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كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر الثالث لدول الجوار العراقي ودول 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربي والدول األعضاء الدائمین لمجلس األمن ودول 

مجموعة الثماني الصناعیة الكبرى

2008أبریل 22

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جمھوریة العراق الشقیقة الوزراء فى رئیس األخ دولة 
معالي وزراء الخارجیة أصحاب السمو وال

أصحاب السعادة ممثلي المنظمات الدولیة واإلقلیمیة 
السادة الحضور الكرام 

بیننا، یعا طیب اإلقامةمتمنیا لكم جم،أن أرحب بكم على أرض الكویت أجمل ترحیبـفي البدایةـ یسعدني 
وتمنیاتھما لكم ؛لعھد حفظھما اهللاولي اسمو صاحب السمو أمیر البالد وحضرة یسرني أن انقل لكم تحیات و

.في ھذا المؤتمر المھمبالسداد والتوفیق والنجاح 
الذي نؤكد من خاللھ للعالم أجمع على اھتمامنا البالغ ،یشرفني أن تحتضن بالدي أعمال ھذا المؤتمر كما

لتي تحقق آمالنا المنشودة ألفضل السبل اللوصول من خالل تدارسنا وتشاورنا جمیعا ؛بأمن العراق واستقراره
.شقیق في مستقبل مشرق لھذا البلد ال

ھذا دوة وبذل كافة الجھود من أجل انعقاالدعتكمالشكر لكم جمیعا على تلبیأغتنم ھذه المناسبة ألوجھو
. المجتمع الدوليوالتطلعات التي ینشدھا ؛خاللھ األھداف التي نسعى إلیھالنحقق من؛المؤتمر

…دة الحضور الكرامالسا

المجتمع الشقیق ھدفا مھما حرص علیھلقد كان استعادة السالم الدائم واالستقرار وتحقیق االزدھار في العراق 
لت عاتقھا  االھتمام والمتابعة لما وص، وإذا كانت دول الجوار قد أخذت على سقوط النظام السابقالدولي منذ 

فإن مؤتمرنا الموسع الثالث من االجتماعات الوزاریة والفنیة المكثفة، وعقدت سلسلة ؛إلیھ األوضاع بالعراق
ت في تحقیق التطلعاالمساھمة والمشاركة على ؛ لدول الجوار یؤكد من جدید حرص المجتمع الدولي المتواصل

المؤتمر بھذا مشاركة الدول والھیئات والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة المنشودة بشكل مباشر وفعال، ولعل تزاید 
.مؤشر واضح لذلك الحرصیعتبر

…السادة الحضور الكرام 

دخل أن منذ أن دولة الكویت أخذت على عاتقھا ،ن أوضح لكم أـونحن في بدایة ھذا المؤتمرـ یطیب لي 
:لتزامات المھمة ومنھا العدید من االمرحلة ما بعد النظام السابقالشقیق عراق ال

االجتماعیة االقتصادیة وومؤسسات الدولة السیاسیةالعراق على استعادة بناء فيقاء مساعدة األش: أوال 
وسالمة ؛ووحدتھ الوطنیة؛ذلك إال بالتأكید على استقالل العراق وسیادتھ الكاملةحققوال یتوالثقافیة، 

العراقي ودعوة جمیع مكونات الشعب؛وھویتھ العربیة واإلسالمیة، وتكریس مبدأ المواطنة العراقیة؛أراضیھ
.لتعزیز الوحدة الوطنیة
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كما نود التأكید على أھمیة االلتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون العراق الداخلیة، فرغم األواصر القومیة 
ر والعرقیة والدینیة والتاریخیة التي تربط دول الجوار بالشعب العراقي الشقیق ؛ إال أن فتح باب التدخل وتصدی

الخالفات السیاسیة لھ یحیلھ إلى میدان للصراع المسلح ؛ ویھدد أمنھ واستقراره ، مما یؤثر على أمن 
.واستقرار  المنطقة جمیعا

، ودعوة المجتمع الشقیق العراقیعاني منھا التيإدانة الكویت لجمیع أعمال اإلرھاب بكافة أشكالھ : ا ثانی
من أجل مكافحتھ والتصدي لھ، بما فیھا من جھود مبذولة لمنع استخدام الدولي كافة لمساندة الحكومة العراقیة

، ودعم الجھود المشتركة من أجل منع انتقال األراضي العراقیة كقاعدة لإلرھاب ضد الدول المجاورة وبالعكس
.اإلرھابیین واألسلحة غیر المشروعة من وإلى العراق

لجماعات المسلحة ازع أسلحة كافة نم الحكومة العراقیة بتفكیك ولتزادني من على ھذا المنبر أن أرحب باویسع
ویفتح آفاقا رحبة ،بشكل غیر قانوني، فھذا االلتزام یساھم بشكل فعال في تجفیف مصادر التسلیح غیر القانوني

. والسلم االجتماعينحو حوار سیاسي یصل بأطیاف المجتمع العراقي إلى تحقیق المصالحة الوطنیة واألمن
وتلبیة ؛ونرى أن توفیر الحمایة، الكویت بالجانب اإلنساني لمشكلة النازحین العراقییندولة اھتمام : ا ثالث

.ركة بین العراق والمجتمع الدوليمسؤولیة مشتكلھاھي؛وضمان أمنھم؛ العاجلة حتیاجاتالا
تقدیم تبرع طوعي تمثلت في يالتدولة الكویت مؤخراـ أن أشیر إلى مبادرةفي ھذا المجالـ یفوتني وال 

.قھ من داخل العراق على المشردین إنفابتقوم كي؛لشؤون الالجئینللمفوضیة العلیا 
وتوفیر،اإلنساني للنازحین والمشردین على زیادة الدعم من الضروري حث كافة األطراف الدولیةإن 

.واستقرارھم ویحفظ كرامتھمبما یحفظھم مساكنھم ؛المناسبة لعودتھم إلى الظروف

…السادة الحضور الكرام 
كعالمة ؛في الختام أكرر ترحیبي وشكري لجمیع المشاركین، متمنیا أن یسجل التاریخ مؤتمرنا ھذا في صفحاتھ

. ت التنمیة واالزدھاروإشاعة األمن واالستقرار والتقدم في مجاال؛فاعلة لتكریس السالم في المنطقةوة بارز
والسالم علیكم ورحمھ اهللا وبركاتھ ،،،


