
FOR IMMEDIATE RELEASE  
 لإلصدار الفوري

وانی لێدوانی رۆژنامھ  

 

 
 

PRESS RELEASE 
 
 

 ممثلو دیالى واألنبار یبحثون آفاق وتحدیات التسویة الوطنیة

شیوخ عشائر وزعماء دینیون وأكادیمیون وممثلو أحزاب سیاسیة وممثلون عن  التقى -2017تشرین الثاني  17بغداد، 
تشرین الثاني في لقائین  16تشرین الثاني والخمیس  15الموافق   األنبار یومي األربعاءالمجتمع المدني من محافظتي دیالى و 

منفصلین عقدا في بغداد ضمن سلسلة من اجتماعات المائدة المستدیرة للمناقشات والتي جرت تحت عنوان "التسویة الوطنیة: 
 یة.اآلفاق والتحدیات " بهدف تهیئة بیئة مواتیة للمصالحة الوطنیة العراق

وقام بتنظیم اجتماعات المائدة المستدیرة كل من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) باالشتراك مع لجنة متابعة وتنفیذ 
 المصالحة الوطنیة في مكتب رئیس الوزراء وبتمویل من حكومتي ألمانیا وهولندا.

ة األمم المتحدة لمساعدة العراق، في كلمته االفتتاحیة خالل وشدد السید محمد النجار، مسؤول الشؤون السیاسیة األقدم في بعث
مناقشات المائدة المستدیرة لممثلي محافظة دیالى، على أهمیة المصالحة الوطنیة وعلى التزام البعثة بتقدیم المساعدة في دفع 

 هذه العملیة ُقدمًا من أجل مستقبل أفضل لكافة العراقیین.

عادلي، مستشار لجنة متابعة وتنفیذ المصالحة الوطنیة في مكتب رئیس الوزراء، أن "المصالحة ومن جانبه، أكد السید حسین ال
 الوطنیة تسیر قدمًا بالرغم من العقبات"، مضیفًا أن التعایش هو عماد الحكم الرشید.

یة ومع لجنة متابعة وفي اجتماع ممثلي محافظة األنبار، قال السید محمد النجار أن البعثة تعمل مع كافة األطراف السیاس
وتنفیذ المصالحة الوطنیة في مكتب رئیس الوزراء. وقال إن "عددا من االجتماعات، على غرار هذا االجتماع، ُعقدت في 
محافظات مختلفة بهدف االستماع إلى مختلف األصوات بشأن مستقبل البالد، وٕان البعثة ملتزمة بمساعدة الشعب العراقي على 

 كافة المستویات ".



من جانبه أكد السید محمد سلمان، مستشار رئیس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنیة، أن الحكومة تتعامل مع كافة المواطنین و 
العراقیین على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم. واضاف انه "علینا ان نحترم آراء معارضینا، ولكي یتمكن العراقیون 

   یتحلوا بروح تسامح عالیة".من العیش بسالم ووئام، ینبغي أن 

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

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

 اإلعالمي/نائب المتحدث الرسمي مكتبب، نائب مدیر الخالد ده لمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید
 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)

 0146 194 790 964+تلیفون: 

 dahab@un.orgبرید إلیكتروني: 

المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على العنوان اإللیكتروني التالي:أو   
unami-information@un.org 
 
 
 
 
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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