
 

 بيان صحفي
 

الممثل األممي كوبيش يؤكد خالل محادثاٍت في إقليم كردستان على ضرورة أن تعمل القوى 
السياسية في العراق معًا من أجل اإلسراع بتشكيل حكومة وطنية عابرة للطوائف للتغلب على 

 االستقطاب المزعزع لالستقرار
 

زار الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان  – 2018بر أيلول/ سبتم 11أربيل، العراق، 
كوبيش السليمانية وأربيل، حيث التقى بقادة االتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير )كوران( وحركة الجيل الجديد 

لديمقراطي الكردستاني السيد مسعود والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة. واستقبله اليوم في أربيل رئيس الحزب ا
 بارزاني، والتقى على حدٍة برئيس وزراء إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني.

  
أيلول/ سبتمبر في  15وخالل لقاءاته في اليومين الماضيين وُقبيل انعقاد جلسة مجلس النواب القادمة والمقررة في 

واالقتصادي ن والحكوميين في إقليم كردستان الوضع السياسي واألمني بغداد، بحث السيد كوبيش مع القادة السياسيي
الراهن في العراق وتشكيل الحكومة المقبلة وانتخاب الرئاسات الثالث. وأعرب الممثل الخاص عن تطلعاته بأن تشهد 

 الجلسة المقبلة لمجلس النواب انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
  

هذه اللقاءات على أن من أجل صالح البلد وشعبه، فإن العراق بحاجٍة إلى مواصلة  وكان هناك اتفاٌق من خالل جميع
وتطوير نهجه المتوازن، بما في ذلك التعاون مع كافة شركائه اإلقليميين والدوليين على أساس االحترام الكامل لمبادئ 

لخاص القادة والقوى السياسية على السيادة وعدم التدخل والمنفعة المتبادلة وعالقات حسن الجوار. وحّث الممثل ا
المستوى االتحادي وفي إقليم كردستان على توحيد الكلمة والعمل معًا من أجل اإلسراع بتشكيل حكومة وطنية مؤيدة 
لإلصالح وعابرة للطائفية على أساس المشاركة والشراكة بين كافة المكونات والشرائح في العراق، وفي ظل االحترام 

 وتنفيذًا له.الكامل للدستور 
  

وأّكد ثقته في أن القوى السياسية الكردستانية يمكنها أن تعّزز حالة االتفاق والتوافق والوحدة، وأعرب عن أمله في أن 
 تقوم بدورها اإليجابي، كما كان الحال سابقًا.

  
سامات الخطيرة واالستقطاب وحذر السيد كوبيش من التأثير المزعزع لالستقرار ألي تباطٍؤ لن يؤدي إال إلى تفاقم االنق

في جميع أنحاء البالد، وهو ما يمكن تجنبه من خالل الجهود المشتركة للقوى السياسية والقادة السياسيين. وجّدد 
التأكيد على تقديره للتوجيهات الصادرة من سماحة آية هللا العظمى السيد علي السيستاني وأمله الراسخ في أن تتبع 

 توجيهات في عملها.القوى السياسية تلك ال
 

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

  المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( باسم بعثة األمم اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال

االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على  أو   un.orgghatass@ بريد اليكتروني: 1281 193 790 964+ تليفون: 
  information@un.org-unamiالبريد االليكتروني التالي:

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(
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