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 بمناسبة تقليد معالي السيدة هند صبيح براك الصبيح

 وزيرة الشؤون االقتصادية ووزيرة الشؤون االجتماعية والعمل

 فارس رتبةوسام جوقة الشرف ب

 

 -6102مارس  62األحد -

 سيداتي، سادتي  معالي الوزراء  الكرام

 سيداتي، سادتي، 

 

 الشؤون االجتماعية والعمل ةاالقتصادية ووزيرلشؤون ا ةوزيرمعالي 

 

 .لخدمة دولة الكويت بالكامل المكرسةبمهنتكم المميزة بداية، أود أن أشيد 

 

 وظااااا فعاااادة  اً، عاماااا 61أكثاااار ماااان  إنااااك تشااااذلين، مناااا معااااالي الااااوزيرة، 

مساااااؤولية  عهااااادت لاااااك، 0991عاااااام  حكومياااااة كويتياااااة علياااااا. وهكااااا ا، منااااا 

ى شاااااكاوواسااااات م متابعااااة المركاااااز المعلومااااات فاااااي مكتاااااب  ةماااااديرمنصااااب 

 هي اااة فاااينظااام المعلوماااات مستشاااارة فاااي تااام تعييناااك ، ثااامالماااواطنين. ومااان 

 .لخدمة العامةاوزارة ، في فرنساالخدمة المدنية، أي ما يعادل 

 

هاااا    - فااااي وزارة التخطاااايط والتنميااااة، 0991فااااي عااااام  ، عملااااك باااادأتوقااااد 

إدارة وكيااال وزارة التخطااايط فاااي مسااااعدة لك – الاااوزارة العزيااازة علااا  قلباااك

شاااااذلت ، 6119إلااااا  عاااااام  6110ن عاااااام ة". وماااااالمشاااااارين التنمويااااا "قطاااااا 



 Manpower and »فاااااااي إدارة األماااااااين العاااااااام منصاااااااب مسااااااااعدة 

government restructuring program ». 

 

بعااااد هاااا   الفتاااارة الطويلااااة ماااان الخدمااااة العامااااة، اختاااارت إثااااراء تجربتااااك ماااان 

شاااركة لالااار يس التنفيااا ي  وأصااابحت .رار فاااي القطاااا  الخاااا خااا ل االساااتم

الااار يس التنفيااا ي التحااااد بعاااد  لاااك و 6119االستشاااارات والتااادريب فاااي عاااام 

 .6106من عام ابتداًء الصناعات الكويتية 

 

فااااي األمانااااة العامااااة كعضااااو التحاقااااك بخدمااااة ا دارة  6102عااااام  قااااد شااااهدو 

 .لتنميةون التخطيط واة شؤوزيرللتخطيط والتنمية و

 

لااك صاااحب الساامو أمياار الااب د الشااي  صاابا   وليهااادليل علاا  الثقااة التااي يوكاا

تعااااديل وزاري ال خاااا ل، تاااام توسااااين صاااا حياتك، األحمااااد الجااااابر الصاااابا  

نااا  . وماالقتصاااادية الشاااؤونمتاااد إلااا  لت، 6102فاااي فبرايااار األخيااار الااا ي تااام 

الشااااااؤون  ةشااااااؤون االقتصااااااادية ووزياااااارة للوزياااااار أصاااااابحت لااااااك الحااااااين، 

 لتتتل ا عم تتت  تمكنتتتن فتتتم اتتت ا فواعفتتت  ا  وا تتت  حيااا   االجتماعياااة والعمااال

وزارتتتا ا ك ةمتت  و  تتا وستتل ا ت ة تت  ا متتواخ م  ا تتا اتت  تأفتتا ا عم تت  ا بعتت  

  تتتتتتتتتتتم د ةتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتمل  ةتتتتتتتتتتت ر    تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتم ا ع ا تتتتتتتتتتت   لعم تتتتتتتتتتت  

 

ا م تتتت ن فتتتم ستتتمو  111/5112رةتتت   ا  تتتل و فصتتت ر فعتتت و   نتتتن  ،وهكتتت ا

 تت  تعتت د بعتت  إدالق آ  تت  ي ةتت   ستتمب بتت، فمتتل فعلتتا األفتت ا تت أ  ةتت   و األف تت 

  بمولو   فواف  ظلم رش    ت     صخلت  ا  تصم   وه  ا  ا كوةن

 

تاام اختيااار  - أكااون مسااروراً باا لكأن ال يمكننااي إال و  –هاا ا القااانون ولتنفياا 

 ا بهااا المدرساااة الوطنياااة لاااردارة الفرنسااايةمااان خااا ل تكلياااف فرنساااية ة الالخبااار
 .الرا د المشرو 



ر ساااه ً  هااا   المباااادرة لااايسمثااال هااا ا المشااارو  و مثااالأن تنفيااا   خيااالأت  تصاااو 
صاااعوبة تذييااار العاااادات، فاااي أعلااام مااادى وأناااا شخصاااياً بصااافتي ر ااايس بعثاااة، 

 .التي اتخ ت داخل المؤسسات العامةكل يوم، )إن كانت جيدة أو سي ة( 

 

عااااادات ماااان زعزعااااة  ،فااااي أي وقاااات ماااان األوقااااات ،لااااديك مخاااااوفلااام يكاااان 

 .لقبول التذيير

. "يرتكاااب ماااا أن ظلمااااً دارة سااارية، يمكااان للمااارء أن يساااتنت  تكاااون ا "عنااادما  

هااا ا ماااا قالااار أحاااد كباااار القضااااة الفرنسااايين فاااي القااارن الثاااامن عشااار،  ياااوم دو 

 عااان التعتااايم، اً بعياااد ،اختااارتفقاااد أماااا بالنسااابة لاااك سااايدتي الاااوزيرة، مااااليرب. 

 .وزارتك ونكوني  ينال لتقييم المسؤولين لتامةالشفافية ا

علاا  معاااايير  مبنياااةآلياااة محاياادة علياااا، اختاارت مناصااب رقيتهم إلااا  وهكاا ا، لتاا

مااان خااا ل تطبيااا  هااا ا . والجااادارة والمهاااارات والقااادرات ا دارياااة لكااال مااانهم

 .مباااااادي الحيااااااد والمسااااااواة باااااين جميااااان الماااااوظفينقمااااات باختياااااار النظاااااام 

 

بعااااد ماااان ألو لوزارتااااكتصااااور نمااااو   كااااويتي للفرنسااااي النظااااام القااااد ألهمااااك 

للااااتعلم أخااارى كويتيااااة إدارات مؤسساااات وإلاااا  وجهاااات الااادعوة  إ  أناااك لاااك، 

 .من ه   التجربة

 

المااوظفين ماان كبااار  ترقيااةفااي الشاافافية فااي  ةرا اادكناات ، لقااد  ةوزيرالاا ساايدتي

مااان الحداثاااة والتذييااار وا صااا حات وزارتاااك تتكياااف الخااا ل العمااال علااا  أن 

 .الجوهرية

بشاااااكل عاااااام، أصااااابحت فكااااارة ا صااااا   ا داري  ات أهمياااااة متزايااااادة فاااااي 

وقاااد لاااوحظ هااا ا   .دة سااانواتالسياساااي وأجنااادات الحكوماااات منااا  عاااالخطااااب 

" رؤياااة المشاارو  الاااوطني  ينطاااوي علياااروهااا ا  مااا البلااادان فاااي معظاام  التوجاار

مااان خااا ل سااابعة  هاي تااام وصااافتاااالالوطنياااة  رفاااي اساااتراتيجيت "6122الكويااات 



لهااا ا،  .تكاااوين رأس الماااال البشاااريبالحكم وتعلقاااان باااتان تااااثن اهااامن، ركاااا ز

 .مركز السياسة العامة الكويت ة وهيأداة جديد لنفسها الكويت اتخ ت

خاااا ل خبرتهااااا فرنسااااا، ماااان  تاااادركي أن أن أرجااااو منااااك، ساااايدتي الااااوزيرة، 

تقف دا ماااا إلااا  جاناااب السااالطات الكويتياااة ، سااافاااي هااا ين القطااااعين تهاااادرايو

 .دريبفااااااي تحقياااااا  أهااااااادافهم للحكاااااام والسياسااااااة العامااااااة والتااااااا مااااااواكبتهمل

 

ااا،  الخطاااابمااان خااا ل هااا ا  المباااادرة التاااي اتخااا تموها برت ضااايوفنا الكااارام ك 

التاااااي ، 6102فاااااي الحكوماااااة منااااا  عاااااام  المااااارأة الوحيااااادةو ةوزياااااربصااااافتكم 

 استطاعت بإنسانية وص بة، أن تنجز مشارين أخرى.

 

هاااو برتباااة فاااارس ووقاااة الشااارف ج وساااام أقلااادكأن يشااارفني س، بعاااد لحظاااات

، يااتم قاارنينمناا   .االكثاار شااهرة فااي العااالم أحااد األوساامةأعلاا  وسااام فرنسااي و

لمكافاا ة المااواطنين األكثاار اسااتحقاقا فااي جمياان نيابااة عاان ر اايس الدولااة  تسااليمر

 .مجاالت النشاط

 

 ترقياااةالشااافافية فاااي بلتااازامكم الفرنساااا  امتناااان علااا التميياااز يشاااهد هااا ا لااا ا، 

بسااابب ع قاااات الصاااداقة التاااي تاااربطكم  أيضااااً  رلكنااا الكاااويتيين الماااوظفينكباااار 

الااا ي أشاااعر بباااال  السااارور شخصاااياً بفرنساااا وبممثلهاااا هناااا فاااي الكويااات، أناااا 

 لتمكني من مشاطرة ه   اللحظة معكم ومن أصدقا ي في الكويت.

 

ر اااايس الجمهوريااااة  نيابااااة عاااان، راك الصاااابيحباااا الساااايدة هنااااد صاااابيحمعااااالي 

 .جوقة الشرفلوطني الوسام ال اً فيجعلك فارس، أ الفرنسية

 

 


