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القسم أمام مجلس األمة بعد أداء رئیس وأعضاء مجلس الوزراءكلمة سمو رئیس مجلس الوزراء
الدستوري كأعضاء في مجلس األمة 

2006فبرایر 20

بسم اهللا الرحمن الرحیم
معالي األخ الكریم رئیس مجلس األمة الموقر

سعادة األخوة األعضاء الكرام
،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

منقذ اإلنسانیة من الشرك وضیاء الیقین، والسالم على رسول اهللا، ھادي البشریة إلى نور الحق والصالة وبسم اهللا و
فیھ مصلحة ھذا أن یسدد خطانا جمیعًا، إلى ماالتوفیق لكل خیر، وونسألھ جّلت قدرتھ دوام النعمة والضالل المبین، 

.واسع رحمتھیل نعمھ و، شاكرین فضلھ على جزالوطن العزیز
:أما بعد

وقد تشرفت بتلبیة اإلرادة السامیة لحضرة صاحب السمو األمیر، حفظھ اهللا ورعاه، بحمل أمانة رئاسة مجلس الوزراء، 
، أن ترفع لحضرة ، فإنھ لیشرف الحكومة مجتمعةبقبول األخوة الوزراء المشاركة معي في تحمل أعباء ھذه المسئولیةو

ھي ساعیة بكل جھد لترجمة توجیھات واالمتنان على منحھا ثقتھ الغالیة،میر أسمى آیات الشكر وصاحب السمو األ
.وتوصیات سموه الحكیمة لبلوغ المقاصد والغایات الوطنیة المنشودة

اإلكبار للوقفة التاریخیة في ھذا المقام، یطیب للحكومة أن تتقدم من مجلسكم الموقر بأصدق معاني التقدیر وو
معالجة المشكالت، تكریس التوافق والشفافیة في احتواء األزمات ولمشھودة في ترسیخ قواعد التجربة الدیمقراطیة وا

.بروح األسرة الواحدة التي عرف بھا أھل الكویت، وضمن اإلطار المؤسسي للدولة

راألخ رئیس مجلس األمة الموق
األخوة األعضاء المحترمین

ال یمكن تجاھل انعكاساتھا التحدیات، ومتغیراٍت محفوفٍة بالمخاطر والعالم تواجھ أحداثًا وونعلم جمیعا بأن منطقتنا
العمل دون أن نحسب لھا حسابا، فنحن نعیش واقعا یشھد تطورا متسارعا، تساقطت فیھ الحواجز ومؤثراتھا علینا و

ة الحركة على نحو غیر مسبوق في تاریخ البشریة، تزایدت فیھ حریتعاظمت فیھ التأثیرات المتبادلة، وبین الشعوب، و
، رغم ما تعتمر التحدیث والتنمیةأن مسیرة اإلصالح واالستحقاقات، وجمیعنا یدرك بأن أمامنا الكثیر من الملفات وو

سباق مع ، إال أنھا مسیرة ال تخلو من الصعوبات والعقبات، وإننا فيبھ نفوسنا من روح األمل والتفاؤل والعزم األكید
.الزمن لتجسید الطموحات وتحقیق المزید من اإلنجازات، تجاوبا مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرین

، متسلحین اتنا لخوض معركة البناء والتنمیةإننا فعال أمام تحدیات تتطلب منا أن نضاعف جھودنا، ونسخر جمیع طاق
كافة مؤسسات المجتمع وأفراده، إیذانا لحاضر مشرق ومستقبل واعد باإلیمان واألمل، والتعاون اإلیجابي الوثیق بین 

.بإذن اهللا
واحتكاما للموضوعیة في تقدیر ظروف المرحلة ومعطیاتھا وتوفیر الفرص الممكنة لمباشرة العمل الحكومي على خیر 

العاشر لمجلس األمة قاعدة وجھ ، فإن الحكومة إذ تعتبر الخطب األمیریة في افتتاح ما سبق من أدوار الفصل التشریعي 
النطالق عملھا في الفترة القادمة ، فإنھا تتبنى برنامج العمل المعتمد للحكومة السابقة ، حرصا على استكمال الجھود 

، آخذین بعین االعتبار المالحظات التي أبداھا مجلسكم الموقر في شأن والخطوات التي قامت الحكومة السابقة بتحقیقھا
والتي ستتقدم بھا الحكومة 2010/2011ـ 2005/2006للتأكید على مضامین خطة التنمیة الخمسیة ھذا البرنامج،

.قریبا لمجلسكم الموقر
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أیھا األخوة الكرام
على ضوء ما ھو ملموس من معطیات، وفي إطار ما ھو مرسوم من خطط وبرامج تحرص الحكومة مع بدایة عملھا 

:الخاصة التي تستحق، ال سیما الثوابت من األولویات، وھي تتمحور حول اآلتيعلى إعطاء جمیع القضایا، األھمیة 
مواجھة التحدیات في السراء والضراء، و المحافظة على خصوصیة المجتمع الكویتي في تكریس الوحدة الوطنیة :أوال

ھتداء بتعالیم دیننا الحنیف وترسیخ الشورى والدیمقراطیة في إطار القیم والثوابت التي أرساھا اآلباء واألجداد واال
.وشریعتنا السمحاء ، متمسكین بالوسطیة نھجا ، واالعتدال فكرا وممارسة

، بما یكفل سلطانھ في إرساء مبادئ الحق و إعالء شأن القضاء نزیھا مستقالتكریس دولة القانون والمؤسسات،:ثانیا
لى الجمیع دون استثناء، وبما یتطلبھ ذلك من مراجعة والمساواة، وترسیخ العدالة واحترام ھیبة القانون وتطبیقھ ع

.القوانین وتفعیلھا
، بما االرتقاء بمستوى األجھزة المعنیةالحرص على أن تظل الكویت دار أمن وأمان ، غایة وطنیة سامیة ، و:ثالثا

، ال سیما ما یتصل یصون مكتسباتنا ومنجزاتنا ، ویعزز الجھود الھادفة إلى مكافحة كافة الظواھر غیر المرغوبة
.باإلرھاب والمخدرات ومختلف أشكال الجریمة

بھ اعتبارات بناء لما كان االنفتاح السیاسي واالقتصادي واالجتماعي یشكل استحقاقا محلیا وإقلیمیا ودولیا تتطل:رابعا
ي تحكم سیاساتھا الخارجیة، فإن دولة الكویت، ستبقى على نھجھا المتوازن ملتزمة بثوابتھا المبدئیة التالدولة العصریة

، حاملة لواء الحكمة، والتعامل بمسئولیة مع ھموم ، مالكة لقرارھا ، في إطارھا الخلیجي والعربي واإلسالمي والدولي
.العالم ، ومحاربة اإلرھاب بكل صنوفھ وأشكالھ ، والحد من ویالت الفقر والجوع والمرض

، یقوم مل ودائم ، یعم دول المنطقة كلھاوھي تتطلع إلى سالم عادل وشاوستظل الكویت محصنة بھذه الثوابت الراسخة ،
، وقرارات مجلس االلتزام الجاد بالشرعیة الدولیةعلى االحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلیة لكافة الدول و

.بناء والمصالح المشتركةاألمن تأسیسا لروابط إقلیمیة ودولیة إیجابیة تقوم على قاعدة التعاون اإلیجابي ال

استكمال الجھود والخطوات التي تقوم بھا اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة أوجھ النقص والسلبیات :خامسا
، الدیمقراطیة السلیمة، وتعدیل الدوائر االنتخابیة، بما یعزز الممارسةالتطبیق العملي للنظام االنتخابيالتي كشف عنھا 

.ختیار العناصر ذات الكفاءة والقدرة على تحمل مسئولیات العمل البرلمانيویسھم في حسن ا

تنشیط االقتصاد الوطني في إطار سیاسة االقتصاد الحر واالنفتاح على نظام السوق، والعمل بالنظم والمعاییر :سادسا
اص واألخذ بأحدث النظم ، وتعظیم دور القطاع الخذاب التكنولوجیاالعالمیة المتطورة في تشجیع االستثمار واجت

، مع تفعیل برامج وعملیات عات الحكومیة والتنمویة المختلفةاالقتصادیة التي تكفل مشاركتھ في تنفیذ المشرو
.التخصیص في بعض األنشطة

وابتكار األسالیب والوسائل الكفیلة بتطویرھا بما یعزز ضمان االستغالل األمثل للثروات ، السیما النفطیة ، :سابعا
مساھمتھا في مشروعات التنمیة المستمرة وضمان مصالح األجیال القادمة ، مع المحافظة علي سالمة البیئة و

.حمایتھا، وذلك في إطار من القانون والشفافیة
ضاء على مظاھر الخلل الوظیفي وإزالة الحواجز تطویر الھیاكل اإلداریة والنظم واللوائح اإلجرائیة ، والق:ثامنا

الروتینیة التي تعیق تنفیذ المشروعات وتعرقل األداء الحكومي ، وتفعیل مبدأ الثواب والعقاب ، واإلسراع بتطبیقات 
مشروع استخدام التقنیة في األعمال الحكومیة ، لالرتقاء بخدمات الدولة وتحسینھا وإنجاز مصالح المواطنین بسھولة 

.ویسر
بما یعزز االرتقاء والتدریبیة،تطویر وتحدیث النظام التعلیمي بمختلف مراحلھ ومستویاتھ األكادیمیة والمھنیة :تاسعا

ویلبي بالتالي االحتیاجات الفعلیة لسوق اإلبداعیة،ویحقق المزید من التحصیل النوعي والمعرفة مخرجاتھ،بمستوى 
.العمل في سیاق جھود التنمیة



2007

3

عن طریق االستعانة بالخبرات العالمیة والعالجیة،االرتقاء بالخدمات الصحیة بمختلف مستویاتھا الوقائیة :عاشرا
وغیرھا من الخدمات النوعیة المتخصصة في مجاالت األسرة الجھود،وإشراك القطاع الخاص في ھذه المتقدمة،

.األساسیةوسائر الخدمات الخاصة،والطفولة وذوى االحتیاجات 
تطویر الجھود الھادفة لتوفیر الرعایة السكنیة وتحدیث األسالیب واآللیات المتبعة في تقدیم ھذه الخدمة :عشرحادي

لمستحقیھا بأفضل المواصفات وأقصر مدة ممكنة ، واالستعانة بالخبرات العالمیة المتخصصة في ھذا المجال ، مع 
.دعمھ بمختلف الوسائل واألدوات الممكنةتحفیز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تقدیمھا و

توجیھ ما یتحقق من فوائض مالیة نحو استكمال وتطویر البنى والمرافق الرئیسیة لتلبیة احتیاجات التوسع :ثاني عشر
العمراني ، واألخذ بالتطور الھائل في تكنولوجیا المعرفة واالتصاالت المتطورة ، وخدمات الرعایة النوعیة وسائر 

.ات في إطار جھود التنمیة المستھدفةالمشروع
دعم مؤسسات المجتمع المدني ، وتعزیز المشاركة الشعبیة ، بما یتیح االستفادة من كافة الطاقات واإلمكانات :ثالث عشر

.الوطنیة في دفع جھود التنمیة الشاملة
على ممارسة مسئولیاتھ في إطار الثوابت تطویر وتحدیث آلیات العمل اإلعالمي بما یقود إلى أداء إعالمي قادر :رابع عشر

.الوطنیة ، والعمل على أن تؤدي الصحافة رسالتھا المھنیة بأمانة ومصداقیة ومسئولیة بما یخدم المصالح الوطنیة

تعزیز القیم اإلیجابیة لدى الشباب الكویتي ، الثروة الحقیقیة التي نملك ، وتوجیھھم نحو األنشطة الھادفة :خامس عشر
ثقافیة والریاضیة واالجتماعیة والحرفیة ، لشغل أوقات فراغھم بالمفید من الممارسات ، ویعمل على تنمیة الضمیر ، ال

، ونبذ العنف ثقافة التسامح والحوار اإلیجابيالمھني في العمل واإلنتاج، وتشجیع مبادرات التحدیث واإلبداع، وتكریس
شباب شدید االنتماء لوطنھ وھویتھ وتراثھ ، محصنا بالعلم والمعرفة والتعصب ، وتكثیف الجھود في كل اتجاه لتأسیس 

.لمواجھة التحدیات في شتى المجاالت
األخ الرئیس

األخوة األعضاء المحترمین
تلك كانت توجھاتنا من واقع ما سبق من رؤى وتطلعات وخطط وبرامج، وتجدر اإلشارة إلى أن جھودا كبیرة قد بذلت 

ت والعمل على تحویلھا إلى واقع عملي ملموس وقد تبلور بعضھا في مشروعات قوانین، منھا في دراسة ھذه التوجھا
ما تم إنجازه وأحیل إلى مجلس األمة الموقر، ومنھا ما ھو قید اإلنجاز، وقد تقدمت الحكومة مؤخرا بمشروعات القوانین 

.من اھتمامكم وعنایتكمالتي لھا صفة االستعجال ، آملین في أن تحظى ھذه المشروعات بما تستحقھ
وإذ تركز الحكومة على أھمیة ھذه التوجھات، فإنھا حریصة على ضرورة تنفیذھا من خالل التعاون بین مجلس األمة 

تحقیق األھداف البرنامج الزمني بما یكفل حسن التنفیذ والتقویم وبواسطة آلیات المتابعة والحكومة والموقر و
.المنشودة

، جھود وتبقى الغایات بعیدة المنالأؤكد على ضرورة أن تتناسب طموحاتنا مع إمكانیاتنا، حتى ال تضیع الوفي ھذا المقام 
كما ینبغي أن ال یغیب عن البال حدود المدة الزمنیة المتبقیة من عمر الفصل التشریعي العاشر ، التي قد ال تسمح بتحقیق 

تحلي بالموضوعیة والواقعیة ، كأساس عملي في تفعیل الجھود نحو كل المأمول من الغایات ، األمر الذي یؤكد أھمیة ال
.تحقیق الممكن من األھداف المرجوة

أیھا األخوة الكرام
إننا إذ نعمل على تحقیق ھذه الغایات ، فأنتم شركاء معنا في المسئولیة ، وھي دعوة لتكریس شراكة إیجابیة فعالة بین 

.ب لغة الحوار البناء في احتواء أي تباین واختالفالمجلس والحكومة قوامھا التعاون وتغلی
وإذ تمد الحكومة ید التعاون مع مجلسكم الموقر بإرادة جادة مخلصة ، فإنھا تؤكد حرصھا الصادق على توفیر الفرص 

ى واألجواء المالئمة لقیام مجلس األمة بدوره التشریعي والرقابي ، آملة بأن یبادلھا المجلس الموقر ذات الحرص حت
نتمكن معا من االضطالع بمھامنا وواجباتنا على أساس واضح یستند إلى أحكام الدستور والالئحة الداخلیة لمجلس األمة 

واألعراف البرلمانیة المستقرة، بما یكفل لكل سلطة ممارسة اختصاصاتھا وفق إطارھا المشروع ،حیث أن معاونة كل 
ھو تطبیق صحیح ألحكام الدستور، واحترام لمكانتھ، وضمان لقوة سلطة على ممارسة اختصاصاتھا بكفاءة واقتدار، 

الدولة وثوابتھا الوطنیة، وال سیما بعد أن أكدت التجربة بأن تداخل السلطات وغیاب الحدود الفاصلة بینھا ال یخدم 
.المصلحة الوطنیة
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إضافة عملیة تحقق ھذا وترحب الحكومة بكل نقد موضوعي جاد یمكن أن یسھم في تصویب جھودھا، أو یشكل
المصلحة للوطن وللمواطنین، فكلنا یتوق ویسعى ألن ترقى إنجازاتنا إلى مستوى طموحاتنا ، واهللا تعالى نسأل أن یلھمنا 

جمیعا العون والسداد ، حتى تلتقي الجھود الخیرة لدعم مسیرة العمل الوطني ، وكلنا أمل، في أن نبقى على مستوى 
ضاریة في وفاق جامع للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، والتعاون المشترك والتفاعل اإلیجابي المسئولیة التاریخیة والح

المثمر ، فیما یعود بالخیر والنفع لنا وألجیالنا القادمة ، ویحقق اآلمال والتطلعات التي تلیق بمكانة دولة الكویت، شامخة 
سمو ولي عھده األمین، حفظھما ر البالد المفدى، ومرفوعة الرایة تحت مظلة راعي مسیرتنا حضرة صاحب السمو أمی

.اهللا ورعاھما


