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PRESS RELEASE 
 

 

 الى التهدئة وتحث بغداد وأربیل على التفاوض استنادا على الدستور یونامي تدعو

  
قال الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید یان كوبیش، متحدثا في  - 2017تشرین األول  24بغداد، 

 إن الذكرى السنویة لبدء نفاذ میثاق األمم المتحدة تأتي في وقت یشهد فیه العراق تغیرا كبیرا. مناسبة یوم األمم المتحدة، 

  
تنظیم داعش اإلرهابي على نطاٍق واسٍع رغم أنه ال زال عدوًا ماثال وال تزال مواجهته تمثل أولویة. وهذا ما أتاح الفرصة ُهزم 

بین المالیین من المواطنین الذین نزحوا نتیجة لهذا النزاع للعودة إلى دیارهم وٕاعادة بناء حیاتهم. كذلك، فإنها فرصة   للعدید من
النظام السیاسي وٕاصالحه بطریقة تفتح لكافة المكونات واألقلیات ولجمیع العراقیین في العراق ما بعد إلعادة النظر في أداء 

 داعش آفاقًا جدیدة كمواطنین متساوین بالحقوق والفرص، مما یضع حدًا لدوامات العنف واإلرهاب المتكررة.

  
 مة أخرى، وهذه المرة بین بغداد وأربیل.ولكن ما إن تنفس العراق الصعداء مع هزیمة داعش حتى واجه مؤخرًا أز 

  
وقال السید كوبیش: "لقد أبرزت فترة ما بعد داعش العدید من المشاكل الخطیرة التي تراكمت على مر السنین وبقیت دون حل. 

فیذ الدستور وهذا یتعلق، من بین أمور أخرى، بالقضایا الحرجة في العالقات بین بغداد وأربیل، بما في ذلك أوجه القصور في تن
العراقي. وللتعامل مع التحدي الذي شكله استفتاء االستقالل المعلن من جانٍب واحد، اتخذت بغداد خطواٍت إلعادة تثبیت النظام 

الدستوري وٕاعادة بسط السلطة االتحادیة. وبلغ كل ذلك ذروته بالتطورات األخیرة التي أدت لألسف إلى اندالع المواجهة بین 
ین في المعركة المشتركة أوًال ضد الدكتاتوریة ومؤخرًا ضد تنظیم داعش اإلرهابي الذي أضاف المزید من انعدام الشركاء السابق

 األمن والتشرذم والصعوبات، مما أدى إلى موجاٍت جدیدٍة من النزوح، ومعظم النازحین هذه المرة من المواطنین الكرد."

  



في حین تقّدُم الدعم اإلنساني للذین نزحوا مؤخرًا وتثیُر قضایا انتهاكات وأضاف أن األمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، 
حقوق اإلنسان حسب ما یقتضي األمر، مسترشدًة دائمًا بمبدأ الحیاد وبما یخدم مصالح شعب العراق، بما في ذلك إقلیم 

 كردستان، في صمیم عملها.

  
م من التوترات األخیرة، فإن العراق سیكون قادرًا على تجاوز هذه وأعرب الممثل الخاص لألمین العام عن ثقته بأنه على الرغ

األزمة، وعرَض المساعي الحمیدة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) لتسهیل الحوار في حال طلب منها الجانبان 
 ذلك.

  
هدئة ، بما في ذلك إنهاء البیانات وأضاف السید كوبیش : "الحل یكمن في المقام األول في وقف األنشطة العسكریة والت

التحریضیة واإلجراءات التصعیدیة، وفي التنسیق المستمر بشأن الوضع العسكري واألمني في المناطق المتنازع علیها عندما 
، والبدء عاجًال بحوار شراكة والمفاوضات بین بغداد وأربیل على أساس 2003تقتضي الحاجة، وفي التقید بالخط األخضر لعام 

الدستور. وهذا مهٌم للغایة للحفاظ على الوحدة وٕاعادة إرساء االستقرار في البالد والتعایش السلمي بین جمیع المكونات واألقلیات 
 على أساس المساواة في الحقوق والعدالة لجمیع مواطني العراق في ظل الحكم الدیمقراطي الرشید."

  
واألمم  عن رغبتهما في الدخول في حواٍر ومفاوضاٍت على أساس الدستور.وأضاف السید كوبیش: "لقد أعرب الجانبان علنًا 

المتحدة مستعدٌة للمساعدة، إذا ما طلب منها ذلك، حیث انها شرعت مسبقا في التعامل مع اآلثار اإلنسانیة وانتهاكات حقوق 
 ى."اإلنسان التي تحدث بشكل مأساوّي أیضًا، في طوز خورماتو وكركوك وبعض األماكن األخر 

  
"نحن واثقون من أن حكومتي العراق و إقلیم كردستان، كما تآزرتا لهزیمة داعش، یمكنهما أن تعمال جنبًا إلى جنٍب للتغلب على 

 خالفاتهما من خالل الحوار وبعیدًا عن المواجهة لحّل جمیع القضایا العالقة بما ینسجم مع الدستور."
 

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

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبمن المعلومات الرجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر اللمزید 
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) 

    un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 
 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید االلیكتروني التالي:

information@un.org-unami 
 
 
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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