
  الحلقة الدراسية الثانية للمصالحة الوطنية في العراق
  

  بيان ختامي
  

  
بدعوة من حكومة اليابان ووآالة التعاون الدولي اليابانية، شارك وفد عراقي مكون 

، التي اقيمت "الحلقة الدراسية الثانية للمصالحة الوطنية " من احد عشر عضوا في 
.  بين مدينتي طوآيو وهيروشيما وتوزعت جلساتها2008 آذار 28 حتى 20ايام 

  .وضم الوفد تسعة من اعضاء مجلس النواب، بينهم رؤساء آتل ولجان برلمانية
  

وتداول اعضاء الوفد مع خبراء يابانيين نماذج لحاالت ارساء السالم في عدد من 
بلدان العالم، آما جرى تبادل للمعلومات والخبرات الدولية التي يمكن ان يفيد منها 

  .  في حل النزاعات وتحقيق االمن واالستقرارالعراق
  

وزار الوفد في هيروشيما حديقة السالم التذآارية ومتحف وثائق القنبلة الذرية، 
مرآز " وفي .  واطلع على تجربة اليابان في ميداني اقامة السالم واعادة االعمار

دني التقى الوفد مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع الم" هيروشيما الدولي 
اليابانية، وقدم لهم عرضا لالوضاع في العراق وتطوراتها وآفاقها، وتبادل معهم 

  . اآلراء في شأنها
  

 –العالقات اليابانية " وفي طوآيو  استمع الوفد الى عرض اآاديمي لموضوع 
وناقش اعضاؤه  من جانب ثاٍن . والمعاهدة االمنية النافذة بين البلدين" االميرآية 

" التعديالت الدستورية " و" الفيدرالية" امة بالنسبة الى العراقيين، هي ثالث قضايا ه
آما التقوا وفدا يمثل لجنة الصداقة البرلمانية ". مشروع قانون النفط والغاز " و

 العراقية، واجتمعوا الى مجموعة من ممثلي المؤسسات االقتصادية –اليابانية 
وا االوضاع في العراق والتعاون المتبادل، والشرآات اليابانية، وفي االجتماعين تناول

  .خصوصا في الميدان االقتصادي
  :  وفي مجرى ذلك آله اتفق اعضاء الوفد على

   
  تكثيف الجهود ومواصلة السعي لدفع عملية المصالحة الوطنية الى االمام، - 1

وتأآيد ضرورة ابداء المرونة من جانب االطراف آافة، الى جانب التحلي بالجرأة 
  . وروح المبادرة، الحراز تقدم جوهري جديد في هذا االتجاه

  
  ضرورة تكريس مبدأ التكافؤ بين ابناء الشعب العراقي جميعًا، باالستناد الى - 2

الدستور ومن اجل الحفاظ على وحدة العراق، والعمل ارتباطًا بذلك على تأمين 
ال سيما في القضايا مشارآة اطراف العملية السياسية  جميعًا في صنع القرار، 

  .الوطنية الهامة
  



  التأآيد على انجاز التعديالت الدستورية المنتظرة منذ وقت طويل، والتي يكبح - 3
والسعي . الساحة السياسيةالمزيد من تأجيلها محاوالت تجاوز حالة الشلل المخيمة في 

  .في الوقت نفسه الى استبعاد التعجل غير المبرر والمؤذي في هذا السياق
  

  ان دور المرأة فاعل وضروري في انجاز المصالحة الوطنية، وتأمين - 4
  .استقرار العملية السياسية

  
ية،    حاجة العراق، وهو يتأهب الطالق عملية اعادة االعمار والتنمية االقتصاد- 5

الى تشريع قانون النفط والغاز الجديد من دون تأخير وبما يتيح االستفادة من الثروة 
النفطية في تأمين تدفق العائدات المالية الالزمة، وذلك بعد تدقيق مضامينه  لتأتي 

  .حافظة للمصالح الوطنية للشعب العراقي
  
ة،  ومن الضروري   ان تجربة اليابان في مجال اعادة االعمار تستحق الدراس- 6

تنظيم المزيد من الزيارات والدورات والندوات لتأمين االطالع على جوانبها 
المختلفة، ولتبادل المعطيات والخبرات عموما بين الجهات ذات الصلة في البلدين، 

وبضمنها ما يتعلق بالتنمية البشرية وتأهيل العاملين في شتى الميادين والنهوض  
. بكفاءاتهم

 
 بوسع اليابان ان تلعب دورا هاما مباشرا في عملية االعمار والتنمية الشاملة   ان- 7

في العراق، وان شرآاتها مدعوة لالنخراط في هذه العملية منذ اآلن، سواًء عبر 
التعاون مع الشرآات العراقية والمنفذين المحليين اآلخرين، او من خالل استثمار 

  .قليم آردستاناالجواء االمنية المواتية نسبيا في ا
  

هذا وقابل الوفد العراقي في مجرى الزيارة معالي السيد آومورا وزير خارجية 
). جايكا(اليابان، ونائبه سعادة السيد آيمورا، وممثلي وآالة التعاون الدولي اليابانية 

وفي هذه اللقاءات، آما في االجتماع سابق الذآر مع البرلمانيين اليابانيين، جرى 
وعبر الوفد العراقي عن االمتنان . ء حول االوضاع الراهنة في العراقتبادل اآلرا

للدعم والعون المقدمين من اليابان لبالده، ونّوه آذلك بالحلقة الدراسية المنتهية، مؤآدا 
فيما بيـّن ممثلو الحكومة اليابانية . فائدتها ومعربا عن االمل في اقامة مثلها مستقبال

رات المتعلقة بالمصالحة الوطنية في العراق، وبما جاء انها ستواصل متابعة التطو
في النقاط االخرى الواردة في هذا البيان، وستسعى الى الحصول على معلومات 

  .دورية في هذا الخصوص من الجانب العراقي
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  -  انتهى  -                                        
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