
 
 
 
 
 

 بيان مشرتك صادر عن حكوميت العراق والوالايت املتحدة 
 11/6/2020 يف  مبناسبة اطالق احلوار اإلسرتاتيجي  

لعالقة الصداقة والتعاون املربمة بني مجهورية العراق والوالايت  2008إستنادًا إىل اتفاقية االطار االسرتاتيجي لعام 
الطرفني املمثلني  وفدي احلوار اإلسرتاتيجي عرب دائرة اجتماعات الفيديو املغلقة بنياملتحدة األمريكية، ُعقدت مباحثات 

ابلوكيل األقدم لوزارة اخلارجية العراقية السيد عبد الكرمي هاشم مصطفى عن مجهورية العراق، ووكيل وزارة اخلارجية األمريكية 
حدة األمريكية. وتناولت املباحثات جماالت األمن، اخلاص ابلعالقات السياسية السيد ديفيد هيل عن حكومة الوالايت املت

 ومكافحة اإلرهاب، واالقتصاد، والطاقة، والقضااي السياسية، والعالقات الثقافية.

البلدان أتكيدمها على املبادئ املتفق عليها يف اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي، ابإلضافة إىل املبادئ اليت وردت يف  وجدد
( واملؤرخة يف S/2014/440ماسية، ومراسالت مجهورية العراق إىل جملس األمن الدويل املرقمة )تبادل املذكرات الدبلو 

على التوايل. وَجدَّدت الوالايت  2014أيلول  20( واملؤرخة يف S/2014/691، وكذلك األخرى املرقمة )25/6/2014
والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية املتحدة األمريكية أتكيدها على احرتام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، 

  والتنفيذية العراقية. 

وفيما يتعلق بقضااي االقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحدايت االقتصادية اهلائلة اليت تواجه العراق يف ضوء أزميت 
جوهرية. وحبثت الوالايت املتحدة  ، واخنفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إىل تبين إصالحات اقتصادية19-جائحة كوفيد

تزويد العراق ابملستشارين االقتصاديني للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل املساعدة يف تعزيز مستوى الدعم 
الدويل جلهود حكومة العراق اإلصالحية، مبا يف ذلك الدعم املقدم من املؤسسات املالية الدولية فيما خيص اخلطط اجلدية 

ع اصالحات اقتصادية جوهرية. وانقشت احلكومتان مشاريع االستثمار احملتملة اليت تنخرط فيها الشركات األمريكية لتشري
 العاملية يف قطاع الطاقة واجملاالت األخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية.

نب مجهورية العراق، ليس من وفيما خيص اجلوانب السياسية، أعربت الوالايت املتحدة األمريكية عن وقوفها إىل جا
خالل التعاون الثنائي الوثيق على املستويني األمين والسياسي فقط، ولكن من خالل دعمها للعراق وحكومته اجلديدة. 
وجددت الدولتان أتكيدمها على أمهية مساعدة العراق يف تطبيق برانجمه احلكومي واإلصالحي ابلشكل الذي يليب طموحات 

 م انتخاابت حرة ـــــــــــــــــــــا يف ذلك مواصلة اجلهود اإلنسانية، واستعادة االستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيالشعب العراقي، مب



 

 

 

 

وعادلة ونزيهة. وأكدت الوالايت املتحدة، ابلتعاون مع شركائها الدوليني، على دعمها املتواصل للتحضريات اليت جيريها العراق 
دعم سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، وإعادة النازحني وتسهيل عملية اندماجهم، والسيما األقليات يف لالنتخاابت، وجهود 

 اجملتمع العراقي اليت تعرضت لإلابدة على يد تنظيم داعش اإلرهايب.

رهايب، وفيما خيص الشراكة األمنية، أقر البلدان انه يف ضوء التقدم املتميز بشأن التخلص من هتديد تنظيم داعش اإل
ستواصل الوالايت املتحدة األمريكية خالل األشهر املقبلة تقليص عدد القوات املتواجدة يف العراق واحلوار مع احلكومة العراقية 

. كما املصاحل املشرتكةحول وضع القوات املتبقية وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير عالقة أمنية طبيعية تقوم على 
كما اتفق عليها األمريكية أهنا ال تسعى اىل اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي يف العراق،  أكدت الوالايت املتحدة 

. واليت تنص على ان التعاون االمين يتم على اساس االتفاقات املتبادلة 2008مسبقًا يف اتفاقية االطار االسرتاتيجي لعام 
الدويل، واملرافق العراقية اليت تستضيفهم مبا ينسجم مع القانون  والتزمت حكومة العراق حبماية القوات العسكرية للتحالف

 الدويل والرتتيبات املعنية خبصوص تواجد تلك القوات وابلشكل الذي سيتم االتفاق عليه بني البلدين.

انقشت احلكومتان خطط إعادة األرشيف السياسي املهم إىل حكومة العراق، وجهود تطوير  وعلى املستوى الثقايف،
 درات اجلامعات العراقية. كما انقش الطرفان خطط إعادة القطع االثرية، وأرشيف حزب البعث إىل العراق.ق

وَجدَّد الطرفان أتكيدمها على أمهية العالقة اإلسرتاتيجية وعزمهما اختاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصاحل كال 
. ورحبت حكومة الوالايت املتحدة بفرصة إعادة أتكيد شراكتها البلدين ولتحقيق األمن واالستقرار واالزدهار يف املنطقة

وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي ابستالم مهامه احلكومية. وتتطلع كال احلكومتني إىل مباحثات معمقة 
 واشنطن املزمع عقده يف متوز.بشأن القضااي املذكورة آنفاً يف اجتماع جلنة التنسيق العايل للحوار اإلسرتاتيجي يف العاصمة 

 


