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 الممثل األممي كوبيش يزور المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ويناقش استعدادات المفوضية النتخابات مجلس النواب

  
التقى الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش اليوم بمجلس  - 2018آذار/ مارس  13بغداد، 

المفوضين للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في مقرها ببغداد. واستعرض المفوضون آخر المستجدات بشأن حالة 
وأّكد الممثل الخاص  الُمحَرز وكذلك التحديات القائمة.أيار/ مايو والتقدم  12االستعدادات النتخابات مجلس النواب المقررة في 

لألمين العام التزاَم األمم المتحدة بمواصلة تقديم المشورة والدعم والمساعدة للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات والحكومة 
 العراقية فيما يتصل باالستعدادات لالنتخابات، وفقاً لتكليف مجلس األمن الدولي.

  
لممثل الخاص بالتقدم الُمّطرد الذي حققته المفوضيُة حتى اآلن استعداداً لالنتخابات، وأعرب عن تقديره اللتزام وعزم وأشاد ا

د من توفير التقنيات الحديثة للتصويت وإدارة النتائج، وشْرِح  المفوضية. ورّدد الممثل الخاص لألمين العام ضرورة التأكُّ
زيز الثقة في مصداقيتها، والتي يمكن تعزيزها من خالل مراجعة النظام وبرمجياته من استخدامها ألصحاب الشأن من أجل تع

قبل شركٍة دوليٍة رصينة. وشّدد على ضرورة قيام المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بتفعيل إجراءاٍت تمّكن النازحين من 
خرى التي جرت مناقشُتها التدابيُر لضمان مشاركة جميع الفئات من التصويت في االنتخابات. وكانت من بين المواضيع األ

 المرأة في االنتخابات وكذلك بعض القضايا المتعلقة بتوزيع واستخدام بطاقات الناخبين.

  
وقال السيد كوبيش: "من المشّجع أن أسمع أن المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات تخطط لشرح وتوضيح التقنية الجديدة 

ر إجراء محاكاٍة على مستوى البالد في أوائل شهر نيسان/ أبريل، أي قبل موعد االنتخابات بوقٍت كاٍف. وهذا إلدارة النتائج عب
سيمّكن الناخبين واألحزاب السياسية والمجتمع المدني من االّطالع على كيفية عملها ويمّكن المفوضية من تصحيح أي 

إجراءات بناء الثقة وكذلك حملة توعية الناخبين المتسارعة ستفتح  إشكاالت قد تطرأ. وال شك في أن هذه الخطوة وغيرها من
 الباب أمام المشاركة الواسعة للناخبين في االنتخابات."
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 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( 

   un.orgghatass@ بريد اليكتروني:  1281 193 790 964+تليفون: 

 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي:

unami-information@un.org 

mailto:ghatass@un.org
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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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