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أصحاب الفخامة 
رؤساء الدول والحكومات

السیدات والسادة

كما یسعدني ،ناقشة األھداف اإلنمائیة لأللفیة أود في البدایة أن أرحب بكم في ھذه المناسبة الرفیعة المستوى لم
.دانیلو ترك في إدارة المائدة المستدیرة الثانیة للتعلیم والصحة/ مشاركة فخامة رئیس سلوفینیا السید 

إن ھذا االجتماع ھو بمثابة وقفة منتصف الطریق الستعراض ما تم انجازه خالل السنوات الثمانیة الماضیة 
، وما یتحتم علینا القیام بھ خالل السنوات المتبقیة لتحقیق تلك األھداف 2000لفیة عام ومنذ انعقاد قمة األ

والسیما الھداف المتمثل في التعلیم والصحة والذي یلزمنا باتخاذ التدابیر العاجلة خالل .2015بحلول عم 
.المرحلة الحاسمة المقبلة

جنوب الصحراء ، والبلدان الخارجة من النزاعات المسلحة إن الكثیر من البلدان في العالم وخاصة في أفریقیا
أو تلك التي تعیش أوضاعًا غیر مستقرة ال زالت عاجزة عن تحقیق إنجازات لشعوبھا في مجاالت التعلیم 

لقد الحظنا ما ورد في مذكرة األمین العام من أن ھناك تفاوتًا بین الجنسین في التعلیم االبتدائي . والصحة 
، إضافة إلى نوعیة التعلیم السیئة في العدید من الدول النامیة ، وعدم انخفاض معدالت الوفیات بین والثانوي 

بسبب المضاعفات المتصلة بالحمل والوالدة وسوء التغذیة ، األطفال دون الخامسة من العمر ، وبین األمھات 
وعدم توافر الرعایة الصحیة األساسیة الجیدة ، كل ذلك یجعلنا أكثر إصرارًا لمواجھة ھذه األخطار المحدقة 

على المستوى الوطني إلیجاد بیئة تعلیمیة مناسبة ، وأن تركز دبالبشریة ، ویتطلب أن تتضافر الجھو
التعاون مع األمم المتحدة ووكاالتھا على االستراتیجیات التي لھا آثار إیجابیة وفعالة لتحسین الحكومات وب

.نوعیة التعلیم وإصالح النظم التعلیمیة 

وفي ھذا السیاق استطاعت دولة الكویت تحقیق بعض األھداف اإلنمائیة لأللفیة في مجالي التعلیم والصحة حتى 
، بما فیھا تعمیم التعلیم االبتدائي ، والمساواة بین الجنسین في مختلف 2015قبل سنوات من حلول العام 

مراحل التعلیم ، وتخفیض معدالت وفیات األطفال والرضع ، واالرتقاء بمستوى صحة األمھات ، ومحاربة 
.فیروس نقص المناعة والمالریا واألمراض المعدیة

الكویتي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التي بلغت وال ننسى أن نذكر في ھذا المجال إسھامات الصندوق
التحتیة وذلك منذ بنىدولة في كافة المجاالت كالتعلیم والصحة وال100ملیار دوالر ألكثر من 12حوالي 

.إنشائھ في أوائل الستینات من القرن الماضي

وشكرًا


