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الممثل األممي كوبيش ُيهنئ األحزاب السياسية في إقليم كردستان بالتوقيع على ميثاق 
 الشرف االنتخابي

العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش  هّنأ الممثل الخاص لألمين - 2018نيسان/ أبريل  18أربيل، العراق،  
 األحزاَب والكتَل السياسيَة في إقليم كردستان بالتوقيع على ميثاق الشرف االنتخابي يوم األربعاء في أربيل.

على ميثاق وقال السيد كوبيش: "إن مصداقية العملية الديمقراطية تكُمن في نزاهة العملية االنتخابية، وبالتالي فإن االتفاق  
 شرٍف نافٍذ ضرورٌي إلجراء االنتخابات بطريقٍة حّرٍة ونزيهٍة وشفافٍة وذاِت مصداقية."

وحّث الممثل الخاص السلطات في إقليم كردستان على ضمان المشاركة الحّرة والنزيهة في االنتخابات، وتوفير بيئٍة آمنٍة  
في أي جزٍء من إقليم كردستان وفتح المكاتب دون أي ترهيٍب أو اضطهاد. ومواتيٍة للمرشحين لتنظيم حمالتهم االنتخابية بحرّيٍة 

وحّث في الوقت نفسه األحزاب السياسية والمرشحين على احترام القانون والنظام، وتنظيم حمالتهم بطريقٍة مالئمٍة ودون خطاٍب 
  يحّض على الكراهية.

كوبيش إلى زيادة تمكين المرأة ومشاركتها في العملية السياسية. وقال في كلمته خالل حفل التوقيع: "من أجل ودعا السيد  
شمول العمليات االنتخابية والسياسية، فإن من األهمية بمكان لألحزاب والقيادات السياسية أن يضمنوا المشاركة الفعلية للنساء 

المستقبل. إن دور األحزاب والقيادات السياسية أساسيٌّ في تعزيز مشاركة المرأة في  كمرشحاٍت وكناخباٍت وقياداٍت سياسيٍة في
 االنتخابات والعمليات السياسية، بما في ذلك وضعها في مناصَب قياديٍة في مجلس النواب ولجانه، وفي الحكومة المقبلة."

 في المستقبل.وأشار السيد كوبيش إلى الميثاق باعتباره وثيقًة ُيمكن البناء عليها  



 وقال: "يمكن أن يشّكل هذا الميثاق األساس لقانوٍن في المستقبل ُيمكن أن يقره البرلمان المنتخب الُمقبل."

وتابع بالقول: "أنا أدعو جميع األطراف الموّقعة ووسائل اإلعالم وكافة أصحاب الشأن المشاركين في العملية االنتخابية إلى  
  وبعثُة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، بوصفها شريكًا محايدًا، مستعدٌة لدعم هذه العملية." ق.االلتزام بأحكام هذا الميثا

 وأشار قائاًل "إن الوثيقة التي تعمل األمم المتحدة كوديٍع لها تبقى مفتوحة للتوقيع عليها." 

 

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

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبمن المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير اللمزيد 
 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:

information@un.org-unami 
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