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الحمد هلل رب العالمين  ،،و الصالة و السالم على رسول هللا و ىله و صحبه و من وااله .

سعادة السيد أحمد بن عبد هللا آل محمود ـ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء .
أصحاب السعادة الوزراء و ممثلي الدول الشقيقة والصديقة
أيها السادة ،،،
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
يسعدنا بداية في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية ـ راف أن نعرب عن
بالغ فرحتنا و غامر سعادتنا بالتوقيع على االتفاق التصالحي الذي اجتمع عليه اإلخوة
األشقاء في جمهورية السودان و الخاص بإقليم دارفور  ،و إنها لمناسبة تاريخية نزف
فيها إلخواننا في السودان الشقيق أرق عبارات التهنئة على اتفاقهم هذا  ،و نجاحهم في
إحالل السالم  ،و نشر قيمه السامية النبيلة في ربوع دارفور خاصة و في السودان
عامة  ،كما نغتنم هذه المناسبة لنشكر جميع األطراف الدولية و اإلقليمية التي ساهمت
في رعاية المفاوضات التي نتج عنها هذا االتفاق  ،و نخص بالذكر دولة قطر بقيادة
أميرها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى حفظه ،
وولي عهده األمين سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه هللا  ،و حكومته
الرشيدة و على رأسها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية وفقه هللا  ،و سعادة السيد أحمد بن عبد هللا آل محمود ـ نائب

رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وفقه هللا  ،فقد بذلت دولة
قطر بقيادة أميرها دورا محوريا في تحقيق السالم و الذي انتهى بالتوقيع على اتفاق
الدوحة .
و نحن كجمعيات و هيئات و مؤسسات مجتمع مدني  ،معنية بالبعد اإلنساني لمختلف
القضايا الدولية و اإلقليمية و المحلية  ،ال يسعنا إال أن نشيد بهذا االتفاق الذي حتما
سيعود على الشعب السوداني الشقيق عامة و على إخواننا في دارفور خاصة بالنماء و
الخير و اإلعمار  ،و من اليوم فصاعدا ستتوجه جهودنا جميعا لقضايا التنمية المستدامة
أيها السادة ..
لقد بذلت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية ـ راف جهودا كبيرة من قبل
 ،سواء في المجال اإلغاثي أو التنموي في دارفور  ،و سيرت ألجل ذلك العشرات من
القوافل  ،و نظمت مثلها من الحمالت  ،و عرفت باآلثار اإلنسانية لألزمة  ،و هي اليوم
تجد نفسها ـ مع هذا اإلنجاز التاريخي الكبير ـ ملزمة بمقتضى عالقات الود و روابط
األخوة بين الشعبين الشقيقين السوداني و القطري أن تستمر في نفس النهج  ،و أن تبذل
من الجهد ما يحقق اآلمال و التطلعات التنموية التي يصبو إليها إخواننا في دارفور .
و يسعدني بهذه المناسبة أن أعلن عن التزام المؤسسة بمبلغ  84مليون دوالر .
و ختاما نجدد فرحتنا بظالل السالم التي عمت ربوع دارفور  ،مع أملنا كمؤسسات
معنية بآهات الثكالى و األيتام  ،و أنات المتضررين و المشردين  ،أن يعم السالم في
العالم أجمع .
و الحمد هلل من قبل و من بعد  ،و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته .

