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 بیان حول قرار المحكمة االتحادیة العلیا بشأن استفتاء كردستان

تقّر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) بقرار المحكمة االتحادیة العلیا  - 2017تشرین الثاني / نوفمبر  21بغداد، 
 بشأن استفتاء االستقالل الكردي. 2017تشرین الثاني / نوفمبر  20العراقیة الصادر في 

وللغرض الذي  2017أیلول/ سبتمبر  25وأكدت المحكمة االتحادیة العلیا في قرارها أن االستفتاء الذي أجري في كردستان في 
أجري من أجله، وهو استقالل إقلیم كردستان العراق والمناطق األخرى خارجه ، لیس له مرجٌع دستورٌي وینتهُك أحكام الدستور. 

 وبناًء على ذلك، قّررت المحكمة اإلتحادیة العلیا عدم دستوریة االستفتاء ورّد جمیع نتائجه وآثاره.

ان العراق على اإلقرار بهذا الحكم الصادر عن المحكمة االتحادیة العلیا وبالدستور و وتحّث البعثة سلطات إقلیم كردست
 احترامهما.

كما أحیطت البعثة علمًا ببیان السید رئیس مجلس الوزراء حیدر العبادي الذي یرحب فیه بالُحكم، داعیًا الجمیع إلى احترام 
 الدستور.

واستنادًا إلى الدستور بشأن  -دون تأخیر  -كردستان على البدء بمفاوضاٍت  وتحث البعثة الحكومة االتحادیة وحكومة إقلیم
جمیع القضایا الراهنة بین الحكومتین. وینبغي أن یتضمن ذلك تدابیر تسمح ببسط السلطة االتحادیة على معابر الحدود 

ي أربیل والسلیمانیة مبكرًا أمام الرحالت الخارجیة للعراق والواقعة في إقلیم كردستان العراق، وٕاعادة فتح المطارات الدولیة ف
الدولیة. كما تدعو الحاجة إلى اتفاٍق فیما یتعلق بالحصة المناسبة إلقلیم كردستان العراق من الموازنة االتحادیة، ودفع الرواتب 

 وٕادارة الصادرات النفطیة.

ان العراق بالعودة إلى مجلس النواب والمشاركة في وتحث البعثة أیضًا على السماح فورًا لجمیع أعضاء البرلمان من إقلیم كردست
 إجراءاته وتمكینهم من المشاركة الكاملة في مداوالته بما في ذلك المسائل الهامة مثل قانون الموازنة.



یًا وتشجع البعثة في الوقت نفسه استمرار آلیات التنسیق رفیعة المستوى بین الحكومتین بشأن المسائل العسكریة واألمنیة، تفاد
الحتمال وقوع المزید من العنف والمواجهة. وتؤكد البعثة من جدید معارضتها لخطر استخدام القوة أو التصریحات التحریضیة 

أو األعمال الِصدامیة، ال سیما في الوقت الذي وجدت فیه مسألة االستفتاء طریقها إلى الحل على أساس االحترام الكامل 
 للدستور.

 ر المحوري الذي قامت به المحكمة االتحادیة العلیا في هذا الصدد.وتثني البعثة على الدو 
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 اإلعالمي/نائب المتحدث الرسمي مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید خالد دهب، معاون مدیر ال

 dahab@un.orgبرید إلیكتروني:   0146 194 790 964+هاتف:  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)

  information@un.org-unamiأو المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق یونامي على العنوان اإللیكتروني التالي:
 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  
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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