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اختتام المؤتمر بعد طرح 177 مشروعاً تنموياً واستثمارياً

التزامات تجاوزت الـ 3.5 مليارات دوالرإلعادة إعمار شرق السودان
رئيـس البنك اإلسـامي للتنميـة: المبادرة الكويتية سـتكون حافـزًا لجميع الـدول العربية واإلسـامية للمسـارعة بمد يـد العون

 أسامة أبوالسعود ـ بيان عاكوم
اختتم املؤمتر الدولي للمانحني 
واملس���تثمرين لشرق السودان 
اعماله ظهر امس بتعهدات دولية 
بتوفير 3.5 مليارات دوالر العادة 
اعمار ش���رق الس���ودان وضخ 
اس���تثمارات متعددة في البنى 
التنموية  التحتية واملش���اريع 
لتطوي���ر تلك املنطق���ة الغنية 
بثرواتها الطبيعية واالشد فقرا 

في الواقع احلالي.
والقى نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح كلمة شكر خاللها 
الكويتي والس���وداني  الوفدين 
على ما ب���ذاله من جهود كبيرة 
في االعداد والترتيب لهذا املؤمتر 
الدولي وم���ا متخفض عنه من 
توصيات واس���تثمارات العمار 

شرق السودان.
واعلن د.الصباح انه سيقوم 
ش���خصيا بزيارة الى السودان 
لوضع االطر التي سيتم من خاللها 
تنفيذ هذه التعهدات الدولية على 

ارض الواقع.
وتاب���ع د.الصب���اح قائ���ال: 
وسأقوم شخصيا بزيارة الشقائنا 
في السودان في القريب العاجل 
وس���نوقع على مشروع سدين 
الذي سيتكلف قرابة 80 مليون 

دوالر.
وم���ن جانبه تال مستش���ار 
الرئي���س الس���وداني مصطفى 
عثمان اسماعيل البيان اخلتامي 
للمؤمتر مشيرا الى اجتماع ملمثلي 
جهات القط���اع اخلاص في مقر 
غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
واجتماع آخر ملمثلي املنظمات غير 
احلكومية مت عقده في مقر الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية، كما 
صاحب املؤمتر معرض النشطة 
التمويل  عدد م���ن مؤسس���ات 
االمنائ���ي واجلمعيات اخليرية 

ومنظمات املجتمع املدني.
واعلن البي���ان انه مت تقدمي 
املشاريع التنموية واالستثمارية 
املانح���ني  عل���ى  املعروض���ة 
واملستثمرين والتي بلغ عددها 
149 مشروعا تنمويا بقيمة تقارب 
2.2 ملي���ار دوالر ف���ي قطاعات 
الس���الم واالمن ومكافحة  دعم 
الفقر والبن���ى التحتية وتنمية 
الى  البشرية، باالضافة  املوارد 
28 مش���روعا اس���تثماريا تقدر 
قيمتها بنحو 2 مليار دوالر في 
قطاعات الزراعة والثروة السمكية 
والسياحة والصناعة واالستثمار 

العقاري.
ان املؤمتر  البي���ان  واعل���ن 
متخض عن االعالن عن تعهدات 
بتوفي���ر مبلغ يفوق 3 مليارات 

دوالر، واش���ار الى ان املنظمات 
امللتقى  اخلليجية املشاركة في 
قررت انش���اء صندوق للعمل 
الس���ودان  اخليري في ش���رق 
برأسمال قدره 100 مليون دوالر، 
كما قامت املنظمات غير احلكومية 
املشاركة بتغطية هذا املبلغ وقد 
اتفق املؤمترون على اهمية النظر 
في انش���اء آلية ملتابعة وتنفيذ 
القرارات التي خرج بها املؤمتر 
وكذلك متابع���ة اخبار ونوعية 
املشاركات االضافية والتي سيعلن 

عنها الحقا.

الجلسة الختامية

وكان���ت اجللس���ة اخلتامية 
للمؤمتر شهدت عددا من الكلمات 
البنك  املهمة منها كلمة لرئيس 
االسالمي للتنمية د.احمد محمد 
علي، ش���كر فيها الكويت قيادة 
وشعبا على استضافة املؤمتر.

وأش���اد مبب���ادرة »الكويت 
الكويتي  بإنش���اء الصن���دوق 
العربية  للتنمية االقتصادي���ة 
في عام 1961 ف���ي مجال العون 
االمنائي العربي والدولي. وجهود 
الكويت االمنائي���ة ال تقف عند 
العون الرسمي احلكومي، بل ان 
اجلمعيات واملؤسسات االهلية 

قامت وتقوم بالنشاط االمنائي 
واخليري في جميع أنحاء العالم«، 
واشار الى ان هذا املؤمتر »لشرق 
السودان« حظي بالرعاية والدعم 
من جميع القطاعات الثالثة في 
الكويت: القطاع احلكومي ممثال 
في رعاية صاحب السمو األمير 
وجميع االجهزة احلكومية، ومن 
القطاع اخلاص ممثال في غرفة 
لتجارة والصناعة. كما ان القطاع 
اخليري هب للقيام بدوره في دعم 

أهلنا في شرق السودان.
وش���دد د.علي على ان هذه 
املبادرة من أهل الكويت جميعا 
س���تكون حافزا جلميع االقطار 
العربية واالسالمية للمسارعة 
في تقدمي العون واملساندة لشرق 
السودان، بل وللس���ودان بكل 
أرجائه ومناطقه للمحافظة على 

وحدة السودان شعبا وأرضا.
وأش���ار الى قيام مجموعة 
البن���ك االس���المي للتنمي���ة 
بتمويل عش���رات املشروعات 
التجارية  احليوية والعمليات 
في الس���ودان، مبا يناهز 2.6 
مليار دوالر ، ش���ملت عمليات 
متوي���ل وائتم���ان ال���واردات 
والصادرات وضمان االستثمار 
ومتويل مش���روعات تنموية 

العام  واس���تثمارية للقطاعني 
واخلاص في مجاالت الصناعة 
والكهرباء واالتصاالت، والري، 
والزراع���ة واملياه، مع التركيز 
على التعليم والصحة، باالضافة 
الى املس���اعدات الفنية إلعداد 
الدراسات وللبناء املؤسسي لعدد 
من اجلهات العاملة في مجاالت 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في جمهورية السودان.
وأوض���ح ان���ه بالرغ���م من 
اخليرات واملوارد الطبيعية التي 
تزخر بها مناطق شرق السودان، 
إال انه لالسف الشديد فإن ظروفا 
بيئية وطبيعية أحالت هذا اجلزء 
أكثر  من السودان فصيرته من 
املناطق فقرا وأكثرها حاجة للدعم 

واملساندة والتدخل السريع.
وأكد ان مش���اريع البنك في 
شرق السودان شملت املساهمة 
في تشييد مطار بورت سودان 
وحصاد املياه بالقضارف ومحطة 
مياه مدينة القضارف ومستشفى 
كسال وخط متويل للبنك الزراعي 
السوداني ومدارس بالقضارف 
وكس���ال، مبجموع يناهز 115.4 
مليون دوالر. كما تستفيد واليات 
شرق السودان من مشاريع على 
املس���توى الوطني عل���ى غرار 

مش���روع التمويل الدقيق الذي 
البنك االسالمي للتنمية  ميوله 
بالتعاون مع بنك السودان مببلغ 

15 مليون دوالر.

250 مليون دوالر

وأعل���ن د.عل���ي ان البن���ك 
االسالمي للتنمية ينوي االستمرار 
في هذا االجتاه في مناطق شرق 
الس���ودان، ب���ل وتطوير عمله 
بوتيرة أسرع. وسيتم بإذن اهلل 
حشد جميع آليات مجموعة البنك 
لدعم مشاريع االمناء في واليات 
شرق السودان مبا ال يقل عن 250 
مليون دوالر. تلكم هي املساهمة 
املتوقعة من صندوق التضامن 
االس���المي للتنمية والبرنامج 
اخلاص لتنمي���ة أفريقيا، وهما 
منبثق���ان من القمة االس���المية 

االستثنائية مبكة املكرمة.
من جهته، أكد وزير التعاون 
الدولي السوداني د.جالل الدقير 
على ش���كر املس���اهمني السيما 
الكويت مستضيفة املؤمتر وقال: 
جئنا الى ارض الكويت على قدر 
الوفاء واملؤازرة إذ ما فتئت الكويت 
منذ استقاللها واستقاللنا شريكا 
مميزا في مسيرتنا التنموية وما 
من صرح تنموي سما في بالدنا 

إال وللكويت فيه يد، وحيا الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا.

وأضاف لقد رأيتم س���ادتي 
وسمعتم ان دماءنا سالت دهرا 
عزي���زا ولكننا تذكرن���ا القربى 
ففاضت دموعنا وآلينا على أنفسنا 
ان نعلي راية السالم وندك معاقل 
احلروب ونزيل الى األبد أسباب 
التفرق والشتات وننصرف الى 
البن���اء والتعمير، كان  معركة 
ذلك بع���ون اهلل وبعونكم انتم 
في كل الدول العربية واإلسالمية 
الدول والشعوب  الشقيقة وكل 
التي ساندت ودعمت  الصديقة 

وآزرت.
واش���ار الى ان ه���ذا املؤمتر 
الرائ���ع في إع���داده العظيم في 
عطائه سيظل تاجا فوق رأسنا 
وجاذبا لنا نح���و غايات تنفع 
الناس، وه���ذا املال الكرمي الذي 
بذلتموه بال أذى هو مال مبارك 

بإذن اهلل.
وحيا كل احلكومات الشقيقة 
النداء  التي لب���ت  والصديق���ة 
والتحية والعرفان لكل املؤسسات 
الدولي���ة واإلقليمية واملنظمات 
غير احلكومية األهلية والتحية 
واالمتن���ان للذي���ن س���اندونا 

وآزرونا.

المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان في الكويت

وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح خالل اجللسة اخلتامية ملؤمتر املانحني إلعمار شرق السودان   )محمد ماهر(

املدير العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربي عبدالوهاب البدر ومستشار الرئيس السوداني د.مصطفى اسماعيل خالل املؤمتر الصحافي امس   )محمد ماهر(

اإلعام السوداني يشيد بالنجاح الباهر 
لمؤتمر المانحين والمستثمرين

الخالد: مؤتمر شرق السودان حقق 
أهدافه التي عقد من أجلها

اخلرطومـ  كونا: أجمعت وسائل االعالم السودانية أمس على النجاح الباهر 
الذي حققه املؤمتر الدولي للمانحني واملستثمرين لشرق السودان الذي اختتم 

اعماله أمس بعد ان حقق قيمة مساعدات بلغت 547،3 مليار دوالر.
وتصدرت النشرات االخبارية في القنوات واالذاعات الرسمية واخلاصة 
ــودان والصحف الصادرة االشادات الواسعة بنجاح الكويت في تنظيم  بالس
املؤمتر وحشد حضور دولي واسع دلل على حرص الكويت الشقيقة ملساعدة 
ــودان.وقالت الفضائية السودانية الرسمية في تقرير مطول عن املؤمتر  الس
ان الكويت التي كانت االولى في اجناز مشروعات تنموية عمالقة بالسودان 
واصلت ريادتها بكل محبة وخير في استضافة املؤمتر وتقدمي دعم كبير بلغ 

نصف مليار دوالر لصالح اقليم شرق السودان.
ــت املعروفة على امتداد العالم  ــت ان ذلك ليس بغريب على الكوي واضاف

باياديها البيضاء في خدمة االنسانية جمعاء.
ــودانية في نشراتها تقريرا مطوال عن افتتاح  من جانبها بثت االذاعة الس
ــمو االمير  ــامية لصاحب الس املؤمتر ونتائجه االولية وامتدحت الرعاية الس
الشيخ صباح االحمد وكذلك املجهود اجلبار الذي قام به الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية في الترتيب واالعداد للمؤمتر.
ــان احلزب احلكم بالسودان  ــمية الناطقة بلس اما صحيفة »الرائد« الرس
ــارك في املؤمتر »كان  ــر محجوب املش ــب رئيس حتريرها د.كتور ياس فكت
ــوداني اال ان يشكر بحرارة الكويت  جناحا منقطع النظير وليس امام كل س

قيادة وشعبا على هذا العمل الكبير«.
من جانبها صدرت صحيفة »اخبار اليوم« احدى كبرى الصحف السودانية 
صفحتها االولى بعنوان »جناح باهر ملؤمتر الشرق والكويت تتبرع بنصف 
مليار دوالر« وجاء العنوان الرئيس لصحيفة »االهرام اليوم« السودانية »مؤمتر 

الكويت لدعم الشرق يحصد ملياري دوالر في اليوم االول«.

الكويت  أك����د رئي����س وف����د 
الدول����ي للمانحني  الى املؤمت����ر 
واملس����تثمرين لش����رق السودان 
الشيخ علي اخلالد ان املؤمتر كان 
ناجحا وحقق االه����داف جميعها 
التي عق���د م����ن أجله���ا.وق����ال 
ان املؤمتر  ل� »كون����ا«  اخل��ال���د 
الذي اختتم امس »حقق جناحه من 
خالل املشاركة الواسعة من الدول 
واملنظمات االقليمية والدولية ومن 
خالل املساهمات املالية التي بلغ 
اجماليها 3.547 مليارات دوالر«.
واوض����ح ان الدعم املق����دم يأتي 
كالتزام من الدول واملنظمات بدعم 

املشروعات التنموية واحلد من الفقر وبناء اخلدمات االساسية وتنفيذ 
مشاريع املوارد البشرية واالستثمارية في تلك املنطقة.وذكر أن املؤمتر 
جاء وس����ط اهتمام ومشاركة دولية واس����عة من قبل الدول واملنظمات 
والصناديق التنموية و»وهو ما سينعكس على اقامة املشروعات التنموية 
الالزمة في شرق السودان واملساهمة أيضا بدعم استقراره«.وأشار إلى 
م����ا توليه الكويت من اهتمام كبير في املس����اهمة بتحقيق التنمية في 
السودان، مستذكرا االهتمام الكبير الذي أواله صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية والصندوق 

الكويتي للتنمية إلجناح املؤمتر وحتقيق أهدافه.

الصندوق السعودي للتنمية يشجع 
القطاع الخاص ويساهم بـ 130 مليون ريال 

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة
عرض خرائط االستخدامات المثلى ألراضي السودان

اعتبر نائب الرئيس والعضو املنتدب للصندوق 
السعودي للتنمية يوسف البسام ان التحدي الراهن 
الذي يواجه السودان حكومة وشعبا يتمثل في التمكن 
من اعادة البناء وحتقيق الس����الم بشكل ميكنه من 
االس����تفادة القصوى من االمكانيات واملوارد املتاحة 
لديه ف����ي كل املناطق، ويأتي ذل����ك من خالل العمل 
عل����ى زرع الثقة لدى رجال االعمال لالس����تثمار في 
البالد، .واكد ان مش����اركة اململكة في مؤمتر املانحني 
لشرق السودان تنبع من القناعة التامة بأهمية هذا 
املؤمتر في مجال التنمية االقتصادية وفرصة سانحة 
للمستثمرين في قطاعات مختلفة، اذ نأمل كما يأمل 
اجلميع ان ميثل املؤمتر االنطالقة الكبرى ملش����اريع 
االعمار والتنمية بشرق السودان بهدف حتقيق االمن 
واالس����تقرار في تلك املنطقة.واشار الى ان حكومة 
اململكة العربية السعودية قد بدأت بالفعل باملساهمة 
في تنمية شرق الس����ودان في وقت سابق من خالل 

مش����اريع متعددة منها مشروع مطار بورت سودان 
ومشروع طريق هيا � كسال مببلغ اجمالي قدره 130 
مليون ريال سعودي، واشار الى ان حكومة اململكة 
قد قدمت حلكومة الس����ودان ع����ن طريق الصندوق 
السعودي للتنمية حتى اآلن مبلغا بحدود 2334 مليون 
ريال على هيئة منح وقروض ميسرة للمساهمة في 
العديد من املشاريع االمنائية ضمن قطاعات التنمية 
املختلفة، باالضافة الى متوي����ل وضمان الصادرات 
السعودية الى الس����ودان والتي ترتبط باحتياجات 
القطاع اخلاص واملشاريع االمنائية جتاوزت قيمتها 
1500 مليون ريال.واعلن انه وتأكيدا الستمرار دعم 
اململكة لبرامج التنمية في السودان سيقوم وفد من 
الصندوق السعودي للتنمية بزيارة السودان بهدف 
تقييم مشروع مجمع سدي اعالي عطبره وستيت في 
شرق السودان، كما ان الصندوق السعودي للتنمية 

سيقوم بدراسة املشاريع املقدمة في هذا املؤمتر .

حتدث األمني الع���ام جلامعة الدول العربية عن 
دور جامعة الدول العربية ومنظماتها املتخصصة 
في التنمية في الس���ودان، وأوجز شارحا املشروع 
الذي نفذه املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة 
واألراضي القاحلة »أكساد« وموضوعه »إعداد خرائط 
االستخدامات املثلى لألراضي في السودان« والذي 
انتهت مرحلته األولى حول شرق السودان وغطت 53 
مليون هكتار وشملت واليات البحر األحمر وكسال 
والقضارف.ونتائج الدراس���ة معروضة في ثالثة 
مجلدات في نحو 1380 صفحة مجلدها األول حول 
السودان الدولة وجغرافيتها الطبيعية واالقتصادية 

وخطط التنمية.
ومجلدها الثاني حول املوارد الطبيعية من ترب، 
وتدهور أراضي وموارد املياه السطحية واملياه اجلوفية 
واملراعي والغطاء النباتي الطبيعي واالنتاج النباتي 
والثروة احليوانية واجلوانب االقتصادية واالجتماعية.
اما مجلدها الثالث فيدور حول االستخدامات احلالية 
لألراضي وفي الواليات الثالثة.وقدم ألمانة املؤمتر عددًا 
من النسخ من هذه الدراسة في صور DVD مع استعداد 
ال� »أكس����اد« لتقدمي عدد من النسخ للهيئات والدول 
وتقدمي املعلومات واملعارف املتوافرة لدى »أكساد« 

خلدمة التنمية واملستثمرين في شرق السودان.

مستشار الرئيس السوداني: المؤتمر كان ناجحًا بكل المقاييس وهناك لجنة خماسية لمتابعة المقررات

البدر: المؤتمر خرج بنتائج ممتازة ونجاحه في اتساع المشاركة
قال املدير الع���ام للصندوق 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العرب���ي عبدالوه���اب البدر في 
مؤمتر صحافي مبناسبة اختتام 
اعم���ال املؤمتر الدولي للمانحني 
واملستثمرين في شرق السودان،  
ان املؤمت���ر حق���ق جناحه عبر 
املشاركة الواسعة فيه حيث بلغ 
عدد مشاركة الدول فيه 42 دولة 
و30 منظمة رسمية و78 منظمة 

اهلية.
 وأش���ار البدر الى ان املؤمتر 
»خرج بنتائج ممتازة« من خالل 
الدول  التي قدمتها  املس���اهمات 
واملنظمات متمنيا أن تساهم املبالغ 
وااللتزامات املالية بتحقيق التنمية 

ملنطقة شرق السودان.
م���ن جهت���ه أكد مستش���ار 
الس���وداني د.مصطفى  الرئيس 
عثم���ان اس���ماعيل ان املؤمت���ر 
الدولي للمانحني واملس���تثمرين 
الس���ودان »كان ناجحا  لشرقي 
بكل املقاييس« من خالل املشاركة 
الواس���عة من الدول واملنظمات 

االقليمية واالهلية فيه.
وقال املستشار اسماعيل في 
املؤمت���ر الصحافي ف���ي اختتام 
فعالي���ات املؤمت���ر ان  حج���م 
التي  املس���اهمات وااللتزام���ات 
قدمها املش���اركون بلغت 3.547 
مليارات دوالر« ما يعني حتقيق 
املؤمتر الهدافه املرصودة« مشيدا 
الكويت مببلغ 500  مبس���اهمة 
مليون دوالر لدعم منطقة شرقي 

السودان.
ون���وه مبش���اركات بع���ض 

املنظمات التنموية العربية كالبنك 
االس���المي للتنمية مببلغ 250 
مليون دوالر والصندوق العربي 
لالمناء االقتصادي واالجتماعي 
مببلغ 210 ماليني دوالر وصندوق 
اعمار الشرق مببلغ 250 مليون 
دوالر اضافة الى املنظمات اخليرية 
والتطوعية التي قدمت نحو 100 

مليون دوالر.
وأوضح أن هناك آلية سيتم 
وضعها للتأكد من متابعة التزامات 
الدول في تقدمي مس���اهماتها من 

خ���الل جلن���ة خماس���ية تضم 
الكويت���ي للتنمية  الصن���دوق 
العربي وصندوق  والصن���دوق 
شرق الس���ودان واالمم املتحدة 
والبنك االسالمي للتنمية لتشرف 

على تنفيذ هذه االلتزامات.
وقال ان هذا املؤمتر لن يكون 
االخير و»امنا سيتم عقد مؤمتر 
آخر عن االس���تثمار في ش���رق 
السودان« دون أن يحدد موعدا له 
مشيرا من جانب آخر الى ان بالده 
ستصدر قانونا جديدا لالستثمار 

حتدد فيه اآلليات واجلهات التي 
يتعامل معها لتشجيع املستثمرين 
وحتسني البيئة االستثمارية في 

بالده.
وأعرب عن ش���كره لصاحب 
الش���يخ صباح  الس���مو األمير 
االحمد على رعايته للمؤمتر وعلى 
املشاركة الكويتية عالية املستوى 
من قبل املنظمات الرسمية واالهلية 
والى الصندوق الكويتي للتنمية 
على تنظيمه للمؤمتر وخروجه 

بالشكل الناجح.

واكد ان املؤمتر ناجح وخرج 
بالتزامات لتنمية شرق السودان، 
مشيرا الى ان امللتزمني هم االكثر 

وفاء والتزاما مبا وعدوا به.
وبني اسماعيل ان هناك جلنة 
خماسية تضم الصندوق الكويتي 
والعربي وصندوق شرق السودان، 
واالمم املتحدة والبنك االسالمي 
ملتابعة آلية تنفيذ املشاريع، مشيرا 
الى ان هناك اقتراحا النشاء وحدة 
اللجنة  للمتابعة والتنسيق مع 

اخلماسية.

الشيخ علي اخلالد


