البيان الصحفي املشرتك حول تعزيز العالقات الثنائية بني اليابان ومجهورية العراق
 10كانون الثاين 2017
 .1يف  10كانون الثاين  ،2017زار معايل وزير الدولة للشؤون اخلارجية لليابان السيد كينتارو سونورا
مجهورية العراق ،و تبادل مع اجلانب العراقي وجهات النظر حول العالقات الثنائية باإلضافة إىل
املواضيع اات اإلتتاا املشرتك.
 .2ورحب اجلانب العراقي بزيارة اجلانب الياباين والذي يرمز لثبات العالقة بني اليابان والعراق يف تذا
الوقت احلرج حيث تتقد احلرب ضد اإلرتاب يف العراق .وأكد اجلانب الياباين تضامن اليابان مع
العراق يف جهوده ضد اإلرتاب ،وحتقيق االستقرار يف املناطق احملررة ،وحتسني األوضاع اإلنسانية يف
العراق .من جهته ,أكد اجلانب العراقي أن العراق رري مسؤول يف احاربة اإلرتاب.
 .3ومثن اجلانبان يف تذا اللقاء التقد الذي أحرزاه اليابان والعراق حىت اآلن يف عالقاهتاا الثنائية .كاا
تشارك اجلانبان اإلدراك أن البلدين سيبذالن جهوداً إضافية لتعزيز التبادالت الثنائية على مدى واسع

من اجملاالت ليتانن البلدان من صياغة جناحات ملاوسة حنو تشرين الثاين  2019عندما حيتفل
البلدان بالذكرى الثاانني إلنشاء العالقات الدبلوماسية.
 .4وأرار اجلانبان مع التقدير أن البلدان قد عززا عالقتهاا الثنائية عرب العقود املاضية ,كاا تشارك
اجلانبان وجهة النظر بأن تنال إمنانيات كبرية للعالقة الثنائية بني اليابان والعراق وأكدا عزمهاا
لإلستارار جبهود أكرب.

 .5ورحب اجلانب العراقي باإلفتتاح الرمسي ملنتب اليابان القنصلي يف أربيل يف األول من كانون الثاين
 .2017وأعرب اجلانبان عن أملهاا املشرتك بأن تأسيس املنتب القنصلي سيجلب زمخاً لتعزيز
وتوسعة العالقات الثنائية بني اليابان والعراق.

 .6وأعرب اجلانب الياباين عن قلقه حول األزمات اإلنسانية احلادة املصاحبة للعاليات ضد اإلرتاب،
وأعلن نية اليابان لتقدمي املزيد من املسامهات بقياة  100مليون دوالر أمريني تقريباً للاساعدات

اإلنسانية ودعم استقرار املناطق احملررة عرب املنظاات الدولية حال موافقة برملان اليابان على املوازنة

التنايلية .وأبلغ اجلانب الياباين اجلانب العراقي أن املذكرات املتعلقة بقرض الني الياباين البالغ تقريباً

 27.2مليار ين ملشروع إعادة إعاار قطاع النهرباء (املرحلة الثالثة) قد ُوقعت وتُبادلت ،كاا أعرب
عن نبية اليابان إلمداد العراق بقرض ين جديد بقياة عليا تقدر بـ  21.5مليار ين ملشروع إعادة

تأتيل احطة توليد الطاقة احلرارية يف احافظة البصرة .وعرب اجلانب العراقي عن تقديره لتوسعة وتطور
املساعدات اليابانية للعراق يف خمتلف اجملاالت مبا فيها دعم استقرار املناطق املتحررة وإمتنانه لشعب
وحنومة اليابان .كاا أعرب اجلانب العراقي طاوحه للازيد من اجلهود الدولية ألجل دعم البىن
التحتية و اإلرتقاء بالواقع اخلدمي يف العراق.
 .7وأكد اجلانبان على تعجيل املشاورات الثنائية حنو إتفاقية للتعاون التقين ألجل بناء األساس ملثل تذا
التعاون بني البلدين.
 .8ومثن اجلانبان نشاطات الشركات اليابانية املستارة يف العراق رغم التحديات األمنية احلالية ،مشريين
حتديداً للاشاركة النبرية للشركات اليابانية يف معرض بغداد الدويل يف عا  .2016وتشارك اجلانبان
وجهة النظر حول أمهية إجراءات تعجيل مثل تذه النشاطات ،مبا يف ال حتسني بيئة االستثاار يف

العراق .ودعا اجلانب العراقي الشركات اليابانية لزيادة وجودتا يف العراق.
 .9ويف تذا الصدد ،رحب اجلانبان مبشروع بناء احطات النهرباء الفرعية بتاويل من بن اليابان للتعاون
الدويل ) ،(JBICوالذي سينون املشروع األول من نوعه ،وسيُنفذ يف املستقبل القريب بعد
املشاورات املستارة بني املسؤولني املعنيني يف البلدين.

.10

وقرر اجلانبان أن السلطات املختصة ستبدأ املشاورات إلجراء خطوات احددة لتعزيز عالقات

التبادل الثنائية ،خاصة يف جماالت التعليم اإلبتدائي والثانوي ،والتبادالت األكادميية ،والتبادالت بني
اجلامعات ،والرياضة ،مع التطلع لتعايق التبادالت حنو الذكرى الثاانني إلنشاء العالقات الدبلوماسية.
.11

يف جمال التبادالت األكادميية ،أكد اجلانبان نيتهاا املشرتكة لتشجيع التعاون بني الوزارتني

لدعم عقد ندوات التبادالت األكادميية مرة يف العا يف كل من البلدين حسب اإلعتبارات األمنية.
.12

أكد اجلانبان نيتهاا إلستارار املشاورات حول اإلجراءات التعاونية اليت ستوفر قاعدة أقوى

للتبادالت الثنائية بني األرخاص مدركني أن زيادة مثل تذه التبادالت بني األرخاص بني البلدين
تي املفتاح لتعزيز العالقات الثنائية يف املستقبل .ويف تذا السياق ،ردد اجلانب الياباين على أمهية أن

يعجل العراق ويبسط إجراءات إصدار مسة الدخول ،مبا يف ال إلغاء وجوب تقدمي رهادة خلو
اإلصابة بفايروس نقص املناعة عند طلب مسة دخول حال الوصول ،وتسهيل إجراءات دخول العراق.
.13

وهبذه املناسبة ،أعلن اجلانب الياباين أن اليابان ستبدأ بإختبار خطوات ملاوسة لتطبيع

إجراءات إصدار مسات الدخول يف سفارة اليابان يف بغداد حبلول تشرين الثاين  2019عندما حيتفل
اليابان والعراق بالذكرى الثاانني لتأسيس العالقات الدبلوماسية ،وطلب مساعدة حنومة العراق هلذه
الغاية.

