
-عرس من اعراس السودان الخالدة-ة ببحرىندوة الشعبیمن الحلقة الثانیة

ة
بالزھو وانا اشارك ھوالء الرجال العظماء ذلك المكان والزمان وكنت على           

یفوزھم فن بی
. اوصل

فكتب ی-
. عمالق لھؤال الزمرة من الرجال    

ان 
لخرطوم   ة ا

١،١٤٧،١٠٢
ن ضم معالى المستشار والدكتور  دوننوم ة 

-فوز مؤزرومازالت تتوالى النتائج معلنة عن  العتبانى زى صالح الدین  غا
ونحن  

احمد اهللا   . . عمر البشیر  و
ییفث ك یكثیرا ح 

لغر  ارھمیاختبوملكھم لھا وذلك باهللا عز وجل وقائع الندوة الى كل الشع  ل
ولك المیامن من رجاالت المؤتمر الوطنى یتقدمھم البشیر فیا اهللا لك الحمد     

.ار.الشكر
مرغو

انا ارد الحقوق الى اصحابھا بسرد وقائع الحلقة ال        
:الى ھناك من تلك البقعة من الزمان

تمر الوطنى          بدكتور ع  لمؤ اعالم ا من  لم  خضر ع ل لرحمن ا د ا
المنصة . ت الى  ترجل 

شرح تعلوه 
اعة ولك لود ن ما ان ا

خاللھا قوة الشكیمة والعمل والحنكة وحسن االدارة والتخطیط رجل بقامتھ     

:الكم من االنجاز فقال

اشر    الحمد هللا الذى تتم بعد شكره النعم والصالة والسالم         لى  خلق اهللا    فع
وبعد) ص(ى محمد فدنا وحبیبنا النبى المصطیس



یلقد ات وع البالد وعلى اى منشئة تنمو     بى ر فوالمتابعة منتشرة   
اساس     ١٦٤٠ وحدة 

یلممنتش
امرنا      نة ییتسنى لھ االخت  ی من امره و

.كبیرة من الشعبوادراكر ونسبة وعىوالحمد هللا ھناك تجاوب كبی

ی. ة الغراء یاالسالم
بیونش

رجمنا ذلك   ال هللا وتفوالفونا ووق خا
بما فیھا الى فعل وانجزنا تحت ظروف صعبة وقاسیة وكثیر من دول العالم

انزل
عقوباتعلینا  

ف متقدم ى مصافعزم على االنجاز والنھوض ببالدنا ووضعھا اال صالبة و
:من العالم

:یة والبناءنبذر بذور التنمفاخذنا بالبناء وھا نحن

:البترول

الف برمل فى الیوم ولسوف ٦٠٠قد استخرجنا البترول وزاد انتاجنا عن 
.ھذا العامةیالیوم بنھافىل یصل الى ملیون برمی

:محور التنمیة المستدامة

:عدة انجازات أھمھا) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(شھدت االعوام 

انشاء السدود وقیام عدد من المشروعات التنمویة اھمھا:


.میقاوات١٢٥٠قدرھا 



زید الطاقة المنتجة منھ تیة خزان الروصیرص الذى یتوقع ان تعل
%.٥٠الى 

المساحات المزروعةةاضافة الى زیاد.

كما تم قیام عدد من الجسور على:

نھر النیل

والنیلین االزرق واالبیض

شاء طرق قومیة جدیدةوان.


جوفیة ومحطات میاه مختلفة

ةوقیام برنامج النھضة الزراعی.

اد اسواق الصادر للثروة الحیوانیةدواع.

فتح اسوق جدیدة

فى مجاالت استثماریة عدیدةةاضافة الى ابرام اتفاقیات جدید.

اقامة تحالفات وشراكات اقتصادیة كبرىالشروع فى.



*توفیر المیاهلنواصل معا 

انجاز حتى ٨٩واقع البندالرقم
٢٠٠٩

معا حتى 
٢٠١٤

٥٨١٥محطات نیلیة١
٢٨٠٨٢٠٨٦٠ابار جوفیة٢
ملیون١،٠٣٥،٥٠٠٢الف٢٢٠امتار مكعبة٣

فقط بوالیة الخرطوم*

*تعبید الطرقلنواصل معا 

انجاز حتى ٨٩واقع البندمالرق
٢٠٠٩

معا حتى 
٢٠١٤

كلم٢،٦٨٦٣،٤٥٠كلم٢٢٠الطرق المعبدة١
٤١٠١٤كبارى نیلیة٢
٣+

معلقة
٢٧١٧

فقط بوالیة الخرطوم*

*التطور االمنى فى الشرطةلنواصل معا 

انجاز حتى ٨٩واقع البندالرقم
٢٠٠٩

معا حتى 
٢٠١٤

المن ١
الشامل

٥١٢١٦٤٠صفر

٣٤٩٤١١٤اقسام الشرطة٢
٣

)بالحصان(
٨٩٥٣٤١٥٠٠

٤
المرور

٥١٠٢٠

٥
االلى والترخیص

٤١٢٢٠

٧الیات الدفاع المدنى ٦
اطفاء

٧٨
متعددة

الیة١٦٢

فقط بوالیة الخرطوم*



فى مجال الصناعة:


.ىاھرة االحتباس الحراروصدیق للبئیة ویقلل من ظ

          وافتتاح مجمع صافات لصناعة الطائرات بكررى الذى یعمل فى تصنیع
:وتطویر وصیانة الطائرات

 لتلبیة حاجة البالد المتزایدة للطائرات

یران بالسودانوتوطین وترقیة صناعة الط.

ھذا وقد بلغ عدد المشروعات فى محور التنمیة المستدامة فى:

)من % ٤٧) ١٢٠١
.اجمالى المشروعات بالمحور

)ا تمثل نسبة   ) ١٣٧٣ % ٥٣مشروع
.من اجمالى المشروعات بالمحور

:٢٠٠٩-٢٠٠٧اھداف االلفیة لالعوام -محور تخفیف حدة الفقر

لمون ان      تع كما 

.المحتملة بزیادة الفقر والبطالة

٢٠٠٩
:وطنى للفقر فى السودان كاالتى



ة
:الفردیة والجماعیة التى تحفظ

الدین

النفس

النسل

المال

العقل

مؤشرات ھذه الضرورات على النحو التالىناواعتبر:

الحد االدنى للمأكل االساسى

ن المالبسالحد االدنى م


.بامتالك منزل او القدرة على ائجار منزل


المیاه

المواصالت العامة

تعلم القراء والكتابة

الحد االدنى من االمن على الحیاة والعرض والمال



یر اقتراح قیاس وطنى للفقر على االساس التالىوتضمن التقر:


ومقارنتھ بالدخل

ان تكون االسر ھى وحد القیاس ولیس الفرد



.اة مقیاسا لحد الكفایة الذى یرسم لنا حد الفقرالزك



.مقاییسھا الخاص بھا

ان یكون القیاس نسبیا ولیس مطلقا


.لقوى الشرائیة للدوالرا

م ٢٠٠٩-٢٠٠٧ةة
حسب ةالفقر وتحقیق االھداف االنمائیة االلفیةمصوبة نحو تخفیف حد

ام ٢٠٠٠
. كسنة مرجعیة  ١٩٩٠لتحقق وعلى اساس العام      ٢٠١٥

٢٠٠٩-٢٠٠٧ة
. اھداف االلفیة

)عدد ) ٢٠٠٩-٢٠٠٧
٣٣٤(١٤٩١ (
% ٢٢نسب 

من اجمالى % ٧٨) ١١٥٧(
.المشروعات بالمحور



   وقد جاء االداء فى مشروعات محور تخفیف حدة الفقر وتحقیق اھداف
:االلفیة مركزا على


السودان فى كل انحا ل  اطفا

.التعلیم االساسى

١٨٠٥
٢٩٦٣٢٠٠٦٢٠%

:مقارنة وعلى سبیل المثال

*لنواصل معا تنمیة التعلیم

انجاز حتى ٨٩واقع البندالرقم
٢٠٠٩

معا حتى 
٢٠١٤

٣٥٠٢،٣٦٠٢،٧٦٠االطفالریاض ١
٦٧٢٢،٣٣٦٢،٥٤٠مدارس االساس٢
٥٧٨٦٣٩٣٠مدارس ثانوى٣

فقط بوالیة الخرطوم*

١٦١٣٤٥١٨٠١٨
.٢٠٠٧عن عدد المعلمین قبل % ١٦بنسبة زیادة 

 ام ٢٤٩ةالدولكما اھتمت
%. ٢٠٠٩٨٢٧فى العام  ٢٣٠٩م الى ٢٠٠٦

والتعلیم الثانوى


انت النسبة    % ٦٤٫٦ وقد ك

م٢٠٠٦فى العام % ٥٩٫٣



نرى
) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(الفترة 

. تمت فى خدمات االمومة والطفولة    
لوحدات    ) ٢٠٠٧فى العام   % ٨٠كانت  % (٩٠فوق ال    اد عدد ا وز

وحدة فى  ٢١١٣الصحیة المطبقة لنظام العالج المتكامل للطفل الى        
م٢٠٠٦% ٥٠م بنسبة زیاد    ٢٠٠٩العام  

:على سبیل المثال والمقارنة ى انشاء الصروح الصحیة كاالتى

*لنواصل معا الخدمات الصحیة

انجاز حتى ٨٩واقع البندالرقم
٢٠٠٩

معا حتى 
٢٠١٤

٦٣٢١٧٢٤٥مراكز صحیة١
١٢٣٠٣٥مستشفیات الوالیة٢
٥٢٠٣،٠٨٤٤٠٠٠الطاقة السریریة٣

فقط بوالیة الخرطوم*

  نرىكذلك
.واالمراض االخرى وما تم فى مجال توفیر میاه الشرب النقیة

ة
:مجاالت
خدمات التأمین الصحى

كفالة االیتام والطالب

مشروعات االستخدام المنتج وتشغیل الخریجین

ھتمام بالمعاشیینالتأمین االجتماعى واال

مشروعات االسر  المنتجة والتمویل االصغر

مجال االسكان والمأوى



*لنواصل معا توفیر السكن

انجاز حتى ٨٩واقع البندلرقما
٢٠٠٩

معا حتى 
٢٠١٤

١
اقتصادى+شعبى

١،٥٨٦٢٦،٨٦٠٤٢،٠٠٠

٢
)تخطیط(

٩٧،١٠٥٥٠٠،٠٠٠صفر

٣
عشوائى

٣٥٨،٥١٠صفر
المعالجات

فقط بوالیة الخرطوم*

لنواصل معا دعم الفقراء

*صغرمشروعات االسر  المنتجة والتمویل اال

انجاز حتى ٨٩واقع البندالرقم
٢٠٠٩

معا حتى 
٢٠١٤

٢٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠صفرالتمویل االصغر١
ملیون١،٢١٢،٢٠٠٠٢صفرالتأمین الصحى٢

فقط بوالیة الخرطوم*



 م٢٠٠٩-٢٠٠٧محور التطویر المؤسسى وبناء القدرات:

یشمل ھذا المحور االصالح المؤسسى للخدمة     
واحتیاجات ) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(العاملة بما یفى بفعالیة تنفیذ الخطة الخمسیة

) (المستدامة

.المحور

ة یی

االقلیمیة والدولیة المعاصرة وذلك بتقویة مھارات التفاوض على النطاقین   

.االقتصادیة والتنمویة والتجاریة المختلفة

زارات ) م٢٠٠٩-٢٠٠٧(
اجمالى  % ٤٦٫٥) وعامشر٧١٠( من 

) مشروعا٨١٦(ا
.من اجمالى مشروعات المحور٥٣٫٥نسبة 



):م٢٠٠٩-٢٠٠٧(یات البحث العلمى لالعوام محور تطویر  ال

البحث العلمى ھو الركیزة االساسیة لل     

عملت الوزارات القومیة والوالیات    . لخدمة الغایات االستراتیجیة الرئیسیة   
) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(خالل اعوام الخطة الخمسیة الثالثة االولى       

:ن خالل عدد من المشروعات ابرزھااالھداف االستراتیجیة للمحور م

:التالیة

بحوث البقولیات

بحوث المحاصیل البستانیة

بحوث محصول الدخن

بحوث محصول الفول المصرى

ب
ریق استخدام التقانات الحدیثةعالى عن ط

وتأمین مساھمتھ فى التنمیة المستدامة بالبالد دون اغفال الیة القدرات فى    

.االنشطة

:المتقدمة



الصحى دون ففى تدویر المخلفات بھدف اعادة استخدام میاه الصر
-

الغابیةةالزراع

         باالضافة الى اثر تطبیقات تكنلوجا االشعاع على البئیة والذى یھدف
الى استخدام تكن  

االغذیة 

ونشاط استخدام تكنلوجیا التشبع على الحبوب والبقولیات .



ئیة فى االغذیةوالتصنیعیة على الملوثات الكیما

فى  
.انسجة النبات

) م٢٠٠٩-٢٠٠٧(
:االقتصادى واالجتماعى والبئیى

:حقیق االھداف االستراتیجیة التالیةاالخیرة نحو ت

ة لمؤسسات البحث العلمىیات االساسبیئال

االھتمام بالبحث العلمى التطبیقى وتأمین مساھمتھ فى التنمیة.


:المجاالت االتیة

 ات
.البیئیة وخاصة الجفاف والتصحر




فى التنمیة المستدامة بالبالد دون اغفال الیة بناء القدرات فى      

.ى المجاالت المستقبلیةفالبحوث النظري 


.طاقات المتجددة والحاسوبوعلوم الفضاء وال

     م٢٠٠٩-٢٠٠٧(ولقد بلغت جملة مشروعات ھذا المحور لالعوام (
كاالتى–

 ٦٣) مشروعا٢٤٣(م ٢٠٠٧للعام %
٢٠٠٨مقارنة بمشروعات العام 

مشروعا ١٦٥(م  ٢٠٠٨للعام (
%٦٣نسبة تنفیذ بلغت 

 روعا٢١٢(م ٢٠٠٩للعام (
٦٢%

):٢٠٠٩-٢٠٠٧(اداء محور المعلوماتیة لالعوام 

) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(االولى  
:خالل تنفیذ عدد من المشروعات ابرزھا


:اشراف المركز القومى للمعلومات متمثلة فى االتى

تركیب الشبكات

تفعیل البرید االلكترونى



تصمیم المواقع الخاصة بھا على االنترنت


ن والبرامج  

المتخصصة لالدارات


للمعلومات

اضافة المكتبة االفتراضیة بموقع شبكة الجامعات السودانیة


امت وزار    ةق

:الخارجیة

بتبادل الفرص التجاریة

 وایجاد العمالء لكل السلع


.الفرص التجارى للصادرات السودانیة

         ات فقد    اما فى مجال حق وحریة المواطن فى استخدام لوم لمع نة ا تقا

.المعلومات للجمیع بسھولة ویسر

)٢٠٠٩-٢٠٠٧ (
بالوزارات القومیة والوالیات



٥٣بمتوسط نسبة اداء ) مشروعا١٥٢(م ٢٠٠٧ %
٢٠٠٨مقارنة بمشروعات العام 

مشروعا٢٨٧(م ٢٠٠٨ (
٥١%

 مشروعا٢٧٥(م ٢٠٠٩للعام (
٥٥%

االنجازات الت .وحلول السالم 
-

یم وكتابھ الكر  ییحمل ولو ذرة بناء فى جوفھ واهللا العظ       
) (س امن بالدنا    یم ان مسنا او ینفسھ ان   

عظ    . یتر ل اهللا ا أل  یاس
لكم اال         عض شئ عن ت ئق واخبرتكم ب قا لح تم بعد من ا لك ة دى الخفوقد م

تم ثمار 
ادة ی

قائد المسیرة المغوار معالى الریس عمر البشیر وسیر سیر یا بشیر ونحن      
م

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھلةاالمانة وادو الرسا

اعلم      نت  ولقد ك
اكون اول      نفسى انھم رجال المرحلة      وف  لس ننى  وا

یوكاننى كنت اقرأ الغ    فھم االحق بھ  

ھم فوز ةمسة عشر واالستاذة سعاد الفاتح وخ   
ھموب



-
ى فرز االصوات فث الزالت المفوضیة تعمل على قدم وساق یة حیللجمھور

ةیفوض
ماجزء منھوتاریخ یا بلد واعتز اننى سودانى -السودان

ذلك عندما رة الثالثة واالخ و

ام       الحقائق اسة و االت حس زات فى مج واالنجا
لتى ظلت بلدنا الحب ا

٢١
الماضیة

وشكرا لكم

أحمد المعتصم محمد احمد


