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بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق (يـــونــامي)
بيان صحفي
الممثل األممي الخاص كوبيش يحث األحزاب السياسية على دعم رئيس الوزراء المكّلف في تشكيل
الحكومة ضمن التواقيت الزمنية الدستورية ويدعو إلشراك المرأة واألقليات

ٍ
ٍ
مكثفة مع قيادات الحكومة العراقية واألحزاب
مناقشات
بغداد ،العراق ٢١ ،تشرين األول /أكتوبر  - ٢٠١٨عقب
السياسية ،الحظ الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش عزم هذه األطراف على

تيسير تشكيل الحكومة المقبلة ضمن التواقيت الزمنية الدستورية كي يتسنى لتلك الحكومة الشروع فو اًر في االستجابة

ويحث السيد كوبيش كافة األحزاب السياسية على دعم
الحتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات والحياة الكريمة.
ّ
جهود رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي والتعاون معه في عملية تشكيل الحكومة ،بتغليب رفاه البلد

وشعبه على المصالح الحزبية .إن الشعب العراقي يتطلع إلى أن يكون رئيس الوزراء المكلف قاد اًر وح اًر في اختيار
ٍ
تستجيب فيها للمواطنين العراقيين الذين يطالبون
بتركيبة من شأنها أن تبعث رسال ًة إيجابي ًة قوي ًة
فريقه الحكومي
ُ
بالتغيير الجذري والتخلي عن ممارسات الماضي.

وقال الممثل الخاص" :خالل لقاءاتي مع القادة العراقيين ،بمن فيهم فخام ُة الرئيس برهم صالح والسيد رئيس الوزراء
حيدر العبادي والسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسيد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ومختلف

تسترشد
لمست اإلصرار والعزم على اإلسراع بهذه العملية التي
قادة وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني،
ُ
ُ
الفضلى للبلد وشعبه.
بالمصلحة ُ

توج ٍه
سرتني معرفة أن هناك رغب ًة قوي ًة في تشكيل الحكومة المقبلة بحيث تمثّ ُل إدارًة وطني ًة يكو ُن برنامجها ذا ُّ
لقد ّ
إصالحي ،بعيداً عن الطائفية والمحاصصة الحزبية والفساد ،وبمشاركة جميع مكونات وشرائح العراق .كما أدعو إلى
ّ
ٍ
فعلي للمرأة في الحقائب الو ازرية الرئيسية وكذلك احترام حقوق األقليات".
تمثيل ٍّ
تقوم على هذه المبادئ هي التي ستكون قوي ًة وفاعل ًة وقادرًة على تلبية تطلعات وتوقعات الشعب
وأضاف" :إن حكوم ًة ُ
العراقي بوتيرٍة متصاعدة في تعزيز األمن والقانون والنظام وفي تقديم الخدمات العامة وتنشيط اقتصاد البالد لخلق
تعمل في ظل االحترام
فرص العمل ألعداد الشباب المتزايدة وتأمين عودة النازحين واعادة اإلعمار .وان حكوم ًة كهذه
ُ
تؤمن مستقبالً مستق اًر ومزده اًر في
الكامل للدستور الذي يضمن الحقوق والمساواة لجميع المواطنين العراقيين يمكنها أن ّ
عر ٍ
اطي وذي سيادة".
الي وديمقر
موح ٍد فيدر
اق ّ
ٍّ
ٍّ
***************
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير المكتب اإلعالمي /المتحدث الرسمي
باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

تليفون+964 790 193 1281 :بريد اليكترونيghatass@un.org :

أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على البريد االليكتروني التاليunami-information@un.org:

