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PRESS RELEASE 

نائب الممثل األممي السیدة وولبول تزور األسر النازحة في بغداد وتؤّكد على أھمیة حقھم في 
 التصویت في االنتخابات المقبلة

ابیة السیدة زارت نائب الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق للشؤون السیاسیة واالنتخ - 2018شباط/ فبرایر  8بغداد، 
 ألیس وولبول عدداً من األسر النازحة المتواجدة في قضاء أبو غریب (في مخیمات األمل واألھالي والشمس للنازحین) في محافظة بغداد.

للھجرة، وترّكزت الزیارة حول وشارك في تنظیم ھذه الزیارة كلٌّ من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) والمنظمة الدولیة 
 االستعدادات لتمكین النازحین من التصویت في االنتخابات المقبلة في أیار/ مایو. وناقشت نائب الممثل الخاص وولبول خالل الزیارة عدداً 

 تي ال زالوا یعیشون فیھا.من التحدیات الرئیسیة والمستمرة التي تواجھ مجتمعات النازحین، وتسنّى لھا االطّالع مباشرةً على الظروف ال

ك وقالت السیدة وولبول: "من واجبنا أن نقدم الدعم لمن فقدوا منازلھم وصاروا بعیدین عن مجتمعاتھم، وینبغي على وجھ التحدید تمكین أولئ
 ھي حقھم الدستوري." الذین استُضعفوا تحت سیطرة داعش من إیصال أصواتھم من عبر العملیة االنتخابیة، فالمشاركةُ في ھذه االنتخاباتِ 

ئح وتحدثت السیدة وولبول إلى النساء والشباب في المخیمات، واصفةً التجربة بأنھا مؤثرةٌ جداً. وجّددت التأكیَد على أھّمیة إشراك الشرا
اغتنام الفرصة الضعیفة في اتخاذ القرارات بشأن مستقبلھم، وشّجعت بحرارٍة الناخبین الشباب الذین یحق لھم التصویت ألول مرٍة على 

 للخروج والتصویت في أیار/ مایو.

على ثقٍة  وقالت: "تواصل األمم المتحدة العمل عن كثٍب مع المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات لتقدیم الدعم الفني للعملیات االنتخابیة. وأنا
خابات المقبلة. وفي الوقت ذاتھ، ال أقلُّل من شأن من أن المفوضیة تعمُل جاھدةً لضمان قدرة السكان النازحین على المشاركة في االنت

 التحدیات التي تواجھ عملیة تسجیل الناخبین النازحین ممن فقدوا وثائقھم الثبوتیة."

 وترى السیدة وولبول أّن المشاركة الشاملة للنازحین عنصٌر أساسٌي في مقبولیة وموثوقیة نتائج االنتخابات.

ضمان احتساب أصواتكم"، مؤكدةً على التزام المفوضیة بتوفیر تسھیالٍت خاصٍة للنازحین لیتمكنوا من وقالت إن "ھناك جھوداً تُبذل ل
 ممارسة حقھم الدستوري بالتصویت.

لشرائَح ضعیفٍة أُخرى، وستواصل الدعوة لشمولھم في عملیٍة  راتوستُجري نائب الممثل الخاص السیدة وولبول خالل األشھر المقبلة زیا
 رٍة ونزیھة.انتخابیٍة ح
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 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسید خالد دھب، معاون مدير المكتب اإلعالمي/نائب المتحدث الرسمي

بريد إلیكتروني 009647901940146بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ھاتف:  :dahab@un.org 

 unami-information@un.org:أو المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على العنوان اإللیكتروني التالي

 
 

 
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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