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PRESS RELEASE 
 
 
 

ه احترامها لقرار المحكمة االتحادیة یونامي تقر بالبیان الصادر عن حكومة إقلیم كردستان الذي تعلن فی

 العلیا بشأن وحدة العراق

 
سلم السید یان كوبیش الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحد في العراق یوم األربعاء  – 2017تشرین الثاني  15بغداد، 

 10أنطونیو غوتیریش والمؤرخة في في أربیل، رسالة األمین العام لألمم المتحدة السید  2015تشرین الثاني  15الموافق 

، والموجهة الى معالي السید نیجیرفان بارزاني رئیس وزراء إقلیم كردستان بحضور معالي السید قوباد 2017تشرین الثاني 

طالباني نائب رئیس وزراء اإلقلیم. وفي الیوم ذاته، سلم الممثل الخاص نسخة من هذه الرسالة الى معالي السید حیدر العبادي 

رئیس الوزراء لالطالع علیها. ومن جملة ما ذكره السید األمین العام لألمم المتحدة في رسالته التي أرسلها ردًا على االتصاالت 

 ، ما یلي:2017تشرین الثاني  7التي كان قد أجراها معه السید نیجیرفان بارزاني رئیس وزراء اإلقلیم بتاریخ 

إنني أوافقكم الرأي تمامًا بأنه یتعین تسویة المسائل المعلقة بین بغداد وأربیل بالوسائل السلمیة ومن خالل المفاوضات "

السیاسیة، باالستناد الى دستور جمهوریة العراق. وأرى بوادر مشجعة متمثلة بحقیقة أن الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كردستان 

فتاح على هذه المفاوضات في عدة مناسبات. ویتوجب منع المزید مما یزعزع استقرار الوضع قد عبرتا بشكل علني عن االن

الراهن من اجل دعم المصالحة الوطنیة وتحقیق المزید من االستقرار في منطقة تسودها التقلبات ومواجهة التهدید الذي ما برح 

 یمثله تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش). 

 ي أشجع كال الجانبین على اتخاذ الخطوات الالزمة من اجل تهیئة بیئة مؤاتیه إلجراء مفاوضات حقیقیة. وانن 



وتقف األمم المتحدة على أهبة االستعداد للمساعدة في هذه الجهود بناًء على طلب من األطراف المعنیة، واستنادا الى والیة 

  لخاص في العراق السید یان كوبیش."األمم المتحدة في العراق وباألخص من خالل ممثلي ا

وكذلك أعاد المبعوث االممي السید كوبیش التأكید على الموقف الذي عبرت عنه فرنسا بصفتها الرئیس الدوري لمجلس االمن 

في التصریحات لوسائل االعالم والذي ذكرت فیه مایلي، من بین جملة  2017تشرین األول  26التابع لألمم المتحدة بتاریخ 

 ور: أم

"دعا أعضاء المجلس جمیع األطراف إلى االمتناع عن التهدید واستعمال القوة وٕالى االنخراط في حوار بّناء بتسهیل من األمم 

 المتحدة، عند طلب ذلك منها، كسبیل لتخفیف التصعید ووسیلة للحفاظ على وحدة العراق. 

ء الشعب العراقي من خالل التطبیق الكامل للدستور وأشار أعضاء المجلس الى ضرورة تلبیة حقوق وتطلعات جمیع أبنا

 العراقي. 

وأشار أعضاء المجلس بأن الحكومة االتحادیة وحكومة اإلقلیم كانتا قد عبرتا عن الرغبة لالنخراط في حوار، ونحن نشجع كال 

   الحكومتین على وضع جدول زمني على وجه السرعة لعقد هذه المباحثات.

جدید احترامهم لسیادة العراق وسالمته اإلقلیمیة ووحدة أراضیه. وكذلك أكدوا أهمیة تواصل تركیز وأكد أعضاء المجلس من 

 الجهود على هزیمة الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)."

 122قم وكذلك یقر المبعوث األممي السید یان كوبیش باستجابة حكومة إقلیم كردستان بشأن قرار المحكمة االتحادیة العلیا ر 

والذي نص على أن المحكمة االتحادیة العلیا لم تجد من خالل استعراض نصوص  2017تشرین الثاني  6والصادر بتاریخ 

دستور جمهوریة العراق نصًا یجیز انفصال أي من مكونات النظام االتحادي في جمهوریة العراق، وذلك تأكید على وحدة 

 العراق. 

 ، أكدت حكومة إقلیم كردستان، من بین جملة أمور، ما یلي: 2017اني تشرین الث 14وفي بیانها بتاریخ 

"تأكیدًا اللتزام إقلیم كوردستان دومًا بالبحث عن حل للخالفات بین السلطات االتحادیة واإلقلیم بطرق دستوریة وقانونیة، وانطالقا 

دمتها مبادرة آیة اهللا العظمى السید علي من موقفنا المعروف المتمثل بالترحیب بجمیع المبادرات بهذا االتجاه وفي مق

السیستاني، وبعض الشخصیات العراقیة، والدول الصدیقة للشعب العراقي بشأن العودة الى الدستور العراقي لحل الخالفات 

 استنادا الى الدستور، ومن هذا المنطلق، نحترم تفسیر المحكمة االتحادیة العلیا للمادة األولى من الدستور.



یماننا بأن یكون ذلك أساسًا للبدء بحوار وطني شامل بین أربیل وبغداد لحل الخالفات عن طریق تطبیق كافة المواد ونؤكد إ

الدستوریة بما یضمن حمایة الحقوق والسلطات واالختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبیل الوحید لضمان وحدة العراق 

 ور".المشار إلیه في المادة األولى من الدست

وتماشیًا مع رسالة األمین العام لألمم المتحدة والموقف المذكور الذي عبر عنه رئیس مجلس األمن في حینه، أكد المبعوث 

األممي السید كوبیش مجددًا على الحاجة الملّحة الى تسویة جمیع المسائل المعلقة بین الحكومتین ومعالجتها من خالل الحوار 

اشى على نحو تام معه ألنه یضمن كذلك كافة الحقوق الدستوریة إلقلیم كردستان العراق وشعبه على أساس الدستور وبما یتم

بدون التهدید بالقوة او استخدامها كسبیل دستوري نحو االستقرار والتكامل واالزدهار، من اجل تعزیز سالمة أراضي ووحدة 

الرفیع المستوى بین الحكومة االتحادیة وحكومة إقلیم وسیادة عراق موحد واتحادي ودیموقراطي. وحث على استمرار الحوار 

كردستان بشأن المسائل العسكریة واألمنیة لتجنب المواجهة خالل عملیة نشر القوات االتحادیة في المناطق المتنازع علیها 

العراق. وكذلك رحب  وبسط السلطة االتحادیة في المنافذ الحدودیة للعراق، بما في ذلك المطارات الدولیة في إقلیم كردستان

عن عزمه إجراء حوار بین ممثلي  2017تشرین الثاني  14المبعوث االممي بإعراب السید رئیس الوزراء حیدر العبادي بتاریخ 

الحكومة وخبراءها حول جملة أمور من بینها المیزانیة وتصدیر النفط. إن خطوط الحوار هذه ضروریة للحفاظ على الهدوء 

ملیة بسط السلطة االتحادیة في المناطق المتنازع علیها والمنافذ الحدودیة، وضروریة إلیجاد حلول عاجلة وتجنب التصعید في ع

للقضایا الملحة مثل المیزانیة والرواتب وتصدیر النفط. إن هذا الحوار كذلك سوف یفتح الطریق نحو مفاوضات سیاسیة بناءة 

تیبات المهمة بشأن العالقات المستقبلیة بین بغداد واربیل في ظل عراق بروح من الشراكة بشأن لطیف أوسع من المسائل والتر 

 موحد. 

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

 لمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید خالد دهب، نائب مدیر المكتب اإلعالمي/ نائب المتحدث الرسمي
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)

 dahab@un.orgبرید إلكتروني:  964+-790 0146 194تلیفون: 
 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید اإللكتروني التالي:

unami-information@un.org 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  

mailto:dahab@un.org
mailto:unami-information@un.org


Public Information Office (PIO) - Baghdad 
Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 
http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
https://twitter.com/UNiraq 
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