إنتخابات مجلس النواب العراقي 2021
صحيفة وقائع 3
دور األمم المتحدة
ماهو الدور المخولة به بعثة األمم المتحدة يف إنتخابات مجلس النواب ?2021
ً
ً
بناء عىل طلب الحكومة العراقية وعمال بقرار مجلس األمن  2576ف  27أيار  ، 2021 -تم تفويض بعثة األمم المتحدة
لمساعدة العراق (يونام) بتقديم المشورة والدعم والمساعدة إىل حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات.
) ف الجهود المبذولة لتخطيط وتنفيذ انتخابات شفافة وذات مصداقية.
ى
لتجنب أي سوء فهم :انتخابات ر
وستبق ف جميع األوقات للعراقيي و بقيادة عراقية .وهذا
تشين األول (أكتوبر) كانت
يعن أن السلطات العراقية وأصحاب المصلحة يتحملون المسؤولية الكاملة والنهائية.
باإلضافة إىل تقديم المساعدة والمشورة االنتخابية الفنية  ،قرر مجلس األمن أنه ينبغ عىل بعثة األمم المتحدة لمساعدة
ً
ً
معززا ً
ً
ومرئيا لألمم المتحدة  ،مع موظفي إضافيي  ،قبل االنتخابات القادمة  ،للمراقبة ف يوم
وقويا
العراق أن توفر فريقا
ى
اللوجسن واألمن المناسب للمراقبي الدوليي واإلقليميي من األطراف
االنتخابات ؛ كذلك المشاركة والتنسيق ف الدعم
.
أألخرى الذين تدعوهم الحكومة العراقية للمراقبة عالوة عىل ذلك  ،تم تفويض بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
ً
أيضا إلطالق حملة رسائل ى
استاتيجية لألمم المتحدة لتثقيف و تعريف الناخبي العراقيي بشأن االستعدادات
(يونام)
لالنتخابات وأنشطة األمم المتحدة لدعم االنتخابات قبل يوم االنتخابات وف يومه.

ولتنفيذ هذا التفويض  ،يقوم فريق متكامل من المستشارين االنتخابيي بقيادة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
ووكاالت األمم المتحدة األخرى بتقديم المشورة والدعم والمساعدة للمفوضية ف بغداد .كما يوجد لدى مكتب المساعدة
االنتخابية التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( )OEAفرق من المستشارين االنتخابيي ر
منتشين ف جميع المراكز
اإلقليمية التابعة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ف بغداد والبرصة وأربيل وكركوك ونينوى.

يقدم مستشارو االنتخابات التابعون لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق المشورة والدعم والمساعدة ف مجاالت إدارة
االنتخابات  ،والعمليات  ،والتنسيق الميدان  ،األتصال الجماهتي  ،وإدارة النتائج  ،وتكنولوجيا المعلومات  ،والعقود
ى
المشتيات  ،واللوجستيات  ،والتدريب  ،و النوع االجتماع  ،والشؤون القانونية  ،واألطر التنظيمية  ،والشكاوى
و
والتحديات  ،التصاميم  ,وتدابت التخفيف من جائحة كورونا  COVID-19وأمن االنتخابات.
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القانون وآليات الفصل يف االنتخابات من قبل األمم المتحدة؟
كيف يتم دعم اإلطار
ي
يقدم مكتب األمم المتحدة للمساعدة األنتخابية المشورة القانونية والفنية لمساعدة اللجنة القانونية للمفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات ف وضع لوائح وإجراءات وقواعد سلوك وسياسات انتخابية وتوجيهات ضورية أخرى صادرة عن
ر
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  ,أيضا ر
يتماش مع المعايت الدولية وأفضل الممارسات.
التشيعات االنتخابية  ,بما
عالوة عىل ذلك  ،يتم تقديم الدعم الفن للجنة القانونية وإدارة الشكاوى والطعون بالمفوضية لتعزيز آليات الفصل ف
التاعات االنتخابية لتقوية أليات الفصل ف الشكاوى و الطعون ف المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات.
عمليان الذي تقدمه األمم المتحدة؟
ما هو تحديدا الدعم ال
ي
دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات ف المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ه المسؤولةعن تنسيق جميع الجهود
ى
حن يوم االنتخابات .وه ر
والتخطيط ى
اللوجسن
تشف عىل أقسام المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات مثل الدعم
والتنسيق الميدان وتكنولوجيا المعلومات والتدريب واإلجراءات وتسجيل الناخبي وأمن االنتخابات
يقوم فريق من المستشارين االنتخابيي التابعي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونام) بتقديم المساعدة الفنية
والدعم االستشاري لعمليات المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بقيادة كبت مستشاري العمليات ونائب مستشار
ً
الختة ف تكنولوجيا المعلومات والتصميم الجرافيك
العمليات .يضم الفريق أيضا مستشارين دوليي ومحليي من ذوي ر
ى
المشتيات .يتألف قسم التنسيق الميدان من مستشارين لجميع
والتدريب واإلجراءات والتنسيق الميدان و العقود و
المكاتب االنتخابية ف المحافظات.
يتعاون اعضاء الفريق مع نظرائهم ف المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بشكل يوم  -ويقدمون المشورة بشأن جميع
الجوانب العملياتية ومراحل العملية االنتخابية  ،بما ف ذلك تسجيل الناخبي وتسمية المرشحي والعقود والخدمات
اللوجستية .كما يعملون عىل إجراءات ى
االقتاع والفرز  ،وعملية ترشيح المرشحي  ،والقرعة الخاصة بالمرشحي ،وتصميم
ى
اإللكتونية  ،وإإلنتهاء من
التمجيات  ،وكتيبات األجهزة
وتنفيذ التدريب الهرم  ،وإعداد تكنولوجيا المعلومات  ،وتطوير ر
ى
سجل الناخبي  ،وإعداد قائمة مراكز ى
ر
االقتاع ، .واالنتهاء من عمليات الشاء الخاصة بأوراق االقتاع والمواد الحساسة.
ً
أيضا بتحليل كل جزء من العملية ويقدم المشورة بشأن التغيتات والتدابت ى
الن من شأنها زيادة الشفافية.
يقوم الفريق
(يونام) مكاتب االنتخابات يف
كيف يدعم مكتب المساعدة االنتخابية التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
ي
المحافظات؟
ضمن عمليات مكتب المساعدة األنتخابية التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  ،يتعامل فريق التنسيق الميدان
ر
مباشة مع كل مكاتب المحافظات ل  . 19يقود فريق التنسيق الميدان مستشار تنسيق ميدان و  8مستشاري عمليات
إقليميي  ،وهم مسؤولون متابعة مجريات العمل و األستعداد لألنتخابات ف جميع مكاتب المحافظات .يتم دعم
مستشاري العمليات اإلقليميي من قبل متطوعي دوليي من متطوع األمم المتحدة ومستشارين محليي  ،ويتواجد
المستشارون المحليون ف مكتب المحافظة تحديدا  .مستشار التنسيق الميدان مسؤول عن تقديم المشورة لقسم
التنسيق الميدان ف المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بشأن االتصاالت واإلدارة العامة للمكاتب الميدانية  ،واإلبالغ
ً
عن القضايا ذات االهتمام ى
الن أبلغ عنها الموظفون الميدانيون  ،وضمان تنفيذ جميع األنشطة وفقا للخطط العملياتية .
تتمركز الفرق الميدانية التابعة لـفريق األمم المتحدة ف  6مواقع وتقدم المشورة لجميع مكاتب المحافظات ل  19بشأن
جميع الجوانب العملياتية .
(يونام) قسم العقود يف المفوضية
كيف يدعم مكتب المساعدة األنتخابية يف بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
ي
العليا المستقلة لالنتخابات؟
ى
المشتيات التابع لمنظمة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونام) قسم المناقصات و العقود
يدعم مستشار العقود و
ر
التابع للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ف مختلف جوانب شاء األصول والخدمات  ،بما ف ذلك صياغة خطط
ى
المشتيات ؛ مصادر الموردين قواعد البيانات والنقل واإلدارة ذات الصلة ؛ الكفاءة التشغيلية ر
لشاء الخدمات واألصول ؛
ى
المشتيات بدعم المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ف التفاوض بشأن طباعة
وجوانب التفاوض .كما قام مستشار
أوراق ى
االقتاع والمواد الحساسة والمواد االنتخابية للمفوضية  ،باإلضافة إىل جميع المواد الالزمة لقرعة المرشحي.
ما هو الدعم المقدم من األمم المتحدة يف مجال تكنولوجيا المعلومات وإجراءات االنتخابات وتدريب الموظفي؟
يدعم مستشار التدريب واإلجراءات ف مكتب االمم المتحدة للمساعدة االنتخابية المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات ف تطوير اإلجراءات وخطط التدريب لجميع مراحل العملية االنتخابية  ،وال سيما ى
االقتاع و العد والفرز.
Prepared by the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI). More information: unami-electoral@un.org

2

ً
ً
يأخذ العمل أيضا ف االعتبار الجوانب القانونية  ،ويقدم المشورة لضمان أن جميع اإلجراءات يتم تفعيلها وفقا لألنظمة
عت األقسام واإلدارات المختلفة.
 ،وشفافة قدر اإلمكان ومنسقة ر
يدعم فريق تكنولوجيا المعلومات ف مكتب االمم المتحدة للمساعدة االنتخابية المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
ف جميع جوانب التكنولوجيا المتعلقة باالنتخابات .يعمل الفريق ويدعم فريق تكنولوجيا المعلومات التابع للمفوضية
العليا المستقلة لالنتخابات ف األنشطة الهامة والمعالم االنتخابية مثل تطوير وتشغيل تطبيق التقدين للعمل كموظق
ى
االقتاع ؛ وضع اللمسات األختة عىل سجل الناخبي ؛ تطوير قاعدة بيانات تسجيل المرشحي .تطوير برامج تبويب
النتائج لمعالجة استمارات نتائج العد اليدوي ؛ تطوير تطبيق نظام المعلومات الجغرافية ( )GISلجمع إحداثيات مراكز
ى
ى
ى
باالقتاع ونقل النتائج.
اإللكتونية الخاصة
والتامج
االقتاع ؛ ومراجعة ودعم األجهزة ر
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