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No. 03 
Water Sector Public-Private Mission Visited Baghdad  

 

The 2nd Japan-Iraq Water Conference was held in Baghdad on February 3rd, 2013, organized jointly 

by the Governments of Japan and Iraq. Both sides exchanged views on measures to stimulate water 

business between Japan and Iraq. (Please also see the attached Joint Statement for more detail) 

 

1. Overview 

Water sector in Iraq is one of the areas in which Japanese companies are highly interested, and at the 

same time, Iraq is suffering from a serious water problem such as sanitation as well as sewerage 

treatment due to the aging of facilities. In addition, Iraq holds high expectations for Japanese 

outstanding technologies, such as water-related technologies and capabilities of treatment system-

integration.  

In order to address these situations, the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) dispatched a 

public-private mission with Japanese leading water-related private enterprises..  

 

The inaugural Japan-Iraq Water Conference was held in Basra February last year, which resulted in 

the signing on the contract for package 4 of Basra Water Supply Improvement Project between 

MMPW and Hitachi on January 27 of this year.  

 

2. Members of Delegations and Participants 

1) Iraq Attendees 

H.E. Minister of Municipality and Public Works 

Chairman of National Investment Commission 

Chairman of Baghdad Governorate Council 

DGs from related Ministries including Trade, Interior, Oil, Planning, Water Resources, and 

Municipality and Public Works 

Representatives from Iraqi Private Sector including Chamber of Commerce, Iraqi Businessmen 

Federation, Iraqi National Business Council, and Japanese Companies’ Agencies representatives 

 

2) Japanese Delegations 

H.E. Mr. Kazuya Nashida, Ambassador of Japan to Iraq Mr. Shuzo Takada, Deputy Director-

General, Manufacturing Industries Bureau, METI  

Governmental organizations including Japan External Trade Organization (JETRO), Japan 

Cooperation Center for the Middle East (JCCME), Japan International Cooperation Agency 

(JICA) 

Representatives from water-related private enterprises 

  

3. Please visit the following website for more details: 

Press release from METI: 

http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0204_01.html   

 

  

(END) 
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 سفارة اليابان في بغداد

 )ترجمة غير رسمية(
 4102شباط  10

 10رقم: 
 

 يف قطاع املياه اىل بغداد اخلاصالعام و  نيزيارة وفد من القطاع
 

ادل تبو . بشكل مشرتك اليابان والعراق اه حكومتتنظم والذي، 4102عام  شباط 0ياباين العراقي الثاين يف عقد مؤمتر املياه اللقد 
يرجى االطالع على البيان ) العراق.و  يف جمال املياه بني اليابان تشجيع األعمالجراءات الالزمة لاجلانبان وجهات النظر حول اإل
 .(در عن اجلانبني لتفاصيل اكثراصالالصحفي املشرتك املرفق الذي 

 
 نظرة عامة:. 0

من مشكلة مياه  العراق يعاين ، ويف نفس الوقت،هباالشركات اليابانية اهتماماً كبرياً  اليت تويل تاجملاال منيعد قطاع املياه يف العراق 
العراق توقعات عالية  لدى. وباإلضافة إىل ذلك قدم املنشآت اجملاري بسبب معاجلاتخطرية مثل الصرف الصحي فضال عن 

 التكامل.-نظام  قدرات عالج و اليت هلا صلة باملياه اليابانية  للتكنولوجيا
 

( وفداً يتكون من القطاعني METIارسلت وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ) جل احلصول على حل هلذه املشاكلأمن 
  .يف اليابان املياهتقود األعمال يف جمال اليت  اخلاصة الشركات كربيات مع واخلاص العام

من  2العقد اخلاص باحلزمة  على توقيع، والذي انتهى بالشباط العام املاضييف يف البصرة  األول عقد مؤمتر املياه الياباين العراقيوقد ان
 من هذا العام.كانون الثاين   42شي يف تشغال العامة وشركة هيتاالبصرة" بني وزارة البلديات واأل "مشروع حتسني إمدادات املياه يف

 أعضاء الوفود واملشاركني. 4

 العراق: ممثلي(  0
 وزير البلديات و األشغال العامة معايل  -
 رئيس اهليئة الوطنية لألستثمار -
 بغداد   رئيس جملس حمافظة -
 العامةشغال البلديات واألو املوارد املائية و التخطيط و  النفطو  الداخليةو  التجارة اتن من وزار و مدراء عام -
    عمال الوطين العراقيجملس األو  عمال العراقياحتاد رجال األو  غرف التجارة اقي متضمن ممثلني منمن القطاع اخلاص العر  ممثلني -
 ىل ممثلي وكاالت الشركات اليابانيةإباالضافة و 
 
 ( الوفد الياباين:4
 لعراقلدى اسفري اليابان  سعادة السيد كازويا نيشيدا    -
 يف وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة التصنيع صناعاتنائب املدير العام لدائرة  شوزو تاكاداالسيد     -
 ( JETROمنظمة التجارة اخلارجية اليابانية )    -
 (JCCMEمركز التعاون الياباين للشرق األوسط )    -
 ((JICAوكالة التعاون الدويل اليابانية     -
 خلاصة يف جمال املياه ن عن الشركات او ممثل    -
 
 :لتفاصيل أكثر قع التايلو يرجى زيارة امل(0
 

 METIتصريح صحفي لوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة 
http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0204_01.html   

)انتهى(   
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