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نائب الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السیدة وولبول تزور النازحین في كركوك 
 وتشّدد على المشاركة في االنتخابات المقبلة في أیار/ مایو

 
  

شّددت نائب الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق خالل زیارتها الیوم  - 2018شباط/ فبرایر  20كركوك، 
إلى مخیٍم مؤقٍت للنازحین في كركوك على أن العراقیین الذین اضطّروا للنزوح جّراء النزاع األخیر لهم حٌق في التصویت غیُر 

 هم من المشاركة في االقتراع المقبل وأن یكون لهم صوٌت في رسم مستقبل بالدهم.قابٍل للتصّرف، وینبغي تمكین
 

وكانت زیارُة نائب الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق للشؤون السیاسیة واالنتخابیة السیدة ألیس وولبول 
ازحین في االنتخابات وتشجیعهم على ممارسة حقهم إلى إبراز أهمیة مشاركة الن في كركوك تهدف ١-للنازحین في مخیم لیالن 

 في اختیار ممثلیهم في البرلمان.
 

وشارك في تنظیم هذه الزیارة كلٌّ من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) ومكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة 
وولبول خالل الزیارة باألسر النازحة، واغتنمت الفرصة لالطالع على لشؤون الالجئین في العراق. والتقت نائب الممثل الخاص 

 استعداداتهم للتصویت.
 

وقالت السیدة وولبول التي كانت قد زارت مؤخرًا مخیماٍت أخرى للنازحین في أطراف بغداد للدعوة إلى شمول النازحین وغیرهم 
"ما زلُت أشّدد على األهمیة المركزیة لمشاركة النازحین في من الفئات األكثر ضعفًا في عملیِة انتخاباٍت حرٍة ونزیهٍة: 

االنتخابات المقبلة." ورّددِت التأكید على الحاجة إلى اتخاذ تدابیَر خاصٍة لضمان تمكین الناخبین الشباب الذین صار یحّق لهم 
 .2018أیار/ مایو  12إجراؤها في  التصویت ألول مرٍة والفئاِت األكثر ضعفًا من التسجیل والتصویت في االنتخابات المقّرر

 



وكان مدیر المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات في كركوك السید قیس محمد خورشید حاضرًا للمساعدة في طمأنة سّكان 
ة المخّیم بأن المفوضیة ستوّفر آلیاٍت لتصویت النازحین في مراكَز مخّصصٍة داخل مخیماتهم. كما أّكد أن فرق التسجیل المتنقل

ستجري زیارة أخرى إلى المخیم لغرض تمكین أولئك الذین لم یتم تسجیلهم بعد من إضافة أسمائهم. وتواصل األمم المتحدة تقدیم 
 الدعم الفني والمشورة للمفوضیة بشأن االستعدادات لالنتخابات.

 
النتخابات، وشجعت الناخبین على بذل وجّددت السیدة وولبول التأكید على الحق الدستوري لجمیع العراقیین في المشاركة في ا

جهدهم للتوجه لإلدالء بأصواتهم. وقالت: "سأواصل الدعوة إلى تمكین النازحین من التصویت من أجل مستقبل العراق. وفي 
یوم الواقع، أنا أشجع بقّوٍة جمیع الناخبین على إظهار التزامهم بمستقبل بالدهم من خالل التوجه للتصویت بأعداٍد كبیرٍة في 

 االنتخابات."
 

كذلك، عقدت نائب الممثل الخاص السیدة وولبول خالل زیارتها إلى كركوك اجتماعاٍت مع محافظ كركوك وكالًة وسیاسیین من 
 المحافظة لمناقشة الوضع السیاسي واالنتخابات المقبلة.

 
 
 

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

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتباللمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر 
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) 

    un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 
 األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید االلیكتروني التالي:أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة 

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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