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PRESS RELEASE 
 
 

 یستعرضون آفاقها وتحدیاتها لمشاركون في الجلسة الحواریة حول التسویة الوطنیةا

اجتمع ممثلو العشائر وقیاداٌت دینیٌة وأكادیمیون وممثلو أحزاب سیاسیة وممثلو المجتمع  - 2017تشرین األول  15بغداد، 

المدني من محافظات بغداد وواسط وصالح الدین یوم السبت في بغداد في ثاني الجلسات ضمن سلسلة الجلسات الحواریة التي 

عنوان "التسویة الوطنیة: آفاق وتحدیات" والرامیة إلى تهیئة بیئة مواتیة للمصالحة الوطنیة العراقیة. وشارك في تنظیم  ُتعقد تحت

الجلسة الحواریة كّل من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) ولجنة متابعة وتنفیذ المصالحة الوطنیة في مكتب رئیس 

 للحوار وبتمویٍل من حكومتي ألمانیا وهولندا.مجلس الوزراء ومركز الرافدین 

وقال نائب الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید جورجي بوستین خالل كلمته االفتتاحیة: "لقد آمنا أن 

تعددي السلمي المصالحة والتآخي والتعایش هم السبل المثلى إلرساء استقرار البلد ودیمومة العملیة السیاسیة بنظامها ال

ِد كل قوى ومكونات البالد  الدیمقراطي. إنها الوحدة التي أدت لتوالي االنتصارات على اإلرهاب، وهذا ما شهدناه عند توحُّ

   للوقوف ضد الهجمة الشرسة لداعش اإلرهابي".

 وأضاف "وما كان هذا لیحدث لوال توّحد الجمیع، برغم الخالفات في محاربة العدو المشترك".

جانبه قال مستشار لجنة متابعة وتنفیذ المصالحة الوطنیة في مكتب رئیس مجلس الوزراء السید حسین العادلي إن هذه من 

الجلسات الحواریة كانت "وسیلة لألخذ بجمیع اآلراء في عملیة التسویة" وأن المناقشات "ینبغي أن تكون صریحة وبناءة". 

هي دلیل على أن التسویة واجبة. وتابع بالقول إن "التسویة هي معادلة مصالح وأضاف أن األزمة الحالیة بین بغداد وأربیل 

 ولیست معادلة إیدیولوجیات".



وشّدد رئیس مركز الرافدین للحوار السید زید الطالقاني على "األهمیة التي تنطوي علیها ثقافة الحوار في بناء المجتمعات 

"فتح أبواب الحوار بین األطراف المتخالفة لیس كافیًا بحد ذاته، وٕانما یحتاج وتعزیز التعایش السلمي بین أبناءها". وأضاف أن 

 إلى وضع رؤیٍة استشرافیٍة لما قد تنتجه هذه الحوارات."

توصیات لضمان نجاح جهود المصالحة وسلط المشاركون الضوء على تحدیات ما بعد داعش فیما یتعلق بالتسویة، وقدموا 
 الجاریة على الصعیدین السیاسي والمجتمعي.

 
 

**************** 
 لمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید خالد دهب، نائب مدیر المكتب اإلعالمي/ نائب المتحدث الرسمي

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)
 dahab@un.orgبرید إلكتروني:  964+-0146 194 790تلیفون: 

 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید اإللكتروني التالي:
unami-information@un.org 

 

mailto:dahab@un.org
mailto:unami-information@un.org

