
 

اإلعالميالمكتب   

د صحفيين يونامي تدين مقتل صحفي في محافظة كركوك وأعمال ترهيب وعنف ض
 وأعضاء في البرلمان ومكاتب سياسية في إقليم كردستان

 

ُتدين بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(  - 2017تشرين األول  30بغداد، 
مقتل صحفّي في محافظة كركوك اليوم. كما ُتدين يونامي االعتداء على صحفّي يوم 

اًل عن الترهيب والعنف ضد أعضاء األحد في أربيل، مما أدى إلى إصابته بجروح، فض
 برلمان إقليم كردستان العراق والمكاتب السياسية في إقليم كردستان.

 

وتعرب يونامي عن تقديرها لموقف حكومة إقليم كردستان ومجلس أمن إقليم كردستان 
 29الذي ناشد الشعب بالحفاظ على الهدوء في أعقاب التطورات السياسية يوم األحد 

لمنع المخربين من القيام بأعمال تخريبية، محذرًا من أي محاولة الستهداف  تشرين األول
فروع المكاتب السياسية ألي فصيٍل سياسٍي في اإلقليم، وداعيًا قوات األمن إلى منع أي 

ُمخّطٍط ضد استقرار إقليم كردستان. كما تعرب يونامي عن تقديرها لدعوات حكومة 
ون والنظام في كردستان وحرصها على االستقرار في جميع العراق للتهدئة وااللتزام بالقان

   المحافظات في مختلف أنحاء العراق. 
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 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(
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وتدعو البعثة السلطات إلى التحقيق في عملية الطعن التي أسفرت عن مقتل مصوٍر 
يعمل في محطة تلفزيونية كردية في منزله في منطقة داقوق بمحافظة كركوك وتقديم 

  الجناة إلى العدالة. 

 

وتدعو البعثة السلطات إلى بذل قصارى جهدها لضمان سالمة جميع المواطنين، بمن 
 اإلعالم.، ووسائل فيهم الصحفيين والسياسيين

 

كما أحيطت البعثة علمًا بقرار السلطات االتحادية العراقية بحظر بث بعض وسائل 
 اإلعالم في إقليم كردستان.

 

وتعتقد البعثة أنه في أوقات األزمات ُيصبح اإلعالم الحر أكثر أهميًة منه في أي وقٍت 
آخر للحفاظ على المصلحة العامة وحماية الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، ال مكان في 
الديمقراطية ألي خطاٍب يحّض على الكراهية والتحريض على العنف القائم على أساس 

 ماء السياسي.الدين أو العرق أو االنت

 

وقد دعت يونامي بإصراٍر إلى التهدئة بين الحكومة االتحادية في بغداد وحكومة إقليم 
جراء المفاوضات حول جميع المسائل العالقة بروٍح بّناءٍة من أولى  كردستان في أربيل، وا 

 أولوياتها إنهاُء التصريحات التحريضية العلنية وخطوات المواجهة.
*************** 

 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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