
 
لممثل األممي الخاص كوبيش يزور كركوك ويلتقي بالمسؤولين فيها لتقييم االستعدادات ا

صويتاالنتخابية، ويشّدد على أهمية الت  
  

أجرى الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش زيارًة إلى  - 2018أيار/ مايو  8كركوك، العراق، 
. وتأتي هذه الزيارة في إطار جولٍة في مختلف محافظات العراق ُيجريها كبار مسؤولي 2018أيار/ مايو  7كركوك يوم االثنين 
لمساعدة العراق )يونامي( لتقييم االستعدادات لالنتخابات والوضع العام، وللوقوف على احتياجات هذه المناطق  بعثة األمم المتحدة

  في مرحلة ما بعد داعش وما بعد االنتخابات وكيف يمكن لألمم المتحدة تقديم المساعدة.
  

ان سعيد علي رضوان الجبوري وأعضاِء الكتل والتقى الممثل الخاص السيد كوبيش في كركوك بمحافِظ كركوك وكالًة السيد راك
العربية والتركمانية والكردية في مجلس محافظة كركوك. كما التقى الممثل الخاص بقائد شرطة كركوك العميد علي كمال عبد 

سيما خالل في المحافظة والتدابير المتخذة لضمان األمن، وال الرزاق حمزة لالطالع على آخر المستجدات بشأن الوضع األمني 
أيار/ مايو، واستمع كذلك إليجاٍز من مدير فرع وزارة الهجرة والمهجرين في كركوك حول مسألة  12االنتخابات الوطنية في 

وَعِقب اجتماعاته في كركوك، التقى الممثل الخاص في أربيل برئيس مجلس محافظة كركوك وكالًة السيد  تصويت النازحين.
 ريبوار طالباني.

  
شاركون في االجتماعات على أهمية انتخابات مجلس النواب في حين أثاروا بعض المخاوف، إال أنهم شّددوا بشكٍل أّكد المو 

، والتي ستجري في 2018خاص على األهمية الحاسمة النتخابات مجالس المحافظات المقّررة في كانون األول/ ديسمبر 
لى الحاجة إلى حل القضايا مثار الخالف في كركوك بعد . كما شّددوا ع2005محافظة كركوك للمرة األولى منذ عام 

االنتخابات البرلمانية بوقٍت وجيز، بدءًا من انعقاد مجلس المحافظة الحالي، ومراجعة قوائم الناخبين النتخابات مجلس المحافظة 
لى كركوك ووقف فضاًل لمدينة إلى المخيمات، عمليات اإلخالء القسري للنازحين من ا والعودة الطوعية واآلمنة للنازحين من وا 

عن القضايا المتعلقة بالمفقودين. وشّددت أطراُف الحوار على الدور األساسي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( في 
 تيسير أو المشاركة في حّل بعض تلك القضايا.

  
أيار/ مايو  12انتخابات مجلس النواب في  وأّكد الممثل الخاص لألمين العام على مدى أهمية مشاركة ناخبي كركوك في

2018. 
  

وقال: "أشّجُع الجميع على الخروج والتصويت في يوم االنتخابات. وكركوك هي صورٌة مصغرٌة لتنوع العراق. وينبغي أن يكون 
السلطات. وعليهم  أهلها فخورين بهذا، فخورين بهوياتهم المختلفة التي يجب أن تحظى باالحترام الكامل بين بعضها البعض ومن

العمل معًا لتعزيز وحدتهم إلى جانب احترام هذا التنوع وتعزيز مصالح كركوك والعراق من خالل إيصال ممثلين عنهم يثقون بهم 
 إلى البرلمان في بغداد."

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

 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: 

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

information@un.org-unami 
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