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PRESS RELEASE 
 
 

 
 الممثلة األممية في العراق تحّث على تجديد الدفع باتجاه اإلصالح، وتدعو إلى أن تبقى المظاهرات سلمية

  
المظاهرات في أنحاء كثيرة من العراق لشهرها الرابع، حّثت الممثلة الخاصة لألمين  مع استمرار - 2020كانون الثاني/ يناير  20بغداد، 

بالسخارت على تجديد الجهود من أجل اإلصالح، ُمعربًة عن قلقها إزاء استمرار -السيدة جينين هينيسالعام لألمم المتحدة في العراق 
انتهاكات حقوق اإلنسان. وتؤكد الممثلة األممية الخاصة على أهمية المضي ُقدمًا لتلبية احتياجات الشعب العراقي: فبناء القدرة على 

 ولكنه ضروري. الصمود على مستوى الدولة والمجتمع عمٌل صعبٌ 
  

"في األشهر األخيرة، خرج مئات اآلالف من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن آمالهم في  وقالت الممثلة الخاصة:
من الوعود حياٍة أفضل، خاليٍة من الفساد والمصالح الحزبية والتدخل األجنبي. إن مقتل وا صابة متظاهرين سلميين إلى جانب سنوات طويلة 

 غير المُنجزة قد أسفر عن أزمة ثقٍة كبيرة."
  

ن وبعد شهرين من إعالن رئيس الوزراء استقالته، ال يزال القادة السياسيون غير قادرين على االتفاق على طريق الُمضي ُقدمًا. وفي حين كا
وقت اآلن لوضع هذه الكلمات موضع التنفيذ وتجنب هناك إقراٌر علنّي من جميع الجهات الفاعلة بالحاجة إلى إصالح عاجل، فقد حان ال

 المزيد من العرقلة لهذه االحتجاجات من جانب أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة، وال يتمنون الخير لهذا البلد وشعبه.
  

م يتم إكمالها. إن الوحدة الداخلية "إن أيّة خطواٍت اتُخذت حتى اآلن لمعالجة شواغل الناس ستبقى جوفاء إذا ل وقالت الممثلة الخاصة:
و والتماسك والتصميم عوامُل تتسم بالضرورة العاجلة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة المصالح الحزبية الضيقة والتدخل األجنبي و / أ

 العناصر اإلجرامية التي تسعى بنشاط إلى عرقلة استقرار العراق. "
  

التوترات اإلقليمية قد أخذ الكثير من االهتمام بعيدًا عن العمل المحلي العاجل غير الُمنَجز. ومع  ومن الواضح أن التصعيد األخير في
ذلك، يجب أال تطغى التطورات الجيوسياسية على المطالب المشروعة للشعب العراقي. فلن يؤدي ذلك إال إلى المزيد من غضب الرأي 

 العام وانعدام الثقة.
  



وقالت: "القمع العنيف للمتظاهرين  لطات العراقية على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين.وتحث الممثلة الخاصة الس
السلميين ال يمكن قبوله ويجب تجنبه بأي ثمن. فليس هناك ما هو أكثر ضرراً من مناخ الخوف. والمساءلة والعدالة للضحايا أمٌر حاسم 

وتدعو الممثلة الخاصة المتظاهرين إلى االلتزام بالسلمية، وتجنب العنف الذي يؤدي إلى نتائج  "لبناء الثقة والشرعية والقدرة على الصمود.
 عكسيٍة وتدميٍر للممتلكات.

 

 
 

**************** 
 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال: بالسيد سمير غطاس، مدير ال

 un.orgghattass@بريد إلكتروني:   1281 193 790 964+العراق )يونامي( تليفون: باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة

  information@un.org-unamiأو التواصل مع المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد اإللكتروني: 

  
 

 
 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 
Public Information Office (PIO) – Baghdad 
Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 
E-mail: unami-information@un.org 
 
Follow us on social media: 
www.uniraq.org  
www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
www.twitter.com/UNIraq 
www.flickr.com/photos/uniraq  
www.youtube.com/user/UNIraqVideos  
 
#ServingForPeace 
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