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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصالة والسالم على أشرف 
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 السيدات والسادة ضيوف دولة الكويت
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ً في افتتاح المؤتمر اإلقليمي األول للقيادة التنموية في ظل العالم        أُرحب بكم جميعا

الصندوق   والذي ينظمه المركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بالتعاون مع   الرقمي 

وبالشراكة مع المبادرة   والمعهد العربي للتخطيط   العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 



ً ُشكِر   ، «تنمية مستدامة -تكنولوجيا  -قيادة »  تحت شعار« قائد كفو»ية الوطن فلهم جميعا

والشكر موصول إلى نخبة الخبراء والباحثين المتحدثين في جلسات   وامتناِن كبيرين، 

بضيوف دولة   واسمحوا لي أن أرحب بشكل خاص  وإلى مديري ورش العمل.   المؤتمر 

 اإلقامة. الكويت ُمتمنياً لهم طيب

 األخوات واألخوة

والسيما النامية   تُشكل عملية التنمية المستدامة طويلة المدى هاجس كثير من الدول     

لضمان استمرار مسيرتها ومواجهة تحديات المستقبل، وقد ُوِضعت التنمية البشرية على   منها 

كب أحدث التطورات في وضع خطط توا  ونجحت كثير من الدول العربية   قائمة األولويات،

واالهتمام بعناصر: االبتكار واإلبداع   العالمية في مجال بناء القدرات والمهارات البشرية 

حدوث تحول كبير َوَضَع دول المنطقة في خانة   وقد كان لنتاج تلك الجهود   والتكنولوجيا، 

خاصة، وهذا ما أكدته والتنمية البشرية بصفة   الدول ذات المعدل األعلى في التنمية بصفة عامة

ومنها تقارير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم   تقارير المنظمات والهيئات الدولية

وُصنِفَت ضمن   الذي احتلت فيها دول الخليج الست مراكز عالمية متقدمة،   المتحدة اإلنمائي 

  مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

من خالل رؤى طويلة   لي اهتماُم أوسع بتحقيق تنمية أشمل وأعمق تأثيراً ويشهد عصرنا الحا   

بل أن بعض الدول وَضعَْت ِخططاً لخمسة عقود تعمل    2035و  2030تمتد إلى العام   المدى 

وتحقيق الرفاه   من خاللها على االستثمار في الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف المتقدمة

 االجتماعي.

يتطلب اهتمام خاص بالقيادة   نجاح ُمؤسساتِنا ومجتمعاتنا في تحقيق ذلك إن      

والعناية بالقوانين واألنظمة التي توفر   وتبني أحدث نظريات وأساليب تأهيلها،   التنموية 

وهو   وتبني التطور التكنولوجي األكثر حداثة في التنمية والتعليم،   مقومات التنمية المستدامة، 

    تمام به ووضعه في محاور مؤتمرنا هذا وفي جلساته العلمية. ما تم االه

 السيدات والسادة

وقد وصل إنفاقها على   اهتمت دولة الكويت ُمنذ نشأتِها المعاصرة بالعلم وإعداد اإلنسان،      

٪ من اإلنفاق 14وهو ما يعادل حوالي   ٪ من ناتجها المحلي اإلجمالي، 3.8التعليم ما نسبته 

من أجل تحقيق أهداف   كما اهتمت الدولة باإلبداع واالبتكار العلمي   ي السنوي، الحكوم

دعم وتشجيع المؤسسات   وذلك عن طريق   الخطط التنموية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، 

إلى جانب اهتمامها   وتشجيع روح اإلبداع واالبتكار فيها،   العلمية الَمعنية بالبحث والتطوير،

األندية والمنتديات العلمية والهندسية   مثل:   األخرى الداعمة لألنشطة الشبابية بالمؤسسات 

  ومراكز الموهبة واإلبداع.  والتكنولوجية



والعمل على توليد فرص عمل ذات   وتواصل الدولة تطوير قدراتها البشرية واالقتصادية      

الشباب ليكونوا قادة المستقبل هو رهاِن وتُؤِمن الدولة بأن إعداد   كفاءة ومهارة وتقنية عالية، 

تطوير منظومة متكاملة   وأن ذلك البد أن يمر َعبرَ   أساسي للمحافظة على مسيرتنا الحضارية

 وتَبني وتطوير ثقافة الموهبة واإلبداع.  للتعليم

دل لتبا  أدعو إلى تعاون أوسع بين مؤسسات البحث والتعليم الخليجية والعربية  وإنني هنا      

مع االهتمام ببناء قواعد معلوماتية وشبكات   الرؤى والخبرات والتجارب في هذا المجال، 

والسيما بين الفئات   من أجل دعم نقل المعرفة بين أفراد المجتمع   اتصال غير رسمية 

 وتسهيل إجراءات االستثمار التقني.  الشبابية

 

 الحفل الكريم

في ضوء ما تقوم به   إن موضوع المؤتمر يحتل أهمية بالغة ف  بالنسبة لنا في دولة الكويت     

والتي تستند إلى سبعة   «2035كويت »إلنجاز الخطة الوطنية الواعدة   الدولة من حشد الجهود

والتي تشتمل على عدد من   واحدة منها تتعلق برأس المال البشري اإلبداعي   ركائز أساسية، 

نحو بلوغ رؤية   ُصِمَمْت لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن  البرامج والمشروعات االستراتيجية 

ً لمؤشرات عالمية،  ً إلعداد   ويتم في إطار ذلك   الكويت الجديدة وفقا ً تعليميا تطوير نظاما

لُيْصِبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية في قوة العمل   الشباب بصورة أفضل 

 ستقبل.وإعدادهم ليكونوا قادة الم  الوطنية

ويشارك   تضم محاور المؤتمر الخمسة،  ( جلسات عمل رئيسية 5يتضمن هذا المؤتمر )     

مفاتيح   تدور حول:   ( ورشة عمل متخصصة 12كما ينظم في إطاره )  ( متحدثاً،31فيها )

وتقنية الذكاء   وتقنيات الواقع االفتراضي،   التميز والريادة في العمل، 

والتدريب اإللكتروني الفعال، والتعليم في إطار التنمية المستدامة وغير ذلك من   االصطناعي، 

 موضوعات.

كل األهداف   وإنني إذ أتمنى أن تحقق فعاليات المؤتمر وجلساته العلمية     

ً حضوركم ومشاركتكم،   المرسومة،  ً لجهودنا المشتركة أن تحقـق   ألشكر لكم جميعا متمنيا

الشيخ في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو   في مسيرتنا التنموية   إسهـامات ُمضافة

الشيخ نواف األحمد الجابر وسمو ولي عهده األمين   ، صباح األحمد الجابر الصباح

 «.حفظهم هللا ورعاهم»   الشيخ جابر المبارك الصباحوسمو رئيس مجلس الوزراء   ، الصباح

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


