
 

 

 كلمة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية

 إلقليم شرق المتوسط

 أمام

 جنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالميةالدورة الثانية والستين لل  
 لشرق المتوسط

 5105تشرين األول/أكتوبر  8-5الكويت، 

 ،والسادةَالعامة،َالسيداتََُادلعايل،َادلديرةََُأصحابََ

َاإلقليميةََِجنةَِللََّوالستيَََالثانيةََِيفَالدورةََِاليوـَََمَُكَُِبََبََأرحَ َينَأفَْو،َوبعد،َفيسرَ وبركاتََُاللََِمَورمحةَُعليكََُالـَُالسَ 
ىذاََالدورةََِأعماؿَََستضيفََُتََالّتََالكويتَامتناينَإىلَحكومةََِغَِعنَبالََِربََعَُِأََأفََْيفَالبدايةََِوأودَ .َادلتوسطَلشرؽَِ
 .ضيافةَوكرـََِحفاوةٍََنَْمََِوَِاَبَِنََتػَْعلىَماَأحاطَََالعاـََ

َمَُ َيف َيل َإليكََُلَِهََستػَ وامسحوا َأفَْحديثي َأحرَ َربََعَُِأََم َمجيعَِتَّالَعن َإىل َتَْدََقَََفػََالّتََاألعضاءََِالدوؿََِعازي
ملَوََعلىَاجلميع.ََفَُاحلَزَفيوََِمََخيَ يوماًََحبقٍََذلكَوكافََ .ىذاَالعاـَاحلجَ ََيفَموسمََِنَدبََِاألليمََِذلاَيفَاحلادثََِنيََواطَِمَُ

َةَِعََتابػََمَُِلََ،السعوديةََِالعربيةََِبادلملكةََِالصحةََِمَيفَوزارةَِهَِزمالئََِمعَََوالتضاُمنَاحلضورََِنَِعََِادلنظمةََِموظفوَفَْيتخلَ 
 .طارئةَأوَأوضاعٍََأليَفاشيةٍََبَِالتأىَ َتدابيَِ

َفقدََْ،روفََكَُذَْاَتََمََوكََ.َادلاضيَالعاـَََسويًاَيفَاإلقليمََِاهَُنََالذيَأحرزََْـََالتقدَ َالدورةََِهَِىذََِخالؿَََنستعرضََُؼََوَْوسََ
َنَْمََِةَِالصحيََّمَِظَُالنََُىي:َتعزيزََُاألولوياتََُهَِ؛َوىذَِإقليميةٍََاسرتاتيجيةٍََأولوياتٍََمخس2102َََيفََرةَُمَادلوقَ كَُتَُجلنَََتَْأقرَ 

،َاريةَِالسَ َاألمراضََِودلكافحةََِالصحيََُاألمنََُو،َواألطفاؿََِاألمهاتََِ،َوصحةَُالشاملةََِةَِالصحيََّةَِالتغطيََّحتقيقََِأجلَِ
 .ذلاَللطوارئَواالستجابةََُبَُارية،َوالتأىَ السَ َغيََِاألمراضََِمكافحةَو

 .اىتماـٍََنََمََِوَُقَُحَِستََماَتَََااىََنََيػَْلََوأوََْ،األولوياتََِهَِعلىَىذََِادلاضيةََِالثالثََِالسنواتََِاَطيلةََنََاَيفَأعمالَِنََزَْوقدَركَ 
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ََإفَْـ،َوََتقدَ َقََحتقَ اَمََكََ.َاجملاالتَمعظمَِيفََمهمٍََـٍَتقدَ َزََارََحَْإي،َرَِظََِنََةَِهََجَْوََِنَْا،َمَِطعنََاستَََأفََْكََِلَذَََارَِثََِنَْمََِوكافََ
َ.خر األَاالتَِاجمليفَ،َأقلَ َبوتيةٍََكافََ

 والسادة،َالسيداتَُ

َتدىورََِادلاضيَاستمرارَََالعاـََُدََهَِشَََدَْقََفػََ.َيفَاإلقليماََنَلَِوَْحَََنَْمََِيرَِاَيََْمََنَعَََؼََرَْالطَََضَ غَُنػَََأفََْستحيلَِمَُػالَنََمَِ
طوارئََحاالتََِ،واليمنََُسوريةََُوَ،َىيَالعراؽَُيفَاإلقليمََِبلدافٍََثالثةََُوَُواجَُِتََإذَْ.َالبلدافََِنََمََِاإلنساينَيفَعددٍََعَِالوضَْ
َاحلادةََِإىلَاألزماتََِإضافةًََ،الطوارئَوخامةََِدرجةَِِلََيفٍَنَِتصَْأعلىََوََىَُادلستو َالثالث،َوَََيفَادلتحدةََُاَاألممَُهََفتػََصنَ 
 يفَىذاَاإلقليم.َاألعضاءََِالدوؿََِنصفََِنَْمََِاَأكثرَُنهََعاينَمَِيَُالتََنةَِزمَِمَُػوال

َ،َوماَيزيدَُُمسج لٍََالجئٍََماليي0َََمَ،َمنهَُيفَاإلقليمََِمليوفَشخص01ٍَََنَْمََِعلىَأكثرَََالطوارئََِحاالتََُرَُؤثػَ وتَُ
َ َنازح20ٍََعلى َداخليَمليوف َتػَََوعالوةًَ. َال َذلك، َاألرقاـََُسَُكَِعَْعلى َاألرضََِاحلقيقةَََىذه َعلى َعدـََِسببَِبَِ،

،َيفَاألردفََِالالجئيَََ،َعدد2102ََُ،َيفَعاـَِوقدََتضاَعفََ.َوالنازحيَئيََالالجََِنََمََِكبيةٍَََأعدادٍََأوَإحصاءََِتسجيلَِ
 .يفَلبنافَالسكافََِإمجايلَعددََِثلثَََالالجئوفَََلَُثَ ،َيَُـََواليَو.َأضعاؼَإىلَثالثةََِمَيفَلبنافََىَُعددََُارتفعَََيَِيفَحَِ

َاألممََِووكاالتََُيفَىذاَاإلقليمََِاألعضاءََُالدوؿََُتََْئَتَِماَفَََلقضيةٍََاذلائلََِاحلجمََِيفَإدراؾََِلتوَِبدأتَأوروباَلََِلقد
َكَُوراءَََفَُلَ اَوتَُهََبيتػَََترتؾََُسرةٍَُأََنَْاَمَِمَََأفَ َرََكَ ولنتذََ.َعديدةَسنواتٍَعليهاَلََِالضوءَََطَُسلَ ُتََوَعاينَمنهاُتََادلتحدةَِ ماََلَ ىا

 .الصعوبةَبالغةََِيفَظروؼٍََنعيشََُضطرة.َفنحنَُمََُربةًَعليهاَإالَرلََُْىوَعزيزٌَ

َشَُ َمع َاستطعنا، َوََنََركائَِوقد َتيسيََوَِجَِوخارََِاإلقليمََِلَِداخََِنََمََِالتضامنََِلَِضَْفََبَِا َالطبيةََِاإلمداداتََِوتقديَََ،
َاخلدماتََِلَِمََعَََاستمرارَََنَُمََضَْدباَيَََ،وحىتَالوقودَوادلستلزماتََِؤفَِمَُػمنَالَكََِلَذَََ،َوغيَِلةَِادلتنقَ َ،َوالعياداتَِاألساسيةَِ
َ.إليهاَالوصوؿَََاألخر َالفاعلةََِعلىَاجلهاتََِرَُالتَيتعذَ َالسكانيةََِإىلَالفئاتََِالوصوؿَََاستطعناولطادلاَ.َالصحية

الكويتََخاصةًَ،ََواَوادلاحنيََنََركائَِشََُىلإَوَييحصلاَيلماعلاَإىلَالشكرََِخبالصََِوََكيَأتوجَ ََىذهَالفرصةَََمَُِنَتََوأغَْ
َمَيفَرلاؿَِسامهاتَِِعلىَمََُ،ميلقإلاَيفَ َرخأَؿوََدَوَ،السعوديةََِالعربيةََِوادلملكةَِ،َالدورةََِهَِىذََِلياتَِافعَالتَحتتضنَُ

َ.اإلنسانيةَاإلغاثةَِ

 ،ةداسلاَوَتاديسلا

َالعاـَََالعادليةََِالصحةََِمجعيةََُتَْدََأكَ َدقل يفََادلنظمةََُوَِِبََعَُضطلَِالذيَتَََلدورَِِلََوالدقيقةََِالبالغةََِعلىَاألمهيةََِىذا
َهَِتعزيزََِوأمهيةََِالطوارئََِاالتَِحلََِاالستجابةَِ َدورٌَ؛ َزلَََْهَُذَُنأخََُوَبََالواجََِاالىتماـَََيوَِولَُِنََوىو َىذاََدَ اجلََِلَِمََعلى يف

ـَََنَأَْشََاإلقليم.َفأنَْ َلََِاَالعا َإقليميًا واستعرضناَىذاَ.َيفَعم اف،َاألردفَاألطفاؿََِشللََِواستئصاؿََِلطوارئَِادلاضيَمركزًا
مََِنَلَْخََ،َوأدَْواالستجابةََِبَِلتأىَ اَلَِنََراتَِدَُاَوقََُنَلََىياكََِالعاـََ َىذاَادلركزََِراتَِدَُتقويةَقََُةَََيَغَْبػََُوالتغيياتََِالتعديالتََِنََاَمزيداًَ

َالعادليةََِادلدينةََِمعَََمهمةًََاَاتفاقيةًََنَمَْرََبػَْأكماَ .اإلقليميَبالقاىرةَطريةَوادلكتبَِالقََُادلكاتبََِراتَِدَُاإلقليمي،َوكذلكَقَُ
 .بالفعلَوَُلََمََعَََأََ،َالذيَبدََةاللوجستيَالشؤوفََِوَاإلنسانيةََِلعملياتَِِلََاَمرفقٌَهََبَِدبوجَََئََنشَِيب،َأَُبدََُاإلنسانيةََِللخدماتَِ

َالدعمَادلتحدةََِالعربيةََِواإلماراتََِاألردفََِكريَإىلَحكوماتَِشََُعنَبالغََِبََعرَُِأََيلَأفََْويطيبَُ َوحننَُ.َعلىَىذا
َحلََِالتضامنََِصندوؽََِإنشاءََِصددَِبَِ َوسوؼَََاالتَِاإلقليمي ذلذاََالالزمةََِادلاليةََِادلواردََِيَِىَإىلَتأمَِعََنسََْالطوارئ،

َمنََالصندوؽَِ َلِبَقمَُػلاَـاعلاَةيادباعتبارًا .َللغايةَمتواضعةٌََادلنظمة،َوىيَميزانيةٌََمنَميزانيةََِالتمويلََُويأتىَىذا.
 .متويالًَإضافياًََاإلقليميةََُاخلييةََُوادلؤسساتََُاألعضاءََُالدوؿََُـََقدَ ُتََأفََْوينَاألملَُدَُبداية،َويَََْاَرلردَُهََلكنػَ 
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ىذاََالذيَحصلناَعليوََِالتمويلَُفَ.الَيكفيَوَُو،َلكنَ ِبََشيدََوأََُوَُلََسجَ ُأََأفََْأودَ َاًَمتقدَ َلَُث َيََُهَُرَُكَْذََِقََبََماَسَََومجيعَُ
إىلَراًَمؤخَ َتَْرَ اضطََُادلنظمةَََأفَ َفَِسَِؤَْمَُػالَنََومَِ.َالطارئةَالصحيةََِاالحتياجاتََِتلبيةَِِلََالالزمةََِادلبالغََِعَِبَُرََُنَْمََِأقلَ َالعاـََ

 .التمويلَقلةََِوذلكَبسببَِداخلياً،ََوالنازحيَََالالجئيَََاَإىلَآالؼَِخدماتَََِـَُقدَ تَُكانتََصحيةٍََمراكزَََؽَِغالإ

 والسادة،َسيداتَُال

َ َبرغم َالطوارئََِحلاالتََِاالستجابةَِانشغالنا َمل َتََانََأعمالَََلَْمَِنَُ، َومل َاألعماؿََُرَْتأثػَ ، َةَِاألربعَيفَاجملاالتََِ،تِلَك
 رة.مَادلوقَ كَُُتَنََالتَحددتاَجلَََْاألولويةََِاألخر َذاتَِ

َىوَاإلقليمََُادلثاؿََِعلىَسبيلََِادلتوسطََِشرؽََِإقليمَُفَ،ةَِلحَ مَُػالَألولوياتَِالكايفَلََِاالىتماـََِيفَإعطاءَََِنتوافََملَو
َالذيَالَيفَالعاملََِالوحيدَُ َبعضَََزَُرَِلكنناَحنَُ.َالربّيَاألطفاؿََِشللََِبفيوسََِإصاباتٍََعنَحدوثََِيُبلغََُيزاؿََُحاليًا

َالَيزاؿََُاللذينََِنَِيَْدََلََالبػََيفََحالة22ًََ عنَغََبلَِأيلوؿ/سبتمرب،َأ22ََُوحىتََىذاَالعاـََِخالؿََفَِ يفَىذاَادلضمار.َـَِالتقدَ 
َالعاـَاألطفاؿََِاَشللَُمفيهَنَُيتوطََ التََحالة020ًََاَىََدَُدََعَََغَِالبالََِباحلاالتََِقارنةًَ،َمَُومهاَباكستافَوأفغانستافَىذا

 .َادلاضيَالعاـََِنََمََِالوقتََِيفَذاتََِبلدافٍََهاَمخسةَُعنَتَْغََلََبػَْأََ

علىََيعتمدََُالغايةََِهىذَوبلوغَُ .وكلَ ََإليهاَالعاملََُحَُيطمَََوغايةٌََىوَحتدَ َاألطفاؿََِشللََِؿاصئتساَأفََْيعلمََُاجلميعََُو
َأَََماَيدثَُ َاإلقليم.َوذلذا يفَىذاََوباكستافَََإىلَأفغانستافَََالالزـََِالدعمََِعلىَتقديََِالبلدافََِمجيعَََحثَ يفَىذا

َكماَأتوجَ  َالكريََِوَِمَِعَْدََأبوظيبَعلىََالسموَالشيخَزلمدَبنَزايدَآؿَنياف،َويلَعهدََِإىلَصاحبََِبالشكرََِوَُاجملاؿ،
 ذلذهَالقضية.

َحنَُ َعلىَصعيدَِتقدَ َققَُكما َالصحيَاألمنََِمًا َالوقتََِففيَمثلَِ. َوقػَََالعاـََِنََمََِىذا َبَِرَْغَََمنطقةََُتَْعََادلاضي،
ا،َذاتَََِادلنظمةََِ،َومنهاَاستجابةَُالعادليةََِاالستجابةََِوكانتَوتيةَُ.َاإليبوالَفيوسََِدلرضََِكبيةٍَََفاشيةٍََنَِراثَِأفريقياَيفَبََ

َتقييماتٍََإجراءَََادلنظمةََِنََمََِرةَِمَادلوقَ كَُِتَنََجلَََْرََمَعبػَُْتَبَْوقدَطلََ.َاَالدرسنََيػَْعََوَََمجيعاًََوأر َأننا.َوىلاَاألَُهََلَِيفَمراحََِبطيئةًَ
 .الفاشياتَنََمََِهَِأوَغيََِاإليبوالَمرضَِِلََزلتملةٍََيَوفادةٍَيَأِلَعلىَالتصدَ َالبلدافََِراتَِدَُقَُِلََسريعةٍَ

قلقاًََبَُسبَ التَتََُالعموميةََِالصحةََِطوارئَِِلََالبلدفََِبَمجيعَِيفَتأىَ َجوىريةًََثغراتٍََالتقييماتَُىذهََتَْزََرََأبػََْولقد
َاألسبوعَََتناقشوفَََوسوؼََ.َدولياًَ َلَِدَُيَقَُضَِمَُػالَلَِبَُسََُبشأفََِادلنظمةََُوَُمَُقدَ تَُالذيََحَََرَتػََقَْمَُػالَىذا اَنََتقييمََِتحديثَِمًا

 .الدوليةَالصحيةََِاللوائحََِيفَسياؽََِالثغراتََِبَِأَْورَََاألساسيةََِراتَِدَُلقَُلَِ

َوالسادة،َالسيداتَُ

َ،َإال َمهمةًََإجنازاتٍََالبلدافََِمعظمََُ،َوقدَحققَ أللفيةَِِلََاإلمنائيةََِاألىداؼََِعلىَحقبةََِالستار2102ََََعاـََُؿَُدَِسَْيَُ
ـٍََاإلقليمَََأفَ  َْيَِالعامَََواألطفاؿ.َوخالؿَََاألمهاتََِوفياتََِخفضَََتَْفََالتَاستهدَََالغاياتََِبلوغََُوََُلََسنَ تََيػََملََبوجٍوَعا

َواألطفاؿََِاألمهاتََِوفياتََِنَْمََِثقيلٍََبءٍَبعَوءَُنَُالتَتػَََالتسعةََِالبلدافََِنََمََِاَالتزاماًَباعثاًَعلىَالتفاؤؿَِنََدَْهَِ،َشََادلاضييَِ
 يفَىذاَاجملاؿ.َـَِالتقدَ َوتيةََِتسريعََِخططََِبتنفيذَِ

 والسادة،َالسيداتَُ

َمَِ َثاقبةٍََرؤيةٍََذلكَمنَخالؿَتبّن ََوالسارية؛ََغيََِألمراضَِيَلَِالتصدَ َيفَرلاؿََِأرٍضَصلبةٍََإرساءََِنَْلقدَمتّكنا
ـََِاإلقليميةََُاللجنةََُتوَُأقرَ َأفََْذَُنَْاإلقليميَمرتيَمََُالعملََِإطارََِحتديثَُ َرََواضحة.َوجَََطريقٍََوخارطةَِ .2102ََيفَعا
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ورغمَذلكَفإفَالعملَيفَتنفيذَ.َاىََتنفيذَََبلدٍََعلىَكلَ َبَُالتَيَََِمنَالتدابيََِأساسيةٍََعلىَرلموعةٍََاإلطارََُويشتملَُ
 االلتزاماتَاليزاؿَبطيئاً.

َشرؽََِيفَإقليمََِاحلدودََِدَِعََبػَْأِلََمٌَمتفاقََِىيَوباءٌََادلزمنةَََالرئةََِوأمراضَََوالسكريَوالسرطافَََالقلبيةَََاألمراضَََإفَ 
َنََالشباب،َومََِبيَََالتبغََِاستهالؾََِنََالسكري،َومََِنََمََِيفَالعاملََِعدالتَِادلأعلىََدَُهََشَْيََالذيََادلتوسط،َفهوَاإلقليمَُ

َاإلقليميَيشتملََُالعملََِإطارَََإفَ ف،َتَُرَْكََوكماَذََالسمنة.ََأعلىَمعدالتََِوَِانَِمنَبلدَََبعضَُالَويشهدَُالبدين.ََاخلموؿَِ
َالرعايةََِتوفيَِمنها،َولََِهبا،َوللوقايةََِادلرتبطةََِالرئيسيةََِاخلطرََِوعواملََِىذهَاألمراضََِدَِرصَِْلٍََةَبالبي ناتَِدََسنََمََُعلىَتدابيََ

َأفَْلنَََلقدَآفََمنها.ََتضررينََللمََُمةَِادلالئََِالصحيةَِ َلََِنضعَََا َأفَ َشكٍََنَْ،َوماَمَِانََانَِيفَبلدَََىذهَاألمراضََِمَِتفاقَُحدًا
 اَذلذهَالقضية.هََتَِيفَاستجابَََاجلهدََِنََمََِمزيدٍََؿََذََْبََالبلدافَِعلىَمجيعََِ

َوالسادة،َالسيداتَُ

َخالؿََِنَْمََِالشاملةََِالصحيةََِمَبالتغطيةَِهَِعَِمتتَ َىوَضمافََُعلىَادلد َالطويلََِاإلقليمََِشعوبَِِلََاَادلنشودََىدفَػنَََإفَ 
َمواجهةََِوفََإليهاَدََُالتَيتاجََُالصحيةََِعلىَالرعايةََِفرٍدَيفَىذاَاإلقليمََِكلَ ََحصوؿَََمنَُضََسيََ،َمماَقويةٍََصحيةٍََمٍَظَُنَُ

 مالية.َصعوباتٍَ

َ،الشاملةَالصحيةََِبالتغطيةََِاالرتقاءََِاإلقليميَبشأفََِالعملََِإطارََِاَادلاضيةَِتََِيفَدورَََاإلقليميةََُاللجنةََُتر َقألقدَ
َادلهاـََِأىمَ َنَْمََِيفَىذاَالشأفََِإجراءاتٍََنَْمََِوَُونََذَُتتخَََِأَودَأفَأؤك دَلكمَأفَماَسوؼَو.َهذيفنتَؿوََدلاَنمَتَبَلطَََو

َيفَأيَبلد.َالصحيةََُهباَالقيادةََُالتَتضطلعَُ

َوالسادة،َالسيداتَُ

َاإلقليمََِبلدافََُستحتاجَُ َالطويلَِىذا َادلد  َعلى َزيادةَِ، َإىل َرلاؿَِىََوتوطيدََِراتَِدَُالقََُ، َيف َالعموميةََِةَِالصحَا
َمدارََِالقياداتََِراتَِدَُقََُكََوكذلَِ َعلى َواصلنا، َوقد َادلضمار. َىذا ـََِيف َتنفيذَََالثالثةََِاألعوا َنََمََِالعديدََِاألخية،

َدَََالراميةََِادلبادراتَِ ََودَُالقََُكََْلَِتََتنميةََِمَِعَْإىل َأَُرات. َتَِكانت َرلاؿََِواخلرباتََِادلعارؼََِبناءََُادلبادراتََِكََلَْوىل َيف
َاَادلبادرةَُأمَ .ََواتوالربدلانَاخلارجيةََِالسياسةََِوقطاعََِالصحةََِبيَقطاعََِالتفاعلََِتعزيزََِالؿَِخََِنَْ،َمَِالصحيةََِالدبلوماسيةَِ

َلمعبَتأدبَتلاَيفَىذاَاجملاؿََِالصحةََِوزارةََِراتَِدَُوقََُوميةَِالعمَلصحةَِِلََاألساسيةََِالوظائفََِتقييمَََكانتفَالثانيةَُ
ََرََ؛ َرخأَفادلبلَتدتماَمثَرطََقَةلَودَعمَؾرََتػََشم َإعدادََِالثالثةََُادلبادرةََُتَْزََكَ بينما َاألجياؿََِنََمََِالقياداتََِعلى

 العمومية.َالصحةََِيفَرلاؿََِالقادمةَِ

َالناجحة،ََادلبادراتََِنََمََِالنماذجََِكََْلَِتََلَِفضَِْبََو اَهبَََِرَُخََزَْيػَََةٍَلَ غََتػََسَْمََُغيََِكثيةٍَََإمكاناتٍََنَْعَََالكشفََِنََمَِمتّكنا
َحقَ ََأفَ إال ََاإلقليم، َحنََمَََوفََدََُؿَُايَزَالَاهَُقنََما َيََوتاجَُا َما َوىذا َيفَىذَِدَُيَقَُضَِمَُػإىلَالَاونعَُدَْ، علىََادلبادراتََِهَِمًا

 أمداً.َوؿََطَْنطاقاًَوأَََعََسََأوََْحََصبََِتَُادلستو َاإلقليميَحىت َ

َوالسادة،َالسيداتَُ

َإِلْطاَلِؽَ َنيويورؾ َيف َادلتحدِة َلألمِم َالعامِة َاجلمعيِة َاجتماعاِت َالعامُة َوادلديرُة َأنا َادلاضي َاألسبوَع حضرُت
َاذلدَؼَاخلاَصَبالصحِةَيفَرلموعِةََمِةَالتَمتتُدَعلىَمداِرَاخلمسةََأىداِؼَالتنميِةَادلستَدا َادلقبلة.َإف  َعامًا عشرًا

َ َُمْنُذ َاإلقليُم َهبا َالتَػَزـَ َأْف َالتََسَبَق َاخلمِس َينطويَعلىَاألولوياِت َادلستدامِة َالتنميِة 2102َأىداِؼ والتحدي َ.
َالغاياِتَ َمَع َذاِتَاألولويِة َيفَاجملاالِتَاخلمسِة َادلبادراِتَاحلاليِة َمواءمِة ََأْجِل ََمَعُكمَِمْن َأماَمَناَىوَالعمُل ادلاثُل
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ٍَطَلِتنفيِذَىاَعلىَالصعيِدَالوطّن.َورغَمَالظروؼَِادلتوخ اِةَيفَإطاِرَأىداِؼَالتنميِةَادلستدامة،َوِمْنَأْجِلَإعداِدَُخطََ
َلِبلوِغَهاَيف َورؤيتَػَنا َادلستدامِة َبأىداِؼَالتنميِة َبالوفاِء َالتزاَمَنا َيفَاإلقليِم،َفإف  َالتَنشَهُدَىاَحاليًا ََاالستثنائيِة عاـِ

َالتح2101َ َرلاهبِة َِمَن ُنُو َُيك  َالفرِصََما َِمَن ََلِديِو َفإقليُمَنا َوالقوُة. َالطموُحَواالبتكاُر َيُراَعىَفيهما َوأْف د يَالبُد 
َفأََ َالعادلية، َالصحِة َدلنظمِة َوبالنسبِة َادلنشودِة. َغايِتِو َحتقيِق َعلى َتُعيُنُو َما َالُقُدراِت َوِمَن َالتقد ـ، َدَُعهَ تََوإْحرَاِز

ماًَدَُّيَقَُضَِمَُػالَلَِأجََْنَْمَمَِكَُاَلََنََمَِعَْدَََوتعزيزََِانتاَردُقََوَانََاتَِهارََمَََعلىَتنميةََِلمعلاَراَرمتسابَادلنظمةََِنَْعََِمَبالّنيابةَِكَُأمامََ
 خطِةَالتنميِة.َتنفيذَِيفَ

َ َلََأتوجَ َوَ،مكعمَلمعلاَؼرََشبَيزَازَتعاَنعَرب َعأَفأَدَ وََأوختاماً، َكَُُو َمجيعًا َم َدََبالشكر َلَِكَُمَِعَْعلى َعملَِم
َحتّققََمَََلََهَُواَلَوالذيَلَََ،ويلَشخصياًََادلنظمةَِ َمَِمَََا َمت  َأشََْنَْا َكما َالكويتََِنَْمََِرَُكَُإجنازاٍت، َحكومَة علىََجديٍد

َم.كَُاتَِيفَاجتماعَََوالسدادَََمَالنجاحََكَُىذهَالدورة،َمتمنياًَلَََاستضافةَِ

 "ُثَيفَاألرضكَُمَْيََفػَََالناسَََعَُفََنػَْاَيػََاَمََُجفاًءَوأمَ َبَُىََفيذََْاَالزَبدَُفأمَ "


