما  التحض عمب لرفت ارات ق  الععاع.

م  مولف  الم ابدة التقنلب ا فت اللب   160تشعم  األة  أ تو ع، تان لدى األمم المتحدة    1ة تن   - 58
مب    111 مولفا رةللا ة 49ق  الععاع، منهم  مولفا ةبنلا، أط لزمارة ق  الم ــــــــــــــابدة ا فت اللب التقنلب المقد 

ــعا  مقالفًب رافت ارات باه ر  ــب أضــ ــلب العأللا 2018م ــ ــابدة التقنلب ملن مقع المفوضــ ــطب الم ــ . ةُردم  أفشــ
ــع ق  المحاقفات، الت  تعمل م  المعا ز   ــعب بشــــ ــتقألب لرفت ارات، برةة بألن م ات ها ا فت اللب الت ــــ الم ــــ

 ل  ل ةتعتو  ةف نوى.أا رأللملب لألوعثب ق  رغدار ةالوصعة ة 

 ت الم ـــــــابدة ا فت اللب تقديم الدبم لوضـــــــ  أففمب ةإجعاءات افت اللب لامألب أمول منها  ةم  ماا - 59
ت ــــــــــملب المعتــــــــــح   ةت ــــــــــا ألهم، ةالحمرت ا فت اللب، ةالفعز الف  لألنتااج، ةمعالاب الشــــــــــ اةى ةالطعون 

ةإبدار  مرت    ،ا رتعانق ها. ةبرةة بألن ذلك،  ـابدت الوعثب ق  توللو ةتدلمه مولف     ا فت اللب ةال
ــا ــدال ع الت ،لو م  معض ق عةس تولةفـ تـ ــل  (،  19-) وق ـــد  لتوةلـــب الامهول، ةت ــــــــــــــا ـــل النـــاخ   ، ةتنف ـ

ــاء معا ز لععض النتااج، ةبمأللات محا اة  ةتــــعاء الموار ا فت اللب )رما ق  ذلك بوابب أةلاع ا رتعان(، ةإفشــ
 ل.ا فت ارات ر ل يوه ا رتعان، ةربم مجعاء التدر   الم تق

ة عد ا فت ارات،  ـــــتشـــــال  الوعثب ةالمفوضـــــلب العأللا الم ـــــتقألب لرفت ارات ق  بمأللب   ـــــت رص   - 60
 الدلةس، لهد  المض  ق  تطومع ردلات المفوضلب ةتعزمزاا.

 
 المراقبة يوم االقتراع -  باء 

خ  عا   150 ، لنشـع رام  الوعثب، ةققا لو يتها، ة التعاةن م  م ته األمم المتحدة ل دمات المشـالم  - 61
م  مولف  الــدبم الوبن    ر ــل يوه ا رتعان    550رةللــا ق  ماــا  ا فت ــارــات تــارع   لألمم المتحــدة ةفحو  

 رة لات. 15 811 008ةالل. ة ألغ  الم زافلب المقعلة لألمشعةن ما ردلل 

عاقوب ةالشــعةن ةُفشــع قعم  تحضــ عط ق  رغدار ر ل تــهعم  م  موبد ا فت ارات لوضــ  منهالب الم - 62
ــالل  م  موبد ا فت ارات، ُفشــــــعت خم ــــــب أقعرب مرأللملب ق  معا ز   ــ عمب. ةر ل أل عب أ ــــ ق  األبما  التحضــــ

ــل ة  ــعة ةتعتو  ةالموصـــــــــ ــع ال  عاء بألن المدى  أالوعثب ق  رغدار ةالوصـــــــــ ل  ل لته ئب الفعة  الم دافلب لنشـــــــــ
ل خ عاء األمم المتحدة ق  ماا  ا فت ارات القصــ ع، م  مفشــاء ةجور لألمعاقوب ق  منطقب الم ــ ةللات. ةةصــ 

ر ل أ ــ ون م  موبد ا فت ارات ةتم فشــعام ق  جمل  المحاقفات الثماف  بشــعة. ةلار وا يوه ا رتعان ال اص  
 ةموه ا رتعان العاه.

معتزا لررتعان.    25محطـــب ارتعان ق     79ةخر  يوه ا رتعان ال ـــاص، زال خ عاء األمم المتحـــدة   - 63
ي ألل ب  أط م الفات ذات ت ن. ةبموما، ق  محطات ا رتعان الت  تم  زمالتها، تان مولفواا يتق دةن   ةلم

را جعاءات رشـــــ ل باه، ةت ـــــنن لألناخ    ا ر ء ر صـــــواتهم رطعمقب منفمب. ةق  بدر محدةر م  الحا ت،  
لألناخ    اللي  تعل ل التعع  بألن ُي ــــــمس  ةلم   .تتعع  أجهزة التحق  م  الناخ    بألن رصــــــمات رعضــــــهم لم
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تشــــعم  األة  أ تو ع، ق  ففم   11بألن  النتااج األةللب ل وه ا رتعان ال اص ق  . ةأُ ( 2) رالتصــــوم   رصــــماتهم
 بألن  الل النتااج األةللب األةلن )الازالب( لررتعان العارط.ال وه اللط أُ 

معتز ارتعان ق    301محطات ارتعان ق   1 108ة ةق  يوه ا رتعان العاه، لاره خ عاء األمم المتحد - 64
جمل  المحاقفات الثماف  بشــــــــــــعة. ةمع يوه ا رتعان ق  لعة   ــــــــــــألملب بموما. ةق  المحطات الت  لار ها  
ــنب ق  مامألها. ةقتح  معفم محطات ا رتعان ألوالها  خ عاء األمم المتحدة، أريع ت بمأللات ا رتعان مرالًة   ــــ

الع م م   دةد ت خ عات ق  بدة محطات ر ــــــــــــــ ه بو  مدة ا بدار أة ر ــــــــــــــ ه  ق  الور  المحدر، بألن 
، ةا  المشــــا ل الت   ألتها المفوضــــلب العأللا الم ــــتقألب ( 3) مشــــا ل تقنلب معتوطب لتشــــغ ل الما ــــحات الضــــوالب

لرفت ـاـرات ق  ةـر      م  صـــــــــــــــوال ذـلك ال وه. برةة بألن ذـلك، ةتمـا تـان بألـلل الحـا  ق  يوه ا رتعان  
اص، لم تتعع  أجهزة التحق  م  الـناخ    بألن رصــــــــــــــمـات ـفاخ    ق  بـدر محـدةر م  الحـا ت. ةةققـا ال ـ 

لر ـــــــــتنتاجات األةللب الت  توصـــــــــل مل ها خ عاء األمم المتحدة، قإن الل الحوارد رد أثعت بألن توال ال ـــــــــ   
صــــــــــــــوات يتقـ دةن  ةالن ــــــــــــــاء خـاصــــــــــــــب. ةبمومـا، قف  معا ز ا رتعان الت  تمـ  زـمالتهـا، تـان مولفو قعز األ

 را جعاءات رش ل باه، ةت نن لألناخ    ا ر ء ر صواتهم رطعمقب منفمب.

 تحأل ر مفصر لامل  ال لافات المام عب.    ة تنشع الوعثب ق  ةر   - 65
 

 التواصل االستراتيجي -  جيم 
ره الناخ    الععار     ـع  الحمرت ا  ـتعاتلالب لتوجلل الع ـاال الت  ففلتها الوعثب ملن توةلب ةإب - 66

الصألب.   ةتزةمدام رمعألومات م تتمألب رش ن األبما  التحض عمب لرفت ارات ة ش ن أفشطب األمم المتحدة ذات
 ةتوخ  أيضا لناء ثقب بامب الناس ةفشع المععقب ةمعالاب المعألومات المغألوبب.

، اف عب  الوعثب ق  #Vote4Iraq، ة ا ــت داه الهاتــتا   “لألد . م ــتق ألك. صــوتك”ةتح  تــعال  - 67
مشـالم  لعةايب القصـم تعتز بألن ا ف ـان، مما أتال لألناخ    الععار   ، ة   ـلما الن ـاء ةالشـواب ةالناخ ون  
ذةة ا بارب، من عا لتوار  ةجهات ففعام رشـــــــــــ ن التل،لب الت  يحق  لها التصـــــــــــوم  أاداقهم. ة لهال الدبم 

األمم المتحدة، لو ـــــــــــاال منها زمارة ملعاز  ضـــــــــــول معار     الدةل ، ألعزت المشـــــــــــالم  أيضـــــــــــا بمل مولف 
 ا فت ارات م  خر  التغطلب رالصول الفوتو عاالب ةأتعبب الف ديو.

ــت دمب خر  الحمألب ما يأل ا  وال   - 68 ــاال التواصـــل    900ةم  األرةات الم ـ ــولة ق  ة ـ ــالتب منشـ مشـ
لو ب   40ال ـــــــــــ و  ةإف ـــــــــــتغعاه ةتومتع ةموت وب(  ة ا جتماب  )رالألغات العع لب ةالتعريب ةا فاأل زمب، بألن 

صحاا  ةراا     9تعمل ق ديو  ة   14رصب منشولة بألن تو ب ا فتعف   ة   20محاقفب  ة    11جدالمب ق   
ةمقالرت مبرملب م تألفب أجعتها الممثألب ال اصــــــــــب لألم   العاه لألععاع  ةم تمعان صــــــــــح،لان  ة وال لرم  

ة ألقب بمل بألن ا فتعف  لألشـــــواب  ةموار تعةمالب، مثل رمصـــــان ةمألصـــــقات    ةا د أرالتل الممثألب ال اصـــــب 
#  ةالتواصـــل م  قناف   ةتـــ صـــلات م ثعة بعار   . ةرد  قق   Vote4Iraqةأزلال م توب بأل ها الهاتـــتا   

 __________ 

رد ت رط ال صـــــاام الا ـــــديب الفعريب، مثل ما يصـــــ ه األصـــــار  م  ضـــــعل مارط أة ر ـــــاةة جألد أة أة ـــــاي، ملن بده التم   م   (2) 
 م المعن  ملن جهاز التحق  م  التعع  بألن الوصـــــــــمات. ةق   وارد أخعى، يم   أن يعزى بده التعع  بألن رصـــــــــمات الشـــــــــ

 الناخ    أة ملن مشا ل تتعأل  لت ا ل الش م.

رماعر تشـغ ل النفاه،   يم   م ررل ثم مبارة تشـغ ألل رةن الحصـو  م  المفوضـلب العأللا الم ـتقألب لرفت ارات بألن تألمب  ـع جديدة  (3) 
ه لمعة ةا دة، ةالا أ د التدال ع المت لة لألت ،لو م  خطع  التزةمع. ُت ت د 
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ــل ا جتماب  ماتمعًب أ ثع م   ــاال التواصــ ــولة ق  ة ــ ــالتات المنشــ مأل ون افطوان بألن رنوات   3,8 ل المشــ
 ا جتماب  ال اصب لألوعثب ة داا.التواصل 

المعنـلب ـرا فت ـاـرات  ا فتعـف   أمـا صــــــــــــــحـاا  الوـراا  المتعـدرة الألغـات، الت  ُألعزت بألن صــــــــــــــفحـب  - 69
ال اصـب رالوعثب ةالت  ُفشـعت بألن فطاع ةا ـ  بألن ة ـاال التواصـل ا جتماب  ةارتعف  لتقالمع منتفمب ب  

قتناةل  مواضـــــــــل  مثل التتنولوجلات الاديدة الت  لدأ العمل لها األبما  التحضـــــــــ عمب ةالعمأللات ا فت اللب،  
التغاء تح ــــــــ   بمأللب التصــــــــوم ، ةمثل األفوان المحدرة م  الدبم التشــــــــغ أل  اللط تقدمل األمم المتحدة ملن 
ــب   ــ اةى ةالطعون، ةالحصــــ ــل  األخعى بمأللب تقديم الشــــ ــتقألب لرفت ارات. ةم  المواضــــ ــلب العأللا الم ــــ المفوضــــ

 لألمعأة، ةرةل معار   ا فت ارات الدةل   ، ةمشالتب الناز   .الم صصب 

ةا ــتتما  لألمعألومات المفصــألب الوالرة ق  صــحاا  الوراا  ةالتقالمع، تم مفتاج مقاب  ق ديو مرامب  - 70
.  رطعمقب  ــــــهألب ا  ــــــتعما   ع ــــــاالاللو ــــــاال التواصــــــل ا جتماب  رالألغات العع لب ةالتعريب ةا فاأل زمب لنقل 

ــلب     ة ُ  ق  صــــــــــحاا  الوراا  ةالتقالمع الل الماا ت التقنلب العديدة الت  تدبم ق ها األمم المتحدة المفوضــــــــ
ــ ها بمأللات المحا اة ق  التحضــــــ ع لرفت ارات ةالم ــــــابدة  ــتقألب لرفت ارات  ةاألاملب الت  تتت ــــ العأللا الم ــــ

مب م  األمم المتحدة ق  الا الصـــدر   ــاءة ا ـــت داه  المقد  ــلب لمن  م ـ ةا جعاءات المحدرة الت  تت لاا المفوضـ
ــارقب، أخلا ق  ا بتوال  رطارات الناخ    ا لتتعةفلب  ةأةجل اختر  ا فت ارات الحاللب ب  ا فت ارات ال ــــــــ
 بوامل مثل النفاه ا فت ال  الاديد، ة دء ا ـــــت داه معا ز بعض النتااج، ةالدةل المو  ـــــ  اللط تضـــــطأل  رل

 األمم المتحدة.

ــاال ةتم توجلل   - 71 ــ ن م ـــ ــاس لرةر قعل الامهول الععار ، رشـــ ــاال ق  تث ع م  األ لان بألن أ ـــ الع ـــ
منها التصولات ال ابئب لألدةل الت  تقوه رل األمم المتحدة ق  ماا  الم ابدة ا فت اللب. قعألن    ل المثا ، 

أيألو   ــ تم ع،  ط  تــو ات التألفزمون   13ار    ق  ق   وال لرم  أجعتل الممثألب ال اصــب م  الناخ    العع 
ق  المــااــب م  المشــــــــــــــــالت  ، ب  خطــ ، أن األمم المتحــدة تنفم   52المحأللــب ةا رأللملــب أجزاء منــل، ابت ع  

الدةل الت  تضــــطأل  رل   ، قوضــــسلم الع ــــاال لم اقحب  ــــوء الفهم الا  ةرد ُبززا فت ارات ةتشــــع  بأل ها.  
 ا فت اللب.المنفمب ق  ماا  الم ابدة 

 
 الدوليين ودعمهم  نمراقبيالتنسيق عمل   -  دال 

رب  المفوضـلب العأللا الم ـتقألب لرفت ارات، م  خر  ةزالة ال الجلب، ال ـفالات ةالمنفمات الدةللب  - 72
ــا  معار    افت ال     فت ارات ماألم النواب. ةتألقن ما ماموبل  ــفالة    54تلافا ربوات، منها   75ملن مل ـ  ـ

 منفمب رةللب، رما ق  ذلك ا تحار األةلة   ةجامعب الدة  العع لب ةمنفمب التعاةن ا  رم . 21ة 

ــارل م  ماألم األم ، أتـــعت  الوعثب معار    رةل    ةإرأللم    م  أبعا  ثالثب  - 73 ةةققا لألتتأللو الصـ
ــت   ةف ــــــق  معهم. ةرد تواصــــــأل  م  المعار    م  األبعا  الثالثب ةم    ومب الععاع رشــــــ  ن الدبم الألوج ــــ

ةالتعت وــات األمنلــب.   ،ةأمــا   ا رــامــب  ،المعتوــاتابتمــار المعار   ، ة ةاألمن ، رمــا يشــــــــــــــمــل األمول المتعألقــب رــ 
تقده بألواٍت لألحصــو  بألن الدبم الألوج ــت   ــوى منفمب التعاةن ا  ــرم  ةجامعب الدة  العع لب الألتان  ةلم

ما. ةا ــــتاارب لللك،  ــــابدت الوعثب بألن ت م   ابتمار المعار    ألألغتا الوعثب ر ططهما التشــــغ أللب ةا تلاجاته
التارع   لهلي  التلاف   ةتوق ع تــــــــــالات المعار    لهم. ةففم  الوعثب جأل ــــــــــت  م ابب لاامعب الدة  العع لب 
ة ـــــابدتها بألن ل ل ا تصـــــا ت م  المفوضـــــلب العأللا الم ـــــتقألب لرفت ارات ة عثب معاقوب ا فت ارات التارعب 

 رتحار األةلة   ةالمنفمات المحأللب المعنلب رمعاقوب ا فت ارات.ل
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معاقوـــا رةللـــا لمـــدة بومألــب    20ةفشــــــــــــــع ا تحـــار األةلة   رعثـــب معاقوـــب بومألـــب األجــل، تــ لفـــ  م    - 74
محاقفب م  المحاقفات الثماف  بشـــــــعة. ةفشـــــــعت جامعب    11معاقوا رةللا لمدة رصـــــــ عة، م  أقعرب ق    81 ة

ــأللمافلب ةريالن، أمعاقوا رةللا لرفت ارات ق  محاقفات رغدار ةالوصــــــــعة ةالنا  ة  17الدة  العع لب  ل  ل ةال ــــــ
 أما منفمب التعاةن ا  رم  قنشعت قعم  معاقوب ت ل  م  خم ب معار    ق  رغدار.

لدبوة   ،ةأ ــــــــــتعاللا ة ا  ــــــــــتان ةال عازمل ةتعتلا ةالفأل    ةل نان ةالهندلة ــــــــــلا  ةا ــــــــــتاال    ومات - 75
ــتقألب لرفت ارات، قنشـــــعت ق  يوه ا رتعان أقعرب معار    تت ل  م  مولف    ال    ق   ال ــلب العأللا الم ـــ مفوضـــ

 . فالاتها تولوا ر فف هم ت ن تعت واتهم الألوج تلب ةاألمنلب
  

 مالحظات  -  رابعا  

  2005خامم افت ارات لعلمافلب تاعى ق  الععاع رموجه ر ــــتول باه    2021 اف  افت ارات باه   - 76
. ةأ د مجعاء ا فت ارات م  جديد التزاه   ومب ةتــــعه  2017ةالثافلب منل الهزممب الع ــــ عمب لدابق ق  باه 

الععاع التزاما روما رالم دأ الديمقعاب  األ ــا ــ  اللط ينم بألن أن ملارة الشــعه ا  مصــدل  ــألطب الح ومب  
 .تماب رابتوال ذلك أقضل أمل   عاز التقده ال لا   ةا رتصارط ةا ج

ةأثن  بألن تـاابب ةتصـملم جمل  الععار    اللي  تـالتوا ق  ا فت ارات، رم  ق هم الناز ون اللي    - 77
 ،رمشـــــالتب الن ـــــاء ق  ا فت اراتأيضـــــا  ةأتـــــ د    .أرلوا ر صـــــواتهم ل م ما تافوا يواجهوفل م  لعة  صـــــىوب

لرفت ارات ملن أفل  ــل ون انا  بدر قلا ــ  م  الن ــاء ةتشــ ع النتااج األةللب   .رصــفته  فاخوات ةمعتــحات
 .ق  المااب 25ق  ماألم النواب، يتااةز الحصب المحدرة ق  

رل   ومب     ضــــــــطألعاةأرع رالدةل األ ــــــــا ــــــــ  اللط  .ةجعت ا فت ارات ق  ل ئب  اقألب رالتحديات - 78
أللب ا فت اللب ةالنفاه اللط تم زت الععاع ةروات األم  الععاقلب ق  ضـمان الاو ال ـألم  اللط  أله بألن العم

ــم بدرا ت  عا م  المديعم  ةمولف  قعز   .رل ــتقألب لرفت ارات، الت  تضـــــــــ ــلب العأللا الم ـــــــــ ةرد أث ت  المفوضـــــــــ
األصـــــــوات الادر، أفها رارلة بألن مجعاء بمأللب افت اللب ق   ضـــــــون الاداة  الزمنلب الد ـــــــتولمب، ل م ةجور  

 .رالتعق د بدر م  التحديات التشغ أللب المت مب

ــفاالب العمأللب ا فت اللب ة  - 79 ــلب العأللا   فف لت، الثقب لهاةق  مبال جهد جديع رالثناء لزمارة تـــــــــ المفوضـــــــــ
ــ نات التقنلب ةا جعاالب ــتقألب لرفت ارات بدرا ت  عا م  التح ــــــ ــتقل لأل عامالات   ، م  ر  لالم ــــــ التفحُّم الم ــــــ

ــعب النطاع لرر  ةاألجهزة  ــال ه المتوعب  تعان العاه ةبمأللات المحا اة الوا ـــ ــوات ةقعزاا   التغاءةاأل ـــ بدت األصـــ
ــ ل أ ثع ررب ةأمافا  ــع النتااج األةللب  فلا   ةفقل النتااج رشــــــــ ــولات    ةفشــــــــ ةمن  التام عات ةالهوات  ق  مقصــــــــ

ةالعــد ال ــدةط ق  محطــب ارتعان ةا ــدة بألن األرــل ق  تــل معتز ارتعان لمقــالفــب فتــااج الفعز ال ــدةط    ا رتعان 
جــاءت    ق   ــا ةالعــدت ال ــدةط ق  جمل  محطــات ا رتعان ق  معتز ارتعان مع      اج الفعز ا لتتعةف  ةفتــا

 .ق  المااب 5النتااج متواينب لن وب تتااةز 

ةأل ه تللك را ــــــــــتاارب الماتم  الدةل  لدبوة   ومب الععاع ملن تقديم الم ــــــــــابدة لها ق  معاقوب   - 80
، م  جهــات منهــا ا تحــار األةلة   ةجـامعــب الـدة  العع لــب ةمنفمـب  ا فت ــارـات ة  عاـا م  أتــــــــــــــ ــا  الـدبم

ةمد  العدر   .التعاةن ا  ـرم  ةقعارى الدة  األبضـاء، الت  أل ـأل  معار  ها الدةل    لرفت ارات ملن الععاع
ك الموابن   الععا ــُّ ــالتوا ق  الل ا فت ارات بألن تم ـــــــــ ر    الت  ع م  معار   ا فت ارات المحأل    اللي  تـــــــــ

 .رالموارا الديمقعابلب



S/2021/932  

 

21-15750 15/15 

 

ة  نما تعمل اله ئات ا فت اللب الم تصـــــــب بألن المصـــــــاررب بألن النتااج النهاالب لرفت ارات، أ م   - 81
جمل  األ زاب ال لا لب ةالمعتح   ة  عام م  أصحاب المصألحب بألن التحأل  رالص ع ةمعالاب أط توا ل 

رمزابم التزةمع ا فت ــــال ، م  خر  القنوات القــــافوفلــــب القــــاامـــب  معألقــــب، رمــــا ق  ذلـــك التفألمــــات المتعألقــــب  
ةاـلا يعن    .مبـال الاـداة  الزمنـلب المعمو  لهـا، ةتـللـك ةققـا لمـدةـفب روابـد ال ــــــــــــــألو  لألعمألـلب ا فت ـالـلب ةق 

ــلب العأللا  مغألوببا متنان ب  توجلل تهديدات ةفشـــــع معألومات  ب  ال ـــــألطات الوبنلب، رما ق  ذلك المفوضـــ
 .ه ر ل يوه ا رتعان ةاللتقألب لرفت ارات، أة ب  العمأللب ا فت اللب أة الدبم الدةل  المقد  الم 

ةق  ال ــلاع فف ــل، أربو جمل  أصــحاب المصــألحب ةاأل زاب ال ــلا ــلب ةالمعتــح   ملن ته ئب ل ئب  - 82
أمـا األةلومـب   .  ةال نـاءلمـا رعـد ا فت ـارـات تعزز التفـاام المتوـار  ةالو ـدة الوبنلـب م  خر  الحوال ال ــــــــــــــألم

ــامألب رارلة بألن تأل لب ا تلاجات ةتطألعات جمل  الععار   ، رم  ق هم  المق ألب قه  التعا ل لتشــــــ  ل   ومب تــــ
ــب ــواب ةالماتمعات المحأللب المهمشــ ــاء ةالشــ ــ ةللب جأل ألب . الن ــ ــتتحمل الح ومب الاديدة م ــ تنف ل  تتمثل ق ة ــ
 ـها م  ـ ـات خاضـعب لمزمد م  الم ـاءلب، ةرارلة بألن توق ع مصـر ات تفضـ  ملن  وتمب أ ثع قعاللب تمال 

 .خدمات أ ا لب أقضل ةبألن م اقحب الف ار ة ناء ارتصار متنون ةمنص 

ــوب مقوا  الناخ    - 83 ــ لا،  ةت تد ف ــــــ ــتثمال ق  تعزمز ثقاقب    ،المتواضــــــــعب ف ــــــ ــألب ا  ــــــ ضــــــــعةلة  مواصــــــ
ةبألن ةجل ال صـوص،  ـل ون م  المهم   .ق  الععاع  الديمقعابلب ةالثقب ق  العمأللات ةالم  ـ ـات الديمقعابلب

أن تتواصـــــــــل اليلارة ال ـــــــــلا ـــــــــلب الععاقلب م  الععار    اللي  لم يشـــــــــالتوا ق  ا فت ارات لداق  بده ا اتماه 
ــ   العمأللات ةا جعاءات    .خ وب األمل أة افعداه الثقب رشـــــــ ل باه أة ةق  الا الصـــــــدر، يم   أن ي ون تح ـــــ

ارات األخ عة ةالدلةس الم ــتفارة لتح ــ   ا فت ارات ق  الم ــتق ل رمثارب معتتزات ُي ــتند ةالشــفاالب ق  ا فت 
 .مل ها ق  م ال أبو  فحو ا تعارة ثقب الامهول

ةختاما، أةر أن أت ع ممثألت  ال اصب، جاف   ا نم لرتالت، ةجمل  مولف  األمم المتحدة اللي   - 84
تشــــــــــــــعم  األة  أ تو ع،   10لـب لرفت ـارـات ال علمـافلـب الععاقلـب ق   رـاموا لـدةل ق  تقـديم الم ـــــــــــــــابـدة ا فت ـال 

ــلما لعفامج األمم المتحدة ا فماا  ةم ته األمم المتحدة  رم  ق هم مولفو قعم  األمم المتحدة القطعط، ة   ــــ
 .ل دمات المشالم 

 


