
   السياس   الحوار( النتائج ملخص)
   العرن    – اليابان 

 الثان 

 

  
 
  الجاري إبريل 1 الموافق الخميس يوم ف

 
 وعىل  اليابان بتوقيت  مساء   6:30 الساعة من وبداية

   السياس   الحوار عقد ساعات، 3 من يقرب ما مدى
   العرن    – اليابان 

اضيا الثان  نت، عت   افتر  اإلنتر

  .فيه جاء ما ملخص يىل   وفيما

   الخارجية وزير المرة هذه السياس   الحوار حض  
 حكومة عن نيابة توشيميتسو، موتيج    اليابان 

   آل جاسم بن الرحمن عبد بن محمد الشيخ سعادة مع شارك حيث اليابان،
 رئيس نائب ثان 

   قطر دولة خارجية ووزير الوزراء
 
 لجامعة العام األمي    معال   بحضور وذلك الحوار، رئاسة ف

 والمناطق الدول خارجية وزراء من وزير 21 ومشاركة الغيط، أبو أحمد السيد العربية، الدول

   األعضاء
 
هم العربية الدول جامعة ف   .وغت 
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وس انتشار إل موتيج    الوزير تطرق أن بعد    المستجد كورونا فت 
 
   والتحول كله العالم ف

 
 توازن ف

   القوى
 
، المجتمع ف    العربية والدول اليابان بي    ووضوح بضاحة اآلراء تبادل بأن رصح الدول 

 التر

   إل عمدت
ات مدى عىل ودية صداقة عالقات رعاية تبت     طويلة، فتر

 
   خاصة األهمية، غاية ف

 
 ف

   واالضطراب الشفافية وعدم االستقرار عدم زيادة ظل
 
 اليابان رغبة عىل أكد كما .الدول   الوضع ف

  
 
امها تعميق ف ق تجاه التر     األوسط الشر

 
ا السياس   المجال ف

ً
 عىل للحفاظ تعاونها وتعميق أيض

 .والقواعد القواني    من أساس عىل وتعزيزه الدول   النظام

   السالم بقضية يتعلق وفيما
 
ق ف  حل دعم من اليابان موقف أن عىل أكد أن وبعد األوسط، الشر

، ولم ثابت الدولتي     الحركات لربط جهودها ستواصل اليابان بأن موتيج    الوزير رصح يتغت 

ة اإليجابية  .قدما السالم عملية لدفع وبالتال   المعنية، األطراف بي    المباشر  بالحوار األخت 

   الشديدة التوتر حالة استمرار من قلقه عن أعرب كما
 
 أنه عىل وأكد بإيران، يتعلق فيما المنطقة ف

   الوضع استقرار عىل والعمل التوتر حالة من التخفيف أجل من الدبلوماسية الجهود سيواصل
 
 ف

ق  .األوسط الشر

   آل جاسم بن الرحمن عبد بن محمد الشيخ سعادة من كل تطرق أن وبعد جانبهم، ومن
 نائب ثان 

 أحمد السيد العربية، الدول لجامعة العام األمي    ومعال   قطر، دولة خارجية ووزير الوزراء رئيس

 بالحديث تناوال اآلن، حتر  العربية والدول اليابان بي    المختلفة التعاون أوجه إل الغيط، أبو

 .الحالية والدولية اإلقليمية األوضاع

  الرئيسية الجلسة -2



وس مكافحة بإجراءات يتعلق فيما ح موتيج    الوزير تناول جانبه، من المستجد، كورونا فت   بالشر

   بما ،(UHC)  الشاملة الصحية التغطية تحقيق أجل من المقدم الدعم
 
 منها المتعلق ذلك ف

وس ي، األمن فكرة عىل بناء العربية الدول تجاه المستجد كورونا بفت     والحاالت  البشر
 كان التر

ا اآلن حتر  خاللها اليابان دعم
ً
 يتعلق وفيما .لكورونا المضادة باإلجراءات يتعلق فيما مفيد

وري من بأنه رصح باللقاحات،  العادل واإلمداد الوصول لضمان دول   إطار واستخدام تفعيل الض 

   بما للقاحات،
 
ا .النامية البلدان إل ذلك ف

ً
ا اآلخرون الحضور السادة أشار ذلك، عىل ورد

ً
 إل أيض

ورة    الدول   التعاون رص 
 
وس مكافحة ف   .المستجد كورونا فت 

   باألمن يتعلق وفيما
 
ا، والمحيطات البحار ف

ً
ق منطقة أن موتيج    الوزير أوضح أيض  األوسط، الشر

عد
ُ
ا ت    وتقع الطاقة مصادر لمخزون كت  ً

 
ق من بداية البحرية التجارة طريق وسط ف  ومرورا آسيا شر

ورة عىل وشدد إفريقيا، إل آسيا بجنوب    ومفتوح حر نظام عىل الحفاظ رص 
 
ق منطقة ف  الشر

   األوسط،
 .والمحيطات البحار عت   والهادئ الهندي المحيطي    منطقة ازدهار تدعم التر

ا 
ً
 النظام أهمية إل تشت   الحضور السادة من العديد من تضيحات هناك كانت ذلك، عىل ورد

ها، الطاقة أمن وأهمية الدولية، والقواني    القانون سيادة أساس عىل القائم البحري  وإل وغت 

   الواردة للمبادئ دعمهم
 
 .  " (FOIPة )والمفتوح الحرة والهادئ الهندي المحيطي    منطقة" رؤية ف

   بالوضع يتعلق وفيما
 
ق ف  لصواري    خ الشمالية كوريا إطالق بشدة موتيج    الوزير أدان آسيا، شر

، األسبوع باليستية  
   التعاون إل ودعا الماض 

 
   بما الشمالية، كوريا مع التعامل ف

 
 يتعلق فيما ذلك ف

ها االختطاف بقضايا  أحادية المحاوالت  إزاء الشديد قلقه عن موتيج    الوزير أعرب كما .وغت 

   الراهن الوضع لتغيت   الجانب
 
   الصي    بحر ف

ر
ف ، الصي    وبحر الشر    بما الجنون  

 
 خفر قانون ذلك ف

   السواحل
 .الصيت 

 الختامية الجلسة -3

  
 
ا وتقديره شكره عن عت   أن وبعد النهاية، وف

ً
 الوزير أعرب الحضور، والسادة للسيدات مجدد

   رغبته عن موتيج   
 
اتيجية عالقات لتعزيز العربية الدول مع التعاون مواصلة ف  وشمولية استر

،  .مستويات عدة وعىل أكتر

 


