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 ثانيلعادي الا  االنعقاددورجلس الوزراء في افتتاح و رئيس مالخطاب األميري الذي ألقاه سم
   عشر لمجلس األمةلثانيامن الفصل التشریعي 

  
  2008 أآتوبر 21

  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  
  .. األخ رئيس مجلس األمة الموقر 

 المحترمين  األخوة األعضاء
  

  ...  وبرآاته  اهللالسالم عليكم ورحمة
 آما یحمل العام الماضيیحمل الخطاب األميري في نطاقه الدستوري حافظة أحوال البالد وشئونها العامة خالل 

 القریب للمستقبل التنمویة المنشودة رؤیتنا جدید ، في إطار لعاممن المشروعات واإلصالحات المطلوب 
بأن ألقي هذا الخطاب في ، حفظه اهللا ورعاه ، لبالد ، ویسعدني أن شرفني حضرة صاحب السمو أمير اوالبعيد

  .شریعي الثاني عشر لمجلس األمة الموقر تالثاني من الفصل الاالنعقاد العادي افتتاح دور 
ونسأله سالمة الرأي وصواب القول والعمل ، ونشكره على أفضاله ،  الكثير من نعمهالحمد هللا الذي وهبنا 

 اآلباء واألجداد التي بمسيرةونقتدي كریم وشریعته السمحاء ، نخطو إلى األمام كتابه البنهتدي ونحن دائمًا 
تجربة رائدة بعون اهللا  دیمقراطيتنا أصبحت قواعد الشورى والدیمقراطية في بناء دولتنا العصریة ، حتى عمقت

في مجتمعنا  يلأصميراث  فهي بثوابتها ، ملتزمين ، نتدبر أمر قضایانا عبر مؤسساتها ،  جميعًانفخر بها
  .هذا المجتمع ویعمل على ترسيخ الصورة الحضاریة لدولة الكویت جيًال بعد جيل  بين أبناء یؤلفالكویتي 

  
  .. مجلس األمة الموقر أعضاء اإلخوة .. رئيس الاألخ 

  
بة على  في مواجهة المظاهر والظواهر الغریتأآيدهاإن القيم األخالقية مبادِئ وممارسات ، ال جدال حول حتمية 

 ما یتصل بمناحي جميعثقافة مجتمعنا وعاداته وتقاليده وتراثه ، وهي قيم ال تقف عند حدود بعينها ، بل تشمل 
  .الحياة 

ن الوحدة الوطنية والًء وانتماًء هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا على هذه األرض الطيبة ، فهي وإ
البناء ، حيث ال یتعثر لقاطع من أجل المصلحة العامة ، وبدونها الوفاق الجامع على الكلمة السواء ، واالتفاق ا

  . والمقایيس الشخصية المتباینةبناء مع التفكك والتشرذم ودخول األمور في متاهات األهواء 
 ومقومات بيتنا في الداخل أسس من أي وقت مضى إلى إعادة ترتيب نحتاج أآثرأیها األخوة الكرام ولعلنا اليوم 
 ال تزال  التيالسحب القاتمة ندرك ولعلنا جميعا فيه الحواجز وتتزاید االستحقاقات ، تذوبعالم ، ونحن في 
 یبقى أمن البالد واستقرارها هاجسنا األآبر ، وهو ما – والحال هذه – ، وال شك أنه ء منطقتناتحيط بأجوا

اصلة وما تنطوي عليه من  الحالتطورات المزید من اليقظة والحذر والتعاون والعطاء ، لمواجهة یتطلب
  . نفعًا أوعائدًا  یحقق واالنشغال عنها فيما ال منهاال یمكن إغفالها أو التقليل ، تداعيات وتحدیات 

  
  :وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة قد باشرت التعامل مع العدید من القضایا والمسائل لعل أبرزها 

ضوء التراجع الذي شهدته أسعار أسهم الشرآات متابعة أوضاع سوق الكویت لألوراق المالية في    ـ1
المدرجة في هذه السوق ، واحتواء تداعيات األزمة المالية العالمية وتخفيف آثارها على الوضع االقتصادي 
المحلي ، حيث بادرت الحكومة إلى اتخاذ التدابير االحترازیة والعالجية الكفيلة بتعزیز أجواء االستقرار النقدي 

في ذلك المصرفي ومساندة القطاع الخاص على دعم الثقة بقدرته وآفاءته المعهودة على مواجهة والمالي بما 
 .واجتياز هذه المرحلة الصعبة  

اتخاذ حزمة إجراءات عملية للنهوض بالخدمات الصحية وتطویرها وتحدیثها في آافة المجاالت    ـ2
اریة من بعض الدول المتقدمة ، مشهود لها االستعانة بفرق طبية استشو ، مختلف المستویاتالطبية على 

 .بالكفاءة المتميزة في المجالين التشخيصي والعالجي 
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 تم اتخاذ العدید من  ، وقدمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد والسلع االستهالآية والغذائية   ـ3
 بعمل وما یتعلق، سلع للعدید من المواد وال أسلوب الدعم الحكومي  تطویراإلجراءات العملية التي تناولت

الجمعيات التعاونية االستهالآية ، وسائر الجهات المعنية ، ووسائل الرقابة على األسعار ، وسبل مكافحة 
، وحرصًا على تأمين ستهلكين يق مكاسب غير مشروعة ، حمایة للمـوالتحایل لتحق، ر االستغالل ــمظاه

  .ض الطيبةمقومات العيش الكریم لجميع من یقيم على هذه األر
 القطاع ، ا تنظيم هذتواجه أوجه الخلل التي وخاصةمعالجة الجوانب المتعلقة بشئون العمالة الوافدة    ـ4

 العدالة یحققالية بما إزاء جرائم اإلخالل بالعقود العمومباشرة الجهات المعنية باتخاذ اإلجراءات القانونية 
  .ویصون حق آل شریف یعيش على أرض الكویت 

 التعدیات على أمالك الدولة واستكمال تنفيذ جميع مراحل الخطة الشاملة بشأنابعة تطبيق القانون مت   ـ5
 .إلزالة آل المخالفات والتجاوزات على أمالك الدولة في مختلف المناطق 

، بما یعزز الرغبة عبر الزیارات والجوالت الرسمية توطيد العالقات الثنائية مع الدول الصدیقة    ـ6
ودفع عجلة التعاون في آافة المجاالت والميادین التنمویة ، ، ة في فتح آفاق جدیدة من العالقات المتميزة األآيد

   . االقتصادیة ، تحقيقًا للمصالح المشترآةوخاصة
  

  .. األخ رئيس مجلس األمة الموقر 
 المحترمين  األمةأعضاء مجلس األخوة 

  
 / 2009الخطة التنمویة الخمسية مشروع ت الحكومة بإعداد قامفي إطار االختصاصات الدستوریة والقانونية 

 أهم التحوالت المحلية واإلقليمية ومعرفةمن خالل تقييم الوضع التنموي الراهن  ، 2013/2014 – 2010
والدولية المؤثرة وأسس تحویل األهداف بعيدة المدى إلى أهداف آمية متوسطة األجل ، وذلك في ضوء رؤیة 

 لتحویل دولة الكویت إلى مرآز مالي وتجاري وأهدافها اإلستراتيجية ، 2035 /2010ستقبلية دولة الكویت الم
قوم الحكومة بإحالة مشروع الخطة إلى وست،   النشاط االقتصادي في البالدقيادة القطاع الخاص یتولى فيه

لتجسيد الحوار بما یمهد ،  الذي قطعته على نفسها للعهدمجلسكم الموقر خالل دور االنعقـــاد الحالي وفقًا 
وصوًال لتحقيق ما یخدم مصلحة الوطن والمواطنين ،  المسئول بين السلطتين حول هذا المشروع الحيوي المهم

  .في الحاضر والمستقبل 
ترتيب على وضع آلية تستهدف التنسيق مع مجلس األمة الموقر من أجل الحكومة آذلك  حرصت وقد

  . المنشودة مستهدفة تسریع اإلنجازات التنمویة  ،نين ذات الصلة لضرورة إقرار القوا،األولویات
أن تكون عمليات  إلى مجلسكم الموقر برنامج عملها للمرحلة القادمة ، وقد حرصت  مؤخرًا آما أحالت الحكومة

ة  المتابعوسائلتحدید برنامج زمني محدد مع وفق في هذا البرنامج تنفيذ المعتمد من المشروعات واإلصالحات 
والتقویم ، بما یسهم في تجسيدها بأفضل صورة ممكنة ، علمًا بأن مشروع برنامج العمل الحكومي یحتوي 

 جهة حكومية موزعة) 54(محورًا أساسيًا ویعكس المشاریع اإلنشائية والتنفيذیة التي تقدمت بها ) 25(على 
  .في البرنامجوالمشاریع المدرجة على أربع سنوات تمثل الوالیة الدستوریة للحكومة 

السياسة الخارجية ودعم االستقرار اإلقليمي ، قضایا أهم محاور مشروع برنامج العمل الحكومي في رآز تتو
والعنایة بتعزیز وتثبيت دعائم االقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ، دالة ــواالهتمام بقضایا الدفاع واألمن والع

وتطویر الخدمات العامة التعليمية والصحية ثنا الحضاري ، وترسيخ قيمنا الدینية وترا، الثقافة واإلعالم 
  . التشریعية والمعلوماتية وفق أحدث النظم األسسوالسكنية ومرافقها المختلفة ، وتطویر 

مما ال شك فيه أن إنه اإلطار الزمني المعتمد ، فوإذ نؤآد على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج العمل وفق 
 المناقشات الجادة الموضوعية التي ستجرى لهذه القضایا الهامة تحت مظلة مجلس األمة الجميع یتطلع إلى

  .المنشودةنجازات  مسيرة العمل الوطني وتحقيق اإل دفعیسهم في الموقر، بما 
  

 المحترمين   األعضاءوةاإلخ .. رئيس الاألخ 
  
 -  مجلسًا وحكومة -  جميعًا نتحملم ومسئوليات قًال بمهالتشریعي بأدواره المقبلة سيكون مثن هذا الفصل اإ

  .الوفاء به ، وتلك أمانة آبرى وعهد أقسمتم على مجمل أعبائها 
وإذا آنا نؤآد على أدبيات العمل النيابي في الرقابة والتشریع ضمن إطارها الدستوري وضوابط الالئحة 

ه أحكام المحكمة الدستوریة ، ونؤآد على الداخلية وحدود األعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة وما أرست
احترام آل سلطة الختصاصات األخرى وتقدیر مسئولياتها ، التزام آل سلطة بحدود اختصاصاتها ، وأهمية 
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 ال بدیل عن التعاون فإنه، من الدستور ) 50(، وذلك بموجب حكم المادة  مهامها نجازإوالعمل على تمكينها من 
 جدیدة من العمل اإلیجابي المشترك تحتاج جولةوالحكومة ، في إطار عالقة تكاملية الجاد المثمر بين المجلس 
  . المصلحة العامة ، ویضع عملية اإلنماء الشامل المستدام على مسارها الصحيح األمر الذي یسهم في تحقيق

في ذلك الكویت أوًال ،  ، رائدنا ونأمل الواقعية فيما نفكر ونقول إلى إلتزامولعلي في هذا المقام أجدد الدعوة 
  .  وتبقى الغایات بعيدة المنال جهودناوحتى ال تضيع 

والعالم ، التي تستوجب  التي تشهدها المنطقة والمتغيراتنؤآد على أهمية استنفار الوعي بدقة التطورات آما 
 التقليدیة في  وتجاوز األساليبواإلمكاناتمن الجميع التحلي بروح المسئولية وحسن استثمار الجهد والوقت 

 إنجاز  فية، وذلك انتقاًال إلى مرحلة جدیدة من العمل الجاد ، تتصدرها المبادرطي مع المشروعات الحيویة تعاال
 المقترحات غير المدروسة وتستبعد القضایا والموضوعات التي تهم المواطنين ، لمعالجةالقوانين المقترحة 

القضاء على تعقيدات الروتين  األداء الحكومي ، بما في ذلك إلى جانب تطویرذات الطابع النفعي المؤقت ، 
 الثواب والعقاب في إطار الحقوق والواجبات وتطبيق بدأمع تطبيق م والمعامالت ، التي تعطل المصالحاإلداري 

 قادر على خلق وتعزیز الرأي یتحقق بدون إعالمإنجاز مثل هذه اآلمال لن ال شك بأن وميع،  الجالقانون على
 في أداء لمنشودایجابي ام الموضوعية في ممارسة الدور اإلعام المستنير ، وتكریس الحریة المسئولة والتزال

ا یسهم في دعم مقومات الوحدة الوطنية والحفاظ على العالقات مع الدول بمة ، ميالرسالة اإلعالمية السا
  .الشقيقة والصدیقة 

  
   .المحترمين عضاء األخوة األ... األخ الرئيس 

  
یجابيات الحداثة وإنجازات  إاالستفادة منمن خالل ن الكویت عازمة بعون اهللا على متابعة مسيرتها التنمویة إ

غایتنا األولى في ذلك االنتقال من واقع اقتصادي معتمد على النفط آمصدر رئيسي للدخل ، والتقدم الحضاري ، 
 بعد تداعيات التطورات والمتغيرات وخاصة، قة اللخ فيه طاقات أبنائنا اإلبداعية اتتجلىإلى اقتصاد متنوع 

 جرى على اقتصادیات الدول األخرى إلى جانب وماوأثرها على اقتصادنا الوطني ، االقتصادیة العالمية األخيرة 
ننا مطالبون بمواآبة ، وهو ما یعني أما شهدته أسعار النفط من انخفاض سریع وحاد خالل فترة قصيرة 

، ة المتالحقة ذات العالقة فيما یعزز حرآة االنفتاح االقتصادي في جميع المجاالت والقطاعات التطورات العالمي
تعزیز القاعدة ما یسهم في بیقوم فيها القطاع الخاص بقيادة مسيرة التنمية ، في مختلف ميادینها ومجاالتها ، 

  .ي متميز مرآز تجاري ومالإلى الكویت وتحویل ، الوطني خدمة االقتصاد لاإلنتاجية 
  

  . األخوة األعضاء المحترمين ... األخ الرئيس 
  

ملة بما یحقق تطلعاتنا علينا جميعا أن نحرص على توحيد الجهود في رحاب الحرآة التنمویة الشاملة المتكا
  . الكویت في المكانة التي تستحق نجعللوالمنشودة ، 

 البد منإلنجاز  علينا إیقاعا متسارعًا إدراآًا وإذا آان الوقت قد داهمنا ودخلنا في تحدیات عصریة تفرض
، إال أننا على قناعة تامة بأن معادن الرجال الحقيقية ال تظهر إال أمــام هذه التحدیات ، وأن الكویت تحقيقه 

 رفعة الكویت ، هدفهم سواعدهم متكاتفة، على برآة اهللا ثابتة  خطاهم ولتكن المخلصين ، األوفياءثریة بأبنائها 
   .عالء رایتها خفاقة على الدواموإ
 سواء السبيل ، وهو  والهادي إلى، إنه الموفقعينكم على ما أنتم مقبلون عليه سأل اهللا العلي القدیر أن یأ

   }}د إن العهد آان مسئوًال  هوأوفوا بالع {{ المبين آتابهوقد قال تعالى في  النصير ، المولى ونعم
  صدق اهللا العظيم

  
 .. اهللا وبرآاته ةرحموالسالم عليكم و

  


