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بسم اهللا الرحمن الرحیم 
Good Morning Your Excellencies
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بسم اهللا الرحمن الرحیم 
في اطار الجھود المبذولة من منظمة التفاؤل واالمل للتنمیة             •
المستدامة لخدمة االنسان واالسرة السودانیة عامة وخدمة      

خاصة فأننا یسرنا ان نشارككم جھودكم          تھواسرالمعاق  نساناال
المباركة فى ھذا المضمار ونضع ھذه المبادرة والجھد     

المتواضع بین ایدیكم الكریمة املین ان تلقى منكم العنایة              
والرعایة لتترجم الى انجازات وواقع ملموس لتنضم الى سلسلة             

االنجازات التى عودتمونا علیھا فى ھذا العھد المیمون الذى            
تفرد بانجازت یسبقھا اإلعجاز عھد مثمر مبارك نحمد اهللا ان       

.سخرنا لنكون من ضمن منظومتھ وفعالیاتھ          
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ف المعاناة   یة مخاطبة وتخف    یاھمعلینا   و ال یخفي علي الجمیع     
ات واثار مرض نقص المناعة    ی تحملوا تبع    نیعلى المرضى الذ 

كما ال یخفى علینا      ) ای ا وعالم  ی محل-ف االثار یالرغبة فى تخف  (
اكثر   نی المصاب  مما جعل  ت على المرضى األحداث التي مر  

الحوجة   (شھم ی سبل ع وتطویر  والمساندة  للدعمحوجة   الناس 
كما ال یخفى علینا ذلك الدعم السخى        )ر سبل الدعمیلدعم وتطو    

العمالقة متمثلة فى شخصكم      والتى وفرتھ الینا حكومتنا الرشیدة         
ة متمثلة فى    یة والعالم   یر حكوم  یوالمنظمات الغ   )ٍسناب (الكریم 

ات والفند فى ھذا المجال اذا      ی توفر االمكان  (م یھذا الحضور الكر 
فاللھم تقبل صالح االعمال       ) ریتوفرت الدراسة المقنعة للتطو   
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: اضالع ھذا المثلث الثالثة   اذا نظرنا الى  

. ایا وعالم   ی محل-ف االثار یالرغبة فى تخف   -1
. ر سبل الدعمی الحوجة لدعم وتطو      -2
ة فى ھذا المجال اذا     یات والمساعدات السخ    ی توفر االمكان   -3

.ریتوفرت الدراسة واالسباب المقنعة للتطو     
فإننا نجد ان الطریق ممھد لنضع جھدنا المتواضع بین ایدیكم             

وكلنا ثقة بانھ لسوف یجد منكم القبول والمباركة فنحن شركاكم             
ھذا العمل العمالق  فى  فى الرؤیة والرسالة    
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وھو من احب االعمال الى اهللا ورسولھ اال وھو عمل  
كما عرفھا لنا عمالقا التنمیة  المستدامةالخیر فالتنمیة  

معالى الرئیس عمر البشیرومعالى النائب الشیخ على   
عثمان محمد طھ ھى عمل الخیر وھى صدقة جاریة  

صدقة اعمال لخیرقمت بھ حتى اذا اخذت اجر    (
ھ اال احد الثالث   یفتصحبنا فى یوم ال صاحب  )علیھ

.فاللھم اجعلھا فى میزان أعمالكم واعمالنا امین  
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• تسعى دوما منظمة التفأول واالمل للتنمیة المستدامة الى          
المبادرة والرغبة فى المشاركة فى تطویر ودفع عجلة التنمیة           

بقدسیة ھذا العمل فإننا ندفع ادناه مجموعة          االمستدامة وایمان   
من االقتراحات لفتح الشھیة وھىملخص فحوى استنباط         

نوعیة المشاریع التى یمكن ان ان تنفذ اذا وقع علینا االختیار                
. والتكلیف المبارك   

• ال یخفى على الجمیع تلك القفزات العمالقة التى تجرى فى          
عالم التنمیة المستدمة فى انحاء اللعالم وكیف قد تفنن العلماء                 

والمبادرون العالمیین     
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)التنمیة المستدامة  (فى تولیف االبداع لخدمة ھذا لقطاع       
ولحسن الحظ فإن الركب لم یفتنا حیث اننى ومنظمتنا ما   

زلنا نواكبھم ونتدثر بدثارھم فى ھذا المضمار طیلة   
العشرین سنة الماضیة ونرید ان نشارككم حصیلة  

من ھذه . االبداعات التى تمكنا من تحصیلھا عبر السنین 
االبداعات الخالقة تطویروتوطید وانشاء وتثبیت ما  

یعرف بالشراكة بین القطاع الخاص والعام  
Public & Private PartnerٍٍٍShip(PPP)
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ھذا الشراكة تعتبر من اقوى القواعد التى تنطلق منھا        
المشاریع العمالقة التى تعتبر احد مفعالت مثلث التنمیة           

لقد نجحت ھذا العالقة فى كثیر من دول العالم         . المستدامة
ومن البحوثات التى اجریت فى افریقیا          . وفشلت فى اخرى   

والدول النامیة وجدنا ان ھناك ثغرات ولحسن الحظ انا            
االن اعمل على تطویرنمط جدید     

(Model)
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منظمات المجتمع المدنى وھو  –وباضافة جسد مھم الى ھذه الشراكة    
الضلع الثالث لمثلث التنمیة المستدامة لتصبح الشراكة على النحو  

:التالى
القطاع العام-1
القطاع الخاص  -2
منظمات المجتمع المدنى  -3

الشراكة ما بین القطاع العام والخاص ومنظمات -لتصبح العالقة  
-المجتمع المدنى

Public, Private & NGO Partnership (PP-NGO-P)
in lieu of Public & Private Partner Ship (PPP)
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وھو ما تناولھ المحور الرابع لالقتصاد المعرفى اال انھ لم یاتى             
ما اطرحھ علیكم    . بما اقدمھ وطرح الحلول فى نفس المبادرة      

االن لسوف یعتبر ثورة فى مجال التنمیة المستدامة وكیف ھذا          
منظمات المجتمع المدنى سوف یسد الثغرات فى      -الضلع الثالث   

ھذه الشراكة عند محاولة تفعیلھا فى مناطق مازالت فى خضم            
. مسیرتھا التنمویة ولم تكتمل حلقة تنمیتھا           

الضلع االول من مثلث التنمیة      (ھدفنا مشاركتكم انتم كقطاع عام       
ممن –المنظمات الغیر طوعیة العالمیة ومحلیة           -المستدامة 

)وبمشاركة سناب  -یملكون السند والدعم المالى      
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ونحن بمحورین او بالضلعین االخرین         
وھى شركتى وھى تحت   -شركتى شركة التسمینیز العالمیة    

. الضلع الثانى  -من القطاع الخاص  -االنشاء 
منظمات    -منظمتنا منظمة التفاؤل واالمل للتنمیة المستدامة             

. الضلع الثالث -المجتمع المدنى  
وھكذا یكتمل مثلث التنمیة المستدامة        

-التسلیم  -التنفیذ  -التورید -التصمیم   -التمویل    -الدعم  -التخطیط   
او  ) أنتم (القطاع العام -اعادة المشروع للمالك    -التشغیل  

للغرض الذى انشى لھ المشروع 
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مایمیز ھذه العالقة ھو أن الداعم یعتبر شریك ومالك نھائى ولسوف 
المشروع فى -یؤول الیھ  او للغرض الذى انشى من أجلھ المشروع
فیا لھ من  -النھایة بما فیھ من المعرفة والتقنیة التقنیة واالداریة    

.مكسب
الفكرة ھى أن فى كل المقترحات التالیة لسوف تقوم الیة التنفیذ           

(Mechanism)
: على النحو التالى     

انتم  -)الشراكة الذكیة(التمویل   
-منظمة التفاؤل واالمل للتنمیة المستدامة        (التدریب والتاھیل   

)منظمات المجتمع المدنى     
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وھى شركتى وھى -شركة التسمینیز العالمیة (التمكین
)القطاع الخاص   -شركة تحت االنشاء 

المتكامل (حیث لدیھا تقنیة حدیثة او بما یعرف بالسوق 
اال وھو ان الشركة لسوف تقوم  باستعمال   )  المجال–

-تقنیتھا الحدیثة بتطویر االعمال وحاضنات االعمال 
وبمساندة منظمة التفاؤل -مرفق خطة عمل متكاملة

واالمل للتنمیة المستدامة بانشاء سوق متكامل لكل مجال  
او بما یعرف بحلقة انتاج كاملة 
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فى كل المجاالت من تجارة لصناعات حرفیة ولسوف  
100یكون ھذا المشروع مشروع تجریبىة بطاقة   

شخص لتأھیلھم وتمكینھم وتملیكھم وسوف تكون فترة  
المشروع ثالثة سنوات ھى فترة االسترجاع بتوفیقة   

انشاء حاضنة اخرى بعد مرور نصف المدة بعد    
ونجاح عملى+   استرجاع  -تحقیق نسبة نجاح مناسبة 
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أعاله وھى عبارة عن حلقة متصلة تنتھى باعادة  
انھا وقفة –المصلحة لكم ومن ثم تبدأ حلقة جدیدة أخرى       

للتأمل وللنظر من خرج الى ھذه الدنیا اوال؟ الدجاجة او      
اشكركم على منحى المبادرة بالدعابة  .. . . البیضة؟

فالمعنى عمیق والمدلول اكبر وأعظم فاللھم مكنا ووفقنا  
یا رب العالمین
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With my sincere thanks and gratefulness for your
kind listening to the presentation and for your Right
Choice to allow us to be your Partners in this great
Humanitarian work

Thank You

Ahmed EL-Mutasim Mohammed Ahmed
The Chairman
Optimistic Hope NGO For Sustainable Development
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