
 

 
 
 

 بيان صحفي
 
 

واألمم  ذات مصداقية، انتخابات   ةمن تقديم عملي انتخابية، المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات واثقة   خالل ورشة عمل  
 د بالمزيد من الدعم الفنيالمتحدة تتعه  

 
 

قالت األمم المتحدة إن المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق تواجه  - 2018كانون الثاني/ يناير  12السليمانية، العراق، 
جراء انتخابات   على تلك التحدياتستتمكن من التغلب  إال أنهاكبيرة،  تحديات   أيار/ مايو  12المحدد في  هاوفي وقت وشفافة   نزيهة   وطنية   وا 
والسياسيين والمجتمع العراقيين تحظى بثقة الناخبين  وذات مصداقية   فاعلة   عملية  دت بمواصلة الدعم الفني لضمان إجراء ، وتعه  2018
   الدولي.

 
الثاني/  كانون 12و 11ها المفوضية في السليمانية يومي استمرت ليومين عقدت   األمم المتحدة بمواصلة الدعم خالل ورشة عمل   د  وجاء تعه  

. وفي إطار اإلشراف العام 2018أيار/ مايو  12البالد لالنتخابات المقرر إجراؤها في  يناير لبدء األعمال التحضيرية في جميع أنحاء
د، حضر الحدث المدراء في المفوضية على المستويين الوطني والميداني. وشملت المواضيع التخصصية التي د  لمجلس المفوضين الج  

حين والتصويت الخاص والتوعية العامة وآليات تسوية المنازعات جرت مناقشتها استخدام التقنيات الجديدة والمشاركة الشاملة للناز 
م مجلس المحافظات متطلباتهم التشغيلية والفنية والتحديات من وجهة نظرهم المحلية، في حين قد  في مدراء الاالنتخابية. واستعرض 

  لتحديات من المنظور الوطني.المفوضين والمدراء على المستوى الوطني الخطط والجداول الزمنية والتدابير لمعالجة ا
  

االستعدادات االنتخابية ولحساسية البنود موضع المناقشة، طلبت المفوضية العليا المستقلة إطالق وفي ضوء أهمية ورشة العمل في 
حيث تبادلوا األفكار مع كبار المسؤولين في األمم المتحدة الذين حضروا، بمن  ،لالنتخابات من األمم المتحدة تقديم مساهماتها وحضورها

 من كبار ممثلي فيهم نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية واالنتخابية السيدة أليس وولبول وفريق  
 اعدة العراق )يونامي(.مكتب المساعدة االنتخابية التابع لبعثة األمم المتحدة لمس

 
ولديها  كامال  ً   اصرارا مصرةلقاها في ورشة العمل إن المفوضية "أ في كلمة   رياض البدرانوقال رئيس اإلدارة االنتخابية بالمفوضية السيد 

 اإلمكانيات اإلجرائية والفنية واللوجستية إلجراء االنتخابات في موعدها المحدد."
   



صعبة في الماضي  إلى أن المفوضية قد واجهت اختبارات   ، مشيرا  مماثلة   عن ثقة   يمعن الهيتاو السيد  المفوضيةوأعرب رئيس مجلس 
على زيادة دعم األمم المتحدة والتعجيل  ناجحة." وحث   الظروف إلتاحة الفرصة إلجراء انتخابات   نخلق ان بامكاننا كمفوضية نحن"ولكننا 

    األمم المتحدة لتقييم االحتياجات. بعثة إلىلوفاء بالطلبات المقدمة باإلجراءات ل
 

وفي الوقت المحدد، قالت السيدة وولبول "إن فريقنا  ناجحة   ض تسليط الضوء على التزام األمم المتحدة ودعمها إلجراء انتخابات  عر  وفي م  
 لدعمكم ومساعدتكم." من الخبراء الفنيين ال يزال مستعدا  

 
 في تقديم عملية   وولبول، تقع على عاتق المفوضية. حيث أكدت السيدة وولبول قائلة: "ستكون أدواركم حاسمة  إال أن المسؤولية، وفقا للسيدة 

ن درجة ثقتهم فيكم ستحدد و وذات مصداقية. ويتطلع الناخبون العراقيون والسياسيون والمجتمع الدولي إلى المفوضية.  مهنية   انتخابية   ا 
 وفاعلة   رصينة   بدي المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات استعدادها لتقديم عملية  ت   أنبمكان  األهميةمن قبولهم لنتائج االنتخابات. وسيبقى 

 ر الزمنية الحالية".ط  ضمن األ  
 

ات العراق الناجح في إجراء االنتخاب جل  إلى س   شيرة  وأعربت نائب الممثل الخاص عن ثقتها بالمفوضية على الرغم من التحديات الكبيرة، م  
على الحاجة إلى  دة  ، ومشد  2014في الماضي، مثل وجود داعش اإلرهابي في أجزاء من البالد في عام  غير مواتية   في ظل ظروف  

 كلمشاأي  ب  على مستوى البالد إلجراءات التصويت قبل االنتخابات لتجن   التخطيط لجميع الظروف الطارئة عن طريق إجراء اختبار  
 في يوم االنتخابات. ثانوية

 
 ،من المفوضية للحصول على مزيد من الدعم الفني ت طلبات  إن األمم المتحدة تلق   أمير عرينوقال مدير مكتب المساعدة االنتخابية السيد 

دارة النتائج اإلال تشوبها شائبة للعد   عملية   ضمان   2018انتخابات  فيالتحديات  من بينمضيفا  أن  ،لذلك" ونحن على استعداد  " لكتروني وا 
رسال النتائج. من أجل أمن العملية، وخاصة   واحد   يوم   في  أمن البرمجيات وا 
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