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PRESS RELEASE 
 
 

 یونامي تؤكد الحاجة الماّسة إلى التهدئة بعد المظاهرات العنیفة في السلیمانیة
 

كبار ممثلي بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) خالل اجتماعاٍت ُعقدت  أّكد - 2017كانون األول/ دیسمبر  23السلیمانیة، 
كانون األول/ دیسمبر مع مسؤولین حكومیین وقادٍة ألحزاٍب سیاسیٍة وممثلین عن المجتمع المدني ضرورَة تهدئِة  22-21في السلیمانیة في 
 راهنة في أعقاب المظاهرات التي أخذت منحًى عنیفًا وأّدت إلى اعتقاالٍت وٕاصاباٍت وخسائَر في األرواح لألسف.التوّترات المحلّیة ال

 
وكان من بینهم نائُب رئیس وزراء إقلیم وزار وفُد البعثة مجموعة متنوعة من القادة من مختلف مكّونات الطیف السیاسي واالجتماعي. 

تحاد كردستان العراق السید قوباد طالباني ومحافُظ السلیمانیة الدكتور هفال أبوبكر ورئیُس مجلس المحافظة السید آزاد حمه أمین وقادُة اال
لكردستانیة والتحالف من أجل الدیموقراطیة الوطني الكردستاني وحركة التغییر (كوران) واالتحاد اإلسالمي الكردستاني والجماعة اإلسالمیة ا

والعدالة ومسؤول الحزب الدیموقراطي الكردستاني في السلیمانیة، فضًال عن ناشطین ومنظمات المجتمع المدني ومواطنین متضررین من 
 األزمة بشكٍل مباشر.

 
ل العنف التي رافقت المظاهرات التي جرت في األیام وكان الغرض من هذه االجتماعات التأكیُد على قلق األمم المتحدة البالغ إزاء أعما

القلیلة الماضیة، بما في ذلك إطالُق النار على المتظاهرین وٕاحراُق مكاتَب ألحزاٍب سیاسیٍة ومبانَي عامة في مناطق ضمن محافظة 
 السلیمانیة.

 
لمیٍة تمشیًا مع القانون. وأّكدوا على أهمّیة قیام حكومة إقلیم وجّدد الوفُد التأكیَد على الحّق األساسي للمواطنین في المشاركة في مظاهراٍت س

 كردستان بالتعامل مع االحتجاجات بأسلوب ضبط النفس، تمّشیًا مع أسالیب الشرطة الحدیثة المعمول بها تجنبًا للمزید من التصعید. وسّلط
المتظاهرون السلمّیون، وصون حقوقهم اإلنسانیة، وحثوا القوات ممثلو البعثِة الضوَء على مسؤولیة السلطات في حمایة مواطنیها، بمن فیهم 

 األمنیة على ضمان سالمة المتظاهرین وكرامتهم.
 

كذلك، أوضح فریق یونامي أن المتظاهرین أنفسهم مسؤولون عن ضمان أن ُتسَمع أصواُتهم ضمن حدود القانون، وأال یلجئوا إلى العنف 
 الممتلكات العامة والخاصة.ضد قوات األمن أو یشتركوا في تدمیر 



 
بالُغ وُتدرُك یونامي أن مسألة األمن المعیشي للمواطنین في مواجهة أزمة الموازنة القائمة، من بین المظالم التي أثارها المتظاهرون، أمٌر 

میدة لدعم المفاوضات بین األهمیة. وجّدد ممثلو یونامي التأكید على استعداد البعثة، في حاِل طلَب الطرفان، الستخدام مساعیها الح
 الحكومة االتحادیة في بغداد وحكومة إقلیم كردستان، والعمل في إطار الدستور العراقي والتركیز على كافة المسائل العالقة، بما في ذلك

ات جمیع على سبیل المثال ال الحصر المخصصات في الموازنة االتحادیة ودفع الرواتب والسیطرة على الحدود، استجابًة الحتیاج
   المواطنین العراقیین بعد االنتصار الذي تحّقق بشّق األنفس على تنظیم داعش.

 
واستفسر الوفُد عن اعتقال متظاهِرین من قبل السلطات، وتحدیدًا التعامل مع رئیس حركة الجیل الجدید شاسوار عبد الواحد وعضو برلمان 

لى إجراء عملیٍة شفافٍة ونزیهٍة لمعالجة أنشطة جمیع من شاركوا في استخدام إقلیم كردستان رابون معروف. وتدعو یونامي السلطات إ
 العنف أو التحریض علیه، وذلك ضمن حدود القانون.

 
 
 

**************** 
 اإلعالمي/نائب المتحدث الرسمي مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید خالد دهب، معاون مدیر ال

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