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 ده ممثلي السلطات بوالية البحر األحمرالسا

 طوكر السيد/معتمد

 السيد / مدير ادارة التخطيط االستراتيجي بوزارة التعاون الدولي

 السيد/وزير الرعايه االجتماعيه

السيد/ عبد القادر عمر ٬ رئيس جمعية أبو هدية لتنمية المرأة و 
  المجتمع

 المرأة و المجتمع السيده/ ممثل نساء جمعية أبو هدية لتنمية

 

  الضيوف الكرام
  السيدات و السادة

 صباح الخير
 

اليوم احتفاءا أتواجد بينكم هنا في هذا  إنه لمن دواعي سروري أن
مشروع " تشييد مركز طوكر للتدريب المهني للسيدات بمحلية كتمال با

أود أن  . والممول من حكومة اليابان طوكر بوالية البحر األحمر"
كامل احترامي الهل عن لحسن استقبالكم و ق تقديريأعرب عن عمي

اصحاب الصلة بالمشروع, السيما جمعية أرحب بكل  جميعا كما  طوكر
 اكمال المشروع بهدفلتمكنها من  لتنمية المرأة والمجتمع ةأبوهدي

 هانجيحتتزويد النساء بالمهارات والمعارف العملية المهنية التي 
رس من العام المنصرم, كنت قد في الرابع والعشرون من شهر ما
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لتنمية  ةأبوهديرئيس جمعية التقيت بالسيد عبد القادر عمر أوهاج 
لبناء هذا المركز.  ةمع حيث تم التوقيع علي عقد المنحالمرأة والمجت

 ,بحضور السيد مصطفي الرضي أحمدكان ذلك بمقر اقامتي بالخرطوم 
  .ةالصناعي ةلتلمذااألمين العام للمجلس األعلي للتدريب المهني و

أن أكون جزءا أصيال من انشاء مركز ¸ألولي بالنسبة ليالمرة ا هذه ان
حوا لهذا  اسم .بدء وحتي لحظة اكتمال المشروعمنذ ال ةلتدريب المرأ

  في هذا اليوم . هذا الحدثة بلي أن اشارككم سعادتي الغامر
قد قامت  لتنمية المرأة والمجتمع ةأبوهدي جمعيةأن  ف¸ومما يجدر ذكره 

ديم النور   بمدرسة األساس ةفيذ مشروع تحسين البيئة التعليميبتن
بمدينة بورتسودان بنجاح . وقد تم ذلك عبر تمويل من حكومة جنوب  

 .2012اليابان حيث تم تسليم المشروع في شهر نوفمبر من العام 
وانني لفي غاية السعادة لمعرفتي بأن المدرسة التزال تعمل بذات 

 ة.تشكل بيئة تعليمية طيب تزالوال  الكفاءة
 . تدريب الرجال والنساء معالوما عظيم االهتمام أولت داليابان إن 

غير أن مرتكز  ةفاليابان دولة ال تملك مقدارا هائال من الموارد الطبيعي
مصادرها جميعا هو االنسان.  ان التعليم والعمل الدؤوب هما مفتاحي 

 ابان بها لحقابان بعد الدمار الذي يلمتسارع للالنمو االقتصادي ا
. لذلك فالشعب الياباني سعيد وفخور بأن يمنح  ةالحرب العالمية الثاني

هذه الفرصة التعليمية في تقديم الفرصة لمساعدة الناس هنا في طوكر 
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التنمية االجتماعية من أجل التي يمنحها هذا المركز للنساء  ةالثمين
  ية.واالقتصاد

 

 بيئة تعزيزأهل طوكر ببان التزام  تامة نني لعلي ثقةذلك, فاومع 
لتمويل هذا  مهلطلب ةلالستجابهو ما دعي سفارة اليابان  التدريب

. أود أن أعبر عن امتناني لكل أصحاب الشأن الذين بذلوا المشروع
   .جهودا ال تكل من أجل اكمال هذا المشروع

هو احدي لقدرات األساسية و بناء ا البشريةإن تأمين اإلحتياجات 
مساعدات التنمية اليابانية للسودان. و اليابان تؤمن أن التدريب  ركائز

المهني يوفر للناس فرصا لتحسين سبل العيش و لتنمية الموارد 
 البشرية في آن معا.

 3و يهدف هذا المشروع إلى توفير أدوات و تدريب للسيدات في 
كذلك الخياطة و  مجاالت و هى : إنتاج الغذاء٬ صناعة الخبز٬ و

لديها القدرة على تنشيط  3المشغوالت اليدوية. و هذه المجاالت ال 
 السوق المحلي و تحسين مستوى المعيشة.

 

ن في هذه والتي طالما ذكرها السكان المحلي و احدى القضايا الرئيسية
المنطقة من السودان هى التقلبات الحادة في أسعار المنتجات المحلية 

 ذيالتدريب ال الي جانب ةالخبرتساعد حن نأمل أن في السوق. و ن
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المركز في مجال إنتاج الغذاء على استقرار هذه األسعار٬ و هو  سيقدمه
منتجين و  من األمر الذي سيكون في مصلحة كل أصحاب الشأن

 مستهلكين على حد سواء.

  
 

, هذا المشروعب العمل في التدريب بدءنأمل أن نرى بعد  ننافاو لذلك 
سكان طوكر و قد استفادوا بقدر كبير من هذا االستقرار  جميع

االقتصادي. و هذا المركز سيساعد على إحياء مقولة "محلية طوكر 
سلة غذاء السودان"٬ كما كان يشار إليها في ستينيات القرن الماضي٬ 

 و أن تعود لمكانتها السابقة كمركز لألنشطة الزراعية و االنتاجية.

 

"المرأه نصف المجتمع٬  أن رئيس عمر البشيرو لقد قال فخامة ال
  بعطائها نستكمل استقاللنا الحقيقي".

و هذا صحيح للغاية و خصوصاً في طوكر حيث أن المرأة هى القائد في 
تنظيم األنشطة االجتماعية و في السعي نحو تحسين سبل العيش. و 

ة هذا المركز سيسهم في تمكين المرأة في طوكر و هذا سيكون ذو فائد
  كبيرة للمجتمع ككل.

  عملهم الجاد أن يواصل كل أصحاب الشأن حماسكم٬ كما آمل
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 هذا المشروع بنجاح.ب

الشكر مرة اخري علي حسن اسمحوا لي أن اتقدم لكم بأسمي آيات 
كم الكمال المشروع استحقا وأن أؤكد أن حفاوتكم ودؤوب جهدضيافتكم 

 السفر كل هذه األميال عن جداره الي ارض طوكر الواعده التي الهمنا
 اهلها اصرار

 

 شكراً جزيالً 


