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لمنظمة  الخامس عشر العام في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر سمو رئيس مجلس الوزراء آلمة
  المدن العربية

  
2010 اآتوبر 3  

   

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

    
  .وعلى آله وصحبه أجمعين  الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على النبي األمين

  صاحب السمو أمير البالد المفدى ممثل حضرة 
  الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح    حفظه اهللا ورعاه  

  سمو نائب األمير وولي العهد
  حفظه اهللا     الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
  معالي رئيس مجلس األمة بالنيابة

  أصحاب المعالي الشيوخ والوزراء 
  أصحاب السعادة السفراء 

  البلدیات ورؤساء مجالس الحكم المحلي أمناء المدن ورؤساء
  أصحاب المعالي والسعادة ممثلو اتحادات المدن العالمية

  معالي أمين عام منظمة المدن العربية 
  السادة الحضور 

    
في هذا .. أنه لشرف آبير أن تستضيف الكویت هذا الحشد الكبير من األشقاء واألصدقاء وآبار الضيوف 

  .متميزة تعمل في مجاالت التنمية المحلية والوطنية في منطقتنا العربية المؤتمر الجامع لنخبة 
  

أولویة لتنمية المستدامة بالنسبة للكویت ألن ا.. التنمية والتطویر  نهتم اهتماما آبيرا بعمليةونحن في الكویت 
منظمة المدن العربية  فعلت وحسنًا.. إلى المستوى اإلقليمي والعالمي .. نطاقها المستوى المحلي  یتجاوزمطلقة 

  .ومستقبل الشباب عنوانا لمؤتمرها العام الخامس عشر " .. مدن المعرفة " عندما اختارت 
  

آلما و.. المعرفة رآن أساسي إلحداث نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات اإلنمائية في القطاعات المختلفة إن 
ن هؤالء من اإلداریين أو المهنيين وذوي تراآم اآتساب المعرفة لدى المشارآين في التنمية ، سواء آا

أصبحوا أآثر قدرة على انـجاز المهام بشكل أفضل وهذا ما تقوم به وزارات وأجهزة الدولة .. االختصاص 
القدرات ضرورة أساسية للنهوض بالتنمية االقتصادیة  أن بناء ننا نعتبرإحيث .. المختلفة في الكویت 

  .ي والوطني واالجتماعية على المستویين المحل
  

یمكن االستغناء لقد اهتمت الكویت بالتنمية البشریة التي ترتكز على التعليم والتدریب آعنصرین هامين ال 
المعرفة  آما تمثلفي الجهود المبذولة لالرتقاء بمستویات التنمية المستدامة في مجاالتها المختلفة ،  عنهما

، حيث یعيش اليوم في المدن ثالثة من آل ستة أفراد اثنان منهم یسكنان في مدن آبيرةبالنسبة للمدن أهمية 
  .في العالم الراهن الذي تمثله تنمية المدن  يالتحد حجم توضحنامية ، هذه األرقام 

إن عملية التنمية بمفهومها الشامل ترتبط برعایة الشباب وتعزیز دورهم ألنهم یشكلون عامال أساسيا ألي 
العربية ، وتتمثل رعایة الشباب في إقرار السياسات والبرامج  والدول المدنلنهوض بمجتمعات تخطيط ل

الوطنية وتوفير فرصة آاملة لهم في مختلف المجاالت والسيما في حقل التعليم والعمل وغيرهما من المجاالت 
  .الریاضية والثقافية واالجتماعية 
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تنظر بارتياح آبير لما سجله هذا  1967ظمة المدن العربية منذ العام دولة الكویت إذ تحتضن المقر الدائم لمن إن
ودوليا حيث نـجحت المنظمة في استقطاب المزید من المدن العربية الكيان العربي من نـجاحات عربيا وإقليميا 

  .آأعضاء تجمع بينهم روابط اإلخوة والمودة والسعي المشترك للنهوض بالمدینة العربية وساآنيها 
  

وهو .. لما فيه خدمة المدینة العربية وساآنيها  المنشودةن على ثقة بأن هذا المؤتمر سوف یخرج بالنتائج ونح
ما یستوجب التأآيد على دعمنا ومساندتنا لمنظمة المدن العربية ومؤسساتها آي تواصل مسيرتها في معاونة 

نـجاز المخططات والمشاریع إق واألعضاء على مواجهة مختلف أنواع التحدیات والمتغيرات وإطال المدن
  .التنمویة الكبرى على الصعيدین الوطني والمحلي 

  
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،


