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ظات في الجلسةرئیس المجلس األعلى لشئون المحافكــلمة سمو رئیس مجلس الوزراء
المجلس األعلى لشئون المحافظات االفتتاحیة ألعمال

2006دیســمبر 13

بسم اهللا الرحمن الرحیم
ھ وصحبھ السالم على خاتم األنبیاء  و المرسلین، نبینا محمد وعلى آلوالصالة والحمد هللا رب العالمین، 

أجمعین

المحترمینالمحافظاتاألخوة أعضاء المجلس األعلى لشئون 

لذي تم و ا، ل المجلس األعلى لشئون المحافظاتیسرني أن ألتقي معكم الیوم في الجلسة االفتتاحیة ألعما
ن نظام م بشأ2006لسنة ) 265(إنشاؤه وتشكیلھ بموجب نص المادة التاسعة من المرسوم األمیري رقم 

لبالد وفق آلیات لذي نأمل أن نكرس من خاللھ قواعد العمل التنفیذي في او ا، حافظات في دولة الكویتالم
، بما یسھم في وتطبیق اإلجراءات، ویؤدي إلى تفعیل نھج الالمركزیة في اتخاذ القرارات اإلدارة المحلیة

.طنین من خدماتھا فیما یقدم للمواالرتقاء بأدائو افعالیات األجھزة الحكومیة زیادة

، جاء نتیجة منطقیة و واقعیة في شأن المحافظات بدولة الكویت) 265(إن صدور المرسوم األمیري رقم 
استھدفت خاللھا السلطة التنفیذیة وضع القواعد ة ماضیة، امتدت لسنوات عدیدلتجربة طویلة وممارسة فعلیة

اطنین في كافة مناطق وتطلعات الموو آمالرغبات لبرامج التي تكون من خاللھا أقرب ما یمكن من تحقیق و ا
.دولة الكویت

المحترمیناألخوة األعضاء 

عیة إن غایة ما یھدف إلیھ المرسوم األمیري بشأن نظام المحافظات ھو الحرص األكید على إحداث نقلة نو
إلجراءات المعتمدة بما یسھم و االسیما متابعة تنفیذ القوانین وتطبیق األنظمة ،متطورة في إدارة شئون البالد

لمرافق في كافة المناطق المشمولة بالمحافظات الست، وعلى نحو یحقق و افي تّرسیخ عدالة توزیع الخدمات 
.في إطار جھود التنمیة المبذولةحاجات المواطنین 

واء بالنسـبة ي ســـوسـعیًا السـتكمال جوانـب وعناصـر تـلك المنظومة المتطـورة فــي وسائل العمـــل التنفیـذ
ساعین ،لشئون المحافظات، أفتتح الیوم أولى جلسات المجلس األعلىللوضـع الراھــــن أو بالنسبة للمستقبل

المحددة لمسؤولیاتھ، سواء فیما یتعلق ببحث الموضوعات جمیعًا إلى تحقیق روح النصوص القانونیة
لجھات الحكومیة، أو و افیما بینھا وبین الوزارات بین المحافظات المختلفة، أو تنسیق التعاونالمشتركة

.فیذي الیومي في البالدمعالجة أي عقبات أو مشكالت قد تواجھ الممارسة العملیة لواقع أداء العمل التن
، في ظل أعیننا صالح وطننا وخدمة أھلینا، واضعین نصبنعمل جمیعًا بروح الفریق الواحدأملي كبیر في أن

السمو أمـیـر البـالد المفــّدى، وسـمو ولــي عھـــده لرعایة الكریمة لحضرة صاحبیدة و االسدالتوجیھات 
.، حفظھما اهللا ورعاھمااألمـین

لسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،و ا


