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الممثل األممي كوبیش یلتقي بمجلس المفوضین الجدید للمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات ویدعو إلى تضافر الجهود 
 إلجراء انتخاباٍت ناجحٍة وفي الوقت المناسب

 

التقى الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید یان كوبیش  – 2017كانون األول/ دیسمبر  12بغداد، 
 الیوم بمجلس المفوضین الجدید للمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات.

 
حق التصویت للناخبین  واستعرض المفوضون آخر المستجدات حول االستعدادات االنتخابیة، بما في ذلك ضمان ممارسة

 عدٍد من التقنیات لالنتخابات القادمة. كما حّددت المفوضیُة الجوانَب الفنیة التي تتطلب ُمعظم الدعم الدولي. النازحین واعتماد
 

وفقًا  2018أیار  12من جانبه، رّحب الممثل الخاص بالتقدم الجاري حتى اآلن في التحضیر لالنتخابات المتوخى إجراؤها في 
ینبغي أن  2018اق. وشّدد السید كوبیش بالقول إن "انتخابات مجلس النواب لسنة لألطر الزمنیة التي نص علیها دستور العر 

ُتجرى بما یتمّشى تمامًا واإلطار الزمني الدستوري، ومن الضروري لمفوضیة االنتخابات العمُل مع أصحاب الشأن ُبغیة إجراءها 
 ."قٍة وشفافةهي وانتخابات مجالس المحافظات في الوقت المناسب وبطریقٍة شاملٍة وموثو 

 
 وجّدد الممثل الخاص دعوته إلى مجلس النواب التخاذ خطواٍت فوریٍة لضمان توفیر اإلطار القانوني دون مزیٍد من التأخیر.

 
وأضاف السید كوبیش: "ینبغي أن یتم تمكین المفوضیة من إجراء كافة االستعدادات في عموم البالد. ومن المهم أیضًا إدامة 

 والتنسیق الوثیق بین المؤسسات االنتخابیة في كل من بغداد وٕاقلیم كردستان."التعاون 
 

كذلك، جّدد الممثل الخاص خالل االجتماع الذي ُعقد في مكتب المفوضیة ببغداد التأكیَد على االلتزام المتواصل لألمم المتحدة 
إرسال مقر األمم المتحدة "َمهّمة تقییم االحتیاجات بتقدیم دعٍم أكبر للعملیات االنتخابیة المقبلة في العراق. وأشار إلى 

 االنتخابیة" في مرحلتها األولى لتقییم وتحدید الجوانب التي تستدعي المزید من الدعم االنتخابي من األمم المتحدة.
 
 

 



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

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