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PRESS RELEASE 
 

 ، األمم المتحدة تحثُّ العراقیین على انتهاز زخم االنتصار على داعش لبناء مستقبٍل أفضلحول المصالحة في اجتماعٍ 

 

أّكدت األمم المتحدة في مؤتمٍر حول المصالحة الوطنیة في النجف  - 2017كانون األول/ دیسمبر  13النجف األشرف، 
األشرف الیوم أن انتصار العراق على إرهابیي داعش ُیتیح فرصًة للبالد للتخلُِّص من الماضي المؤلم والُمضّي بثقٍة في طریق 

 لضمان مستقبٍل مزدهٍر لألجیال القادمة. السالم والتنمیة، وحّثت العراقیین بكافة انتماءاتهم على انتهاز الزخم والبناء علیه

وجاءت هذه الدعوة خالل جلسٍة حواریٍة جمعت أطرافًا عشائریًة ودینیًة وأكادیمیًة وسیاسیًة وأطرافًا فاعلًة في المجتمع المدني من 
التي تواجه المصالحة ات ومعالجة التحدی محافظتي النجف األشرف والدیوانیة للتعّرف على آراء العراقیین من جمیع أنحاء البالد

 الوطنیة العراقیة في مرحلة ما بعد داعش.

وهذه هي الجلسة الحواریة السادسة واألخیرة من سلسلة جلساٍت مماثلٍة ُعقدت في مختلف المناطق في العراق تحت عنوان 
التي ستقوُد إلى تسویٍة وطنیٍة "التسویة الوطنیة: آفاٌق وتحدیات" منذ أیلول/ سبتمبر. وستعزز توصیات هذه الجلسات العملیة 

شاملٍة تنتقُل بالعراق نحو المستقبل بعد سنواٍت من النزاع واالنقسامات. وتشاركت في تنظیم هذه االجتماعات بعثُة األمم المتحدة 
ي ألمانیا لمساعدة العراق (یونامي) ولجنُة متابعة وتنفیذ المصالحة الوطنیة في مكتب رئیس مجلس الوزراء وبتمویٍل من حكومت

 وهولندا.

وافتتح ممثل لجنة تنفیذ ومتابعة المصالحة الوطنیة في مكتب رئیس مجلس الوزراء السید علي عباس االجتماَع في النجف 
 األشرف بتقدیم نظرٍة عامٍة على وثیقة التسویة الوطنیة، والتي أوضح أنها ُتشّكُل األساَس للمصالحِة الوطنیة.

 ال بدیَل عن التسویة أو المصالحة. إنها ضرورٌة، فال خیار غیرها سوى عدم االستقرار وغیاب األمن والتنمیة."وقال: "

وأضاف أن مناقشة التسویة الوطنیة یجب أن تشترك فیها جمیع المكّونات والفئات، وأن تكون منفتحًة على األفكار والمقترحات، 
    شرط أن تكون جمیعها متمّشیًة مع الدستور.



امرأة من محافظتي النجف األشرف والدیوانیة، أشارت نائُب الممثل الخاص لألمین  28رجال و 68وفي كلمتها للمشاركین وهم 
العام لألمم المتحدة في العراق للشؤون السیاسیة واالنتخابیة السیدة ألیس وولبول إلى أهمیة النجف األشرف في المصالحة، 

 وقبول اآلخر.عروفٌة بروح التسامح حیث وصفت هذه المدینة بأنها م

وقالت السیدة وولبول إن هزیمة داعش تتیح الفرصة للمضي ُقدمًا في الطریق نحو السالم الدائم لكي یتسّنى للبالِد تركیُز جمیع 
 طاقاِتها وموارِدها على إعادِة اإلعمار.

نا العمُل معًا لوضع رؤیٍة واضحٍة لمستقبٍل أفضَل وشّددْت نائُب الممثل الخاص بالقول "إن المصالحَة عملیٌة طویلة. وعلی
 للعراق." وأضافت: "نحن نعتقد أن جمیع العراقیین بحاجٍة إلى االستفادة من هذا الزخم وبناء أساٍس للتعایش السلمي."

العلل في  وسّلط المشاركون الضوء على تحدیات ما بعد داعش فیما یتعلق بالمصالحة الوطنیة. وتنّوعت اآلراء بین تشخیص
البالد وُسُبل الُمضّي ُقُدمًا في معالجتها والدعوات لمكافحة الفساد وضمان العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم وسّن اإلصالحات 

   السیاسیة والعمل من أجل التنمیة االقتصادیة.

نتخابات والتعلیم فضًال عن بناء ودعوا إلى مشاركٍة قویٍة لألمم المتحدة في المجاالت السیاسیة والتنمویة بما في ذلك اال
 ذلك في العراق.األخرى وكیفیة تطبیق القدرات، مشیرین إلى خبرة األمم المتحدة في الدول 

 وأكدت السیدة وولبول أن األمم المتحدة ملتزمٌة بمساعدة الحكومة العراقیة والشعب العراقي في التغلب على العدید من التحدیات.

: "هناك حاجٌة حقیقیٌة للحوار البّناء على كل المستویات. وأنا على ثقٍة من أن العراق ومن خالل وقالت نائب الممثل الخاص
الجهود المتضافرة لقادته وقواه السیاسیة وشعبه بكافة مكوناته العرقیة والدینیة ووطنیتهم، وبالدعم المتواصل من المجتمع الدولي، 

 بعد داعش وبناء مستقبٍل أفضل." سیكون قادرًا على التغلب على تحدیات مرحلة ما

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

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر ال
أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید    un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 

  information@un.org-unamiااللیكتروني 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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