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 العراقوزراء اللقاء مع رئیس 

 

نیسان، عقد رئیس الوزراء السید شینزو آبي لقاء  5یوم الخمیس المصادف مساء من في حوالي الساعة السادسة 
 ریة العراق الدكتور حیدر العبادي، وما دار في ھذا اللقاء بشكل عام ھو التالي:قمة مع سیادة رئیس وزراء جمھو

 

  االفتتاحیة .1
إعمار إعادة في عملیة الحاصل التقدم طرد داعش وعلى رئیس الوزراء شینزو آبي عن تھانیھ  أعرب

، ورغبتھا إلعادة اإلعمارلشعب العراقي الموحدة لجھود الاالستمرار بدعم الیابان عزم والعراق، 
ین نین إلنشاء العالقات الدبلوماسیة بثماالذكرى ال حلولمع  واسعةبتعزیز العالقات الثنائیة في مجاالت 

 .2019الیابان والعراق في 
عوة وعن نیتھ تعزیز التعاون بین البلدین لدلالدكتور العبادي عن امتنانھ رئیس الوزراء وبدوره عبر 

 بشكل أكبر بمناسبة ھذه الزیارة.
 

 العالقات الثنائیة .2
ادات الماء إمدتحسین أن الیابان ستنفذ بانتظام المشاریع المتعلقة ب س الوزراء آبيرئی بینتھ، من جھو

رة، زیاستوقع المذكرات المتبادلة بشأنھما خالل ھذه الاللذان  ،والبنى التحتیة لقطاع الري الصافي
تبعاً  المجتمع الدوليالیابان وسیتعاون كما  العراق. إعادة إعمارباإلضافة إلى مشاریع أخرى لدعم 

من خالل جمع  ،أساس إعادة اإلعمارالذي ھو و ،المستقرلتحقیق األمن  لذي عقد الیومالمؤتمر النتائج 
 األسلحة المنتشرة في المجتمع.

وى مست تخفیض معلناً  تعزیز األمن في العراقل یرةاألخ جھودال یقدرأنھ  آبيرئیس الوزراء  وأضاف
 جنوب العراق.في في ثالث محافظات  المخاطر األمنیة

نیة شركات الیابامفتاح دخول الخلق بیئة عمل واستثمار مالئمة ھو آبي أن  السید صرحذلك،  فضالً عن
 العراق لتساھم في إعادة اإلعمار داعیاً الحكومة العراقیة لبذل الجھود في سبیل تحقیق ذلك.إلى 

لرسمیة الحكومیة االیابانیة ن بقرضي المساعدات ان المتعلقتا، تبادلت المذكرتلوزراءوبوجود رئیسي ا
(ODA) تحسین إمدادات المیاه في البصرة ( لمشروع"IIمشروع ملیون ین و 19,415مة )" بقی

 ملیون ین. 14,465(المرحلة الثانیة)" بقیمة  اع الري"قط
 

 والدولیة األوضاع اإلقلیمیة .3
الً ألوسط، فضتبادل الطرفان وجھات النظر حول القضایا الدولیة بما في ذلك كوریا الشمالیة والشرق ا

 ضمن المجتمع الدولي.عن التعاون 
 

ما جاء أعاله ھو ترجمة غیر رسمیة والتاریخ المذكور یشیر إلى تاریخ نشر التصریح الصحفي األصلي  •
 بالیابانیة.

 


