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The Impacts of Social Justice and
Wealth Distribution in Sudan

Professor Dr. Issam A.W. Mohamed1

Abstract
The present paper is part of unpublished book that analyzes the political, social
and economic collapse of the Sudan. Economic, social and distributive disparities
triggered a process for the disintegration of the nation under the pretext of
imposing Islamic Sharia Laws. A pronounced prominent conflict are manifesteded
for new mechanisms to redistribute the wealth, especially after the secession of the
country's Southern Region in January 2011. A leviathan regime extracted the
economic surpluses which enhanced poverty, civil wars and diffused cries for
further secession. The current paper bluntly proposes mechanisms to halt the
sequestered civil rights and enhance a redistributive process.
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األلفیة أھداف.١
. زیادة توزیع الثروة في المرأةالتركیز على )١(
. القانون یكفلھ التعلیم حق في األطفالحق )٢(
. والعام العالي التوزیع العادل للموارد بین التعلیم أھمیة)٣(
.شریعات القوانین والتفيالمرجعیة الفدرالیة )٤(
. یتماشى مع قومیة الخدمة للمواطن أن البد من تاالتفاقیا فيتوزیع الثروة )٥(
. التحتیة لتحسین الدخول ةالبنیالتركیز على )٦(
 .اإلستراتیجي المخزون في أخرى دخول محاصیل أھمیة)٧(
. المستقبل في تبنى الرؤیة االقتصادیة لتوزیع الموارد بین الوالیات أھمیة)٨(
 .أساسا شكل مشروعات لتعالج قضایا موجودة فيتقسیم الثروة )٩(
. وعدم التركیز على البترول األخرى التركیز على الموارد الطبیعیة أھمیة)١٠(
.تحدیث قطاع الثروة الحیوانیة )١١(
. وجود خارطة للموارد الطبیعیة أھمیة)١٢(
.تشجیع واالھتمام بالقطاع الخاص )١٣(
.االھتمام بعدالة توزیع الفرص )١٤(
 .الستثماريااالھتمام بالمناخ )١٥(

عدالة توزیع الثروةمبدأ أھمیة .٢
المكان و الزمان و الضمیر البشري بإختالففي  مطلب الناس جمیعاً وقیمة راسخةوھو العدل مفھوم جذاب 

وفي العصر الحدیث  .ورغم ذلك شھد تاریخ البشریة الكثیر من مظاھر ظلم اإلنسان ألخیھ اإلنسان . الثقافات 
وما ترتب علیھ من تعاظم التفاوت اإلجتماعي  سبقیتھ نتیجة للتغییر المتسارع والسریعأوتأكدت أولویة العدل 

. واستمرار المشكالت اإلجتماعیة كالفقر والبطالة واإلدمان والجریمة  وبروز
.طن ع المسلح في أرجاء الوالسودان لیس استثناءاً فقد تصاعدت دعاوى التھمیش واإلستبعاد واتسعت رقعة النزا

 من الدستور في ١٢في ھذا السیاق حددت الماده . ستدامتھ اتتیح اتفاقیة السالم فرصاً وتحدیات لبناء السالم وو
تضع الدولة استراتیجیات وسیاسات تكفل العدالة بین أھل السودان كافة أن باب المبادئ العامھ مھام المرحلة في 

ذاتي و التعاون و العمل الخیري العون ال وتشجیع التكافل ویة العملوذلك عن طریق تأمین سبل كسب العیش وترق
.

اإلجتماعیة واستبدال والسعي إلیجاد حل شامل لمشاكل السودان اإلقتصادیة ب ٨٢وقد تم تأكید ھذا المبدأ في المادة 
وق األساسیة الحقإنما بالعدالة اإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة واحترام الحریات ولیس بالسالم فحسب والنزاع 

 للحرمان والتفاوت اإلجتماعي ن الدستور أكد على ضرورة التصدي للجذور العمیقةأأي  . للشعب السوداني
.واإلقتصادي 

شامل لألمن بتجاوز امن الحدود  وكما أن الدستور اإلنتقالي وبإعتماده لوثیقة الحقوق قد اسس لمفھوم جدید
اة الیومیة فأمن العمل والدخل والتعلیم والصحة والبیئیة واألمن من متصدیاً لشواغل الناس وقلقھم بشأن الحی

وبعبارة أخرى یستنتج من األدبیات في اتفاقیة السالم و الدستور ان معركة السالم . الجریمة ھي شواغل الناس 
 :ینبغي خوضھا في جبھتین 

. ھي جبھة األمن التي یعني اإلنتصار فیھا التحرر من الخوف األولى
 ھي الجبھة اإلقتصادیة واإلجتماعیة التي یعني النصر فیھا التحرر من الحاجة واإلنتصار في كلتا الجھتین الثانیةو

. ھو وحده الكفیل بضمان سالم دائم 
استدامة السالم والتنمیة وإزالة الفقر حامالً عنوان ) الجام( حتیاجات ولیس صدفة ان جاء تقریر بعثة تقدیر اإل

 س المال اإلجتماعيأالوسائل لبناء الثقة وسط المجتمعات المنقسمة بإستعادة بناء رف والمعاني و األھداموضحاً 
 . والمؤسسي والتنمیة القاعدیة والدیمقراطیة التشاركیة
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ϟ�β γϲϠϋ�ϞϤό�ϚϟΫ�Ρϼλ ·��ΐ Πϳ�ϦϣΆϳ�ϥϻϻ�έήϘΘγϭ�ϱΩΎμ Θϗ�ϖϴϘΤΗϮϤϧϲѧϟ·�ϝϮѧλ Ϯϟϭ�ϡΪΘδѧϣϭ�Ύϧί ϮΘϣ��
�˯ΎϬϧϹ�ϝϮϠΣϭ�ϢϳϮϘΗ�έϮϫΪΘϟ�ϢΎϘϟϝΎѧϤϋϷ�ωΎѧτ ϗ�ϲϓ�ϡϮѧϬϔϣ�ϲѧϟ·�ΎѧϴϠϤϋϭ�Ύѧϴόϗϭ�ήѧψϨϟϭ��ΔѧϟΪϋ�ϊ ѧϳί ϮΗΩέϮѧϤϟ���

ϹΎΑ�Ϧϣ�ΪΤϟ�Ύπ ϳ�ΐ Πϴϓ�ϚϟΫ�ϲϟ·�ΔϓΎοϲѧϓ�ΔѧϠΜϤΘϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ήϴϏ�ήϫϮψϟ�ѧϛήϤΗϡϮѧρήΨϟ�ϲѧϓ�ΔѧϣΎόϟ�ΕΩήѧϳϹ�ΰ�
. إلي الریفبالتنمیة والثروة نتقال ضرورة االو
ϣΎϧ�Ϧ�ήϳϮτ Η�ΔϴΣϪόϴΠθΗϭ�ι ΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ΐ Πϴϓ�·�ϢΘѧϳ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϳΎΒΠϟϭ�ΐ ήπ ѧϟϭ�ΕΎϣΪѧΨϟ�ΔѧϔϠϜΗ�ϲϓ�ήψϨϟ�ΓΩΎϋ

�ΔϴϻϮϟϭ�ΔϳΰϛήϤϟ�ΕΎτϠδϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΎϬϠϴμ ΤΗ���ϲϧΩϮδϟ�ςϔϨϟ�ωΎτϘΑ�ϡΎϤΘϫϻ�Ϧϋ�Ύϣ���ΐ ΟϮΘδѧϳ�άѧϫϭ�έΎϤΜΘѧγ
.لخریجینتشغیل لالتنمیة وفي برامج   من الدخل القومي%٥٠ما یزید علي الالتي تمثل وعائدات البترول 

�ΔϴΣΎϧ�Ϧϣϭ�ΕΎϳϻϮϟ�ϞϛΎθϣ�ϞΜϤΘΗ�ϲϬϓϷ�ϊ ο ϭ�ϲϓ�ΔϴϤϨΘϟ�ϡΪόϧ�ϲϓ�ΕΎѧϳϮϟϭ�ήϓϮѧΗ�ϞϛΎθѧϣ�ϞѧΜϣ�ΎѧϬΘΠϟΎόϣϭϤϟѧϴΎϩ�
 . دارفور والصحة في الشمالیةفي 

ϫ�ϲάϐϟ�ϦϣϷϮ�έϮϫΪѧΗ�ϥΩϮδѧϟ�ϝϼϘΘѧγ�ΖѧϠΗ�ϲѧΘϟ�ΩϮѧϘόϟ�ήѧϣ�ϲѧϠϋϭ�ϊ ϤΘΠϤϟ�Ϧϣ�ϢΎϋΩ�ΪΣ�ѧϬϔϣ�ϥϭΰѧΨϤϟ�ϡϮ
�ϲΠϴΗήΘγϻ�Ϧϣ�Βλ ϭϲ ϧΎόϳ�ϞϠΧ��ήѧϣϷ�ϥΩϮδѧϟ�ϲѧϓ�ϕϮδѧϟ�ΕΎѧγΎϴγ�ϲѧϨΒΗ�ϊ ѧϣ�Δѧλ ΎΧϭ�ϪѧΗϮΠϓ�ΩΩΰѧΗ�ϱάѧϴϔϨΗ

�ϲѧϟ·�έϮѧτΘΗ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�ϲѧΘϟϭ�Δѧϴάϐϟ�ΕϮѧΠϔϟ�Ι ΪѧΤΗ�ϦϴѧΣ�ϦρϮѧϤϟ�ΓΪϋΎδѧϣ�ϲѧϠϋ�ΔϟϭΪϟ�ΓέΪϗ�Ϟη�ϲϟ·�ϱΩ�ϱάϟ
�ΔϴόϴΒρ�ΏΎΒγ΄Α�ΕΎϋΎΠϣϭΔϴϧΎϜѧγ�ϞϣϮϋ�ϭѧόϤΘΠϳ�Ϊѧϗϭ�ΔϴѧγΎϴγ�Ύѧόϣ�Ϯ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ϡϮѧϬϔϣ�ϲѧϓ�ήѧψϨϟ�ΓΩΎѧϋ·�Ϧѧϣ�ΪѧΑϻ

 . شقیھا المطرى والمرويبدور الزراعة االھتمام ب وھذا یعزز ضرورة . المخزون االستراتیجي
ϭϭ�ΔΨγέ�ΔϘϴϘΣ�ϙΎϨϫϭ�ϻ�ΔϴΑΎΠϳ�ϦδΤΗ�ϲϫϤϨϟ�ΕϻΪόϣϮ�ϲϓ�ΩΎμ Θϗϻ��ϲϧΩϮδϟΘϟϭϲ�ΰϔϗ�Εϲϟ·��ϲѧϠϋ�Ϊϳΰϳ�Ύϣ
˿���ΎϳϮϨγ�ϊ ϗϮΘϤϟ�ϦϣϭΗ�ϥ�Ϟμϲ ϟ·�˺ ˹���ϱΩ�άϫϭ�ϲϟ·�ϮѧϤϧ�ΕϻΪѧόϣ�ϲϓ�Γήϔρ�ϲϣϮѧϘϟ�ϞΧΪѧϟ�ϲϟΎѧϤΟ·���ϲѧϠϋ

�ϕϭήѧѧϔϟϭ�ΕϮѧΠϔϟ�Ϧѧѧϣ�ϦδѧΤϳ�Ϣѧѧϟ�άѧϫ�ϥϟϭѧϨϳΎΒΘΕΎ�ϲѧѧϓѧϤϟ�ϳϮΘδϴθѧѧϴόϤϟ�ΕΎϥΩϮδѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΔΛΪΤΘδѧϣ�ΕΎѧѧϘΒρ�ϦϴѧΑ�Δ�
�ήϘϔϟ�ΕϻΪόϣ�ΪϳΰΗϭ�Ύϴϔϳέϭ�Ύϳήπ Σ�Ϧϣ�ΕΎϤϛήΗ�ϲϟ·�Ύόϗϭ�ϱΰόϳ�άϫϭϝΎѧϤϫϹ�Δѧϴϔϳήϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϲѧϓ��ΔѧϴϋΎϤΘΟϻϭ

. بشكل عام في السودان 
ϭ·ΎϧΪϛ�Ϋ��ϲϠϋ�ϥ�Ϣϫ�ϥΎϜδϟ�ΔϴΒϠϏϲϓ�ϒϳήϟ�ϳϭ�Ύϣ�ΪϤΘόΏέΎϘϳ�̀ ˹��ϬϨϣϢ�ϋέΰϟ�ϰϠϋΔ�ϞѧΧΩ�έΪμ Ϥϛ�ѧγΎγϲ�
 المخصص لھم الزراعيلتمویل قارنا ذلك باوة لزراعلقطاع ا %٧٠تقارب الالتقلیدي للقطاع أن النسبة التمثیلیة و

ΪΠϧ�ϝ�ί ϭΎΠΘϳ�ϻ�Ϫϧ˺�ϋέΰϠϟ�ΐ ϫάϳ�ς Ϙϓ�ΔϳΪϴϠϘΘϟ�Δ���ϭ�ΐ ϠτΘϳ�άϫΑ�ϡΎѧϤΘϫϻ�Γέϭήο�ΔѧΜϳΪΤϟ�Δѧϋέΰϟ�ΐ ϴϟΎѧγ΄
ϭ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�ϊ ο ϭϧΎϜϣ·Δϴ·�ΔϳΪϴϠϘΘϟ�Δϋέΰϟ�ϲϓ�ΕΎϨϴδΤΗ�ϝΎΧΩ��ϲϋέΰϟ�ΩΎηέϻ�ϒϴΜϜΘΑ�ΔѧΜϳΪΤϟ�ΕΎѧϴϨϘΘϟ�Ϊѧϣϭ

Α�ϦϴϋέΰϤϟ�Ϊϣ�ϞΜϣϟΎΒάϨδΤϤϟ�έϭΔ���ϭ�ΐ ϠτΘϳ�άϫϭ�˯ήΟ·�ήϳϮτ Η�Ι ϮΤΑϟϴϤϨΘΔ��ϲϠϋ�ΰϴϛήΘϟ�ϊϣ�ΔϴϋέΰϟѧϴϤϫΔ�
ϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎϣΪΨϟΔϭ��ϲϠϋ�ΕΎϳϻϮϟ�ΕΎϳϮϟϭ�ΔϳϮϤϨΘϟ���Ϛϟάϛ�Ϫϧ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�ϊ ο ϭ�ΐ Πϳ�ΩέϮѧϤϟ�ΓΩΎѧϳί �Ϧѧϣ�ΪΑϻ

ϲѧΘϟΔѧϴϤϨΗϭ�Ύѧѧϔϴϛϭ�ΎѧϤϛ�ΎѧѧϬΑ�ϡΎѧϤΘϫϻϭ�ΕΎѧѧϳϻϮϠϟ�ΐ ϫάѧΗ��ϥϮѧϜϳ�ΚѧѧϴΣ�ΕΎѧϳϻϮϟ�ΪѧѧϋϮϗ�ΕέΪѧϗ�·ΎϬϓήѧѧη��ϰѧѧϠϋ�ήѧηΎΒϣ
. يالسیاس التمویل واالستقرار

:النقاط اآلتیةھمیة یتضح أسبق مامن 
 .اتفاقیة السالممفاھیم ب الوالیات يف ةعدالة التوزیع للثروارتباط مفھوم -١
٢-�ΔѧϴϤϗέ�ΕΎѧϧΎϴΑ�ΩϮѧΟϭ�ΐ ѧϠτΘϳ�άѧϫϭ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔѧϟΪόϟ�ΔѧϳήψϨϟ�ϢϴϫΎϔϤϟ�ϖϴΒτΘϟ�ΔϴϠϤϋ�ΕΎϧΎϴΑ�ϲϠϋ�ΩΎϤΘϋϻ

�ΐ ϠτΘϳϭ�Δϴόϗϭ˯ήΟ·�ϞϤϋϭ�ΕΎγέΩ��ΕήѧηΆϣѧΘϗϭ�ΔѧϴϋΎϤΘΟ�ϞѧΜϣ�ΔѧϴϓήϏϮϤϳΩϭ�ΔϳΩΎμ�ΕέΪѧϘϣϭ�ϥΎϜδѧϟ�ΩΪѧϋ
. ةساسی األمتطلبات للةحصاءات الكاملاإلوالدخل 

٣-�ΔγέΩ�ΕήηΆϤϟ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻϭ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ϴѧο ϮΘϟϦϳΎѧΒΘϟ��ΕΎѧϘΒτ ϟ�ϦϴѧΑ�ήπ ѧΣ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ
ϭ�Ύϔϳέϭ�Ύπ ϳ�ΐ ϠτΘϳ�άϫ·�˯ΎθϧΪϋΎϗΓΓΪϳΪΟ�ΕΎϧΎϴΑ�ѧΠϳ�ϱάѧϟϭ�ρΎѧϘϨϟ�ϩάѧϫ�ϞѧΜϣ�ϲѧϓ�κ μ ΨΘΗ��ϢϴϫΎѧϔϤΑ�ςΒΗήѧϳ�ϥ�ΐ

.داریة والتنفیذیة ة والمتابعة اإللاءالمس
٤-��ΩϮΟϭ�ΓέϭήοѧϳάϐΘϟ�ΎѧϬϟϼΧ�Ϧѧϣ�ϢΘѧΗϭ�ΕΎϴΠϴΗήΘѧγϻ�άϴϔϨΗ�ϰϠϋ�ϑ ήθΘϟ�ΕΎϳϻϮϟ�ςΑήϟ�ΔϴϟΔϴδѧϜόϟ�Δ�

. للمركز ةبالنسب
�ο ϮϳϭΎϣ��ΔѧϴϤϫ�Ύπ ѧϳ�ϖΒγ�ϞѧΜϣ�ΔѧϴϣϮϜΤϟ�ΕΎτϠδѧϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϣΪϘϤϟ�ΕΎϣΪѧΨϟϴΤμ ѧϟ�ΰѧϛήϤϟΔ�ϭϢϴѧϠόΘϟϧΎѧΠϤϟ�ϲ�

Α�ϡΎϤΘϫϻϭϴϤϟ�ϊ ϳέΎθϤѧϴϠϜϟ�ΕΎγΎϴδϟ�ΔόΟήϣ�Γέϭήο ϭ�ϩΎΔϳΩΎμ ѧΘϗϻ�Δ��ΕΎγΎϴδѧϟ�ΔѧόΟήϣϭΒϳήπ ѧϟϴΔ�ϭ�ΪϴѧηήΗ
 .إليمن الناتج االجم% ٣ تمثل التيو بموجب قانون االستثمار ة الضریبیاإلعفاءات

�ΔϴϠϜϟ�ΕΎγΎϴδϟ�ΔϴΣΎϧ�Ϧϣϭϓ�ΐ ΠϴϹ�ΰϜΗήΗ�ϥϴΒϳήπ ϟ�Ε˯ΎϔϋΔΘѧγϻ�ϰϠϋ�ΜέΎϤ�Εϲѧϓ�ϒѧϳήϟ�ΰѧϛήΗ�ϥ�ϻ�ϲѧϠϋ�
ΩϮΟϮϤϟ�ϡϮγήϟϭ�ΐ ήπ ϟ�ΪϴΣϮΗ�Γέϭήο �ϊϣϭ�ϡϮρήΨϟΓ�ϲϓ�ΕΎѧϳϻϮϟ���ϲѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ��ϲѧϠϋ�ϞѧϤόϟ�ΐ ѧΠϳ�ϚѧϟΫ

. المختلفةطق اتنمیة المنل أن تكون ھناك خططر فرص عمل وتشغیل ویتوف
�Ύϣ�ΐ Πϴϓ�ΔϴόϤΘΠϤϟ�ΔϴΣΎϨϟ�Ϧϣϭ�Ϧϋ�ΚΤΒϟ�ϲϠϋ�ΰϴϛήΘϟ·ϔϴϟϮΗ�ΩΎΠϳΔΎϤΘΟ�ϴϋΔϭήΜϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ΔϟΪόϟ�Γ�ϲѧϓ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�

:اآلتي ترتكز مفاھیمھا علي أنو
توزیع الثروة ؟یجب جل ماذا أمن -١
 تنمیة الریف ؟إلي ةكیفیة العودما ھي -٢



٧

 الوالیات ؟فيالثروة  توزیععادة إمفھوم و ما ھ-٣
؟اني  األعظم من الشعب السودوالذي یعتمد علیھ السواد التقلیديلقطاع تطویر ا رؤیة ھي ما-٤
٥-ϟ�ϒϴλ ϮΗϳΩΎΤΗϻ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�ϦϴΑ�ΔϗϼόΔϭ�ϴϻϮϟ�ϢϴϫΎѧϔϣ�ϲѧϟ·�ϝϮλ Ϯϟ�ϞΟ�Ϧϣ�Δ·Ϟπ ѧϓ�ΔѧϳέΩ�

؟وأعلي كفاءة 

فقر وال الحضريالفقر  وأسباب النزوحوالھجرة ودوافع  الحضريالتحیز  كثیرة عناؤالت سالنقطة األخیرة تثیر ت
ϔϳήϟϲϞϴϠϘΗ�Δϴϔϴϛϭ�Ϸϭ�ϒϳήϟϭ�ΰϛήϤϟ�ϦϴΑ�ΓϮΠϔϟ�ѧρΑ�ϑ ή΄ϭ�ϦѧϜϤϳ�Ύѧϣ�Ϟѧϗϒѧϳήϟ�ΔѧϴϤϨΗ�ΔѧϴϤϫ�ϥ�ΚѧϴΣ��ϝϼΘѧΧ

�ϥΎϜδѧѧϟ�ΕΎѧѧόϳί ϮΗϲѧѧϓ�ѧѧϔϠΘΨϤϟ�ϥΩϮδѧѧϟ�ϢϴϟΎѧѧϗΔ�ΓήѧѧΠϬϟϭ��ΔѧѧόΟήϣ�ΐ ѧѧΟϮϳϛήΘθѧѧϤϟ�ΩϭΪѧѧΤϟ�ΕΎѧѧγΎϴγΔ�Γέϭήѧѧο ϭ�
ϫϻΤμ ϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϯ ήθΒϟ�έΩΎϜϟΎΑ�ϡΎϤΘΔέΪϘϟϭ�ϢϴϠόΘϟϭ�Γ�ϰϠϋ�·�ΔΑϮϠτ Ϥϟ�ΔϴϤϨΘϟ�Ι ΪΣϲϓ�ΕΎѧϳϻϮϟ��ϭ�·�ΖѧϧΎϛ�Ϋ

ϫ�ϲϫ�ϩάϫ�Ϣ�ϒϳήϟ�ϞϛΎθϣ�ΔѧϴϤϨΘΑ�ΎѧϬτΑέ�ΐ ѧΠϴϓ�ωΎѧτϘϟϱΪѧϴϠϘΘϟϪѧϴϓ�ϭ�ϪѧΑ�˯ΎѧϘΗέϻϭ�ϛήΘϟѧϴ�ϲѧϠϋ�ΰ�ϝϮѧΤΘϟ�ΔѧϴϤϫ
 . بین الوالیات ةبالعالقات المتشابك  واالھتمامالتكنولوجي

: النقاط اآلتیة وھذا یثیر أیضا 
. خلق فرص العمل في من االستثمار ةاالستفاد يمد-١
.ة الفقر لمحارب توجیھ االستثمارمكانیة إ-٢
.اإلداریة والضوابطاالقتصادي ضرورة الترشید -٣
.تطویر قوانین العمل -٤
الریفیة والحضریة المتخلفة تنمیھ المناطق  في من البترول ةاالستفاد-٥
.الوالیات والمحلیات  معالجة العالقة ما بینمع وما دونھا   الوالیات والمحلیاتضرورة التركیز على-٦
.  المكان المناسبفيلرجل المناسب اأي  الوالیات فية المؤھلاالھتمام بالكوادر -٧
. ا محلیا وخارجیس المال الخاصأاالھتمام باستقطاب ر-٨
. وتوسیع فرص االستخدام ةمثل للموارد المحلیدعم الصادرات واالستخدام األ-٩

.التنمیة واالستثمار  مجال في األخرى من تجارب الدول ةاالستفاد-١٠
.ة والصناعة السودانیة ثرھا على الزراعأ وةوالخصخصاالقتصادي یر التحرسیاسات ضرورة دراسة -١١
١٢-�Γέϭήοϭ�ΔѧγέΩ·�ήѧψϨϟ�ΓΩΎѧϋѧϓϲ�ΪϳήθѧΘϟ�ϱάѧϟѧϟ�ϢѧΗ�ѧόϟ�ξ όΒ�ϦϴϠϣΎ�ΔѧϴϣϮϜΣ�ΕΎδѧγΆϣϭ�ϟΎμ ѧϣ�ϲѧϓ

.غیرھا وأ
 .یةیجاباإلمن النواحي السلبیة و ة العالمیةمنظمة التجاراالنضمام لدراسة أثر ضرورة -١٣
 .والخارجي الداخليبشقیھا ضرورة الحد من الھجرة -١٤
. الحضريالتحیز ضرورة الحد من ظاھرة -١٥
. الصناعي المسح أھمیةالتأمین علي -١٦

بتوزیع الثروةلحكم نظام ا ةعالق.٣
�ϚѧϟΫϭ�άѧΨΘϣ�ϦϴѧόΘϟ˱� لعدالة توزیع الثروة يتقدیم منظور سیاس ولوظیفة األساسیة ألجھزة الحكم ھالمفھوم األساسي ل

�έήѧѧϘϟΩέϮѧѧϤϟ�ϦϴѧѧϴόΗ�ΪѧѧϨϋΗ�ϥϭ�ΎϬμ ѧѧϴμ ΨΗϭ��ϊ ѧѧϗϮϟ�ν έ�ϲѧѧϟ·�ϝΰѧѧϨ�άѧѧϴϔϨΗ���ϲϟΎѧѧΘϟΎΑϭϭ�Ϧѧѧϋ�ΚѧѧΤΒϟ�ΐ ѧѧΠϳ�ΩΎѧѧΠϳ·
ϻ�ϞϣϮϋϻϭ�ϲγΎϴδϟ�έήϘΘγ�ϲϋΎϤΘΟ�ϥΩϮδϟ�ϢϴϟΎϗϷ���ΐ ΟϮΘδѧϳ�άѧϫ�Γέϭήѧοϟ�ϝϮѧλ Ϯϟ�ΪϋΎδѧΗ�ΓΪѧϳΪΟ�ΔѧϳήψϨ

�ϊ ϳί ϮΗ�ϲϠϋ�ϡϮϬϔϣ�ΓϭήΜϟϭ�ϥϙΎϨϫ�ρΎѧΒΗέϚϟάѧϟ�ΎΑ�˯Ϯѧγ�ΪΎδѧϟ�ϲγΎϴδѧϟ�ϞѧϜϴϬϟ�ϡΎѧψϧ�ϥΎѧϛ�Ύѧϳΰϛήϣ�ϭ�˱ΎϴϟέΪѧϔϧϮϛ
ѧѧϫ�ΎѧѧϤϛ�˱ΎϴϟέΪѧѧϓ�˱ΎѧѧϣΎψϧϮ��ϥϵ�ΪΎѧѧγ��ϭ�ϡΎѧѧψϧ�έϭΩ�ίوأ ήѧѧΒϳΑ�ϢѧѧϜΤϟ�ΐ ήπ ѧѧϟΎΑ�ϪѧѧΘϗϼό�ΔѧѧϳΎΒΠϟϭ�ν ήѧѧϔϟ�ΔѧѧϴΣΎϧ�Ϧѧѧϣ

�ΓϭήΜϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ϲϓ�ΐ ήπ ϟ�ΔϤϫΎδϣ�ϱΪϣϭ�ΎϬόϳί ϮΗϭΔϳΩΎμ ѧΘϗϻ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϲϠϋ�ΎϬόϳί ϮΗϭ�ϊ ѧϣ�ϻ�Γέϭήѧο�ϡΎѧϤΘϫ
قتصادیة مفھوم التنمیة االمع ضرورة إدخال لصناعات الیدویة  وتطویر اة التقلیدیة والزراعیة الصناعیاتبالقطاع

 .ة التقلیدیاتفي النموذج الكالسیكي والذي یقضي في نھایة األمر إلي تطور القطاع
:وبالتالي یجب التأكید علي النقاط اآلتیة 

. إیجاد مداخل ومقترحات لكیفیة توزیع الثروة-١
. السالم ةتفاقیدراسة ا-٢
. یات عن تقریر التنمیة البشریة وتقریر التعاون الدولي لكل والیةضرورة وجود إحصائ-٣
. الوقوف علي تجربة صندوق دعم الوالیات-٤
. تأھیل مؤسسات القطاع الخاص-٥
. ضرورة التمییز بین إدارة الثروة في الجنوب وإداراتھا في الشمال-٦
 .اقتصادیة اجتماعیة جدیدة والعمل علي تطویرھا أفكار ىخلق مؤسسات تتبن-٧
٨-�ΔϋΎδѧϟ�ωϮο Ϯϣ�ϥϵ�ΖΤΒλ �ΩέϮϤϟ�Δϴπ ϗ�ϥϭ�Δλ ΎΧ�έϭΎΤϤϟ�˱ΎϘϓϭ�ΕΎϳϻϮϟϭ�ΰϛήϤϟ�ϦϴΑ�ΩέϮϤϟ�ΔϤδϗ

Ύѧϣ�ΐ δѧΣ�ΩέϮѧϤϠϟ�Δϴѧο Ϯϔϣ�ϚѧϟΎϨϫ�ϥϮϜΘγ�ΎϬΘϴϤϫϷϭ�ν ϭΎϔΘϟ�ΔϠΣήϣ�ϥΎΑ�ϪΗάΧ�ϱάϟ�ΖϗϮϟ�ϲϔϜϳϭ��ϪѧϴϠϋ�Ζμ ѧϧ
 .اتفاقیة السالم



٨

.وذلك في حالة االتفاق علیھ  نفاذ الحكم الفیدراليفي إالتدرج التاریخي مراعاة -٩
. بروتوكوالت قسمة الثروة مع مراعاة مة الموارد بین المركز والوالیاتن قساتكوین لج-١٠
.  تخصیص المواردليعرقابة إداریة صارمة إنشاء من المركزیة والتغییر الكبیر في بنیات الحكم مراعاة -١١
١٢-Α�˯ΎϔϳϹ�Ϧϣ�ϲϠΤϤϟ�ϢϜΤϟ�ΓΰϬΟ�ϦϴϜϤΗ�ϲϠϋ�ΰϴϛήΘϟΎΘϟ�ΔϴΒήѧο �Δѧϳΰϛήϣϻ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϚϟΫϭ�ΔϴϠΤϤϟ�ΎϬΗΎϣΰ

مع وجود مراقبة مركزیة علي تقنین وفرض الضرائب وبنود  دعم مركزي لدعم القدرات المحلیة ولزیادة الموارد
.وأوجھ صرفھا 

١٣-�β ϳήϜΗΩϮϨΑ�ϟ�ϱΰϛήϤϟ�ϢϋΪϠΪδϟ�ΕΎϓϭήμ ѧϤϟϭ�ΕΩήѧϳϹ�ϦϴΑ�ΓϮΠϔϟϭ�ί ·ΕΎѧϳϻϮϟ�ϦϴѧΑ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϕέϮѧϔϟ�Δѧϟ�
 .مستوي أداء تنموي إلحداث التوازنتحدید و

.االجتماعي واالقتصادي  ستقرار وإزالة الغبنخلق اال واألولویات المحلیةمراعاة -١٤
١٥-�ΪϳΪΤΗ�ϱΰѧϛήϤϟ�ϢϋΪѧϟ�ωϮѧϧ�ϞѧΜϣ�Δѧϧί ϮϤϟ�ϢϋΪѧϟ�ϨѧϣϭϟΔѧλ ΎΧ�ν ήѧϏϷ�ϨѧϤ�ϭϟΔρϭήθѧϣ�ϨѧϤ�ϭ�Ϩѧϣ

. واالقتصادیة المساواة االجتماعیةوبین الوالیات أللمساواة المخصصة 
١٦-�ϲѧѧΘϟ�ΝΫΎѧѧϤϨϟ�ΔѧѧγέΩϻ�ϦѧѧϜϤϳΗ�Ϧѧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧѧγ�ΔѧѧϴϘϳήϓϷ�ΓέΎѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΑέΎΠϭ�ΎѧѧϬϨϣΒϟ�ΕΎѧѧϣϮϜΤϠϟ�ϱϮѧѧϤϨΘϟ�ΞϣΎѧѧϧή

.تنزانیا  برنامج دعم الحكم المحليو كینیا فيصندوق المنح للسلطات المحلیة  ووغنداأ فيالمحلیة 
١٧-�ΪѧϳΪΤΗ�ΩέϮѧѧϤϟ�έΩΎμ ѧѧϣ�Ϧѧѧϣ�ΔѧϳΩΎΤΗ�ΩέϮѧѧϣϲ ΉѧѧΗΔѧѧϧί ϮϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϣΎόϟ��ϭ��ΔѧѧϴΗΫ�ΩέϮѧϣ�ΓΩΪѧѧΤϣ�ϝϭΪѧѧΟ�ΐ δѧѧΣ

.ووسلأوثیقة تأتي في التي و الدعم الخارجي من المانحین مثلموارد خاصة و ألسلطات في اتفاقیة السالما
١٨-�Ι ΪΤΘγ�ΞϣΎϧήΑϟ�ϪΟϮϣ�ΔϴϤϨΘϠ�ϥϭΔϴѧγΎγϷ�ΕΎѧϴϨΒϟ�ήϳϮѧτ Ηϭ�ΎѧϬΗΎόϤΠϣϭ�ΕΎѧΠΘϨϤϟ�ΕέΪѧϗ�ϢѧϋΩ�ϲϟ·�ϑ ΪϬϳ�

�ΕΎϣΪΨϟ�ΕϻΎΠϣ�ϲϓ�Δλ ΎΧ�ΎϬϴϓϻϴϋΎϤΘΟϷ�Δ�ΔϴγΎγ�Ϧϣ�ΔΤλϭ�ϢϴϠόΗϭϩΎϴϣ�ϥ�ϲϠϋ��ϲѧϓ�ΞϣΎѧϧήΒϟ�άѧϫ�ϑ ΪϬΘδѧϳ
.یمول من صندوق المانحین ومن المجموعة األوربیة وأن  ات كمشاریع تجریبیةمحلیعینات من المرحلتھ األولي 

١٩-�ΔѧѧγέΩ�ΕΎϳΪѧѧΤΘϟ�ΔϴϠΒϘΘδѧѧϤϟϛ�ΎѧѧϬϟ�ΩΪόΘѧѧγϻϭ�ΔѧѧόϗϮΘϤϟϟ�ΔѧѧϟΩΎϋϭ�ΔϴϋϮѧѧο Ϯϣ�ΓέϮμ ѧѧΑ�ήϴϳΎѧѧόϤϟ�˯ΎѧѧϨΒ�ϖѧѧϴϘΤΘ
ϦΒϐϟ�Δϟί ·ϭ�ϥί ϮΘϟϭ�ΔѧϴϤϠϋ�ΓέϮμ ѧΑ�ΕΎѧϳϮϟϭϷ�ΪѧϳΪΤΗ�ΰѧϴϬΠΗϭ�ΎϋϭήθѧϤϟϭ�ΩέϮѧϤϠϟ�Δϔϴμ ѧΤϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΓέΩϹ�Ε

 .المستھدفة
 من ةالمشاركة الواسع واستیعاب یذیة خاصة في دوائر الحكم المحليرفع القدرات التنف والشفافیة والمحاسبة -٢٠

. داراتھا ومتابعتھاإوولویات المشروعات أقوي المجتمع في تحدید 

البیانات اإلحصائیةتوزیع الثروة و.٤
�ήϓϮѧѧΗ�έϭΩ�ϲ Ήѧѧϳ�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟ·�ϖρΎѧѧϨϤϟ�ϑ ϼΘΧΎѧѧΑ�˱ΎѧѧϴϠΤϣϭ�˱ΎѧѧϤϴϠϗΩέϮѧѧϤϟ�ΪѧѧϳΪΤΘϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩϮѧѧΟϮϤϟ�ϥΩϮδѧѧϟ�ϢϴϟΎѧѧϗ�ϒѧѧϠΘΨϣ�

ѧѧΗϭ�ϒϴϨμ�ΖѧѧϧΎϛ�˯˱Ϯѧѧѧγ�ΩέϮѧѧϤϟ�ˬ�Δѧѧѧϴϋέί �ϲѧѧο έ�ΔѧѧϴϧϮϴΣˬ�Δѧѧϴϋέί �ˬ�ΔϴϋΎϨѧѧѧλ �����ϭ�ˬ�Φѧѧϟ��Δѧѧϓήόϣ�ϒѧѧѧϗϮϣ
˯Ύμ ΣϹ�ΓΩϮΟϮϤϟ�Εϭ�ΎϫήϓϮϳ�ϲΘϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ν ήѧΘϔϤϟ�Ϧѧϣ�ϱάѧϟ�ϲϧΎϜδѧϟ�ΩΪόΘϟϥ�Γήθѧϋ�Ϟѧϛ�ϡϮѧϘϳ��ϡϮѧϋ��

مسوحات الثروة المتوفرة حالیا ھي  اإلحصاء معینات ومن أھم.  التفاقیة السالم  السابقةتأخر في الفترةوحقیقة أنھ 
�ϡΎѧѧϋ�ϢѧѧΗ�ϱάѧѧϟ�ΔѧѧϴϧϮϴΤϟ˺ ̂ ̀ ˿�ϢѧѧΗ�ϱάѧѧϟ�Δѧѧϴϋέΰϟ�ΓϭήѧѧΜϟϭ�ϡ˺ ̂ ˿ ˽ϡѧѧϫϭ�Ϯϭ�ϲѧѧϋέί �ΩΪѧѧόΗ�ϝϭ�ϱάѧѧϟѧѧϴϨΑΖ��ϪѧѧϴϠϋ

�ˬ�ΔѧϴϧϮϴΤϟ�ΓϭήΜϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΕήϳΪϘΘϟϭ�ϡϮѧϋϷ�ϲѧϓ�ϢѧΗ�ϱάѧϟ�ϲϋΎϨμ ѧϟ�δѧϤϟ˺ ̂ ́ ˻�–�˺ ̂ ́ ˺�ϭ˻ ˹ ˹ ˼�δѧϤϟϭ�
ϤϳΪϟ�ϲΤμ ϟϮ�ϲϓήϏ�Ϸ�ΔΤλ �δϣϵ�ΔϣϮϣΔѧϨϣ���ϡΎѧϋ˺ ̂ ̂ ̂ϡ��ϡΎѧϋ�ΕήѧηΆϤϟ�ΩΪѧόΘϣ�δѧϤϟϭ˻ ˹ ˹ ˹�ϱάѧϟϭ�ϡ

ϣϭ�ΎΑϮΟϭ�ΔϴϟΎϤθϟ�ΕΎϳϻϮϟ�Ϟϛ�ϲ τϏϭϭ�ϝΎѧϜϠϭ����ϲѧΜΤΒϟ�ΞϣΎѧϧήΒϟ�άѧϫϭ�α Ύѧϴϗ�ϲѧϓ�ΓήѧϴΜϛ�ΔѧϴϋΎϤΘΟ�ΕΎѧϧΎϴΑ�ήѧϓϭ
. الفقر
ϭϢϫ�Ϧϣ�Δμ μ ΨΘϤϟ�Ε˯Ύμ ΣϹ�ϫϮ��ϪήΟ·�ϢΗ�ϱάϟ�ϚϟΫ�ΓήΠϬϟϭ�ΔϠϣΎόϟ�ϱϮϘϠϟ�ΚѧϴΣ�ϢѧΗ˯ήѧΟ·��ϲϣΎѧϋ�ϦϴΤδѧϣ

˺ ̂ ̂ ˹�ϡΎϋ�ήΧϵϭ�ϡ˺ ̂ ̂ ˿ϭ�ϡ�ϚϟάϛΎδΤϟ�ΕήηΆϣϹ�ϲѧϠΤϤϟ�ΞΗΎϨϟ�ϲϓ�ΔϳέΎΠϟ�ΕΎΑΕΎΣϮδѧϣϭ�ϲϟΎѧϤΟ�ϦϴδѧΤΗ�
. البستاني والنقل النھري والنموذج االقتصادي الكلي في مجاالت الزراعة بشقیھا المطري والتقلیدي 

�ϥ�ϲϠϋϷ�ΔϴϧΰϴϤϟ�ΔγέΩ�ήΧϢΗ�Γήγ�˯ήΟ·ΖϧΎϛ�Ύϫ�ϡΎϋ�˺ ̂ ̀ ́�ΓΩΎѧϋ�ΔγέΩ�ϲϫϭ�ϡ�ΎѧϬΑ�ϡΎѧϴϘϟ�ΐ ѧΠϳ�ΔδѧϤΧ�Ϟѧϛ
التي تساعد في تحلیل المؤشرات السكانیة  ھم الدراساتأن تكون كل ثالثة سنوات وھي من أمن األفضل سنوات و

 .واالجتماعیة واالقتصادیة 
�έϭΩ�ϲ Ήѧѧϳϭ�ϲϧΎϜδѧѧϟ�ΩΪѧѧόΘϟ�ϪѧѧΘϴϤϫ�Ϧѧѧϣ�ΚѧѧϴΣ�ϞѧѧΜϤϳ�Ϫѧѧϧ·Ύѧѧϋ�έΎѧѧρ�ΎѧѧϬϟ�ς ѧѧτΨϤϟϭ�ΔѧѧϳέϭΪϟ�ΕΎΣϮδѧѧϤϠϟ�ϡ�ϡϮѧѧϘΗ�ϥ

-: والمتمثلة في 
. لتزامات الدولیةاالأداء تحسین -١
. م٢٠٠٨میزانیة األسرة عام استقراء -٢
. م٢٠٠٨عداد الزراعي والحیواني منتصف الت استقراء-٣
٤-�ΕΎϳϻϮϟ�Ϟϛ�ϲ τ ϐϳ�δϣϱ�ϡΎѧϋ�δѧϣ�άѧΧ�ΪѧόΑ�ήϬѧη�ΔΘδѧϟ�ΓήѧΘϓ�ϲѧϓ�ΔϴϧΩϮδѧϟ�ΓήγϷ�ΔΤλ �δϣ�

.م ١٩٨٣
. إحصاءات عن المیزان التجاري والتجارة الخارجیة-٥
. م٢٠٠٣تفعیل قانون اإلحصاء لعام -٦
.الخ .. إحصائیات جاریة وأخرى عن التعلیم ، الصحة -٧



٩

. زماتھمیتھا في معالجة األأالمعلومات وخطورة -٨
. إھدارھاودارة الموارد أإھمیة المعلومات في أ-٩

.حصائي بناء قدرات الجھاز اإل-١٠
. ضرورة مسح الموارد الطبیعیة-١١
. طة للموارد الطبیعیةیضرورة وجود خر-١٢
. حصائیات عن البترولإھمیة وجود أ-١٣
. املةحصائیة شإ قومیة إستراتیجیةضرورة وجود -١٤
. ھمیة الشمول والتغطیة مع التأكید علي أ مسوحات دوریة لمعالجة بعض القضایاإجراءرة ضرو-١٥
. سر السودانیةعاقة وعن حالة المرضي في األ مسح لإلإجراءضرورة -١٦
. قیاس الفقردراسة وھمیة أ-١٧
. نواع المعادنأمة المؤكدة عن جمیع ھمیة وجود المعلوأضرورة و-١٨
. جيھمیة المسح الجیولوأ-١٩
.االھتمام بكل ما ینشر عن المعادن في السودان وتجمیعھا-٢٠
. ضرورة أن یكون التعداد قومي من ناحیة اإلدارة والتنفیذ واإلشراف -٢١
 .وضع شبكة للمعلومات لتحدیث اإلحصائیات-٢٢
. ماكن وجودھاأاالھتمام والتركیز علي تطویر المواد الطبیعیة بتكویناتھا وطبیعتھا و-٢٣
٢٤-�ϝϮϤηϭ�ΚϳΪΤΗϟΔϴϻϮϟ�ΔϋϮγϮϤ�ΎϬϧ�έΎΒΘϋΎΑ�ΎϘΑΎγ�ΎϬϤπ Η�Ϣϟ�ϲΘϟ�ΕΎϳϻϮϟ�ϲϗΎΒϟ��ΓΪѧϋΎϗ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ

١٢٧�νتناولت وقد معلومات عن كل والیة من والیات السودان  ήѧϐΑ�ϞѧϣΎϜΘϣ�ΪϠΠϣ�ϲϓ�ΕϻΎΠϤϟ�ΔϓΎϛ�ϲϓ�˱έϮΤϣ
لفعلیة لكل والیة والتمكین من حتیاجات المعاییر المتفق علیھا ولتحدید االالمساعدة في تحدید أنصبة الوالیات وفقاً ل

. صیاغة األولویات بصورة راشدة



١٠

التنمیة الریفیة وتوزیع الثروة.٥
�ΔϠϣΎϜΘϤϟ�Δϴϔϳήϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ήΒΘόΗα ΎγϷ�ϱΪϋΎϘϟ�ΔѧϳϭήϘϟ�ΕΎѧόϤΘΠϤϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬϔϳήόΗ�ϦѧϜϤϳϭ�ΔϠϣΎѧη�ΔѧϴϤϨΗ�έΎѧρ·�

�ΔѧϴϣΪΨϟϭ�ΔϴΟΎΘϧϹ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϞϣΎϜΘΑϲѧϓѧϳΪϋΎϘϟ�ΔѧϴϠΤϤϟ�ΓΪѧΣϮϟ��ΔѧϴϤϨΘϟ�ήϫϮѧΟ�Δѧϴϋέΰϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ήѧΒΘόΗϭ�ΎϬδѧϔϧ�Δ
 .تقلیدي یسودھا نمط إنتاج التيالریفیة والریف یعنى المنطقة 

�ϑ ΪϬϟ�ϞΜϤΘϳϭϲΠϴΗήΘγϻ�Δϴϔϳήϟ�ΔϴϤϨΘϠϟ�ϲѧϓ�ϖѧϴϘΤΗ�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϒѧϳήϟ�ϥΎϜѧγ�ϟΎμ ѧϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ΪѧϮϋ�ϊ ѧϳί ϮΗ�ΓΩΎѧϋ·�
Ύѧѧϣ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϤϨΗ�ήϓϮѧѧΗϩ�Ϧѧѧϣ�ϦδѧѧΤΗ�ϝϮѧѧΧΩ�Ϧѧѧϣ�ϢѧѧϬϟ�ϢϬϋΎѧѧο ϭ�ΔϳΩΎμ ѧѧΘϗϻ�ξ ϬϨѧѧΗϭ�ϢϬϋΎѧѧο ϭ́Α�ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ�

.واستدامتھا قادراً على التنمیة موردا بشریاوالصحیة والتعلیمیة واالستعداد لتنمیة المھارات وتجعل منھم 
�ϝϮϘϟ�ϦϜϤϳϭϥ�Δϴϔϳήϟ�ΕΎόϤΘΠϤϠϟ�ΔϴϤϨΘϟ�Δϴπ ϗ�Η�ΝΎΘϨϛ�ί ήΒϲόϴΒρ�ϑ ϭήψϠϟ�ϲѧΘϟ�ΚѧϴΣ�ΔѧϴϣΎϨϟ�ϥΪѧϠΒϟ�ΎѧϬΘϬΟϭ�

ϥ�ΎϬϧΎϜγ�ΔϴΒϟΎϏ�ϭ�ϒϳήϟ�ϥϮϨϜδϳ�ΚϴΣήΒΘόΗ�ΔϴϤϨΘϟ�ΓΩ�ήϴϴϐΘϟ�ϲΘϟ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�ΎѧϬϟϼΧ�Ϧѧϣ�ϰόδϳ�ϲѧϔϳήϟ�ϝΎѧϘΘϧϼϟ�
 .أفضللوضع 

�ϚѧѧϨΒϟ�ϑ ήѧѧϋϲ ϟϭΪѧѧϟ�Δѧѧϴϔϳήϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ΎѧѧϬϧ́Α�ΓΎѧѧϴΤϟ�ήϳϮѧѧτΗ�ϑ ΪѧѧϬΑ�ΔϤϤμ ѧѧϣ�ΔϴΠϴΗήΘѧѧγ·�ΔϳΩΎμ ѧѧΘϗϻ�ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻϭ�
��ϦϴѧΑ�˱ήѧϘϓأكثر مناخ التنمیة حتى تشمل من ھم  اإلستراتیجیة توسیعهھذلمجموعة الناس ھم فقراء الریف وتتضمن 

. المناطق الریفیة فيالساعین لرزقھم 
 تشمل تطویر اإلنتاج وزیادة فرص العمل مما فھي قطاع محدد يأبعد من أ و ما ھإليھداف التنمیة الریفیة أوتمتد 
�ϖϘΤϳΘϟΎΑϲϟΎ�ϝϮѧΧΩ��ΔϓΪϬΘδѧϤϟ�ΕΎѧϋϮϤΠϤϠϟ�ϰѧϠϋΔϓΎѧο ϹΎΑ�ϲѧϟ·�ΪѧΣ�ϖѧϴϘΤΗ�ϰѧϧΩ�Ϧѧϣ��˯άѧϐϟ�ΕΎϳϮΘδѧϣϯ ϭ́ ѧϤϟϭ�

�ΔΤμ ϟϭ�ϢϴϠόΘϟϭ���ΕΎϴϨΒϟ�ΏΎϴϏ�Ϟυ�ϰϓϭΔϴγΎγϷΕϻΎμ ѧΗϻϭ�ϕήѧρ�ΕΎϜΒη�Ϧϣ�ϭ��˯ΎѧΑήϬϜϟ����ϑ Ϊѧϫ�Ϟѧψϳ�Φѧϟ
ΪϴόΑ�Δϴϔϳήϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϖϴϘΤΗ�ϝϭΎϨΘϤϟ�Ϧϋ����Ϋ·�ϢϬδΗ�ΔϴγΎγϷ�ΕΎϴϨΒϟ�ϥΎπ ϳ�ϙήѧΤϤϟ�ήѧΒΘόΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϓΎϘΜϟ�ϞϘϧ�ϲϓ�
ΔϴϤϨΘϟ�ΕΎϴϠϤόϟ�ϲγΎγϷϭ��Ϛϓ�ϲϋΎѧϤΘΟϻ�ϙήѧΤϟ�ΔѧϴϠϤϋ�Ϧϣ�ϞϬδϳ�ΎϤϣ�Δϴϔϳήϟ�ϖρΎϨϤϟ�ξ όΑ�ΎϬθϴόΗ�ϲΘϟ�Δϟΰόϟ

 التنمیة الجزئیة المتبعة اآلن أسالیبمتصل فان  ووعلى نح  المنشوداالجتماعيالذي یسھم بدوره في عملیة التغییر 
. في الریف ال تمثل استراتیجیات تنمویة شاملة 

ΔϴϠΧΪϟ�ϥΎϜδϟ�ΓήΠϬϟ�ϊ ΒΘΘϤϟ�ϥ·�Δѧϴϔϳήϟ�ϖρΎѧϨϤϟ�Ϧϣ�ϲϧΎϜγ�ϙήΤΑ�Ύϫήδϔϳ�ϲѧϟ·Δϳήπ ѧΤϟ�ϖρΎѧϨϤϟ�ϭ��ΓΪѧόϟ�ϚѧϟΫ
�ϥΪѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ϥΎδѧѧϧϺϟ�Δϳέϭήπ ѧѧϟ�ΕΎϣΪѧѧΨϟ�ήϓϮѧѧΗ�ΎѧѧϬϤϫ�ϞѧѧϣϮϋ���ΎѧѧϤϛ�ΕΎγΎϴδѧѧϟ�ϥΔϳΩΎμ ѧѧΘϗϻ�ρϭήѧѧηϭ�ΔѧѧόΒΘϤϟ�

ϭ�ϖϳϮδΘϟ�ΕϮϨϗ�ϒόο ϭ�ΓήδϴϤϟ�ήϴϏ�ϞϳϮϤΘϟ�ΔϓΎο ·�ΝΎΘϧϹ�ΔϔϠϜΗ�ωΎϔΗέϲϟ·ѧόΠϳ�ΔѧϴΧΎϨϤϟ�ΕήϴϐΘϤϟ��ωΎѧτϘϟ�Ϟ
.  وعلیھ ھناك ضرورة إلتباع منھج التخطیط للتنمیة الریفیة.  طارداً  النباتي والحیوانيالزراعي بشقیھ

- :العواملعدد من علي  ذلك تمدیعو
. دور ومساھمة المجتمعات الریفیة في مجتمع الدولة ككل -١
. ككل ادياالقتصالسیاسات بھدف بلورة النشاط  و الدور المتعاظم للمؤسسات-٢
. في الریف االجتماعي واالقتصادي المردود -٣
.  مساھمة المرأة في نھضة المجتمع الریفي -٤
�ϥ·ϡΎϤΘϫϻΔϴϋέΰϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϱ�˯ήπ Ψϟ�ΓϭήΜϟΎΑ�ϭ��ϲѧϨόΗ�ϯ ήѧΧϷ�ΔѧόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ΔϴϤϨΗ˯ΎѧϔΘϛϻ��ϥΎϜδѧϠϟ�ϲΗάѧϟ

. الطاقة النباتیة من موارد الغذاء و
ѧϧίإستراتیجیة ن تأخذأوعلیھ البد  ϮϤϟ�ϲѧϓ�˱ΎѧϣΎϫ�˱ΰϴΣ�ϪϴϘθΑ�ϲϋέΰϟ�ωΎτϘϟ�ήϳϮτ Ηϭ�Δϴϔϳήϟ�ΔϴϤϨΘϟ��Δѧλ ΎΨϟ�ΕΎ

. المحلي واإلقلیمي والمركزي  واالجتماعیة بالدولة على المستوى القومي واالقتصادیةبالتنمیة 
-: ة  مثل ھذا النھج من خالل التخطیط للتنمیة الریفیة یمكن تحقیق األھداف التالیوبإتباع

 . حةاالمت األمثل للموارد االستغاللضرورة  -١
. علي أن تكون شاملة لالستمرار في برامج للصیانة والتوسع تحسین الخدمات األساسیة وضع خطة أساسیة ل -٢
.ووضعھ في المنظومة االصالحیة  البیئیة االستدامةتعزیز مفھوم  -٣
.تخفیف حدة الفقر وضع برامج ل -٤

-: لمقترحة لتحقیق ھذه األھداف تشملوالتدابیر ا
. محكمة للتنمیة الریفیة كمكون رئیس للتخطیط التنموي الشامل إستراتیجیة تصمیم -١ 
 إتباع اسلوب التنمیة الریفیة المتكامل -٢ 
 في التنمیة الریفیة المرأة إدماج -٣ 
 المالئمة االتكنولوجی على االعتماد -٤ 
ریع الصغیرة التي تعتمد على مدخالت اإلنتاج المحلیة  توفیر التمویل للمشا-٥ 
 ٦-�ΕέϭΩ�ϰϠϋ�ΰϴϛήΘϟ�ΤϤϟ�ΔϴΒϳέΪΗϮϭ�ΔϴϣϷΔѧϳΪϋΎϘϟ�έΩϮѧϜϠϟ�ΕέΪѧϘϟ�˯ΎѧϨΑ�ϰѧϠϋ�ϞϤόϟϭ��ϲϋϮѧϟ�ΕϻΪѧόϣ�ϊ ѧϓέ

 االجتماعي

اإلصالح اإلداري الشامل وتوزیع الثروة.٦

مقدمة.٦.١
�ΕΎϗϼόϟΔϳΩΎΤΗϻ��ΔϴϟέΪϔϟ�ΪΤϳ�ϱάϟ�ϞϋΎϔΘϟ�ϲϫ��ϞѧϤΘϜΗ�ϰΘΣϭ�ΔϨϴόϣ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ϢϜΤϠϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�ϦϴΑ�Ι



١١

�ήψϨϟ�Ϧϣ�ΪΑ�ϻ�ΔϴϠϜϟ�ΓέϮμ ϟϲϟ·�ΕΎϣϮϜΤϟ�ϩάϫ�ϦϴΑ�ΔϤΎϘϟ�ΕΎϗϼόϟ�ΔϳΩΎΤΗϻϭ��ΔѧϴϠΤϤϟ�ΕΎѧϣϮϜΤϟ�ϊ ѧϣ�ΔϴϻϮϟ
-:  تحدد في االتحادیةلعالقات لالموضوعات الرئیسیة أن نجد و. 
.تویات المختلفة للحكم توزیع السلطات التشریعیة على المس-١
.العالقات المالیة -٢
٣-�ΪѧΠϧ�ϥΩϮδѧϟ�ϲϓϭ�ΔϴϣϮϜΤϟ�ΕΎϗϼόϟ�ϢψϨΗ�ϲΘϟ�ΔϳέΩϹ�Δϴϟϵϥ�ΕΎѧϗϼόϟ�Γέί ϭ�ΔѧϳΩΎΤΗϻ�

.   بین الوالیات المختلفة في البالداالتحادیةھي اآللیة المسئولة عن تنظیم العالقات 
�Ϧϳήθѧόϟ�ϥήѧϘϟ�Ϧѧϣ�ΕΎϴϨϴόδѧΘϟ�ΪѧϘϋ�Ϟѧϭ�Ϧϣ�˱˯ΪΘΑ�ϥΩϮδϟاالتحادي في  سباب ودواعي قیام الحكمأوكان من 

-: اإلدارة التي نحصرھا فیما یلي سلبیات الحكم و وتخطي إخفاقات
١-�ΔΑΎϗήϟ�ΔϳΰϛήϤϟϭϭ�ΔϣέΎμ ϟ�ΔϴϤϴϠϗϹΕΎδγΆϣ�ϰϠϋ�ΔϨϤϴϬϤϟ�ΔϳϮΑϷ��ΎѧϬϧ�ϢѧϏέ�ϲϠΤϤϟ�ϢϜΤϟ

. االعتباریةتتمتع بالشخصیة 
٢-ϟ�ϝΩΎόϟ�ήϴϏ�ϊ ϳί ϮΘϟΔτϠδϠϭ�ϭ�ΔѧϳΰϛήϤϟ�ΔѧϣϮϜΤϟ�ϦϴΑ�ΓϭήΜϟ�ΔѧϴϠΤϤϟ�ΕΎѧϣϮϜΤϟ���ήѧΒΘόΗϭ�ϩάѧϫ

ϻϭ�Ζѧϣί ϻ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧΒϘόϟ�ήѧΒϛςϴѧγϮϟ�ϯ ϮΘδѧϤϟ�ϰѧϠϋ�ϢѧϜΤϟ�ϖѧϴΒτΗ�ϡί ϼѧΗ�Ζѧϟί��ΔѧϳϻϮϟ��ϭ�ϪѧѧΟϭ�ϰѧϠϋ�ϱΪѧϋΎϘϟ
.الخصوص 

٣-�ΔϴϠΤϤϟ�ΔϴϤϨΘϟ�Δϴϧΰϴϣ�ϒόοΔϳΩΎμ Θϗϻϭ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻϲϣϮѧϘϟ�ϞΧΪѧϟ�Ϧѧϣ�ϭ��ϰѧϠϋ�ϚѧϟΫ�α ΎѧϜόϧ
 .المھشمةاألطراف  واألقالیم وتطویر البنیة التحتیة األساسیة الالزمة للمناطق واءبن
الوحدات  والمحلیات(سلب اإلدارة القاعدیة الوالئي و وتمركز السلطات في المستویین المركزي-٤

.صالحیاتھا الحیویة سلطاتھا و) اإلداریة
٥-ϞϳϮϤΘϟ�ϒόο �ΐ ΒδΑ�ήϤΘδϤϟ�ϒόπ ϟϭ��ΔѧΑέΪϤϟ�έΩϮѧϜϟ�ΓέΪѧϧ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎϣΪѧΨϟ�ϢϳΪѧϘΗ�ϲѧϓ

ΔϴγΎγϷϭ��˯ΎΑήϬϜϟ�ϞΜϣ�ΔϴΘΤΘϟ�ΕΎϴϨΒϟϭ�ΔϴϨϳΰΨΘϟ�ΔϴϋϭϷϭ�ΕϻΎμ ѧΗϹ�ϞΎѧγϭϭ�ΝΎѧΘϧϻ�ν ήѧϏϷ�ϩΎѧϴϤϟ�ήϴϓϮѧΗ
�ΔѧѧϴϤϨΘϟϭ�ϭ�ϭ�ΔѧѧϘΜϟ�ΔѧѧΟέΩ�ϰѧѧϠϋ�˱ΎΒϠѧѧγ�ήΛΆѧѧϳ�άѧѧϫϥϭΎѧѧόΘϟ��ϰѧѧο ήϟ�έΎѧѧϴόϣ�ΎѧѧϫέΎΒΘϋΈΑϲϋΎѧѧϤΘΟϻ�ϢѧѧϜΤϟ�ΓΰѧѧϬΟ�ϦϴѧѧΑ�

. التي تتواجد داخلھا االجتماعیةالبیئة  والمحلي
٦-ΕΩΎϴϘϟ�˯ΎϨΑ�ΔϴϠϤϋέΎϴϬϧ·ϭ�ϲѧϘϴϘΤϟ�ήѧϴϏ�ϞѧϴΜϤΘϟΎΑ�ΔѧϴϠΤϤϟ�ѧόϔϟΎ�ΕΎѧΌϴϬϟ�ϲѧϓ�ϦϴѧϴϠΤϤϟ�ϥΎϜδѧϠϟ�ϝ
. التشریعیة الوالئیة  والمجالس المحلیةوأ

٧-ΔѧѧϠόΘϔϤϟ�ΓϮѧѧϔΠϟϭ�ΔϴΒόθѧѧϟ�έΩϮѧѧϜϟ�ϦϴѧѧΑ�ωήμ ѧѧϟϭ�δѧѧϟ�ϝϮѧѧΣ�ϦϴϴϧϮϳΪѧѧϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΩέϮѧѧϤϟϭ�ΔτϠ
ϭ�β ϟΎΠϤϠϟϤϟϣ�ΕΎϴϠΤϷΎΑ�ϞΨϳ�ΎϤϥϭΎόΘϟϭ�ϲϋΎϤΠϟ�˯Ωϭ�ΔϴϣϮϘϟ�ϑ ΪϫϷ�ϖϴϘΤΗ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϴϻϮϟϭ��ΎѧϴϠόϟ�ΔѧϴϠΤϤϟ

.
٨-ϲѧϤϠόϟ�ςϴѧѧτΨΘϟ�ΏΎѧϴϏϭ��ϱΩΆѧϳ�ϱάѧѧϟ�ήѧϣϷ�ΕΎѧѧϳϮϟϭϷ�ΐ ѧϴΗήΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧϴόϗϮϟ�ς ѧѧτΨϟϲѧѧϟ·�έΪѧѧϫ·�

.البشریة  واإلمكانات المادیة
٩-·οΘϟ�ϰϠϋ�ϲγΎϴγ�ϊ ΑΎρ�˯Ύϔϭ�ΕΎѧΟΎϴΘΣ·ϭ�ΐ ϟΎτϣ�ϞϫΎΠΗ�ϊϣ�ΔϴϤϨτΗϦϴϨρϮѧϤϟ�ΕΎѧόϠϭ��ϢϬϘρΎѧϨϣ
.المعارضة للدوائر الحاكمة وأ

١٠-�Ϊηήϟ�ήϴϏ�ϢϴϜΤΘϟ˯ΎϤΘϧϼϟΕϭ��ΔѧϳϮϬΟ�ΖϧΎϛ�ϥ�˯Ϯγ�ΔϘϴπ ϟ�Ε˯ϻϮϟϟϭ�ΔѧϴϔΎτϟ�ΔѧϴΑΰΤ����
. القومي واإلقلیمي أوالخ ، على حساب الوالء المحلي أ

 اإلصالح اإلداري السالم الشامل واتفاقیة.٦.٢
�Ζμ ϧ�ΪϘϟΔϴϗΎϔΗ��ϞϣΎθϟ�ήϳΎѧϨϳ�ϲѧϓ�ΔѧόϗϮϤϟ˻ ˹ ˹ ˾ϭ�ϡ�ϟϲѧΘѧϬΒΟϮϤΑ�ϢѧΗ�Ύ�ΩϮѧϨΑ�ϦϤѧο �ΔѧϴϨρϮϟ�ΓΪѧΣϮϟ�ΔѧϣϮϜΣ�ϡΎѧϴϗ�

-: الصالت في ما بین المستویات الحكومیة إحترام األحكام التالیة عامة التي تعالج العالقات ومبادئھ ال
١-�ΔϴϘϴϘΣ�ΕΎτϠγ�Ϫϟ�ϝϮΨϳ�ϱΰϛήϣ�ϻ�ϡΎψϧ�ϡΎϘϳϭ�ϲϣϮϘϟ�ϢϜΤϟ�ΕΎϳϮΘδϣ�έΎΒΘϋϹ�ϲϓ�ϊ π ϳϭѧϨΟ�ΏϮ

. مستوى الحكم المحلي والوالیات والسودان 
٢-�ξ όΒϟ�ΎϬπ όΒΑ�ΎϬΗΎϗϼϋ�ϲϓϭ��ϰѧϠϋ�ϢѧϜΤϟ�ΕΎϳϮΘδѧϣ�ϊ ѧϴϤΟ�ϞϤόΗ�ϯ ήΧϷ�ΔϴϣϮϜΤϟ�ΓΰϬΟϷ�ϊϣ

- :  اآلتيإحترام
.ذاتیة كل طرف ) أ

�ϲѧѧϓ�έΎπ)  ب ѧѧѧϟ�β ϓΎѧѧϨΘϟ�Ϧѧѧϣ�ϝΪѧѧΑ�ϥϭΎѧѧόΘϟ˯Ω�˯ΎѧѧѧϓϮϟ�ϰѧѧϠϋ�ξ όΒѧѧϟ�ΎϬπ ѧѧόΑ�ΪϋΎδѧѧѧϤΑ�ϢѧѧϜΤϟ�ΔѧѧϤϬϣ�
.ریة فیما بینھا  الدستوبااللتزامات

:  سلطاتھا بھدف ةوممارس مھامھاتأدیة ) جـ
مھام اآلخر وعدم التعدي على مستوى سلطات أ-
. أي مستوى آخر إليمھام خولھا الدستور عدم اإلضطالع بسلطات و-
.تعزیز التعاون فیما بینھا -
.تعزیز التواصل المنفتح بین مستویات الحكم المختلفة للحكومة -
. لمستویات الحكم األخرى موالدع المساعدة السعي لتقدیم-
.تعزیز التنسیق الجید للمھام الحكومیة -
.إحترام وضع ومؤسسات مستویات الحكم األخرى -
-�ϞϋΎϔΘϠϟ�ϝΎΠϤϟ�ΔΣΎΗ·ϭβ ϧΎѧΠΘϟ�ϭΎѧόΘϟϭϥΕΎϳϮΘδѧϣ�ϒѧϠΘΨϣ�ϦϴѧΑ�ϭ�ΔѧϴϨρϮϟ�ΓΪѧΣϮϟ�έΎѧρ·�ϲѧϓ�ϢѧϜΤϟ��Ϧѧϣ

. أجل تحقیق حیاة أفضل للجمیع 
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:ل ھذه األدوات كاآلتي  تعدید مثمكنوی

اإلدارة المحلیة المنشودة .٦.٣
�ϊ ϤΘΠϤϟ�ϲϓ�ΓϭήΜϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ΔϟΪϋ�ΪΒϣ�ϖϴϘΤΘϟ�ΓΩϮθϨϤϟ�ΔϴϠΤϤϟ�ΓέΩϹ�ϥΈϓ�άѧϫϭ�ΔϨϴόϣ�ρϭήη�ΎϬϟ�Ι ΪѧΤϳ�Ϣѧϟ�˱ΎѧϓϼΧ

�ϥϵ�ϥ�Ϋ·�ΩϼΒѧѧϟ�ϢδѧѧϘΗ�ϩΎπ ѧѧΘϘϤΑ�ϱέΩ·�ΏϮϠѧѧγ�ήѧѧΒΘόϳ�ΔѧѧϴϠΤϤϟ�ΓέΩϹ�ϡΎѧѧψϧϲѧѧϟ·�ϲѧѧϠΤϣ�ϡϮѧѧϬϔϣ�ΕΫ�ΕΪѧѧΣϭ��ϥϭ
.على أن تستغل ھذه الھیئات موارد مالیة ذاتیة ئة تمثل اإلدارة العامة ألھلھا رف على إدارة كل وحدة منھا ھییش
ϭ�ϥ΄Α�ϚϟΫϤϟ�ΔϣϮϜΤϟΎΑ�ςΒΗήΗϥϮϧΎϘϟ�ΎϫΩΪΤϳ�ΕΎϗϼόΑ�Δϳΰϛή�ϭ�ϢϴδϘΘϟ�άϫ�ήϴθϳϲ ϟ·�ϱέΩ·�ϢϴδѧϘΗ�ΩϮѧΟϭ�Γέϭήѧο �

�ΔѧѧϟϭΪϟ�ϢϴϟΎѧѧϗϷϲѧѧϟ·ΎΑ�ϞѧѧϗϷ�ϰѧѧϠϋ�ϲѧѧϠΤϣ�ϡϮѧѧϬϔϣ�ΕΫ�ΕΪѧѧΣϭ��ϯ ϮΘδѧѧϤϟ�ΕΪѧѧΣϮϟ�ΔΒδѧѧϨϟϰѧѧϧΩϷ�ϮѧѧϜΗϭϥ�ΕΫ�ΓΪѧѧΣϮϟ�
�ΓΪѧΣϭϭ�ΔΤϠμ ѧϤϟ�ΓΪѧΣϭ�ΎϬϧΎϜδϟ�ήϓϮΗ�Ϋ·�ϲϠΤϣ�ϡϮϬϔϣ˯ΎѧϤΘϧϻ�ˬ�ϦϴѧΑ�ςΑϭήѧϟ�ϢϋΪѧΗ�ϥ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϩάѧϫ�ϥ ѧ́η�ϦѧϤϓ�

ϢϴѧϘϟ�ϖѧϳήρ�Ϧϋ�ΓΪΣϮϟ�ϥΎϜγ�ϭϭ�ϢϴϫΎѧϔϤϟ�ΔϛήΘθѧϤϟ�ΕΩΎѧόϟ��ϭϫ�ϡΎѧψϨϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�Ϟѧλ ϷϮ�ΔѧϳήϘϟϭ�ϲѧϬϓ�ΔѧϨϳΪϤϟ
γϷ�ΕΪΣϮϟ�ΔϴγΎ�ˬϭ�ΰѧϛήϤϟ�ϞѧΜϣ�ϯ ϮΘδѧϣ�ϰѧϠϋϷ�ΕΪΣϮϟ�Ύϣ�ΔѧϴϠΤϤϟ��˱ΎϘΑΎѧγ�ΔѧψϓΎΤϤϟ���Δѧλ ΎΧ�ΕΪѧΣϭ�ϲѧϬϓ

ϯ ήѧϘϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧϣ�ΎϬϨϣ�Ϟϛ�ϥϮϜΘϳ�ϭϥΪѧϤϟ�ϭ�́θѧϨΗΎѧγΎγ�ϕΎѧτ Ϩϟ�ΝΎѧΘΤΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎϣΪѧΨϟ�ΓέΩϹ�ϭ�ϥΎϜѧγ�ϢѧΠΣ
. المدینة وحجم سكان القریة أویفوق نطاق أ

ϭϭ�ϡΎψϨϟ�Δϣϼγ�α ΎϘΗ˯ΎϔϛϤϋΩ�έΪϘΑ�ϪΗ�ΔϴѧγΎγϷ�ΕΪѧΣϮϠϟ�Ϫ��ΔѧϳήϘϟϭΔѧϨϳΪϤϟ��ϊ ѧο Ϯϟ�ΐ ѧϠϘϧ�Ύѧϣ�ΫΈѧϓϭ��ϑ ήμ ѧϧ
. اعتبر النظام معیباً )المحلیةوالمركز أ( الوحدات األعلى إليالدعم 

 دور المجالس المحلیة.٦.٤
�ΔѧѧϳέΩϹ�ΕΪѧѧΣϮϟ�ϲϟΎѧѧϫϷ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΓΩέϹ�ϞѧѧΜϤΗ�ΔѧѧΒΨΘϨϣ�ΔѧѧϴϠΤϣ�β ϟΎѧѧΠϣϧ�ΚѧѧϴΣ�ΎѧѧϬ�ΓΩέϹ�ϞѧѧΜϤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧΌϴϬϟ�ϲѧѧϫ

ϟΔϴϠΤϤϟ�ΕΎόϤΘΠϤϠϟ�ΔϣΎόϭ�ΔϳήϳΪϘΗ�ΕΎϴΣϼμ Α�ϊϠτΗϭ��έΎρ·�ϲϓ�ΔϴΑΎϗέΎϬΗΎλ Ύμ ΘΧϭ��ϲϓ�ΔѧϴϤϴϠϗϹ�ΎѧϬΘόϗέ�ϕΎѧτ ϧ
��ϭ�Ϟѧѧλ Ϸ�ΎѧѧϨϫ�β ϟΎѧѧΠϤϟ�ϞϜθѧѧΗ�ϥϭ�ήѧѧηΎΒϤϟ�ΏΎѧѧΨΘϧϻΎΑ�ΔѧѧϴϠϛ�ΔѧѧϴϠΤϤϟѧѧψϧ�Γ́θѧѧϧ�ϰѧѧϠϋ�ΚѧѧϋΎΒϟ�ϥϷ�ϚѧѧϟΫ�ΓέΩϹ�ϡΎ

ϭ�˱ΎѧϳΩΎϣ�˱ΎѧΑήϗ�ϲϟΎѧϫϷ�Ϧ�ΔϓΎѧοقریبة مأن اإلدارة المحلیة ھي اإلدارة الالمحلیة باعث سیاسي و ϹΎΑ�˱ΎѧϳϮϨόϣϲѧϟ·��ϚѧϟΫ
Έѧѧϓϭ�ϢϋΪѧѧϟ�ϱέϭήѧѧο �ήѧѧηΎΒϤϟ�ΏΎѧѧΨΘϧϻ�ϥ�ΔѧѧϴϤϨΗ�ϥϷϭ�ΔѧѧϳΰϛήϤϟ�ΔѧѧϣϮϜΤϟ�ΔѧѧϬΟϮϣ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϠΤϤϟ�ΕΎτϠδѧѧϟ�ϝϼϘΘѧѧγ

�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟϭ�ΔѧѧϴϤϨΘϟΔϳΩΎμ ѧѧΘϗϻ�ϭ�ΔѧѧϴϤϨΘϟΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻѧѧϓ�ΔϴΒόθѧѧϟ�ΔϛέΎθѧѧϤϟ�ϰѧѧϠϋ�˱ΎѧѧγΎγ�ϡϮѧѧϘΗ�ςϴѧѧτΨΘϟ�ϲϭ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�
. المتابعة والتنفیذ واإلدارة و

الشعبیةالمشاركة .٦.٥
�ΔϴϠΤϤϟ�ΓέΩϹ�ϡΎψϧ�ΝΎΘΤϳϲ ϟ·�ϲѧϓ�ϢѧϫέϭΩ�ΔѧϴϤϫ́Α�ϦϴϨρϮѧϤϟ�α ΎδѧΣ·�ϰϠϋ�ΪϋΎδϳ�ϱάϟ�ϲγΎϴδϟ�ϲϋϮϟ�Ϧϣ�ωϮϧ�

�Εέήϗ�Ϧϣ�β ϟΎΠϤϟ�ϩάΨΘΗ�ΎϤϴϓ�ΔϴΒόθϟ�ΔϛέΎθϤϟϮϘΗ�Ύϣϭϡ�ϝΎϤϋ�Ϧϣ�ϪΑ����ΔϛέΎθѧϤϟ�ϥ�ϲϠϋ�Ϊϴϛ΄Θϟ�Ύπ ϳ�ΐ Πϳϭ
ήѧѧη·�ϲѧѧϫ�ΔϴΒόθѧѧϟ�Ωήϓ́ѧѧϛ�ϦϴϨρϮѧѧϤϟ�ϙϭ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϲѧѧϓ�ΓέΩϹ�ΕΎѧѧϬΟ�ϊ ѧѧϣ�ΕΎѧѧϋΎϤΟΕΎѧѧΟΎϴΘΣϻϭ��ΕΎѧѧϳϮϟϭ�ΐ ѧѧϴΗήΗ

�ϩάѧѧϫ�ϖѧѧϴϘΤΘϟ�ϞΎѧѧγϮϟ�Ϟπ ѧѧϓ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϊ ѧѧϣ�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟΕΎѧѧΟΎϴΘΣϻ�ΔѧѧϴϠΤϤϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�έΎѧѧρ·�ϲѧѧϓ����ϩάѧѧϫ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϴϠϤόϟ�ϲѧѧϫ
�ϑ ϭήѧψϟ�ϦϴδѧΤΘϟ�ΔϣϮϜΤϟϭ�ϦϴϨρϮϤϟ�Ϧϣ�ϞϜϟ�ΩϮϬΠϟ�ϪΟϮΗ�ΎϫΎπ ΘϘϤΑΔѧϴϋΎϤΘΟϻϭ�ѧΘϗϻΔϳΩΎμ�ΕΎѧόϤΘΠϤϟ�ϲѧϓ�

�ϰϠϋ�ΎϬΗΪϋΎδϤϟ�ΔϴϠΤϤϟΝΎϣΪϧϻΔϣϷ�ΓΎϴΣ�ϲϓ���ΎϬδѧϔϧ�ϰѧϠϋ�ϚѧϟΫ�ϲѧϓ�˱�ΓΪϤΘόϣ�ϦϜϤϳ�Ύϣ�ϰμ ϗ́Α�ΎϬϣΪϘΗ�ϲϓ�ϡΎϬγϹϭ
. بقدر اإلمكان 

Ϸ�άϫΔѧϴϤϨΘϟ�ς τΧ�ϊ ο ϭ�ϲϓ�Δπ ϳήόϟ�ΔϴΒόθϟ�ΓΪϋΎϘϠϟ�ϲΑΎΠϳϹ�έϭΪϟ�ϲϨόΗ�ΔϴΒόθϟ�ΔϛέΎθϤϟ�ϥϭ��ΎϫάѧϴϔϨΗ�ΔѧόΑΎΘϣ
ϲѧϟ·ϮΘϟ�ΐ ѧѧϧΎΟ��ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ΪѧѧΎόϟ�ϝΩΎѧѧόϟ�ϊ ѧѧϳί��ϭ�˱ΎγΎδѧѧΣ·�β ѧѧϜόϳ�ΔϛέΎθѧѧϤϟ�ήѧѧϴΒόΗ�ϥΈѧѧϓ�ϰѧѧϨόϤϟ�άѧѧϬΑΎѧѧϘϴϤϋ�ϻ�˱ΪѧѧΣ�ϥ ѧ́ѧΑ�

�ϊϴτΘδϳϥ��ϞϋΎϔϟ�ϢϬϣΎϬγ·�ϥϭΩ�ϦϴϨρϮϤϟ�ϟΎμ ϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ΩϮϘϳ���ΔѧϋϮϤΠϣ�ήϓϮѧΗ�ϲπ ΘϘΗ�ΔϴΒόθϟ�ΩϮϬΠϟ�ΔΌΒόΗ�ϥ·
ϊϓϭΪѧϟ�Ϧѧϣ�ΔϜΑΎθѧΘϣϭ�ΔѧϳΩΎϤϟ�ΰϓϮѧΤϟϭ�ϟΎϓ�ϦϴϨρϮѧϤϟ�ϯ Ϊѧѧϟ�ΔѧϴΑΩϷ�Δδѧѧϴέ�έϮѧϣ�ΔѧΛϼΛ�ΐ ΟϮΘδѧΗ�ΔѧϠϋΎϔϟ�ΔϛέΎθѧϤ

-:  نجاحھا إليتؤدي 
.اإلسھام طواعیة في المجھود التنموي دونما إكراه من أي نوع -١
.شرائح المجتمع  المحققة من التنمیة بین أفراد والتوزیع العادل للعائدات-٢
٣-ρήΨϧϹϭ�ϟ�ΫΎΨΗ�ϲϓ�ΔϛέΎθϤϟϭ�ΕΎγΎϴδѧϟ�ϢѧγήΑ�ϖѧϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�έήϘΪѧϳΪΤΗ�ϑ ΪѧϫϷ�

. إحاطتھا بالرعایة الالزمة  والمتابعة والتنفیذالبرامج و وووضع الخطط

تحدیات المشاركة الشعبیة.٦.٦
-:نرصد ھنا بعض تحدیات لمشاركة الشعبیة الفاعلة كما یلي 

١-�ϦϴϨρϮѧѧϤϟ�ϯ Ϊѧѧϟ�ΔϴΒόθѧѧϟ�ΓΩέϺѧѧϟ�ϒѧѧϴϳΰΗ�ϞѧѧϣΎόϛ�ΓϭήѧѧΜϟ�ήѧѧτΧ�ˬ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϠϗ�ϚѧѧϠΘϤΗ�ϦϴѧѧΣ�ΔѧѧϴϘϴϘΣ�ΔϛέΎθѧѧϣ�ϼѧѧϓ�
ϮϤϟϦϳήѧΧϵ�ϰѧϠϋ�ρϮϐπ ѧϟ�ΔѧγέΎϤϣ�Ϧϣ�ΎϬϨϜϤϳ�ϱάϟ�ϝΎϤϟ�ϦϴϨρϭ�˯ήѧϘϔϟ�Δѧλ ΎΨΑϭ��ϦϴϛΎδѧϤϟϭ�ΕΎѧϴϠϤϋ�ΩΎδѧϓ·

. إتصال ال یملكھا المواطن البسیط تخدام أسالیب التأثیر من وصایة ودعایة واإلنتخاب بإس
٢-Τμ ѧϟ�ήΒΨϟΎѧΑ�ϦρϮѧϤϟ�ΪѧϳϭΰΗ�ΔϠϴѧγϭ�ϡϼѧѧϋϹ�ήѧΒΘόϳ�ΚѧϴΣ�ϡϼѧϋϹ�ΓΰѧϬΟϷ�ήѧϴτΨϟ�έϭΪѧϟ�ϦϴѧϘϴϟ�ϴϭ��ϪѧѧϔϳήόΗ

.باآلراء المختلفة 
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٣-ήΘΤϣ�έϭΩ�ήѧτΧ�ϭ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ϲѧϓ�ϦϴϨρϮѧѧϤϟ�ϞѧϴΜϤΗ�ϲѧѧϓϟ�ν ήѧѧϐΑ�ήΑΎѧϨϤϟϭ�ΔϳΎѧλ ϮϢϬΤϟΎμ ѧѧϣ�ϦϴѧΑ�ς ѧѧϠΨϟ�ΔѧѧϴΗάϟ�
�ϟΎμ ѧϣ�ϦϴѧΑϭ�Δϴμ ѧΨθϟ�Ϣϫήψϧ�ΕΎϬΟϭϭϦϴϨρϮѧϤϟϭ��ϢѧϬϧ�ϯ ϮϋΪѧΑ�ϢѧϬΗΩέ·�ϥϮϧϮϜϴѧγ�ήϴϫΎѧϤΠϟ�Ϧѧϣ�˱Ύѧϴϋϭ�ήѧΜϛ

. الصحیح والنمتقود المواطنین عن طریق التقدم و باعتبارھم الطلیعة التيوالغفیرة أ

حلول لمعالجة عقبات المشاركةبعض ال.٦.٧
.مساعدة المواطنین في تنظیم أنفسھم في الھیاكل المؤسسیة التي یرتضونھا یجب -١
٢-ϢϬΗέΪѧѧϗ�ϊ ѧѧϓέϭ�ϦϴϨρϮѧѧϤϟ�ΐ ϳέΪѧѧΗ�ϲѧѧϓ�ΓΪϋΎδѧѧϤϟϭ�ϢϬΗέΎѧѧϬϣϭ��ϖѧѧϴϘΤΘΑ�ϖѧѧϠόΘϳ�ΎѧѧϤϴϓ�˯Ωϸѧѧϟ�ΎѧѧϬΘϴϗήΗ

.مراریتھا األھداف وضمان إست
. بالنفس لدى المواطنین للقیام بالمبادرات واالعتدادغرس روح الثقة -٣
٤-�ΔϛέΎθѧѧϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ϦϴϨρϮѧѧϤϟ�ΐ ϳέΪѧѧΗϭ�ςϴѧѧτΨΘϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϋΎϤΠϟ�ϑ Ϊѧѧϫ�ϖѧѧϘΤΗ�ϲѧѧΘϟ�ϕήѧѧτ ϟϭ�ϞΎѧѧγϮϟ

 .االستسالميالخضوع  والعمل حتى ال یتربى المجتمع على الطاعة المطلقة
٥-�ΕϮѧѧϨϗ�Θѧѧϓ�ϦϴѧѧΑ�Ϟѧѧλ ϮΘϟϭ�ѧѧλ ΎϨΘϟ�ΩήѧѧϓϷϭΓΩΎѧѧϴϘϟΓΪѧѧϋΎϘϟ�Ϧѧѧϋ�ϝΰѧѧόϨΗ�ϻ�ϰѧѧΘΣ�ϭ��ϥϮѧѧϜϳ�ϻ�ϰѧѧΘΣ

.الدیمقراطیة الحقة  للقیادة لتحقیق مبادئ الشورى والتناصح أمراً من األعلى لألدنى فقط بل من القاعدة صعوداً 

األجھزةالتخطیط وضرورة التكامل بین .٦.٨
�ΩϮѧѧϬΠϟ�ϖϴδѧѧϨΗ�ήϓΎπ ѧѧΗ�ϥΎϤπ ѧѧϟϲѧѧΘϟ�ϝάѧѧΒΗ�ϲѧѧϓϹϭ�ΔѧѧϴϠΤϤϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�έΎѧѧρ·��ΐ ѧѧΠϳ�ΔѧѧϴϤϴϠϗϥ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ΔѧѧϴϠϤϋ�ϢΘѧѧΗ�

 المختلفة الزمنیة أبعادھا في یلم بجمیع عناصر الصورة الذي إطار التخطیط الشامل والمتكامل فيمستوى المحلى 
�ΕϻΎΠϤϟ�ϊϴϤΟ�ϰϓϭ�ΔϠϳϮτ ϟϭ�Δτ γϮΘϤϟϭ�Γήϴμ ϘϟΘϟϲ�ΪΘϤΗ�ΎѧϬϴϟ·�ϰѧϋήϳϭ�ϑ ΪѧϫϷϷϭ��ϯ ϮΘδѧϤϟ�ϰѧϠϋ�ΕΎѧϳϮϟϭ

. تتم التنمیة بشكل متوازن على مختلف المستویات أن جانب إلي القومي

المقتدرتوفر العنصر البشرى .٦.٩
ϫ�ϯ ήθΒϟ�ήμ ϨόϟϮ�ήϜϔϤϟ�ϞϘόϟϲϓ�Δϴϔϴϛ�ϡΪΨΘγ�ΔΣΎΘϤϟ�ΩέϮϤϟ�Ϟπ ϓ�ϡΪΨΘγϫϭ�Ϯϱάϟ�ϡί ϼѧϟ�ϞѧϳϮϤΘϟ�ήΑΪѧϳ�

�ΕϼϜθѧϤϠϟ�ΔΒѧγΎϨϤϟ�ϝϮѧϠΤϟ�ΡήΘϘϳϭ�ΎϬΘόΑΎΘϣϭ�ΎϫάϴϔϨΗϭ�ϊ ϳέΎθϤϟ�ΔϣΎϗϹ˯ΎѧϨΛ�ϔϨΘϟάѧϴ�έΩϮѧϜϟ�ήϴϓϮѧΗ�ΐ ѧΟϮΘϳ�Ϛϟάѧϟ�
�˱ΎѧѧϴϨϓ�ΔѧѧΑέΪϤϟ�ΔѧѧϴϨϬϤϟΎѧѧϴϤϳΩΎϛϭ��˱ΎѧѧϳέΩ·ϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ήϴϓϮѧѧΗ�ϥΎϤѧѧο ϭ���ϞѧѧϤόϠϟ�ΔΤϟΎμ ѧѧϟ�ΔΒѧѧγΎϨϤϟϲѧѧΘϟ�ϥϮϧΎѧѧϘϟ�ΎϬѧѧγήΤϳ�

.ینیالمھنالء ؤ تحسین ظروف المعیشة لھإليإضافة  والمحاسبیة المحكمة والشفافیة اإلداریةوالضوابط 

وائحھ القانون ولیحددھاالتي قانونیة المقومات ال.٦.١٠
ϳΐ Π�ϥβ ϟΎΠϤϟ�ΕΎϴϟϮΌδϤϟ�ο ϭ�ΪϳΪΤΗ�ϚϟΎϨϫ�ϥϮϜϳ���ΕΎϳϮΘδϤϟϭ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕΎΌϴϬϟϭΔϳέΩϹ�ΎϬπ ѧόΒΑ�ΎϬΘϗϼϋϭ�

 داخل ھذه المحلیات والوالیات أنشطتھا تزاول التي المركزیة واألجھزة القطاعیة باألجھزةالبعض وكذلك عالقتھا 
.غموض فیھا  ورة واضحة ال نصوص التنفیذیة بصإلي تمتد أنشریطة 

إیجاد مصادر تمویل محلى ذاتى.٦.١١
�ϥ�ΐ ΠϳΗϡϮϘ�ϰϠΤϤϟ�ϊΑΎτ ϟ�ΕΫ�ΕΎϣΪΨϟ�ΓέΩΈΑ�ΔϴϠΤϤϟ�ΕΎτϠδϟ�ϹϭϲϤϴϠϗϻϭ�ΔѧϳΰϛήϤϟ�ΔѧϣϮϜΤϟ�Ϧѧϋ�ΔϠϘΘδѧϣ��

�ΕΎѧϬΠϟ�ϝϮѧϐΗ�Βѧη�Ϧѧϋ�ΎϫΪѧόΒΑ�ΔϴΗΫ�ΔϴϠΤϣ�ΔϴϟΎϣ�ΩέϮϣ�ΕήϓϮΗ�ϯ Ϯγ�ϝϼϘΘγϻ�άϫ�ϢϋΪϟ�ϞϴΒγϰѧϠϋϷ�ѧΘϟΎΑϭϲϟΎ�
 .مثل وأد المبادرات المحلیة 

 المستقلالقتصادياإنشاء جھاز للتخطیط .٦.١٢
ϻ��ϥΎϨΛ�ϒϠΘΨϳ�ϲϓ�ϯ ήΘϋ·�Ύϣ�ϥ�ΔϟϭΪϟ�ΓέϮμ Α�ΩϮόϳ�ΔϣΎόϟ�ΔϣΪΨϟ�ϊ ϳήϣ�έϮϫΪΗ�ϦϣΔϴγΎγ�ί ΎѧϬΟ�ΏΎѧϴϐϟ�ϭ�ΔѧΌϴϫ
ϭ�β ϠΠϣϲτϴτΨΗ�ί ΎϬΠϟ�άϫ�ΏΎϴϏ�ϊϣϭ�˶ϝΎόϓ�ϲѧϨϔϟόϗϮϟϭ�ΔѧγϭέΪϤϟ�ΔѧϴϤϠόϟ�ς ѧτΨϟ�ΖѧΑΎϏ�α ΎδѧΤϟ��ϥΎѧϛϭ�Δѧϴ

�ϢϫϮѧΘϳ�ΎѧϤϛ�˱ΎѧϓήΗ�β ، مدمراً على التنمیة أثرھا ϴѧϟϭ�ΔѧΤϠϣ�Γέϭήѧο �Βμ ѧϳ�ϢδѧΠϟ�άѧϫ�ϞѧΜϣ�˯Ύθѧϧ·�ϥΈϓ�ΐ Βδϟ�άϬϟϭ
ξ όΒϟ��ΡήΘϘϧϭϥ�ΪόΑ�ΔγΎήϟ�ΔδγΆϤϟ�ϊ ΒΘϳ�έΎϴΘΧ�Ϟπ ϓϢϠόϟΎѧΑ�ΔΤϠδѧΘϤϟ�ήѧλ ΎϨόϟ���Γ˯ΎѧϔϜϟϭ�ΓήѧΒΨϟϭ�ΔѧϓήόϤϟϭ

Ϝϟϲ�ί ΎϬΠϟ�άϫ�Βμ ϳ�ΓΩϷΎϴϗϭ�ΐ ϳέΪΘϟ�ΔϠϋΎϔϟ��ΓΩΓΰϬΟϷ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕΎϳϻϮϟΎΑ�Δϔϴλ ήϟ�ΩΎϴΗέϻ�ΕϻΎѧΠϣ�ςϴѧτΨΗ�
�ν ήѧϐϟϭ�ϯ ϮѧϬϟ�Ϧѧϋ�˱ΪѧϴόΑϭ�έΪΘϗΈΑ�ΔϣΪΘδϤϟϭ�Δϧί ϮΘϤϟ�ΔϠϣΎθϟ�ΔϴϤϨΘϟϲγΎϴδѧϟ�ϲμ ѧΨθϟϭ�ϥΩϮδѧϟϭ�ΎϤϴѧγϻ�

 . واالستقرار المستدام الحقیقيیدخل مرحلة السالم 

توزیع الثروة واالستثمار الوطني واألجنبي.٧

ستثماراتدور اال.٧.١
�ΓΪѧϳΰΘϣ�ΔΑΎΠΘѧγ�ϙΎѧϨϫ�ϥΎѧϛ�Ϊѧϗϭ�ϥΩϮδϟ�ϲϟ·�ΔϴΒϨΟϷ�ΕέΎϤΜΘγϻ�ΏάΠΑ�ϡΎϤΘϫϻ�ΩΩί �ϲο ΎϤϟ�ΪϘόϟ�ϝϼΧ�ϲϓ

�Ώήѧϐϟϭ�ϕήθϟ�ϝϭΩ�ϒϠΘΨϣ�Ϧϣ�ΔϴΒϨΟ�ΕΎϛήη�ϲϓ�ϞΜϤΘΗ�ΓΪϳΪϋ�ΕΎϬΟ�Ϧϣ���ΕέΎϤΜΘѧγϻ�ϩάѧϫ�ϲѧϠϋ�ΏΎѧόϳ�ϦѧϜϟϭ
�Γέϭήѧο �ϡϮѧϬϔϣ�ϲѧϠϋ�ήΛΆѧϳ�άѧϫϭ�ΓΩΪΤϣ�ΕΎϳϻϭ�ϲϓ�ΎϫΰϛήΗ�ϢδѧϘΗϭ�ΩϼΒѧϟ�Ϟѧϛ�ϲѧϓ�έΎϤΜΘѧγϻΕΎѧϴϧΎϜϣ·�έΎϤΜΘѧγϻ�



١٤

�ΎϴϨρϭ���ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϲϠϋ�ϙΎϨϫ˾ ˼ ́ϣ��ωϭήθ�έΎϤΜΘγ�ΪϳΪΟ�ϯ ϮΘδϤϟ�ϰϠϋϲϋΎϨμ ϟ�ΰϟϭέϲѧϋ�ϲϣΪѧΨϟϭ��ΔѧϳϻϮΑ
�ϡϮρήΨϟϟ�Ϧѧϣ�ΔϴϟΎϋ�ΔΟέΩ�ϙΎϨϫ�Ϛη�ϼΑϭέΎϤΜΘѧγϻ�ΰѧϴϛήΘϱѧϓ�ϲ�ΔϴϧΎϜδѧϟ�ΔѧϓΎΜϜϟ�ΐ ΒδѧΑ�άѧϫϭ�ϡϮѧρήΨϟ�Δѧϳϻϭ�

.  المركز إليوح من الوالیات زن عن الةالناتج
�ϰѧϠϋ�ϢϫΪϋΎδѧΗ�ϪϴδѧϓΎϨΗ�Εΰѧϴϣ�ϢϳΪѧϘΘΑ�ϦϳήϤΜΘδѧϤϟ�ϊϴΠθѧΗϭ�έΎϤΜΘѧγϻ�ϦϴϧϮѧϗ�ϞϴϬδѧΗ�Ϧϣ�ΪΑϻ�ϞϛΎθϤϟ�ϩάϬϟ�ϼΣϭ

�έΎϤΜΘγϻϲϓ�έΎϤΜΘγϼϟ�ΏΫΎΟ�ΥΎϨϣ�ϖϠΧϭ�ΕΎϳϻϮϟ�ωΎΒΗΈΑϑ ήμ ѧϟ�ήόѧγϭ�ήΤϟ�ΩΎμ Θϗϻ�ΕΎγΎϴγ����ΐ ѧϠτΘϳ�άѧϫϭ
ѧϴΘΤΘϟ�ΕΎѧϴϨΒϟ�ΔϳϮϘΗΔ�ϞѧΜϣ�ϟѧϳήΒϟ�ϕήѧτΔ�ϭϜδѧϟϚ�ϟΪϳΪΤΔѧϳϭ��ΎѧϬϤϋΩѧΘϟϬδϴ�ϝϮѧλ Ϯϟ�Ϟ�ΔѧϴϣϮϘϟ�ϕϮѧγϷ�ΝέΎѧΨϤϟ

�Ύπ ϳ�ΐ ϠτΘϳ�άϫϭ�ΔϴϤϟΎόϟϭ�έΎϤΜΘγϻ�ΔϛήΣ�ϞϴόϔΗϲϓϭ�ϥήϴτ ϟ�ϝΎΠϣ�·�ˬΕέΎτ Ϥϟ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�˯ΎθϧΔϓΎο ϹΎΑ�ϲѧϟ·�
.النیل المجري المالحي لنھر استثمار 
�ϥ�ϲѧѧϠϋ�ΰѧѧϴϔΤΗϹѧѧϋέΰϟ�ΝΎѧѧΘϧϲϧϮѧѧϴΤϟϭ�ϲΣ�ΓέϮμ ѧѧΑ�ѧѧΜϳΪϻ·�ϢΘѧѧϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�ϻ�Δ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ϖѧѧϳήρ�Ϧѧѧϋ�ϟ�ϞѧѧϳϮτ
�ς γϮΘϤϟϭϭ�ϯ ΪϤϟ�ϥϵ�ΔϣΎϋ�ΓέϮμ Α�ήϓϮΘϤϟ�ϞϳϮϤΘϟϓϲ�ϙϮϨΒϟ�ϫϮ�ΓέϮμ ѧΑ�Δѧϋέΰϟ�ϢѧϋΩϭ�ϯ ΪѧϤϟ�ήϴμ ѧϗ�ϞϳϮϤΗ

ѧѧϴϘϴϘΣΔ�Α�ϻ·�ϰΉѧѧΘϳ�ϻ�ΪϋΎδѧѧϳ�άѧѧϫϭ�ΐ ѧѧγΎϨϤϟ�ϝϮμ ѧѧΤϤϟ�ΐ δѧѧΣ�ΕΎѧѧϳϻϮϟ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧϬόϳί ϮΗϭ�ΎѧѧϬϨϋ�ΐ ήπ ѧѧϟ�ϊ ѧѧϓήϲѧѧϓ�
�ϚϳήΤΗα έϮϠϟ�ϝΎϤϟ�ΰѧϛήϤϟ�ϰѧϠϋ�ΰѧϴϛήΘϟ�Ϧѧϋ�ϻΪѧΑ�ΕΎϳϻ���ΎѧϬϨϣϭ�ΝΎѧΘϧϹ�ΕϼΧΪѧϣ�ΏΎϴδѧϧ�Ϧϴϣ́ѧΗ�ΐ ѧϠτΘϳ�άѧϫ�

  .یاتالتعاونومنھا نتاج  لإلتسوقمداخل ال ويدعم الحكومال وةسمداألومدخالت الكھرباء 
:ومن ھذا یجب التركیز علي النقاط اآلتیة 

١-ΕΎϣΪѧΨϟ�ΰѧϴϛήΗ�ΔϴѧγΎγϷ�ϲѧϓ�ΕΎѧϳϻϮϟ��ϞѧΜϣΤμ ѧϟΔϭ�ϢϴѧϠόΘϟϭ��ΎϫέΎϤΜΘѧѧγϻ�ΕΎѧϳϻϮϟ�ΩέϮѧϣ�ν ΎϬϨΘѧγ
.  استقرار المواطن إلي وھذا یؤدى بدوره صحیحةبصورة 

 .مجانیة التعلیم والعالجمثل  ة الوالیات الطرفیفي مجاني خدميوالبد من وجود برنامج  -٢
  .مار تعویق مسیرة االستثإلي خارج البنوك وھذه یؤدى ة موجودة النقدیة الكتلنسبة عالیة منن أیالحظ -٣
٤-ΐ ѧѧΠϳ�ϚѧѧϟΫϭ�ΕΎѧѧϳϻϮϟΎΑ�Δѧѧλ ΎΧϭ�ι ΎѧѧΨϟ�ωΎѧѧτϘϟ�˯ΎѧѧϨΑ�ΩΎѧѧΠϳΈΑ�ΞϣΎѧѧϧήΑ�ϲόϴΠθѧѧΗ�ϲΎϨΜΘѧѧγ�ΩϮѧѧΟϭ�Ϛϟάѧѧϛϭ�

�ΕΎϋΎϨμ ѧѧϟΎΑ�ι ΎѧѧΧ�ΞϣΎѧѧϧήΑΔѧѧϴϠϳϮΤΘϟ�ΝΎѧѧΘϧϹϭ�ϲѧѧϋέΰϟ�ήϴϐμ ѧѧϟ�ωέΰϤϟΎѧѧΑ�ήѧѧϴΒϜϟ�ϡΎѧѧϤΘϫϻϭ�έΩΎμ ѧѧϟ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�
.لمركز ھا وتخفیف الضغط على ا تنمیتفي توزیع الثروة على الوالیات یساعد أنوالشك 

 وتحفیز االستثمارأدوات قیاس توزیع الثروة.٨
�Ϧϋ�ΔϣΎϫ�Εϻ΅ΎδΗ�ϙΎϨϫϷ�ΕϭΩϟ�ΓήϓϮΘϤϟ�ι ΎΨϟ�έΎϤΜΘγϻ�ΰϴϔΤΗϭ�ΓϭήΜϟ�ϊ ϳί ϮΗ�α ΎϴϘ�ϲѧΘϟϭ�ΎϬΤϴѧο ϮΗ�ϦѧϜϤϳ

- :يتكاآل
)١(ΔѧϴϧΎϜϣ·��ΰѧѧϴϔΤΗϭ�ΎѧϳϮϬΟ�ϪѧѧϨϴρϮΗϭ�έΎϤΜΘѧγϻ ْأ�ΎѧѧϤϬϳϞπ ѧϓ���Ϊϋ�έΎϤΜΘѧγϻ�Δѧѧϟϡ��έΎϤΜΘѧѧγϻ�ϥ�ϥϮѧѧϜϳ

؟ا انتقائی
 استثماریة ؟ ة وسیاسإستراتیجیةھل توجد )٢(
)٣(ϲѧѧϟ·�ϱ�ΪѧѧΣ�ϥϮѧѧϜϳ��ϥέ�ϝΎѧѧϤϟ�αϲϨρϮѧѧϟ�ϲδѧѧϓΎϨΗ��ϩήѧѧϴϏ�ϊ ѧѧϣϭ�ϊ ѧѧϣϟ�ΩϭΪѧѧΣ�ϯ Ϊѧѧϣϭ�ϪδѧѧϔϧѧѧϤ�ΔϴϟϮΌδ

االجتماعیة وضوابط السلوك المھنى؟ 
 ؟ ةسالمی اإلة فلسفة التنمی تطبیقخرآ للتنمیة وبمعنى يخالق الجانب األفي ةدور الحكوموھ ما)٤(
)٥(�Ύϣϲϫ�ϭ�β γ�ϑ ήμ ϟ�ΪϴηήΗ�ςΑϮοϲϣϮϜΤϟ�ι Ϯμ ѧΨΑ�ωήμ ѧϟ�ΔѧΠϟΎόϣϭ�ϪϨϣ�ΪΤϠϟ�ΕΩήѧϳϹ�

؟ 
 ؟  علي البالديجنب بمخاطر االستثمار األةطات والترتیبات الخاصحتیا االيھ ما)٦(
 االستثمار ؟ فيالداخلة موال الوطنیة ھل یوجد تقدیر لحجم رؤوس األ)٧(
 ؟ ة یستثمر بصورة حقیقیة ومنتجلكي يالوطن المال لرأسعطاءھا إ یمكن التي الضمانات ھي ما)٨(
شامال ؟ وة ھل ھ المدخالت الزراعیعلي المزارعحصل ت)٩(
) ة الحسابات المنظم-الكادر المؤھل( العمل في یفتقد المؤسسیة الوطنيالقطاع الخاص )١٠(
)١١(�ϥ�ΚѧϴΣ�ΔѧϳέΎϜΘΣϻ�ΓήѧΩ�Ϧѧϣ�ΝϭήѧΨϟ�ϦϜϤϳ�ϒϴϛϷ�Ϣѧψόϣ�έΪѧΗ�ϝΎѧϤϋϷ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋήѧγ�ϲѧϓϭ�Γ

.وھذا لھ أثر سلبي علي االقتصاد الوطني  بكفاءة متدنیةأحیان كثیرة 
)١٢(�ΔϘϴϘΣϮΗ�ΪΟ�ΔϛήΘθѧϣ�ΔѧϨΠϟ�ϊ ѧϣ�ϖϴδѧϨΘϠϟϭ�ϦϴΑήѧΘϐϤϟ�ϥ�ϊ ѧϣ�ΎѧϬϟ�ϖϳϮδѧΘϟ�ϢѧΗ�ΓΩΪѧΤϣ�ϊ ϳέΎθѧϣ�ϚѧϟΎϨϫ

�ΕΎϴϟΎΠϟϲϓϳΩϮόδϟ�ϭ�ΔϹΕέΎϣϭ��ϥΎϤϋ�ΔϨτϠγ�ϙΎϨϫϭΔϴΠϴΗήΘγ·�ϭ�ΔϋϮο ϮϣѧΘΑΎΛ�ήѧϴϏ�ΎϬϨϜϟ�ϲѧϓ�ΔѧϠόϔϣ�ήѧϴϏϭ�Δ
.  غالب األحیان

)١٣(ΐ Πϳ�ϊ ο ϭ�Ύπ ϳ�ϠΣϝϮ�ϟήѧΒϋ�κ ϴΧήѧΘϟ�ϞϛΎθϤ�άѧϓΎϨϟΓΪѧΣϮϤϟ�Γ��ϥ�ϦѧϜϤϳ�ΚѧϴΣ�ήϤΜΘδѧϤϟ�Ϟμ ѧΤϳ
. ة المسئولة بعد موافقة الجھةساع ٧٢ في على الترخیص يجنباألو أطنيالو

االستثماریة ستراتیجیةاإل.٨.١
�ΖѧϠόΟϹΔϴΠϴΗήΘѧѧγ��ΎϬρΎΒϨΘѧѧγ�ϢѧΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔϳέΎϤΜΘѧγϻ�ϥΩϮδѧѧϟ�ϖΑΎδѧϟ�ϡΎѧѧόϟΑ�ΏΫΎѧѧΟ�ΪѧϠέΎϤΜΘѧγϼϟ�ϚѧѧϟΫϭ��ΞϳϭήΘϟΎѧѧΑ
�ϰϠΤϤϟϲϤϟΎόϟϭ���ϡΎόϟ�ϰϓϭ˻ ˹ ˹ ˿ΟϮΗ�ΖϬ��ΕέΎϤΜΘγϻ�Ϧϣ�ήϴΜϜϟΤϧϮΕΎϳϻϮϟ�ϛΔϴΠϴΗήΘѧγΈѧϴϠΣήϣ�ϹΎΑ�Δ�ΔϓΎѧο
ϓ�ϚϟΫ�ϲϟ·ϭ�ΕΎγΎϴγ�ΪΟϮΘ�ΞϣήΑϭ�ϑ ΪϫΰϴϔΤΘϟ�ΔϬΟϮϣ��έΎϤΜΘγϻ��ϭ�ϻϮϟ�Ι ΪѧΣ·�ϢϴѧϠϗϷ�έϮѧϓέΩ�Βѧλ�ϥΩϮδѧϟ

�ΪϠΒϟ�ΚϟΎΜϟ�έΎϤΜΘγϼϟ�ΏΫΎΠϟϲϓ��ΎѧϴϘϳήϓ��ϟ�ΔѧϣΎόϟ�ΔϤδѧϟϭ�ΩΎμ ѧΘϗϼΤϧ�ϪѧΟϮϣ�ϪѧϧϮϟ�ϕϮδѧϟ�ΕΎѧγΎϴγ�ϰѧϨΒϣϭ�ήѧΤ
ϭ�ϊ ϤΘΠϤϟ�Ϣϴϗ�ϰϠϋ·ϴϣϼγΔ��ϲΘϟϭ�ΕΎγέΎϤϤϟϭ�ϢϴϘϟ�ϞΜϤΘΗϲϓ�ΓΎϛΰϟ�ΔϳΎΒΟ�ϭΎΑήϟ�ΔϣήΣϭ�Ϲ�ϕΎϔϧ�ϡήΘΣϭѧϴϜϠϤϟΔ�



١٥

λ ΎΨϟΔ����ϩάϫϭΩΎμ Θϗϻ�ΩϮϬΠϟΔϳ�ϢΗ��ΎϬρΎΒϨΘγϴΣήΟ�ΕΎϴϠϤόΑΔϭ��ϲϟ·�ήϴθΗ�ΕΎτϠδϟ�ϥϣϮϜΤϟΔϴ�ΓΩΎΟ�ϲѧϓ�˯ΎѧϨΑ�
.القطاع الخاص 

نقاط المطروحةالعن مالحظات ومداخالت .٩
:النقاط السابقة التي تم طرحھا یمكن استخالص التساؤالت التالیة من 

لمنح المشروطة حسب التجربة ؟بالنسبة لاألداء معاییر  ھي ما-١
القدرات ؟بناء مشاریع ومقترحات ماذا تم في -٢
لمنظمات المانحة ؟لأم   الوطنيشرافلإلتماعیاً جا ةالتنمیة الموجھھل تخضع -٣
٤-�Ϟѧϫϭ�ϲѧϠϋ�ϲѧτϴτΨΗ�ϱΩΎμ ѧΘϗ�β ѧϠΠϤϟ�ΔѧΟΎΣ�ϚϟΎϨϫ�β ϴϟ�ϡϮѧϘΗ�έϭΪѧϟ�άѧϬΑ�Δϴѧο ϮϔϤϟ�Γ˯ΎѧϔϜΑ�Ϟѧϫϭ

تفاقیة مع ذلك ؟االتتعارض 
؟ن الحكم المحلي إلي تطویر ینواقوحتاج القوانین الموجودة أتھل -٥
 ظل عمل المفوضیات وصنادیق االعمار ؟ھل صندوق دعم الوالیات قابل للتطور أم ال في-٦
٧-�ΕϮΠϔϟ�ΔϤδϘϟ�ΐ δϧ�ϲϓ�Δϳ΅ήϟ�Ϟϫ�ΔϳϮϤϨΗ�ΕΎϳϻϮϟ�ξ όΑ�ϲϓ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϲϫ�ΔѧΤϧΎϤϟ�ϝϭΪϟ�ϡ�ϲѧϫ�Ϟѧϫ

؟مدي صحتھا ومالءمتھا لوضع االقتصاد القومي بصورة عامة ووما ھوطنیة 
كیفیة توزیع الدعم الخارجي علي المشروعات القومیة ؟-٨
لموارد وتنمیة الموارد ؟ھي أسس توزیع ا ما-٩

؟الطموحاتلك تستقرار في وقت الالمركزیة العدالة واال تحقق ھل-١٠
١١-Ύѧѧϣ�ϫϮ�ϥ�˱Δѧѧλ ΎΧ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϋΰϧ�Ι ϭΪѧѧΤΑ�ΕΎѧѧόϗϮΗ�ϚѧѧϟΎϨϫ�ϥ�ΎѧѧϤϟΎρ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϠϟ�ϲϨρϮѧѧϟ�ΝΎϴδѧѧϟ

؟ UNDPالمعلومات متاحة لشركاء التنمیة

بناء القدرات والتنمیة البشریة.١٠
ϲѧѧϠϋ�Ϧϴϣ́ѧѧΘϟ�ΐ ѧѧΠϳ�ΐ ѧѧϧΎΟ��ΕέΪѧѧϘϟ�˯ΎѧѧϨΑϭ�Ϊѧѧλ έ�ΔѧѧϴϓΎϛ�ΕΩΎѧѧϤΘϋ�ΓΩϮθѧѧϨϤϟ�ΔϳήθѧѧΒϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϠϟ�˱ΎѧѧϘϴϘΤΗ�ν ήѧѧϐϟ�άѧѧϬϟ

�ΝΎѧѧѧΘϧϹ�ΕϻΪѧѧόϣ�ΓΩΎѧѧϳί ϭ�˯Ωϸѧѧϟ�˱ΪѧѧϳϮΠΗϭ��ϭ�ΐ ѧѧΠϳΎπ ѧѧϳ��ΰѧѧѧϛήϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΑέΪϣϭ�ΔѧѧϠϫΆϣ�έΩϮѧѧѧϜΑ�ΕΎѧѧϴϠΤϤϟ�Ϊѧѧϓέ
ϭϴϟΎϋ�ΕΎμ μ ΨϤΑΔϟ�ϩάѧϬΑ�˯ΎѧϘΒϟ�ϲϠϋ�ϢϬϨϴόΗ�ϤΔѧΑϮϠτ Ϥϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�Ι ΪѧΣϷ�ΕΎѧϴϠΤ��Γέϭήѧο �ΪѧϛΆϳ�άѧϫ�ϡΎѧϴϗ��β ѧϠΠϣ
�ϲѧτϴτΨΗ�ϱΩΎμ ѧΘϗϟ�ϲѧϠϋ�ϲѧϨΒϳ�Ϣѧϗέ�ϱέϮѧϬϤΟ�ϡϮѧγήϤ�˼ ˽��κ ѧϧ�ΚѧϴΣ��ϲѧϠϋ�ςϴѧτΨΘϠϟ�ϲϣϮѧϘϟ�β ѧϠΠϤϟ�˯Ύθѧϧ·
ϻόϟ�ΔϨΠϠϟϭ�ϲΠϴΗήΘγϻ�ςϴτΨΘϠϟ�ΔϣΎϋ�ΔϧΎϣ�Ϛϟάϛϭ�ΎϴϠ�ϲΠϴΗήΘγ��ϭΖѧϣΎϗ�Ϊѧϗ�ΩΪѧϋ·ϭ�ΔϏΎϴμ ѧΑ�Δѧλ ΎΨϟ�ϥΎѧΠϟ�
.قبلة وتنفذ بصورة علمیة ودقیقة تفعل في المرحلة المالتي یتوقع أن ستراتیجیات المختلفة واال

�Ύπ ϳ�ΐ Πϳϵ�φѧΣϼϤϟϭ�ϲѧϠΤϤϟ�ϢѧϜΤϟ�ΔѧΑήΠΗ�ϲѧϠϋ�ΓΩΎѧΟ�ΓέϮμ Α�ϑ ϮϗϮϟ�ϥ�ΕΎτϠѧγ�ΖѧΤϨϣ�ΕΎѧϳϻϮϟ�ϥήѧΜϛ���
�ΪΑϻϭ�ΔϴϘϴϘΣ�ΓέϮμ Α�ϲϻϮϟ�ϊ ο Ϯϟ�ΔγέΩ�ΐ Πϳ�άϬϟ�Ϧϣ�Ϊϛ΄Θϟ�Ύπ ϳ�ϖϳΪμ ѧΗ�Δѧϴϔϴϛϭ�ΔѧϣΪϘϤϟ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�ϕΪѧλ

�ϞѧѧϜϟ�ΔѧѧϴϠόϔϟ�ΕΎѧѧΟΎϴΘΣϻϭ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϱϮѧѧϤϨΘϟϭ�ϱέΎѧѧΠϟ�ϢϋΪѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧϳϻϭϭϥ�ϡϮѧѧϬϔϣ�Ϟϴѧѧλ ΄Η��Δϴπ ѧѧϗϷ�Ϧѧѧϣ�ϲάѧѧϐϟ
 . خطیرة خالقیةأة ویمثل مھمة وطنتمواطن لل

توزیع الثروة وتخصیص الموارد.١١
�ΪΒϤϟ�ϲϓΎѧϬόϳί ϮΗ�ΩήϤϟ�ΓϭήΜϟ�ϰϨόϣ�ΪϳΪΤΗ�Ϧϣ�ΪΑϻ��Ϟѧϫϲѧϫ�ΔѧϴόϴΒρ�ΩέϮѧϣ��ΔϳήθѧΑ�ϡ�ϡα έ�ϚѧϟΎϨϫ�Ϟѧϫϭ�ϝΎѧϣ�

 ؟التدابیر الالزمة لمعالجة الخلل  ھي  الزراعیة والثروة البشریة وماضياألراخلل الزم توزیع 
�ϙΎϨϫ�ΔϴϟΎϤϟ�ΩέϮϣ�ΔϠΑΎϗ�ϱ�ϚѧϟΎϨϫϭ�κ ϴΨθѧΘϟϭ�ϊ ѧϳί ϮΘϠϟ�Ύπ ѧϳ˯ήѧΟ·ΔѧϤϬϣ�Εϭ��ΔѧΑϮϠτϣϲѧϓήѧϳήΤΘϟ�ϭ��ϞѧϳϮϤΘϟ

ϭѧѧϟϭ�έΎϤΜΘѧѧγϻ�ςΒπϭ�ΔѧѧϴϣϮϜΤϟ�έΎѧѧϘϤϟϹ�Ε˯Ύθѧѧϧ��ϭ�Ι ϼѧѧΛ�ϙΎѧѧϨϫ�ωϮѧѧϧ�ΓέϮѧѧψϨϣ�ϞѧѧϠΨϠϟ�ϱ�ϦѧѧϜϤϳ�ϱάѧѧϟ�Ι ΪѧѧΤϳ
- :في الموارد المالیة تتمثل بالنسبة

. توزیع الموارد بین القطاعات فيخلل  -١
. توزیع الموارد داخل القطاعات فيخلل  -٢
.الوالیات  توزیع الموارد بین المركز وفيل ل خ-٣

�άѧѧϫϭ�ΕΎѧѧϋΎτϘϟ�ϦϴѧѧΑ�ϞѧѧϠΨϟ�Ϊѧѧϗ�ϞѧѧΜϤΘϳѧѧϓϲωΎϓΪѧѧϟ�ΕΩΎѧѧϤΘϋ�ϭ�ϷѧѧΘϟ�Ϧѧѧϣϲ�ϊ ѧѧϣ�ήѧѧϴϴϐΗ�ΎѧѧϬϴϓ�Ϟμ ѧѧΤϳ�Ϣѧѧϟ��ν ήѧѧΘϓϥ�
 نيول والثا الفصل األفيم ٢٠٠٥ موازنة فيفاع  اعتمادات الدإذا نظرنا إليو . میزانیة سالم المیزانیة الحالیة ھي

�ϲѧϠϋ�ϼϴϠϗ�ΪϳΰΗ�ΎϬϧ�ΪΠϧ˻ ˽ ̀ˬ̀ ̀ϭ�έΎѧϴϠϣ��ϝΩΎѧόΗ�ϰѧϫ˺ ˽�Γήѧϣ��Γήθѧϋ�ΔѧόΑέ�ϭ�́�Εήѧϣ��ΔѧϴϧΎϤΛ���ΕΎμ ѧμ ΨϤϟ
ϭ�ϢϴѧѧϠόΘϟ˾ ˹�Γήѧѧϣ��ϥϮδѧѧϤΧ��ϻѧѧϤΘϋ�ϞѧѧϤόϟ�ΕΩΎ�ΔѧѧϴϤϨΘϟϭϤΘΟϻϋΎΔѧѧϴϭ�˼ ˹�ΩΎѧѧϤΘϋ�Γήѧѧϣ��ϢѧѧϋΩϟωΎѧѧτϘϋΎϨμ ѧѧϟ�ϲ�

�ϥϮΛϼΛ�̀ ˺ ˺�Γήϣ��Γήθϋ�ϯ ΪΣ·ϭ�ΔΎϤόΒγ���ΩΎϤΘϋϟΕΎϋΎτϘ�ϋέΰϟΔѧϴήτ Ϥϟ�Δѧϳϭ�ϵϟΔѧϴ���ѧϧέΎϘϣϭΔ�ΎΑ�ϦϴѧΑ�ϦϳΎѧΒΘϟ
�ΪΠϧ�ΕΎϋΎτϘϠϟ�ΔϋϮο ϮϤϟ�ΕΎμ μ ΨϤϟϷ�ί ΎϬΟ�ΕΩΎϤΘϋ�ϥ�ϝΩΎόΗ�Ϧϣ́ ˹�ωΎѧτϘϟ�ΔϴϤϨΘϟ�κ μ ΨϤϟ�ΔϠϤΟ�Γήϣ�

.  المطرى الزراعي
ϋ�Ύϣϫ�ΎѧϨϟΎΜϤϓ�ϲϣϮѧϜΤϟ�ϕΎѧϔϧϹ�ϒϋΎπ ѧΗϭ�ϑ ήѧγϹ�ϦϮϭ�ΔϴϤѧγήϟ�ΩϮѧϓϮϟ�ΕΩΎѧϤΘϋ�ΔϓΎϴπ ѧϟ�ΩϮѧϨΑ�Ϧѧϣ�ΎѧϫήϴϏϭ

�ΕϻΎѧѧϔΘΣϻϭ�ϑ ήμ ѧѧϟϲѧѧΘϟϭ��ΪѧѧϗѧѧΗ�ϲѧѧϟ·�Ϟμ˺ ˾�έΎѧѧϴϠϣ��ϱ�έΎѧѧϨϳΩήѧѧΜϛ�Ϧѧѧϣ�ϒόѧѧο�ΩΎѧѧϤΘϋϻ��ωΎѧѧτϘϠϟ�κ μ ѧѧΨϤϟ
. في المواسم الزراعیة السابقة  ملیارات ٥ب  الزراعي



١٦

ϭ�ϞϠΨϟ�ΩέϮϤϟ�κ ϴμ ΨΗ�ϲϓΩϘϟ�ϞΧτ�ΕΎϋΎϟ�Ϫμ ϴμ ΨΗ�ϢΗ�Ύϣ�ϲϓ�ϲϠΠΘϳ�Ύπ ϳ�ΔϋέΰϠϱήϟϭϭ��ΔѧϴϧϮϴΤϟ�ΓϭήΜϟ
˻-م ١٩٩٧ات سابقة مثل موازنة  موازنفي ˹ ˹ ˹�ϡ�ϱϲϓ�ϝϭήΘΒϟ�ϞΒϗ�Ύϣ�ΔϠΣήϣ���Η�ΖϧΎϛ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϩάϫΑ�ϢϫΎδ�ΎѧϤ

ϝ�Ϧѧϋ�Ϊϳΰϳ˾ ˹���ΞΗΎѧϨϟ�ϦѧϣϲϣϮѧϘϟ�ѧϤΟϹϲϟΎϭ�ѧϫ�ΎѧϨϟΎΜϣϭ�ΔѧϘΣϻ�ΕϮϨѧγ�ϲѧϓ�ΖѧόΟήΗ�ϦѧϜϟϮϲϓ�Δѧϧί Ϯϣ�˻ ˹ ˹ ˾�
�ϲΘϟϭϢϫΎγϲϋέΰϟ�ωΎτϘϟ�ΎϬϴϓ��Ϧѧϣ�Ϟѧϗ́Α˽ ˿����ΞΗΎѧϨϟ�ϦѧϣϲϣϮѧϘϟ�ѧϤΟϹϲϟΎ�άѧϫϭ�ΔΒδѧϨϟ�ϩπ ѧϔΨϧΖ�ϊ ѧΑήϟ�ϲѧϓ�

% . ٢٠ إلي أقل من ٢٠٠٦األول من العام 
�ΪѧΠϧ�ΎѧϨϧΈϓ�ϞϳϮϤΘϟ�ϒόο �ϢϏέϭ�ϥ�ωΎѧτϘϟϱήѧτ Ϥϟ�ΪѧϴϠϘΘϟϱ�ѧϳ�ϢϫΎδϦѧϣ��ΔѧϠϤΟϹϟ�ΝΎѧΘϧѧϋέΰϲ�Ώ�̀ ˾����ΎѧϤϨϴΑ

%.٢٥ قل منأالمروى یساھم ب
-: تى نتج عن ھذا التدھور اآلقدو
 .البیئيوالتدھور الكلیة  واإلنتاجیة اإلنتاجتدنى -١
. تسرب التربوي مراض والالفقر واألتفشي -٢
٣-�ϊ ѧѧϣ�ϞѧѧΜϣ�Δμ ѧѧϴΧήϟ�ΔѧѧϴϨϘΘϟ�ϡΪΨΘѧѧγ�ΕΎѧѧγέΎϤϣ�ΕήѧѧϬυ�ΩΎѧѧηέϹϭ�ΚѧѧΤΒϟ�ΕΎμ ѧѧμ Ψϣ�ϒόѧѧο�ϡΪΨΘѧѧγ

 .النباتات وقایة ضعف نشاطات  وةالبذور الغیر محسن
٤-Ϋ·ϲ ϟ·�Ύϧήψϧ��ΔϗΎτ ϟ�ωΎτ ϗ�ϴϤϫ�έΎΒΘϋ�ϊϣϭΔϗΎτ ϟ�Δ�ϞΧΪϤϛ�ϲΟΎΘϧ·�ˬ�ΪΠϧ��ϥ̂ ˾���Ϧѧϣ�ϒѧϳήϟ�ϖρΎѧϨϣ
ϲϫΒδϨϟ�ϩάϫϭ�ΔϴϣϮϘϟ�ΔϜΒθϟ�ΝέΎΧ�Δ�ήϬψΗ�ϻ�ϲϓϧί ϮϤϟ�Δ�ΔϣΎόϟ��ϲѧϠϋ�ΎϬϔϋΎπ ѧΗϭ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ΔϔϳήόΗ�ωΎϔΗέ�ϢϏέ

 .مدي السنوات السابقة 
٥-�ΕΎϳϻϮϟϭ�ΰϛήϤϟ�ϦϴΑ�ϞϠΨϟ�ΎϴϠΟ�ο ϮϳΰѧϛήϤΗ�ΩέϮѧϤϟ�ϲѧϓ�ϢѧΛ�Ϧѧϣϭ�ΰѧϛήϤϟ�·�ΓέϭήѧοΎѧϬόϳί ϮΗ�ΓΩΎѧϋ�

.  الجنوب ةبھا نسبإذ أن  ةخادعنسبة وھذه % ٣٠ المیزانیة یمثل فين جملة المحول رقام توضح أأن األ رغم

-:ھمھاأحلول بالنسبة للنقاط السابق ذكرھا یمكن اقتراح بعض ال
.االھتمام بالتعلیم والصحة ضرورة .١
.یة الضریبة وعضرورة مراجعة األ.٢
% .٥ إلي االتفاقیة فيیرادات الوالیات إزیادة .٣
.   إطار عدالة قسمة المواردفيالشركات والھیئات البد من مراجعة .٤
.   وجانب التمویلالزراعي القطاع اتمیزانیالصحیح لالتوثیق .٥
.  سویقالتو سواء من حیث التمویل أالتقلیديضرورة تدخل الدولة بالدعم للقطاع الزراعي خاصة .٦
.یجاد تكلفة بدیلة لسیاسات االستثمار إضرورة .٧
. شرائح المجتمع الدخل ومستویات المعیشة بین تباین إليضرورة النظر .٨
.   الضرائب الغیر مباشرة التى یقع عبئھا على المواطنفيإعادة النظر .٩

.  ضرورة مراجعة السیاسات الضریبیة بصورة عامة. ١٠
 . قویة أھمیة وجود إرادة سیاسیة. ١١
١٢ .�ΕΎѧϳϻϮϟϭ�ΰѧϛήϤϟ�ϦϴѧΑϭ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϞΧΩϭ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϦϴΑ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ΔϴϧΰϴϤϟ�ΔόΟήϣ�Γέϭήο

.

 : تياآلمنھا وتساؤالت نجد أن ھناك كثیر من الأیضا  سبقما من 
 المیزانیة مرضیة؟ فيھل القسمة الموجودة -١
 الغرف؟ في ةدقیقة أم ھى مصنوعالمتوفرة حصائیات ھل اإل-٢
.  مناألو المركز للجیش في ة المخصصراجعة النسبضرورة م-٣
الموارد خارج المیزانیة ال تظھر فأین ھى؟ -٤

توزیع الثروة والسیاسات االقتصادیة.١٢
�ϥΈϓ�ΔϣΎϋ�ΓέϮμ ΑΕΎѧϳήψϧ�ϲѧϠϋ�ΪϤΘόΗ�ΎϴϟΎΣ�ϥΩϮδϟ�ϲϓ�ΓΪΎδϟ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΕΎγΎϴδϟ��ϕϮδѧϟ�ΩΎμ ѧΘϗϭϦѧϜϟ�ϚѧϟΫ�

�ΝΎΘΤϳϲ ϟ·Ϸ�ξ όΑ��ΕΎϴγΎγπ ϟϭ�ΔΤΤμ Ϥϟ�ϲѧϓ�ΎϬϴϠϋ�ϕΎϔΗϻ�ϢΗ�ρΎϘϨϟ�ϩάϫϭ�ΓϭήΜϟϭ�ΔϴϤϨΘϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ΔϟΪόϟ�Δϳέϭή
�ΔϴϗΎϔΗ�ϊ ϳί ϮΗ�ΔϟΪϋ�ΔθϗΎϨϣϭ�ϡϼδϟϷ�ν έ���ΔϳήθѧΒϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϊ ѧϳί ϮΗ�Τμ ѧϳ�ϻ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ΩϮΟϭ�ϥ�ϲϠϋ

�ϲѧѧϓ�π ѧѧΘϳ�άѧѧϫϭ�ΕΎѧѧϳϻϮϟΎΑ�έΩϮѧѧϜϟ�ΔѧѧϠϗϭϷϛήΗ�ϯ άѧѧϟ�ήѧѧΛѧѧΘ�ΡϭΰѧѧϨϟϭ�ΕήѧѧΠϬϟ�Ϫ��ΔѧѧϴϤϫ�ѧѧο Ϯϳ�άѧѧϫϭ��ΏάѧѧΟ
. خارج الخرطوم وتوجیھھا للوالیات االمتیازات المغریة لالستثمارات 

دراسة عدالة توزیع الثروة فى المجتمع.١٣

ةخلفی.١٣.١
ة االقتصادیة وغیاب النظرة الشمولیة وتغلیب راضعف فى االدوجود نات والثمانیات وضح خالل عقد السبعی

 ذلك فى ضعف القدرة االستیعابیة للفوائض المالیة النظرة الجزئیة فى سیاسات االصالح االقتصادى حیث بدأ
وھى  ١٩٨٥ – ١٩٧٥  ملیون دوالر فى المتوسط السنوى خالل الفترة٨٠٠البترولیة المتدفقة على البالد بمعدل 



١٧

م وقد نتج عن ذلك قیام مشروعات ١٩٧٢نسبیاً بعد توقیع اتفاقیة ادیس ابابا سنة امنیاً را الفترة التى شھدت استقرا
 ١٩٨٣ فى البالد ولكن الوضع لم یستمر طویالً حیث تأزم مرة أخرى بعد إشتعال الحرب مجدداً فى العام كبرى

ھذه الحرب فاقمت من االزمة االقتصادیة . التي أوقدت نارھا الحركة الشعبیة والجیش الشعبى لتحریر السودان 
ذلك  إلي باالضافة . إليالمحلى االجممن الناتج % ١٥ إليحیث زادت فجوة الموارد الخارجیة والداخلیة بحو

عن الجفاف والتصحر خاصة فى غرب البالد وما أفرزتھ من مجاعات على تي نشأت ثار السالبة الاآلفھناك 
تبع ذلك من حركة إنتقال واسعة النطاق أواسط المواطنین فى و. نطاق واسع وتدھور فى مؤشرات االمن الغذائى 

 تضییق الخناق على سكان المدن فى إلي خارج البالد مما أدى إلي المدن وإليشكل ھجرات داخلیة من الریف 
. الخدمات وفرص العمل

نتائج تجربة االصالح االقتصادى.١٣.٢
:لالصالح االقتصادي في خالل العقود السابقة یمكن تعدید نجاحاتھا واخفاقاتھا كاآلتي كانت ھناك محاوالت 

. عقد الثمانیات منتصف فى المتوسط فى .% ٥ أقل من إلياالقتصاد و معدالت نمھبوط-١
٢-ν ΎϔΨϧ�ΎϬϴϓ�ΰΠόϟ�ώϠΑ�ΚϴΣ�Δϧί ϮϤϟ�˿ �˺˽����ϕΎѧϔϧϻ�ΔΒδѧϧϭ�ϡΎѧόϟ˻ ˻���ΎѧϤϨϴΑ�ΖѧϧΎϛ�ΕΩήѧϳϻ�ΔΒδѧϧ

́ �˿��ϤΟϻ�ϰϠΤϤϟ�ΞΗΎϨϟ�ϦϣϲϟΈ�ϝϮϠΤΑ�˺ ̂ ̂ ˹ϡ�����ΩΎϤΘϋϻ�ϚϟΫ�ΐ Βγ�ϥΎϛϭ�ϊ Ϡδѧϟ�ϢѧϋΩϭ�ΰΠόϟΎѧΑ�ϞѧϳϮϤΘϟ�ϰϠϋ
.  االساسیة من موارد غیر حقیقیة

. بنھایة عھد الثمانیات % ٨٠ إلي حوإليمعدل التضخم إرتفاع -٣
٤-ϰϧΎѧѧϋ�Ϟѧѧϭ�ϰѧѧϓ�Ϣϴϣ́ѧѧΘϟϭ�ΕέΩΎμ ѧѧϤϟ�ΔѧѧΟϮϣ�ΪѧѧόΑ�Δѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΕΎδѧѧγΆϤϟ�έΎθѧѧΘϧ·�Ϧѧѧϣ�ϡΎѧѧόϟ�ωΎѧѧτϘϟ�

ϳΎϣ�ΔϣϮϜΣϭ�ΕΎϨϴόΒδϟϮΘϟΎΑϭ�ΕΩΩί ϭ�ˬϲ ϟΈϨϤϴϫ�ϡΎόϟ�ωΎτϘϟ�Δ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�Δτ θϧϼϟ�ϩέΎϜΘΣ·ϭ��ΩϼΒѧϟ�ϲϓϭ�ϦѧϜϟ�Ϣѧϟ
.  ذلك تحسن فى أداء ھذه المؤسات العامة كمورد ھام لالیرادات العامةیصحب 

٥-ΕΩ�ϡΎόϟ�ωΎτϘϟ�ΔϨϤϴϫ�ϲϟ·ѧλ ϻ�ΐ ϧΎΠϓ�ˬ�ΓΩήθΘϣ�ΔϴϠϛ�ΕΎγΎϴγ�ΝΎϬΘϧ·�έή�Δϳέϭήπ ѧϟ�ϊϠδѧϟ�ϢѧϋΩ�ϰѧϠϋ�
 زادت عملیات التدخل االدارى فى تحدید االسعار الشىء الذى ساعد على إتساع السوق الموازىوالتوسع في ذلك 

ϲمؤدیاً  ϟ·�ϥϮΑΎμ ѧϟϭ�ήϜδѧϟϭ�ί Ύѧϐϟϭ�ϝϭήѧΘΒϟ�ϞѧΜϣ�ΔϴѧγΎγϻ�ΕΎϣΪѧΨϟϭ�ϊϠδѧϟ�ϰϓ�ΓέΪϨϟ��������ϚϟάѧΑ�ΕήΛ́ѧΗϭ�Φѧϟ
�ήϴόδѧΘϟϭ�ϞϴΠδѧΘϟϭ�ϡΰϟϻ�Ϧϣ�ΓΪϘόϣ�Ε˯ήΟϻ�Ζόπ Χ�ΚϴΤΑ�ΔϴΟέΎΨϟϭ�ΔϴϠΧΪϟ�ΓέΎΠΘϟ�ΔϛήΣ�˱Ύπ ϳ���ϪѧϴϠϋϭ

Ωϻ�ήϴόδΘϟ�ΕΎγΎϴδϟ�ΔΠϴΘϧ�ϯ ί ϮϤϟ�ΩΎμ Θϗϻ�ϊ γϮΗ�ΪϘϓ�ϞѧϳϮϤΘϟϭ�ΔѧϴΟέΎΨϟϭ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ΓέΎѧΠΘϟ�ϰϠϋ�ΩϮϴϘϟϭ�ϯ έ
.  م١٩٩٠ بحلول العام إليمن الناتج المحلى االجم %٥٥ إليالمصرفى وأصبح یتأثر بحو

́– ٧٨/ ٧٧ ملیون دوالر خالل الفترة ٤٠٠ متوسط سالب إلي الحساب الجارى تدھور-٦ ̂�˺ ̂ ̂ ˹ϡ��ϥϭΪѧΑ�
.   الفوائد ملیون دوالر مشتمآلً على١٠٨٩ إليالفوائد و

˺ϻΪѧόϣ�ϰѧϓ�˱ΎѧόΟήΗ�ΓήѧΘϔϟ�ϩάϫ�Ε��Ϧѧϣ�ϰѧϠΤϤϟ�έΎѧΧΩϻشھدت-٧ ˼��ѧϤΟϻ�ϰѧϠΤϤϟ�ΞΗΎѧϨϟ�ϦѧϣϲϟΈ�ϡΎѧϋ�ϰѧϓ�
. م ١٩٨٩فقط فى عام % ١أقل من  إليم ١٩٧٦

.  زاد معدل الفقر فى المجتمع إليم وبالت١٩٨٩ -٧٨خالل الفترة % ١٨ إليدخل الفرد بحوإنخفض -٨
٩-ΰѧϛήΗ�ϥΪѧѧϤϟ�ϰѧϓ�ϰϓήμ ѧѧϤϟ�ϞѧѧϤόϟ�Ϸ�ϥϭΩѧΘϟΎΑϭ�ϑ Ύѧѧϳέϲ ϟΈ�ΚѧѧϴΣ�ϦϴϴϓήѧѧΤϟϭ�ϦϴѧѧΠΘϨϤϟ�έΎϐѧλ �Ϧѧѧϋ�ϩΩΎѧѧόΘΑ·�

. یسود نظم التمویل التقلیدى 
١٠-ΪϘϓѧϤΟϻ�ΞΗΎѧϨϟ�ϰѧϓ�ΔѧϤϫΎϣ�ΖϧΪѧΗ�ΚѧϴΤΑ�ϰϨρϮѧϟ�ΩΎμ Θϗϻ�ϚϳήΤΗ�ϰϓ�ϱΩΎϳήϟ�ϩέϭΩ�ϰϋέΰϟ�ωΎτϘϟ�ϲϟΈ�

. م ١٩٨٤ – ١٩٧٥خالل الفترة % ٤٠مقارنة ب % ٢٩ إليالمحلى 
١١-ωΎϔΗέ·δѧϟ�ϥϮѧϳΩ�ϢΠΣ��ϡΎѧϋ�άѧϨϣ�ϰϟϭΪѧϟ�ΪѧϘϨϟ�ϕϭΪϨѧλ �ΩέϮѧϣ�Ϧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧγϻ�Ϧѧϣ�ϪѧϧΎϣήΣϭ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ϥΩϮ

م ، وإرتفعت ١٩٩٠ وحتى ١٩٨٤ ملیار دوالر خالل ١٣ر٩ إلي ملیار ٦ وكما أن المدیونیة الخارجیة من ١٩٨٤
�ΕήΧ́ΘϤϟϲϟ·�˾έ˺�ϡΎϋ�έϻϭΩ�έΎϴϠϣ�˺ ̂ ́ ˾�ϲ ϟ·�˾έ́�ϰϓ�έϻϭΩ�έΎϴϠϣ�˺ ̂ ̂ ˹ϤΟ·�ωΎϔΗέϻ�ϡϲϟΈ�ϦϳΪϟ��ϰΟέΎѧΨϟ

 . ١٩٩٠ ملیار دوالر أمریكى عام ٢٢ر٤ إلي ملیار دوالر ٧ر٥من 
١٢-Ζѧѧτ Βϫ�ς ѧѧγϮΘϣ�Ϧѧѧϣ�ΩϼΒѧѧϟ�ΕέΩΎѧѧλ �˿ ˾ ˿�ΓήѧѧΘϔϟ�ϝϼѧѧΧ�έϻϭΩ�ϥϮѧѧϴϠϣ�̀ ˼�̀ ˽�–�́ ˹�˺ ̂ ́ ˺�ϡϲѧѧϟ·˽ ̂ ˾�

.  م١٩٩٠/ ٨٩ – ٨١/٨٢خالل الفترة % ٢٤ر٥ملیون دوالر أى نسبة إنخفاض 

فى عقد التسعینات برامج االصالح االقتصادى .١٣.٣
όΑ�Ϊ�ϰϨρϮѧϟ�ΫΎѧϘϧϻ�ΓέϮѧΛ�˯ϰΠϣϲѧϟ·�ήΒϤΘΒѧγ�Ϧѧϣ�ϦϴѧΛϼΜϟ�ϰѧϓ�ϢѧϜΤϟ�ΓΪѧγ�˺ ̂ ́ ̂�ϒѧϗϮϟ�ΎѧϬΗέΩΎΒϣ�ϰѧϟϭ�ΖѧϘϠρ�ϡ

�ϰϨρϮѧϟ�ΫΎѧϘϧϼϟ�ϰѧΛϼΜϟ�ΞϣΎѧϧήΒϟ�ΩΪѧϋ�ϪѧϨϋ�ΞΘѧϧ�Ϊѧϗϭ�ϝϭϷ�ϯ ΩΎμ ѧΘϗϻ�ήϤΗΆѧϤϟ�ΪѧϘόΑ�ϚѧϟΫϭ�ϯ ΩΎμ Θϗϻ�έϮϫΪΘϟ
ف محددة لوقف التراجع االقتصادى وتحریك  كان الھدف منھ وضع السیاسات العاجلة بأھدا)م١٩٩٣ -(٩٠للفترة 

-:االقتصاد ولكن لیس على حساب الفئات الضعیفة عبر االجراءات التالیة 
 للنشاط االقتصادى ھخصخصة المرافق والمؤسسات العامة وتحجیم دور القطاع العام وكسر إحتكاریت-١

.  التحریر االقتصادى وفتح مجال القطاع الخاص للولوج فى النشاط االقتصادى وفقاً لسیاسات
مراجعة الھیاكل االقتصادیة والمالیة والمؤسسیة والقانونیة الالزمة لتوسیع قاعدة النشاط االقتصادى -٢

. وتحریره من القیود 
 تحریر جزئى لالسعار وسعر صرف العملة-٣

Οϭ�ϦϜϟϭϪ�ήϴΜϜϟ�ΡϮϤτ ϟ�ΞϣΎϧήΒϟ�άϫ��ΔѧϴϠΧΪϟ�ϞϛΎθϤϟ�Ϧϣ�ΔѧϴϠϫ�ΏήѧΣ���ΔѧϴΟέΎΨϟϭ�ϞѧΜϣΪѧϳΪϬΘϟ�ϯ ΩΎμ ѧΘϗϻ�
�ϢϛΎѧѧΤϟ�ΔτϠδѧѧϟ�ϊ ѧѧϓΩ�ΎѧѧϤϣϲѧѧϟ·�˯ϮѧѧΠϠϟ�ϲѧѧϟ·�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ϰѧѧϓ�ΖѧѧϠΜϤΗ�ΕΎϴΒϠѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧΗί ήϓ�Ύѧѧϣϭ�ΕΎϣΪμ ѧѧϟ�ΏϮϠѧѧγ�ϰѧѧϨΒΗ�



١٨

. االجتماعیة الباھظة التى تحملتھا الشرائح الضعیفة فى المجتمع 

م١٩٩٣ -١٩٩٢یة القومیة الشاملة مؤتمر االستراتیج.١٣.٤
 إنعقاد مؤتمر االستراتیجیة القومیة الشاملة إليم ١٩٩٣ -٩٠ االقتصادى أفضى تنفیذ البرنامج الثالثى لالنقاذ

وإصدار وثیقتھا وإعالن سیاسة التحریر الشامل حیث صیغت على ضوئھا البرامج الثالثة التى شھدتھا الفترة من 
. م ٢٠٠٢ وحتى -١٩٩٢

الكبیر فى أھدافھ م بالطموح ١٩٩٥ -١٩٩٢تمیز البرنامج االول لالستراتیجیة القومیة الشاملة )١(
المرسومھ وسیاساتة فى االعتماد على الذات فى تحقیق زیادة الدخل القومى وتحسین مستوى معیشة المواطنیین 
فى إطار الحكم الالمركزى ونشر الملكیة الخاصة وتحقیق توازن إقتصادى بین الوالیات بالتركیز على الزراعة 

وسع فى التصنیع الزراعى ومواصلة بناء الھیاكل االساسیة تكثیف عملیات إستكشاف وإستخراج البترول والت
.والخدمیة

م أكثر واقعیة فى تركیزھما على خفض ٢٠٠٢-١٩٩٩م و١٩٩٨-١٩٩٦كان البرنامجان االخیران )٢(
% ١٠ إلياالقتصادى ومنوكما حدثت زیادة فى معدالت ال% ١٠ أقل من إليمعدالت التضخم حتى وصل معدلھ 

ز ھذین البرنامجین أكبر فى قطاع الصادر وجذب االستثمارات الدولیة وزیادة الموارد كان تركیو. فى المتوسط 
.  تطویر إمكانیات البالد الصناعیة إليفى الوالیات عبر الدعم المباشر وكما أشار البرنامج الثالثى االخیر 

التحادى واالستمرار فى إستكمال خطوات إلتزام السالم وتطویر أجھزة الحكم اوباالضافة إلي ذلك كان تاھدف ھ
سیاسة االعتماد على الذات دون إنكفاء وإستصحاب المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیھ المحلیة 

. واالقلیمیة والدولیة 
وكذلك دراسة  ھ المعالم الھمیتةبدراسة ھذه البرامج إتضح أنھا تمیزت عن سابقانھا برؤیة واضح)٣(

 االقتصادیة والتحریر الكامل لقوى السوق وحركة عوامل ةلتأشیرى فى إطار الحریالعالقة بین منھجیة التخطیط ا
عمل المؤسسات لتوجیھ االنتاج والمبادرات الفردیة ، حیث خضع تخطیط البرامج الثالثة منذ بدایة التسعینات 

فى التقنیات بدون إستمر أداء المجلس القومى للتخطیط قد و. التخطیطیة القومیة على المستوى السیادى والفنى 
.الخدمى والسیاسى  واالقتصادىوإنقطاع بجانب مجالس التخطیط القطاعى 

داء االقتصادى المشاكل التى واجھت األ.١٣.٥
)١(�ΔϳήθѧΒϟ�ϪѧϔϠϜΘϟϭ�ΔϗϮΒδѧϣ�ήѧϴϏ�ΓέϮμ ѧΑ�ΎѧϬϗΎτ ϧ�ϰѧϓ�ϊ ѧγϮΘϟϭ�ΏϮѧϨΠϟ�ϰѧϓ�ΔѧϴϠϫϻ�ΏήѧΤϟ�έήϤΘγ·

.والمادیة الضخمة التى نتجت عنھا
. مائیة الدولیةوإستمرار الضغوط الدولیة إنحسار المساعدات االن)٢(
ھذه الدیون والتغیر فى شروط االقراض الدولیة التى   ضغوط الدیون الخارجیة والتزامات خدمة)٣(

 .أصبحت أكثر میال للتمویل التجارى منھ للتمویل التنموى 
.تفاقم فجوتى الموارد الداخلیة والخارجیة فى النصف االول من عقد التسعینات )٤(
ثار التى ترتبت على الجفاف والتصحر من نقص فى الغذاء وما تبعھ من ھجرات وحراك سكانى اآل)٥(

.  خارج البالد إليالمدن ووواسع نح
. التكلفة العالیة إلنشاء الحكم االتحادى وضعف قدراتھ المالیة واالداریة )٦(
. التكلفة االجتماعیة الباھظة لسیاسات االصالح االقتصادى )٧(

نحسار التدفق المالیة الخارجیةلة إكیف واجھت الدو.١٣.٦
.تشجیع االستثمار الدولى المباشر-١
٢-ϳϮϴγϻ�ϝϭΪϟ�ΏϮλ �ϩΎΠΗϻΔ�ΎϴδϧϭΪϧϭ�ˬ�ΎϳΰϴϟΎϣ�ˬ�Ϧϴμ ϟ�ϞΜϣ����Ϧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧγϼϟ�ι ΎѧΨϟ�ωΎѧτϘϟ�ϊϴΠθѧΗ

.نوافذ التمویل المتاحة عالمیاً 
.BOT(تشجیع تطبیق نظام البناء والتنشغیل ونقل الملكیة -٣ (
.  عالقات مع الصنادیق العربیةتطبیع ال-٤

)م٢٠٠٢ -١٩٩٠( نتائج تنفیذ البرامج االصالحیة.١٣.٧
فإرتفع الناتج و مرحلة النمإلي إستجاب االقتصاد لسیاسات االصالح وبدأ فى االنتقال من مرحلة الركود :أوالً 

الل م وواصل إرتفاعھ خ١٩٩١ /٩٠فى العام % ١ر٢ إليم ١٩٩٠ /٨٩فى عام  % ٢ر٢المحلى من سالب 
واجھتھ مشاكل أھمھا االرتفاع  وولكن ھذا النم% ٨ر٤سنوى قدره وم بمتوسط نم٩٤/١٩٩٥ -م٩٠/١٩٩١الفترة

م وسجل سعر الصرف تدھوراً كبیراً حیث انعكس ذلك فى ١٩٩٦فى عام % ٣٠ر٤ إليفى معدالت التضخم 
الت االستدانھ الحكومیة من ومعد% ٨٣ إليالكتلة النقدیة لتصل وإرتفاع تكلفة االنتاج وتزایدات معدالت نم

. القطاع المصرفى وصعوبة ضبط المالیة العامة 
 تمثلت فى شح األمطار والفجوة الغذائیة وتفاقم االوضاع ةظروف طبیعیة غیر مواتیواجھتھ البرنامج علي أن ھذا 

وض والمساعدات للقر  توقف تامإلي إلتى إنعكست أثاراً سلباً أدت )إحتالل العراق للكویت(مع أزمة الخلیج 
.الخارجیة وإنخفاض حاد فى تمویل العاملین السودانیین بالخارج 

 وكما سجلت معدالت النم، م ٢٠٠٤ -١٩٩٢خالل الفترة % ٦ر٤ بلغ متوسط معدل االقتصادى الحقیقى :ثانیاً 
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-:والمساھمة القطاعیة االقتصادیة النسب التالیة 

النمومتوسط معدل النموالقطاع
  مناصفة بني الشق النباتى واحليواىن٤٤ر٢ %١١ر٦لزراعى القطاع ا

شامًآل الطاقة، التشييد الكهرباء، املياه% ١٨ر٨ %١٢ر١القطاع الصناعى

ويشمل بقية اخلدمات % ٣٧%٢ر٤القطاع اخلدمات 

م ١٩٩٨فى عام % ٣٢ إلي إليمعدالت االستثمار ، وصلت نسبة االستثمارات فى الناتج المحلى االجمو نم:ثالثاً 
م بمعدالت إستثمار من الناتج ٢٠٠٤- ١٩٩١ االستثمارات فى البترول وقد تمیزت السنوات إليویرجع ذلك 
.   %٢٤ إلي % ١٧ر٣ تراوحت بین إليالمحلى االجم

: العامة ةالموازن: رابعاً 
 م مقابل ٢٠٠٤فى عام  % ٢١ إليبصورة عامة إرتفعت نسبة إیرادات الحكومة المركزیة من الناتج المحلى
م ١٩٩٠ /٨٩فى عام % ٨ر١
 أصبحت عائدات البترول السودانى مورداً أساسیاً فى تركیبة االیرادات العامة الذاتیة حیث ارتفعت نسبة

.  م٢٠٠٤فى العام %٤٩إليم ١٩٩٩فى عام  %٥ر٩مساھمتھا في اجمالي االیرادات العامة من 
م ١٩٩٠ /٨٩فى عام  % ٢٢ر٣ بواقع إلي فى الناتج المحلى االجمحافظت نسبة االتفاق العام على معدالتھا
. م ٢٠٠٤فى عام  % ٢٣و
 ٢ إليم ١٩٩٠ /٨٩من الناتج المحلى فى عام  % ٥إنخفضت نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة من % 

.   م٢٠٠٤فى عام 

فى مجاالت االیرادات.١٣.٨
-: النتائج التالیة إليأدى تنفیذ االصالحات الواسعة 

النظام الضریبى وتحسین كفاءة التحصیل  قاعدة توسیع-١
.  تخفیض تكلفة تحصیل الضرائب وتسھیل إجراءاتھا بإفتتاح المركز الضریبى الموحد-٢
-:االتى وتم تخفیض الفئات الضریبیة على النح-٣
من صافى الدخل والمصارف وشركات  % ١٥ إلي % ٢٥أرباح شركات المساھمة العامة من وصلت -١
وشركات المساھمة العامة الزراعیة وشركات المساھمة الخاصة الصناعیة من % ٢٥ إلي% ٤٥أمین من الت

% ١٠ إلي% ٣٠
.   الضریبىبءبغرض تخفیف الع% ٣٠ إلي% ٢٠ك من رفع نسبة االھالتم -٢
.  %٣٥ إلي% ٥٠تخفیض فئات المساھمة الوطنیة بنسب تتراوح ما بین تم -٣
 إليیبة الدخل الشخصى لموظفى القطاعیین العام والخاص تباعاً لیصل رفع الحد األدنى المعفى من ضر-٤

.   ألف دینار فى العام٢١٦
.  إلغاء الرسوم الجمركیة على بعض السلع الغذائیةتم -٥
.  إعفاء السلع الراسمالیة ومعدات الحرفیین والمھن الریفیة والحضریة من ضریبة القیمة المضافةتم -٦
. لى فى ضریبة الدخل الشخصى وأرباح األعمال وإیجار العقارات إدخل نظام اإلعفاء العائ-٧
. إعفاء أجھزة الحاسوب وملحقاتھ من الرسوم الجمركیة تم -٨
 أن تم إعفاء من رسوم الصادر مع اإلبقاء على رسوم إليتخفیض الضرائب بالتدرج على الصادرات تم -٩

.على خام الجلود تشجیعاً لصناعتھا% ١٥صادر بفئة 
مثل  فیض رسوم االنتاج على بعض السلع كالسكر واالسمنت ورفع رسم االنتاج على البعض األخرتختم -١٠

.  المیاه الغازیة والسجائر بجانب األستمرار فى سیاسة الحد من االعفاءات الجمركیة لتقلیص الفاقد االیرادى
نتاجیة ورفع درجة انخفض التدریجى لفئات رسوم اإلنتاج على سلع منتقاة بغرض توسیع القاعدة اال-١١

.  التنافسیة
% ٢٥وخفض الحد األعلى من % ٦ فئات بحد أدنى ٤ إلي% ١٣خفض عدد فئات التعریفة الجمركیة من -١٢
.  والعمل بنظم التصنیف والتقییم الجمركى العالمیة الحدیثة% ٢٢ر٥بمتوسط تعریفیھ فعال یوازى % ٤٥ إلي
للواردات والمعامالت المحلیھ والغاء  % ١٠م بنسبة ٢٠٠تطبیق الضریبة على القیمة المضافة فى عام -١٣

ضریبة المبیعات على السلع والخدمات وضریبة الخدمات على أرباح االعمال والخصم واإلضافة وتخفیض حد 
.   ملیون دینار بغرض توسیع المظلة الضریبیة٦ إلي ملیون دینار ١٢التسجیل للضریبة على القیمة المضافة من 

 الضریبى وترشید اإلعفاءات الجمركیة والضریبیة وزیادة تحصیل الرسوم المصلحیة مكافحة التھریب-١٤
.  ونشر المزید من المكاتب لتحصیل الضریبة على القیمة المضافة

.  إنشاء مال تركیز أسعار البترول وتحدید سقف للسعر ألغراض الموازنة العامة-١٥
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 الذى ٢٠٠٣ ت العامة والشركات الحكومیة وفقاً لقانونتوفیق االوضاع المالیة والمحاسبیة واالداریة للھیئا-١٦
.  ینظم أعمالھا

إستیعاب االثار السالبة المالیة المترتبة على االنضمام للكومیسا وإتحادھا الجمركى والمنطقة العربیة الحرة -١٧
ارمجموعة شرق الكبرى ومساعى االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة وإتفاقیة الشراكة مع االتحاد االوربى فى إط

.وجنوب أفریقیا وإتفاقیة الشراكة من أجل التنمیة االقتصادیة فى أفریقیا

مجال االنفاق العام.١٣.٩
 إليمن الناتج المحلى االجم % ١١ بلغ متوسطھا ١٩٩٦ – ١٩٨٩خالل الفترة وسجل االنفاق العام معدالت نم

م فى المتوسط ٢٠٠٤ حتى عام ١٩٩٧من عام % ٣٧ر٨ونما بنسبة . م ٢٠٠٤بنھایة  % ٢٣ إلي حوإليووصل 
 إليم ویرجع ذلك أساساً ٢٠٠فى علم  %٥٣وم وأعلى معدل نم٢٠٠١فى عام % ١٩وبحیث بلغ أدنى معدل نم

. عائدات البترول 
عملت الدولة على معالجة خفض االنفاق العام جراء سیاسات التحریر واالصالح االقتصادى فى عقد وقد 

-:یة التسعینات بإتباع الطرق التال
. تحویل بعض السلطات المالیة للوالیات فى إطار الحكم االتحادى وتقنین ذلك فى الدستور -١
إنشاء صنادیق التكافل والضمان االجتماعى وھى صندوق دعم الوالیات ، صندوق دعم الطالب ، صندوق -٢

 والطوعى الضمان االجتماعى وصندوق المعاشات وتقویة صندوق الزكاة ودعم منظمات العمل الخیرى
.والخالوى 

.تخصیص بعض االیرادات ألغراض تمویل التنمیة وإلغائھا الحقاً بعد تحسن االیرادات العامة -٣
. دعم الجھود الشعبیة والذاتیة فى توفیر الخدمات االساسیة -٤
. التدرج فى زیادة الدعم االجتماعى مع زیادة االیرادات العامة-٥
فى % ٧وبلغ التمویل األجنبى % ٩٣الحقیقیة بمتوسط لة على الموارد المحلیةإعتمد تمویل الموازنة العامة للدوو

كما تم تمویل الموازنة فى بعض السنوات من الموارد المحلیة بنسبة . م ٢٠٠٤ – ١٩٩٠المتوسط خالل الفترة 
 الخارجى عد ذلك إنقالباً على الوضع بنھایة الثمانیات حیث إعتمدت الموازنة بنفس القدر على الدعمیو % ٩٩

.  المباشر وعبر مبیعات العون الغذائى والسلعى

االنفاق الجارى.١٣.١٠
وفاءاً إللتزاماتھا الدستوریة والقانونیة والدفاعیة واألمنیة المتنامیة وغیرھا  إنتظمت نفقات تسییر دوالب الدولة

 :ویتمثل ذلك في الخطوات التالیة  من الموارد الذاتیة
 برامج الدعم االجتماعى وتوسیع مظلة الحمایة والضمان االجتماعى زیادة المخصصات واإلنفاق على-١

.  ورعایة العمل الخیرى والطوعى
زیادة المخصصات المالیة للوالیات وتحویل المزید من السلطات المالیة لھا وتقنین ذلك فى الدستور وفى -٢

.إتفاقیة السالم 
% ٢٧و% ١٥م بین ٢٠٠٤- ١٩٩٧ خالل الفترة تراوحت الزیادة فى الحد االدنى الجور العاملین بالدولة-٣

.سنویاً 
 ألف ٢١٦ إليم ١٩٩٦ ألف دینار فى عام ١٤ر٤ من ضریبة الدخل الشخصى من عفيرفع الحد االدنى الم-٤

.م ٢٠٠٤دینار فى عام 
الزیادة فى االجور زیادة حقیقیة ألول ھذه م أصبحت ١٩٩٨لزیادات المضطردة فى المرتبات منذ عام ا أن-٥

.  أكثر من عقدین من الزمان مرة منذ
.  لسد الفجوة الغذائیة وتركیز أسعار الغذاء ھوإستخدام زیادة دعم المخزون االستراتیجى من الحبوب الغذائیة-٦
م ٢٠٠٤معالجة الدیون الداخلیة لتوفیر مزید من الموارد للقطاع الخاص حیث تمت المعالجة كلیاً بنھایة عام -٧
.

.  والشركات الحكومیة ورفع كفاءة تشغیلھا ومؤشرات أدائھا ضبط إنفاق الھیئات العامة-٨
) .البوت والبیع بالتقسیط بواسطة صكوك االستثمارات والسندات الحكومیة(التوسع فى نظم التمویل الحدیثة -٩

مقابلة سداد إلتزامات خدمة الدیون الخارجیة الحرجة والمشاركة فى المنظمات الدولیة واالقلیمیة لتأكید -١٠
.  على عالقات تعاون تخدم قضایا البالد ومصالحھا الحرص

م والشباب ٢٠٠٥ ألف وظیفة داخل الخدمة فى العام ١٣تم إنشاء حیث  التوسع فى برامج تشغیل الخریجیین-١١
فى مداخل الخدمة العامة االتحادیة والوالئیة ودعم مصرف اإلدخار والتنمیة االجتماعیة فى مجال األسر المنتجة 

. ع الخاص وتحفیزه لإلستثمار وإستیعاب المزید من العمالة وتشجیع القطا
  وتوفیر المأوى لھم عبر صندوق دعم الطالب والدعم المباشرإليكفالة المئات من طالب التعلیم الع-١٢

اإلنفاق التنموى.١٣.١١
 إعاقة تنفیذ يإلنحسار التمویل التنموى وزیادة اإلنفاق العام على الحرب فى الجنوب وتأمین الجبھة الداخلیة اأدى 

مشروعات التنمیة خاصة المشروعات الكبرى فى مجاالت البنیات التحتیھ من رى وطرق وسكك حدید وبناء 
. القدرات وعناصر التنمیة االجتماعیة
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وكان لذلك أثره فى رفع   بدائل أخرى مثل التمویل بالعجزإليلجأت الدولة فى ظل شح الموارد التنمویة وقد 
إصالحات أدي إلي حث الدولة علي اجراء سار البنوك فى النصف األول من التسعینات مما معدالت التضخم وإع

. تصادى مؤسسیة وقانونیة ومالیة ونقدیة فى إطار برامج اإلصالح االق
:وفیما یلي نذكر بعض أھم الخطوات االصالحیة التي اتخذتھا الدولة 

 فى النصف وءوالصناعیة والخدمیة واللجزراعیة  بعض االنشطة فى المشاریع والمؤسسات الةخصخص-١
.لتمویل ذلكاالول من التسعینات لموارد العاملین بالخارج ونظام الصفقات المتكافئة ومحافظ التمویل المصرفى 

دعم مشاركة صنادیق التكافل والضمان االجتماعى والصنادیق الدوارة وبنك اإلدخار والتنمیة االجتماعیة  -٢
. شطة الصغیرة المدرة للدخل وتنشیط برامج توظیف الشباب والخریجین والمرأة األن والمنظمات الطوعیة

.توفیر البذور المحسنة وتوزیعھا مجاناً على صغار المزارعین -٣
.ر تطبیق العالقات مع مؤسسات التمویل الدولیة واالقلیمیة والثنائیة یالبدء فى تطو-٤

 الصنادیق ومؤسسات التمویل العربیة نشاطھا ةعاودمونجد أنھ كانت استجابة لھذه االصالحات تمثلت في 
وقد إستمرت بعض المؤسسات مثل البنك االسالمى للتنمیة واالیفاد وصندوق االوبك نشاطھا التمویلى . التمویلى 

دون إنقطاع وتعمقت العآلقات االقتصادیة مع الدول االسیویة خاصة الصین الشعبیة ومالیزیا فى مجاالت تنمیة 
 زادت وتیره التمویل وزیادة حصیلة االیرادات العامة فبدأ النشاط یدب فى معظم إليفط والكھرباء وبالتقطاع الن

  الطرق والرى والكھرباء والسكة حدید ومیاه الشرب والتعلیم والصحة– ةلقطاعات الحیویة كألبنیات التحتیا
 أكثر إليقات التمویل قد وصل حجمھا وتأھیل بعض الصناعات التمویلیة كالغزل والنسیج حتى وأن حصیلة إتفا

 . ٢٠٠٤ ملیون دوالراً فى العام ٨٥٠من 
:ومن أھم نتائج ھذه االصالحات ھو اآلتي 

 ھالصین خزان مروى الذى تبلغ تكلفت –أھم المشاریع التى مولتھا الصنادیق العربیة ودول التعاون الثنائى )١(
. ب والرى والصحة والكھرباء فى بعض الوالیات  مشروعات میاه الشرإليأكثر من ملیار دوالر إضافة 

 إليالزیادة المقدرة فى االستثمارات الدولیة المباشرة حیث وصل متوسطھا خالل االعوام الثالثة االخیرة )٢(
.   ملیار دوالرإليحو

أھم القطاعات التى إستقطبت ھذه االستثمارات نجد البترول واالنشطة المساعدة لھ ، صناعة االدویة ، )٣(
.  الخدمات االقتصادیة وبدرجة أقل الزراعةولصناعات الھندسیة والغذائیة ، النقل ا

 النقدیة والتمویلیة والمصرفیةالسیاسة.١٤
�ϥΩϮδѧϟ�ϚѧϨΑ�ϞυΩΪѧΤϳ�ϖѧϓϭ�ϯ ήѧΧϻ�ΔѧϴϠϜϟ�ΔϳΩΎμ ѧΘϗϻ�ΕΎγΎϴδѧϟ�ϊ ѧϣ�ϞѧϣΎϛ�ϖϴδѧϨΘΑ�ΔѧϴϠϳϮϤΘϟϭ�ΔѧϳΪϘϨϟ�ϪΗΎѧγΎϴγ�

-:تالیة برامج متوسطة المدى نتجت عنھا االیجابیات ال
عرض النقود نمواً مضطرداً خالل النصف االول من التسعینات بسبب إرتفاع معدالت التضخم حیث ونم-٦

فى إتساق مع وثم بدأ فى اإلنخفاض التدریجى لینم % ١٣٠م ١٩٩٦وصل أعلى مستویات نموه فى العام 
.  م٢٠٠٤عام  % ٣٠االقتصاد لیستقر فى حدود ونم
ب عالیة نتیجة الستقرار سعر صرف العملة الوطنیة وإنخفاض معدالت زادت الودائع فى البنوك بنس-٧

 ملیون دینار فى العام ٧٠٦التضخم فى السنوات األخیرة واالستقرار فى بقیةالمؤشرات االقتصادیة لترتفع من 
. م ٢٠٠٤ ملیون دینار فى ٥٩٩٣٩٦ إلي ١٩٩٠

ھا خالل العشرة سنوات الماضیة ، خاصة  أدنى مستویاتإليإنخفضت نسبة االستدانة من النظام المصرفى -٨
بعد دخول عائدات شھادات شھامة وصكوك االستثمار حیث تراوح معدل االستدانة من النظام المصرفى كنسبة 

فى % م ، ر ٢٠٠٢ -٢٠٠٠فى الفترة % ر ٠٣ إليم ١٩٩٩فى عام % ر ٠٥ من إليمن الناتج المحلى االجم
. م ٢٠٠٤م وصفر بالمائة فى العام ٢٠٠٣العام 

 إليم لتصل ١٩٩٧م وبلغت أقصاھا فى ٢٠٠٤ – ١٩٨٩تأرجحت سرعة دوران النقود خالل الفترة -٩
.  م ٢٠٠٤ مرة عام ٥ر١ إليعشرمرات ثم بدأت فى اإلنخفاض التدریجى فى السنوات التالیة لتصل 

-:م كما یلى ٢٠٠٤ – ١٩٨٩وقد تطور سعر الصرف خالل الفترة 
. أسعار التقویم وسعر السوق االعتماد علي  إلي المثبتة تم االنتقال من أسعار الصرف-١
.  الفجوة بین السعر الرسمى والموازى سدم بعد ١٩٩٨إستقرار سعر العملة الوطنیة منذ دیسمبر -٢
٣-�ΔѧϴϨρϮϟ�ΔѧϠϤόϟ�ήόѧγ�ΔѧϤϴϗ�ωΎѧϔΗέ·�ϲѧΒϨΟϷ�ΪѧѧϘϨϟ�ϞѧΑΎϘϣϮѧΤΑ�ϲϟ·́��ϟ�άѧϨϣ�ϡΎѧό˻ ˹ ˹ ˽�ϡ�ϝϼѧѧΧ�ϚѧϟΫ�ϦδѧΤΗϭ

. األعوام التالیة

طى البالد من العملة األجنبیةاحتیا.١٤.١
ارتفعت حصیلة واحتیاطى السودان من العمالت االجنبیة مع التحسن الذي طرأ في السیاسات االقتصادیة 

 إليم ١٩٨٩فى عام  ھذه الزیادة ارتفعت من صفرو. م ٢٠٠٤لمستویات قیاسیة فى تاریخ السودان بنھایة عام 
التجارة قطاع أداء م وذلك لتحسن ٢٠٠٤ملیون دوالر عام ١٣٢٣.٩ إليوم ٢٠٠٠ملیون دوالر فى عام ١٣٤.٩
 اشھر فى عام ٤.٤ إليم ٢٠٠٠ شھراً فى عام ١.٢ الواردات من إليما یعادل تغطیة االحتیاطات و وھیةالخارج
وأدي إلي تحسن موقف العملة % ٣٠ وقد تزاید حجم ھذا االحتیاطي في العام التالي بنسبة تزید علي ال .م ٢٠٠٤
.ة أمام العمالت األجنبیة بصورة ملحوظة الوطنی
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تمت السیطرة على معدات التضخم التى ارتفعت خالل الفترة من عام یؤكده أنھ وأھم نتائج التحسن االقتصادي 
م نتیجة ٢٠٠٠ رقم احادى منذ العام إلي ثالثة ارقام لتخفض إليم وحتى النصف االول من التسعینات ١٩٨٩

. یة والنقدیة الصارمة التى تلت النصف الثانى من التسعیناتلالنقسامات السیاسیة المال
-:ھم السیاسات النقدیة التى نفذت ھىأو
.تحریر معامالت النقد االجنبى ومواصلة بناء سوق النقد االجنبى الموحد-١
. تحریر التجاریة الخارجیة والغاء رخص الصادر والوارد وتحریر اسعار الصادر بما ذلك سعر الصرف-٢
ة وتأصیل العمل المصرفى حیث شمل انشاء الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة فى  اسلم-٣

.م والزام البنوك بانشاء ھیئات رقابة سرعیة خاصة بھا١٩٩٢عام 
 توفیر حاجة البالد من النقد االجنبى لكافة انواع التحویالت الخارجیة واالعتمادات وتنوع سلة العمالت -٤

.تغلبات اسعار العمالت واشكال الحظر والعقوبات التى تتعرض لھا البالد تفادیاً ل
 تطویر البنیة التحتیة التقنیة المصرفیة لتسھیل تسریع المعامالت داخل الجھاز المصرفى وتطور الوسائل -٥

.التقنیة فى نظم الدفع بأدخال سوفت فى معظم المصارف
 الحد من ظاھرة االختالسات - خفض الدیون المتعثرة-:زى  احكام الرقابة المصرفیة من قبل البنك المرك-٦

 التفتیش إلي التحویل النماط التفتیش االجرائى - تطویر نظام االنذار المبكر والرقابة االختیاریة–والتزویر 
. التطوعى 

 مقررات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات إليتطبیق مقررات لجنة بازل للرقابة واالشراف اضافة -٧
.لمالیة واالسالمیةا

 بناء سوق االوراق المالیة والصكوك على اسس اسالمیة مبدأة من الربا والتدرج فى االعتماد على االدوات -٨
.التقدیة غبر المباشرة فى إدارة السیولة والتدرج فى تحریر الصرف والتعامل بالنقد االجنبى 

االدخال واالستثمار وتوفیر تمویل قلیل التكلفة لیة ھامة لتشجیع آ انشاء سوق الخرطوم لالوراق المالیة ك-٩
.والمساعدة فى تسھیل عملیات الخصخصة

.م بھدف تقدیم خدمة التأمین التكافلى االسالمى ١٩٩٦نشاء صندوق ضمان الودائع المصرفیة فى عام إ-١٠
وراق م لتعمل فى مجال ادارة وتسویق الصكوك واال١٩٩٨انشاء شركة السودان للخدمات المالیة فى عام -١١

.المالیة 
.اصالح نظام التأمین ومراجعة القوانین واللوائح التى تنظم العمل فى ھذا المجال -١٢
.سلمة النظام المصرفى وتطبیق نظام المعامالت االسالمیة فى االقتصادأ-١٣
 ةمشھا(قتصاد قبل االوراق المالیة دوات النقدیة غیر المباشرة الدارة البنوك فى االاستحداث العدید من األ-١٤

.والصكوك االسالمیة وتطویرھا ) ممشو
انشاء وحدة للدین الخارجى بالبنك المركزى واعداد استراتیجیة لمعالجة الدین فى اطار مبادرة الدول الفقیرة -١٥

.والمثقلة بالدیون ووضع اسس ومعایر الستدامة الدین الخارجى 
.لالنشطة الصغیرة انشاء مصرف تمویل الصناعة ودعم البنك الزراعى وتوفیر التمویل -١٦
.انشاء وحدة الدارة العملیات النقدیة بالبنك المركزى لتقوم بالتنبؤ الیومى حول وضع السیولة -١٧
.م ١٩٩٩انشاء موقع بنك السودان على الشبكة العالمیة للمعلومات فى عام -١٨
.م ٢٠٠٥انشاء مؤسسة ضمان الصادر فى عام -١٩
 قانون ،عمل المصرفى فى السودان مثل قانون بنك السودانمراجعة وتعدیل واصدار القوانین التى تحكم ال-٢٠

 الئحة االجراءات المالیة واالداریة وغیرھا الحكام الدور الرقابى واالشرافى لبنك ،تنظیم العمل المصرفى 
.السودان

اعادة ھیكلة الجھاز المصرفى والمؤسسات المالیة بھدف خلق كیانات مصرفیة قویة وقادرة على المنافسة -٢١
م واصدرت منشوراً العادة ھیكلة الجھاز المصرفى حددت البنوك ٢٠٠٠ك بانشاء وحدة متخصصة فى عام وذل

 .مج الد،رفع رؤوس االحوال : ثالثة خیارات ھى 

القطاع الخارجى.١٤.٢
الصادرات وقد ارتفعت ھذه حجم ن معلى أ بنسبعانى المیزان التجارى فجوة كبیرة نتیجة لزیادة الواردات 

م وكان متوسط ١٩٨٩ ملیون دوالر فى عام ٨٤٨ إليم ١٩٨٠ملیون دوالر فى عام ٣٦٢الفجوة من 
.للواردات % ٧قدرة ومقارناً بمتوسط نم% ١.٨الصادرات خالل عقد الثمانینات ونم

رقام میزان المدفوعات خاصة أ كما تعكس ١٩٩٢تحسنت مؤشرات القطاع الخارجى باضطراد منذ عام وقد 
-:جارى ومكوناتھ كما یلىرأس المال وفى الحساب ال

وھذا ملیون دوالر  ٧٧٧.٨ إليملیون دوالر  ٣٠٢.٣م من ٢٠٠٤-١٩٨٩تضاعف حجم الصادرات خالل -١
. % ٢٠.٦الصادرات وضعفاً وبلغ متوسط التغیر فى نم ١٢بما یفوق 

.% ٦والصمغ % ١٢،٣البترول والسمسم % ١٥بلغ متوسط مساھمة القطن فى الصادرات -٢
بحیث ة الصادرات القومیة م فى الصادرات تغیراٌ واضحاُ فى تركیب١٩٩٩ل منذ عام حدث دخول البتروأ-٣

 %٧٧.٥ %٨١.٠ %٧٤.٨ %٣.٥كان نصیب البترول منھا % ١٣٢ارتفعت حصیلة الصادرات بنسبة 
 .ليام على التو٢٠٠٤ -١٩٩٩خالل السنوات % ٨٢.٠ %٧٩.٨
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عب حالیاً الدول االسیویة اكثر من دول الجنوب وتستو وحدث تحول جغرافى فى وجھة الصادرات نح-٤
% ٤فالدول االفریقیة بنسبة % ٨ثم الشرق االوسط % ١٥من صادرات البالد تلیھا الدول الصناعیة بنسبة % ٧٠

.
ملیون  ٩١٢.٤فقد ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ من ) م٢٠٠٤-١٩٨٩(لواردات خالل الفترة فى جانب ا-٥

م نسبة للتوسع فى الطاقات ٢٠٠٤ ملیون دوالر عام ٣٥٨٦ليإ )م١٩٩٠-١٩٨٦(دوالر فى المتوسط خالل 
.االستیعابیة فى االقتصاد 

 متوسطنجد أن م ٢٠٠٤وحتى  . ١٩٨٩خالل الفترة من % ١٥بلغ متوسط معدل التغیر فى الواردات -٦
زیادة بة ما السلع الراسمالیة فقد سجلت نسأو% ٢٠ سنویا كان بمعدل  استیراد البترول والمواد الخامالزیادة في

.خالل نفس الفترة % ٤٤سجلت زیادة بمعدل السلع االستھالكیة أن و% ٣٦بمعدل 
تلیھا الدول  %٣٠تحتل الدول الصناعیة المرتبة االولى من حیث التوزیع الجغرافى للواردات بنسبة -٧

%.٢١ثم دول الشرق االوسط بنسبة  %٢٥یة بنسبة واالسی
لح السلع الرأسمالیة خاصة فى نھایة التسعینات بعد تنامى شھد ھیكل الواردات تغیراً ملحوظاً لصا-٨

% .٥٠و ٣٠االستثمارات المحلیة واالجنبیة وتراوحت نسبتھا بین 

العالقات االقتصادیة الدولیة.١٤.٣
بعد ان اوقفت ) صندوق النقد الدولى والبنك الدولى(تم تطبیع العالقات االقتصادیة مع مؤسسات التمویل الدولیة 

عادت الصنادیق العربیة والمؤسسات المالیة العربیة نشاطھا فى البالد  وقد  .١٩٨٤یلى منذ العام نشاطھا التمو
.لیون دوالر م٦٥٠حیث كانت اكبر مساھماتھا فى تمویل سد مروى بمبلغ 

ا استمرت العالقات المالیة دون انقطاع مع البنك االسالمى لتنمیة واالیقاد واالمم المتحدة التى اصبحت توفر مو
ساسھا والمشروعات الصغیرة ولكن أملیون دوالر سنویاً منذ التسعینات لمقابلة العون االنسانى فى  ٣٠٠یعادل 

 ذلك االعانات والمساعدات المقدمة عبر برنامج إليضف أ. زادت ھذه المبالغ فى السنوات الالحقة زیادة كبیرة 
. علیھا مع الحكومة الغذاء العالمى والمفوضیة االوربیة عبر البرامج المتفق 

ملیون دوالر ٤٢٨ارتفع حجم التمویل المتاح من القروض والمنح الخارجیة ما عدا وكاالت االمم المتحدة من وقد 
وكما بلغ % ٥٠ حیث تتصدر الصین قائمة مصادر التمویل بنسبة ٢٠٠٤ ملیون دوالرفى ٨٥٣ إليم ٢٠٠١عام 

.م ٢٠٠٤ فى ملیون دوالر٣٠٠سداد الدیون الخارجیة العربیة 
نجد أن وكتطور جدید لالقتصاد القومي م ١٩٩٠ السودان لمنظمة التجارة التفضیلیة فى عام امانضموجاء 

 السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افریقیا وكما انضمت البالد لمنظمة إليتحولت منظكمة التجارة التفضیلیة 
مع عقد دخل في مفاوضات لالنضمام  منظمة التجارة انشاءمع و. م ٢٠٠٢التجارة العربیة الحرة الكبرى فى عام 

.جمیع الوثائق السودان ن قدم أجولتین مع المفاوضات لالنضمام لمنظمة التجارة العالمیة بعد 

الدین الخارجى.١٤.٤
�ϢΠΣ�ΪϳΰΗ�ϨѧϤϟϭ�ν ϭήѧϘϟ�ΕΎϘϓΪѧΗ�ϥΩϮδѧϟ�ϲѧϟ·�ΓήѧΘϔϟ�ϰѧϓ˺ ̂ ̂ ˹-˻ ˹ ˹ ˼�ϡ�Ϊѧϗϭ�ΖѧϐϠΑ˼ ˺ ˼ ˿ �˾��έϻϭΩ�ϥϮѧϴϠϣ

ϥϭΎόΘϟ�ϝϭΩ�ΖϤϫΎγ�ΔΒδѧϨΑ�ΎϬϨϣ�ϰΎϨΜϟ�˾˺ �˽��ΔΒδѧϨΑ�ΔѧϴΑήόϟ�ϖϳΩΎϨμ ѧϟϭ˺ ̂ �˾��ϭϮΗ�ϢѧΗυѧϴϟ�ϩάѧϫ�ϒѧϘ�ν ϭή
 :في االقتصاد القومي بالنسب اآلتیةوالمنح 

% ٣١میزان المدفوعات .١
%٧القطاع الزراعى .٢
% ٨النقل واالتصاالت .٣
%٦الخدمات االجتماعیة .٤
% ٢٨الطاقة .٥
%١٣الصناعة .٦

˻-١٩٩٠ ةخالل الفترأیضا تدفقت وقد  ˹ ˹ ˼ϮΣ�ϡϲ ϟ·�˺ ˽�ˬ�˼έϻϭΩ�έΎϴϠϣ��ΎѧϬϨϣ�ΐ Τѧγ˻ˬ˼έϻϭΩ�έΎѧϴϠϣ���̀ ˻���
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 .%١٢،٩ إلي%،٥
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�ϪѧѧϔϠΘΨϤϟ�ϪѧѧϴΟέΎΨϟ˼ ˺ ˼ ˿ˬ˾�ΔΒδѧѧϨΑ�ϪѧѧϗΎτ ϟ�ωΎѧѧτ ϗ�ϪѧѧϨϣ�ΩΎϔΘѧѧγ�έϻϭΩ�ϥϮѧѧϴϠϣ�˻ ́���ΔΒδѧѧϨΑ�ΕΎϋϮϓΪѧѧϤϟ�ϥΰѧѧϴϣϭ
٠%٣١

�ΖѧѧϗϮϟ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓϭ�ν ϭήѧѧϘϟ�Ϧѧѧϣ�ΕΩΪδѧѧϟϭ�ΕΎΑϮΤδѧѧϟ�ϰϓΎѧѧλ �ϞΠѧѧγ�ϰϣΎѧѧϋ�ϰѧѧϓ�ΎѧѧϬΘϤϴϗ�ΖѧѧϐϠΑ�ϪѧѧΒΟϮϣ�ΎѧѧϣΎϗέ
 .م١٩٩٦م وھى التزامات قدیمھ قبل ان تتناقص لتصبح سالبھ ابتداءا من العام ١٩٩٢و١٩٩١

�ϥ�ϲѧѧϠϋѧѧϴΟέΎΨϟ�ΩϼΒѧѧϟ�ΔѧѧϴϧϮϳΪϣΔ��ΖѧѧϐϠΑ˻ ˾ˬ̀�ΔѧѧϳΎϬϨΑ�έϻϭΩ�έΎѧѧϴϠϣ˼ ˺�˺ ˻ϡ˻ ˹ ˹ ˼�ϪѧѧϨϣ�ϖΤΘδѧѧϤϟ�˯ΰѧѧΠϟ�ώѧѧϠΑϭ�ϡ
˻ ˻ΔΒδϧ�ΖϐϠΑ�ΎϤϨϴΑ�έϻϭΩ�έΎϴϠϣ��ϩΪΎϔϟΑΘϟ�ΎϬϴϘθ�ϰѧΰΠϟϭ�ϯ ΪϗΎό˾ ˻���ϦϳΪѧϟ�ΔѧϠϤΟ�Ϧѧϣ���ΪѧϘϓ�Ϛϟάѧϛ�ΔΒδѧϧ�ΖѧϐϠΑ

�ϰΟέΎΨϟ�ϦϳΪϟϲѧϟ·ѧϤΟ�ϲϟΈ�ΕέΩΎμ ѧϟ�˿ ̀ ˿��ѧϤΟϻ�ϰѧϠΤϤϟ�ΞΗΎѧϨϟ�ϦѧϣϭϲϟΈ�˺ ˼ ˻���ΕΩήѧϳϻ�Ϧѧϣϭ̀ ˹ ˹��
. بالدیون ةن یسدد فى اطار مبادرة الدول الفقیره والمثقلأوھذا الدین یتوقع  م٢٠٠٤بحلول عام 



٢٤

ار فى السودانستثمالسیاسات االقتصادیھ واال.١٤.٥
�ϡΎѧϋ�ϰѧϓ�έΎϤΜΘγϻ�ϥϮϧΎϘϟ�ϪόΟήϣ�ήΧ�ΕήΟ˻ ˹ ˹ ˼�ϰѧτ ϋ�ΎѧϤϛϭ�ϩΪѧϤΘόϤϟ�Ε˯ήѧΟϼϟ�˵ΎτϴδѧΑϭ�˵Ύѧϧϭήϣ�Βμ ѧϴϟ�ϡ

ϮѧѧϤϧ�Ϟѧѧϗϻ�ϖρΎѧѧϨϤϠϟ�έΎϤΜΘѧѧγϻ�ϪѧѧϴΟϮΗ�ΔϴϠπ ѧѧϓ�ϥϮϧΎѧѧϘϟ��Ϣѧѧϟ�Ϫѧѧϧ�ϻ�ϩήϴϐμ ѧѧϟϭ�ϪϴΠϴΗήΘѧѧγϻ�ΕΎϋϭήθѧѧϤϟ�Ϛϟάѧѧϛϭ
.كر ذھ والقطریھ انفة الیستوعب التطورات واالحداث العالمیھ واالقلیمی

والبرامج التى اعقبتھا قدرا كبیرا من االھتمام ) م٢٠٠٢-١٩٩٢ (ة الشاملة القومیةتاحت برامج االستراتیجیأوقد 
واداریھ وتقنیھ وتنظیمیھ  ةمكانیات مالیإوفره االستثمار من لتشجیع االستثمار االجنبى الخارجى والمحلى لما ی

تلبیة احتیاجات السوق المحلى وتنمیة الصادرات واالستقرار لعدة االستثمار وسھمت فى قاأ ة ھائلةوتسویقی
 وقد . وتشجیعا لالستثمار الخاص بشقیھ المحلى واالجنبى ة االقتصادیھ اكثر مالئمةجعل البیئوھذا . االقتصادى 

 عن ةالموارد المحلیزالت ھذه السیاسات معظم العقبات التى تحد من تدفق االستثمار الخارجى المباشر وتحریك أ
 بتعزیز سیاسات ة لالستثمار والقاضیة الموجھةالسیاسات االقتصادیھ الكلیاستقرار  على ةطریق المحافظ

 ونظم الدفع ومراجعة االطر القانونیھ والتنظیمیھ واعادة ھیكلة ة الخارجیة وتحریر االسواق والتجارةالخصخص
عة قانون تشجیع االستثمار لیتماشى مع سیاسات االصالح الخدمھ العامھ والھیاكل المؤسسھ االخرى ومراح

 خاصھ ة فى التجاره واالستثمار وكذلك تشجیع االستثمار فى البنیات االساسیةوالتحریر ومع التطورات العالمی
.فى مجال الطرق والتولید الكھربائى 

دور القطاع المصرفى فى تمویل القطاع الخاص.١٤.٦
ѧѧϧ�ϰѧѧϠϋ�ϪѧѧϴϠϳϮϤΘϟ�ΕΎγΎϴδѧѧϟ�ΖѧѧϠϤϋ�Ϫϴϣϼѧѧγϻ�ήϴϳΎѧѧόϤϟ�ϖѧѧϴΒτΗϭ�ϰϣϼѧѧγϻ�Ϫϴϓήμ ѧѧϤϟ�ΕϼϣΎѧѧόϤϟ�ϪѧѧϘϓ�ϖѧѧϴΒτΗϭ�ήθ

�ΕΎѧѧѧϋΎτϘϟ�Δτ θѧѧϧ�ϊ ѧѧϴϤΠϟ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ήϴϓϮѧѧΘΑ�ϪѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎδѧѧγΆϤϟϭ�ϪѧѧϳέΎΠΘϟ�ϙϮѧѧϨΒϟ�ϡΰѧѧϟϭ�Ϫϴϋήθѧѧϟϭ�ϪϴΒѧѧγΎΤϤϟ
ϻ�ˬ�ϒϠδѧѧϟ�ˬϢϠδѧѧϟ�ˬ�ϪϛέΎθѧѧϤϟ�ˬ�ϪΑέΎπ ѧѧϤϟ�ˬ�ϪѧѧΤΑήϤϟ�ϰѧѧϫϭ�Ϫϴϣϼѧѧγϻ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ώϴѧѧλ �ήѧѧΒϋ�ϪϳΩΎμ ѧѧΘϗϻ�ϩέΎѧѧΟ

-) :الجدول ادناه(واالستصناع 
م٢٠٠٤-١٩٩٩تدفق التمويل املصرىف حسب الصيغ االسالميه ) ١(جدول 

م٢٠٠٤م٢٠٠٣م٢٠٠٢م٢٠٠١م٢٠٠٠م١٩٩٩العام
%التدفق%التدفق%التدفق%التدفق%التدفق% التدفقالصيغه

٣٨،٥ ٤٤،٧١٦٥،٣ ٣٥،٩٧٤،٣ ٣٩،٦٧٤،٣ ٢٣،٧٥٧،٩ ٤٩،١٣٦،٢٣٤،٢املراحبه 

ا٣٢،٠ ٢٣،٢١٣٧،٢ ٢٧،٩٥٧،٧ ٣١،٠٥٧،٧ ٤٢،٩٤٥،٣ ٣٠،٨٤٣،٥ ٢٢،٧املشاركه

٥،٧ ٥،٧٢٤،٦ ٤،٦٦،٦ ٦،٢٩،٦ ٣،٧٩،١ ٤،١٣،٨ ٣،٠املضاربه 

٢،٩ ٤،٨١٢،٧ ٦،٩ ٣،٣ ٥،٠٦،٩ ٣،٣٧.٣ ٥،٠٣،٣ ٣،٧السلم

٢٠،٨ ٢١،٦٨٩،٣ ٢٨،٣٥٨،٤ ١٨،٣٥٨،٤ ١١،٠١٦،٦١٦،٤٢٦،٧ ٨،١اخرى

ــ  إيلامج

التمويل

١٠٠،٠٢٠٦،٨ ١٠٠،٠١٤٦،٣ ١٠٠،٠١٠١،٤ ٧٣،٧ 

١٠٠،٠

٢٠٦،٨ 

١٠٠،٠

١٠٠،٠ ٤٢٩،١

بنك السودان : املصدر 

 تشمل صيغة االجاره واملقاوله: اخرى

)مليون دينار(القطاعات االقتصادية املستفيدة من التمويل املصرىف وغري املصرىف ) ٢(جدول

�ΓέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟΗϟالوارداتالصادراتاعةالصنالزراعیةالفترة
المحلیة

المجموع أخرى

١٤ر٨٣٣م١٩٩٩

%٣٠ر٤

٧ر١٨٤

%١٤ر٧

٨ر٣٥٩

%١٧ر٢

١ر٥١٩

%٣ر١

٢ر٨١٦

%٥ر٨

١٤ر٠٢١

%٢٨ر٨

٤٨ر٧٣٢

١٠٠%

١٧ر٨٠٧م٢٠٠٠

%٢٢ر٥

٨ر٣٤٣

%١٠ر٥

١٦ر٨٣٩

%٢١ر٣

١ر١٢٥

%١ر٤

٨ر٢٤٣

%١٠ر٤

٢٦ر٨٦٧

%٣٣ر٩

٧٩ر٢٢٤

١٠٠%

١٩ر٦٠٥م٢٠٠١

%١٧ر٦

 ١٦ر٤٥٥

%١٤ر٨

٢١ر٨٣٢

١٩ر٦

٤ر١٠٧

%٣ر٧

٢٠ر٩٠٠

%١٨ر٨

٢٨ر٤٥٠

%٢٥ر٦

١١١ر٣٩٩

١٠٠%

٢٢ر٨٣٧م٢٠٠٢

%١٤ر٣

٢٠ر٨٥٠

%١٣ر-

٢١ر٩٧٠

%١٣ر٧

٧ر٠٧٨

%٤ر٤

٣٦ر٢٣٠

%٢٢ر٦

٥١ر٠٥٥

%٣١ر٩

١٦٠ر٠٢٠

١٠٠%

٢٦ر٨٥١م٢٠٠٣

%١٢ر٤

٢٤ر٦٣٧

%١١ر٤

٢٧ر٥١٦

%١٢ر٧

١ر١٠٧

%٠ر٥

٦٩ر٧٣٥

%٣٢ر٣

٦٦ر١٧٧

%٣٠ر٦

٢١٦ر٠٢٣

١٠٠%



٢٥

٢٧ر٣٣٩م٢٠٠٤

%٩ر٦

٣٢ر٨٠٣

%١١ر٥

٢٩ر١٩٢

%١٠ر٢

٣ر٣٢٨

%١ر٢

١٠٣ر٨٣٢

%٣٦ر٣

٨٩ر٤٧٠

%٣١ر٣

٢٨٥ر٩٦٤

١٠٠%

ملحوظات على الجدول
)١(�ϡϮѧѧρήΨϟ�ϕϮѧѧγϭ�Ϧϴϣ́ѧѧΘϟ�ΕΎϛήѧѧη�ϞѧѧΜϣ�ΔѧѧϴϨρϮϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎδѧѧγΆϤϟϭ�ϙϮѧѧϨΒϟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ϢѧѧΠΣ�ϒόѧѧο

. لیة وصندوق ضمان الودائع لألوراق المالیة وشركة السودان للخدمات الما
)٢(ϞϳϮϤΘϟ�ΏΎϴδϧ·�Ϧϣ�ΪΤΗ�ϞϛΎθϣ�ΪΟϮΗ��ι ΎѧΨϟ�ωΎѧτϘϟ�Ϧѧϣ�ΕΎϴϧϮϳΪѧϤϟ�ΩΩήΘѧγ�ΔΑϮόѧλ �ϞϛΎθѧϤϟ�ϩάѧϫ�Ϧϣ

- : ھباتولھذا مسب
.عدم إخضاع البنوك العمالء لدراسة جدوى كافیة توضح جدوى التمویل وعائده ومخاطره ) أ(
 . ال تؤخذ الضمانات الكافیة عند منح التمویل ) ب(
عدم االلتزام بالضوابط واألسس المصرفیة المعمول بھا مما یحرم القطاعات المستھدفة من االستفادة من  ) ج(

. التمویل 
یوظف بعض العمالء التمویل فى اغراض أخرى غیر المتفق علیھا وكل ال توجد متابعة لصیغة للمشاریع ) د(

. الممولة بواسطة البنوك 
.  نة وسریعة العائد فى المدى القصیرتفضل البنوك تمویل المشاریع المضمو) ه(

مؤسسات التمویل الخارجیةوالخاص القطاع .١٥
 تفضیل تمویل القطاع الخاص عبر نوافذھا المتاحة مع العلم أن إليإتجھت أغلب مؤسسات التمویل الخارجیة 

-:تى اآلكلھذه النوافذ شروطاً خاصة وتستعرض 

بنك التنمیة االفریقى.١٥.١
قطاع الخاص فى السابق بمجموعة بنك التنمیھ االفریقى فى مشروع تمویل سكر كنانھ لذة ااستفاد السودان من ناف

 تجمید العالقھ إليم ویعود ذلك ٢٠٠٤وفرص مجموعة بنك النیلین لتنمیة الذى لم یتم االستفاده منھ فى نھایة العام 
.بین السودان ومجموعة بنك التنمیھ االفریقى 

ةالسالمى للتنمیلبنك اا:  ة االسالمیةالمؤسس.١٥.٢
 ملیون دوالر ١٥ بمحطة الجیلى فى حدود ةاستفاد السودان من ھذه النافذه فى تمویل مشروع التوربینات الغازی

 ١٠ ملیون دوالر ومشروع انتاج الطاقھ فى السودان فى حدود ٨ومشروع سوداتل لتوسعة المقاسم الھاتفیھ بمبلغ 
م تم تمویل مشروع شركة مطاحن وصوامع الغالل ٢٠٠٣وفى عام  ٠ملیون دوالر وذلك خالل االعوام السابقھ 

 .ملیون دوالر ٦لالستثمار بمدینة بورتسودان بمبلغ 

ةصندوق االوبك لتنمیة الدول.١٥.٣
 ملیون ١٠استفاد القطاع الخاص السودانى بصندوق االوبك اذ تحصلت شركة سكر كنانھ على قرض مقداره 

 ملیون دوالر ٧ كما حصلت الشركھ السودانیھ لالتصاالت على مبلغ .خط انتاج جدید بالمصنع لتومیلدوالر 
 إلي ملیون دوالر فى راسم٥م فقد ساھمت تلك النافذه بمبلغ ٢٠٠٣لتمویل توسیع شبكة االتصاالت اما فى عام 

.بنك بیبلوس بالخرطوم 

ة التفضیلیةبنك التجار.١٥.٤
، ) ملیون دوالر٧(ص كمشروعات شركة غناوة قدم بنك التجاره التفضیلیھ قروض لمشروعات فى القطاع الخا

،شركة جواالت )  ملیون دوالر٥،٥(، كنكورب ) ملیون دوالر٤(، دار التغلیف ) ملیون دوالر٦(مصنع الشفاء 
السودان بسداد المتاخرات   اال ان البنك لم یقدم اى تمویل للسودان نسبة لعدم التزام) ملیون دوالر٤،٢(البالستیك 

٠یقھا على قدم وساقوالتى یجرى تسو

)مؤسسة التمویل الدولیھ(البنك الدولى .١٥.٥
ملیون ١١فى شراكة بین مؤسسھ التمویل الدولیھ ومؤسسة التنمیھ السودانیھ تم تمویل مشروع السلیت شمال بمبلغ 

٠دوالر اال ان ھذه المؤسسھ لم تقدم اى تمویل للسودان منذ فترة بسبب العقوبات االقتصادیھ المفروضھ

ار االجنبى المباشر فى السودانثماالست.١٥.٦
من % ،٦تشیر االحصاءات الدولیھ ان السودان تلقى تدفقات مالیھ خالل النصف االول من التسعینات بنسبة 

م، ١٩٩٧فى االعوام % ٢٣،٨، % ٢٥،٦، % ٢٢،٦، % ٦،٨  الكلى للبالد ،إليالتراكم الراسم
 االستثمارات الدولیھ فى افریقیا فى إليمن اجم% ١١ وقد بلغت ھذه االستثمارات إليم على التو٢٠٠٢م،١٩٩٩
فى البیئھ االقتصادیھ ومؤشراتھا خالل السنوات المزكوره  م مما یعكس التحسن المضطرد٢٠٠٤م و٢٠٠٣عامى 

.
م بالدوالر٢٠٠٢-١٩٩٠حجم االستثمارات االجنبیھ خالل الفتره ) : ٣( جدول 
إلياجمالصناعھھالخدمات االقتصادیالطاقھ والتعدینالزراعھ



٢٦

٢٦٩،٠٥٠،٦٨٩٢،٥٤٦،١٤٩،٥٩٤١،٣٣٤،٦٥٧،٤٤٧١،٣٤٢،٧٤٦،٤٢٢٥،٤٩٢،٦٠٤،١٥٢
وزارة االستثمار: المصدر 

مال االجنبى حیث حظى قطاع الطاقھ والتعدین بنصیب االسد من ھذه االستثمارات  السأیوضح الجدول تدفقات ر
والخیراُ % ٢٤،٣، فالخدمات االقتصادیھ % ٢٤،٤ة یلیھ القطاع الصناعى بنسب% ٤٦،٤ إليوصلت نسبتھا 

 .%٠٤،٩القطاع الزراعى 

:من ما ما سبق یمكن استخالص التالي 
حكومة قد قامت بتطبیق سیاسة تحریر االقتصاد السودانى من ھیمنة الدولة وقد ارتكزت سیاستھا على الن  أ-١

 تخصیص ھذه المؤسسات قبل قیام سوق وبالفعل تم. خصخصة المؤسسات العامھ وتحریر سعر صرف العملھ 
 نسبھ إلي االوراق المالیھ التى تعرض فیھا اسھم المؤسسات التى خصصت للجمھور مما خفض اسعار البیع

لى سوق التداول دون سوق راس ت عرضعیفھ فى قیمة اصول ھذه المؤسسات وبعد ان تم اقامة السوق اقتص
.ل الما

 ملیار دوالر وھى ٣ إلي حوإليد النفطیھ مما رفع عائدات تصدیر النفط الل موارد البالغاتجھت الدولة الست-٢
 إلي صادرات البالد اال ان المیزان التجارى ظلفى حلة عجز بسبب تزاید الواردات حیث وصل العجز ٤/٥تمثل 
 .م٢٠٠٣ ملیون فى العام ١٠٩

الر حتى عام  دو٢،٨٢ نى منمن السمات السلبیھ لسیاسة التحریر االقتصادى تدھور قیمة الجنیھ السودا-٣
 .) جنیھ للدوالر٢،٦٥٠سعر صرف (م ٢٠٠٥ سنتات فى العام ٩ ما یساوى إليم ١٩٨٥

 یالحظ تمركز المصارف فى والیات وسط السودان والخرطوم ، الجزیره ، النیل االزرق مع حرمان -٤
ھذه (الوالیات الطرفیھ االطراف من خدماتھا علما ان معظم صادرات السودان من المواد االولیھ مصدرھا 

وھى التى ) ودالجل(الفول السودانى ، الذھب، السمسم ،  الصادرات تشمل الصمغ العربى ، الحبوب ، الزیوت،
.ة تجلب العمالت الحر

المیزان التجارى الزال یسجل عجزا بالرغم من دخول النفط فى قائمة الصادرات اذ توضح احصاءات بنك -٥
 صادرات ٠م٢٠٠٣ ملیون دوالر عام إليم ٢٠٠٢ ملیون دوالر فى عام ٤٩٧ منالسودان ان العجز قد انخفض

النفط تمثل ثلث معدل ھذه الصادرات ولكن تشمل ایضا نصیب الشركات المشاركھ للسودان فى انتاج وتصدیر 
 .ف ھذا النصیب یصبح العجز اكبر من ملیون دوالرذالنفط واذا ما ح

من السكان وفق المقاییس % ٨٠-٧٠ھرة الفقر بنسبة تتراوح بین على الصعید االجتماعى تبرز اھمیة ظا-٦
 دوالرین امریكى فى الیوم ویتركز الفقر فى الریف إليالعالمیھ التى تحدد احتیاجات الفرد االساسیھ بقیمة دوالر 

خاصھ فى االطراف البعیده التى عانت ایضا من الحرب وھذه المناطق تحتاج العادة تعمیر وتوفیر المیاه 
.والصحھ والتعلیم ، والنقل واالتصاالت 

 الدولیھ بسبب اصرار كل ةالسودانى حرمانھ من عضویة التجار التى واجھت االقتصاد لمن اكبر المشاك -٧
من الوالیات المتحده وبریطانیا واسترالیا وكندا خوفا من مصالحھا اذ یعتبر السودان اكبر منافس لھا على نطاق 

.ة  االولیھ الزراعیھ والحیوانیادالسوق العالمى فى المو

 التوزیع ة على عدالةاثر السیاسات الوطنی.١٦

 اتفاقیة السالمنیھ المترتبھ عاالثار االقتصاد.١٦.١
o م بنیروبى تطرح مجموعة متشابكة من القضایا ٢٠٠٥اتفاقیة السالم السودانیة التى وقعت فى التاسع من ینایر

ة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة المختلفة بما لھا من أبعاد الوطنیة السیما التحدیات التى تحیط بالتنمی
محلیة وقطریة واقلیمیة ودولیة مما یتطلب قدراً عالمیاً من اإلدراك والفھم العمیق السلیم الستكشاف مواطن القوة 

 ممثل ھذا إليصول  استقرار الدولة والوإليوالضعف والفرص التى یمكن استثمارھا من اجل سالم دائم یؤدى 
السالم الدائم یتطلب االمر صیاغة رؤى متكاملة منسجمھ فى عناصرھا لوضع برامج ذات أھداف محددة تأخذ فى 

 .ء الثقھ بین كافة الشعب السودانىاالعتبار أولویة وحدة النسیج االجتماعى بكل فئاتھ الذى أساسھ إعادة بنا
oم الحكم واالدارة التى تساعد على تنمیة الموارد والثروة وعدالة عملیة تخفیض السالم تتطلب إعادة ھیكلة نظا

قرت بروتوكالت السالم واالتفاق النھائى نظاماً فیدرالیاً أ ولقد  .توزیع عائدھا إلزالة مظاھر الفقر والعوز
القضائیة دیمقراطیا بھ درجة عالیة من التعقید فى مستویات الحكم واالدارة السیاسیة والدستوریة والتشریعیة و

.بین المركز واالقالیم والوالیات واالمنیة والرقابیة وإنشاء المفوضیات 
o ًكما ان ھذه االتفاقیة قد منحت حكومة الجنوب ومنطقتى جنوب كردفان والنیل االزرق ومنطقة أبیي وضعا

 .ذا التمییزناتجة عن ھخاصاً ومزایا فى تخصیص الموارد مما ینذر بتداعیات واسعة على الوالیات االخرى 

:ھم ھذه التحدیات مایلى أ
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o ًمدى توافق ھذه الترتیبات مع میزان العدالة ودرجة االنسجام والمرونھ القائمة على االتفاقیة والمحاسبة :اوال 
اذ ان ھذه الھیاكل الجدیدة لنظام الحكم تتطلب موارد مالیة ضخمة تشكل ضغوطاً على  بین الھیاكل المتعددة

. الموازنة العامة
o ًمراعاة التوزیع العادل للسلطھ والثروة بین المركز والوالیات وبین المحلیات داخل الوالیھ الیجاد :ثانیا 

الخ.... الخدمات االساسیة – فرص العمل –معالجات للقضایا االساسیة للسكان المعیشیھ 
o ُاضافیة من الناتج المحلى  وقدرة االقتصاد الوطنى على توفیر مواردإلي البد من مراعاة الوضع الم:ثالثا 

 مما یولد مزیداً من االیرادات الذاتیة وكما یجب التحوط من امكانیة توفیر موارد مالیة من مصادر إلياالجم
خارجیة فى اطار عون المانحین النھا غیر مضمونھ االنسیاب فى ظل الظروف واالوضاع السیاسیة االقلیمیة 

 .والدولیة المضطربة وغیر المستقرة
oأمرت بروتوكوالت السالم سلطات مالیة اوسع للوالیات تستوجب مراجعة الترتیبات المالیة المتعلقة :بعارا 

بأسس ونسب توزیع الدعم الجارى والدعم التنموى وبالقدر الذى یحفزھا لتنمیة مواردھا الذاتیة وزیادة قدرتھا 
على تضییق الفوارق االقتصادیة واالجتماعیة االستیعابیة وقدرتھا على التكیف مع االوضاع الجدیدة مما یساعد 

 وحتى ال تتضرر تلك المناطق التى )الخ...والمحلیات واإلداریات (بین الوالیات والمستویات اإلداریة الدنیا 
والتنمیة وخاصة المناطق المتاثرة بالحرب والتى دمرتھا عوامل وتعانى اصالً من فوارق كبیرة فى معدالت النم

وارد بمعنى مراعاة التمییز اإلیجابى لھذه المناطق باعطائھا دفعات كبیرة من الموذلك .  الجفاف والتصحر
 .لتنمیتھا حتى ال تتخلف اكثر

o حكومة الجنوب –البد من العمل على ایجاد تنسیق جید بین مستویات الحكم المختلفة وھى المركز : خامسا –
ت ، فیما یتعلق باستقرار السیاسات النقدیة والمالیة واالقتصادیة  المحلیا– الوالیات الشمالیة –الوالیات الجنوبیة 

الكلیة ونخص بالذكر ھنا تحدیداً فرض ضرائب ورسوم جدیدة وقوانین بموجب الصالحیات الدستوریة التى التى 
. قد تنشأ بفعل الدستور اإلتحادى والدساتیر والقوانین والوالئیة وما یصاحبھا من تضارب فى االختصاصات

:التحدیات االقتصادیة والمالیة المتوقعة .١٦.٢
تطرح الترتیبات الدستوریة والمؤسسیة والمالیة موضوع إدارة االقتصاد الوطنى فى ظل توزیع السلطات -١

المالیة ایراداً وانفاقاً وممارسة الرقابة الصارمة خاصة على تلك االموال التى تتدفق عبر القنوات غیر الرسمیة 
ھب مباشرة للصنادیق التى أنشاھا الدستور وكذلك اموال المانحین والمنظمات غیر الحكومیة المركزیة والتى تذوا

٠ومنظمات ووكاالت األمم المتحدة
قیق اھداف توزیع الموارد والثروة بمیزان العدالة على جمیع السكان یستوجب توفیر رؤى واضحة حان ت-٢

رامج وخطط عمل واقعیة تلبى حاجات السكان فى واستراتیجیة متفق علیھا من جمیع االطراف تنبثق عنھا ب
. المدیات الثالثة القصیر، المتوسط والطویل األجل

- :ةب تصوب نحوھا سیاسات وجھود الدولھم القضایا التى یجأن نلخص فى النقاط التالیة أاذن یمكن 
. قضیة المحافظھ على االستقرار االقتصادى-١
 مع مراعاة توزیع عائده من اجل تقویة إلي المحلى االجمالناتجوالعمل على االرتفاع بمعدالت نم-٢

.وحدة النسیج االجتماعي
التنسیق بین السیاسات الكلیة المالیة والنقدیة والتمویلیة على مستوى المركز من جھة وحكومة -٣

. بغرض استمراریة االستقرار االقتصادى وتنمیة الموارد المالیة  أخري الجنوب والوالیات من جھة
ذ التزامات إتفاقیة قسمة الثروة فى مجاالت البترول والموارد غیر البترولیة وذلك للعمل تنفی-٤

. بین الوالیات وعلى تقریب الشقة وتذویب الفوارق فى النم
التوسع فى زیادة سلع الغذاء لتحقیق األمن الغذائى عبر تخصیص المزید من الموارد وتطویر -٥

.  صنیع منتجاتھا لفائدة القیمة المضافةالزراعة بشقیھا النباتى والحیوانى وت
معالجة مشاكل البطالة واالستخدام والتشغیل خاصة فى الریف ووسط الشباب والسیما -٦

الخریجین فى البرامج والمدرة للدخل وبرامج اإلرشاد والتوجیھ والتدریب على اسالیب اإلدارة والتسویق وبناء 
. قدرات الوالیات فى ھذه المجاالت 

. ا أھمیة تطویر وتنمیة الصناعات الصغیرة لما لھا من دور رائد فى التنمیة االقتصادیة ورد ھنن-٧
 إليھمة كبیرة فى خلق فرص العمل وبالتانظراً ألنھا كثیفة العمل وتستخدم تقنیات بسیطھ فإنھا تساھم مسھذا 

.  تخفیف مشكلة البطالة وھكذا تساھم بحجم مقدر فى تخفیف حدة الفقر
وذلك .   االستقرار فى النشاط االقتصادىإليناعات جغرافیاً وتنویع االنتاج یؤدى إنتشار الص-٨

 تلعب دوراً إیجابیاً فى إعادة توزیع  یمكن أن یحعلھاإنتشارھا فى خأل الریف وفى المدن الصغیرة والوسیطةألن 
ى بمعنى أن توسع إنتشار من حیث الجانب االقلیمو األرباح أإليمن حیث الوظیفة أى نسبة األجور  الدخول سواء

 تقلیل تمركز الصناعة إليالصناعات الصغیرة یساعد على تخفیف حالة عدم التوازن فى توزیع الدخول إضافة 
.  ظاھرة تردیف المدنو المدن أإليوزحف الریف 

 تساھم فى خلق الروابط إليللصناعات الصغیرة میزة نسبیة بإستخدام الموارد المحلیة فھى بالت-٩
 أن الصناعات الصغیرة تقوم بإنتاج إليبین القطاعات االقتصادیة األخرى قبل الزراعة والنقل إضافة بینھا و
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القطع واالجراء التى تحتاجھا الصناعات الكبیرة وبذلك وما ینتج عن ذلك من أثار إیجابیة على تعجیل 
. الصناعى والنم
واالداریة مما یساھم فى خلق تساھم الصناعات الصغیرة فى خلق المھارات والقدرات الغنیة -١٠

. طبقة من المنظمین التى تعتقد إلیھا معظم البلدان النامیة 
االستثمارات االنتاجیة والتى یمكن توجیھھا نح تساعد الصناعات الصغیرة فى تشجیع المدخرات-١١

االقتصادى ووبسبب إرتفاع مستوى االنتاجیة فى الصناعة فإن الصناعات الصغیرة تساھم فى رفع معدالت النم. 
.وخصوصاً من خالل عالقات الروابط والتشابك بینھا وبین األنشطة االقتصادیة األخرى 

تنظیم تجارة بین االقالیم والوالیات خاصة فى السلع االستراتیجیة الغذائیة  -١٢
. ستقبال العائدین وتوطینھم الغام ومتعلقة بإزالة األتفعیل المبادرات ال -١٣
شیات ی المالیة لمقابلة األوضاع الناشئة عن عملیات تسریح الجنود والملتوفر مزید من الموارد -١٤

. ستیعابھم فى مشاریع إنتاجیة بدیلة ادمجھم فى الحیاة العامة و  وإعادةونزع السالح
،  توفیر الخدمات االجتماعیة قبل التعلیم ، الصحة ، میاه الشرب إليلتفات بصورة جادة اال -١٥
.   لتخفیف الفقرةعیشمبسبب كسب ال ولیة وإصحاح البیئة وبناء القدرات المرتبطةة األاالمیة والرعایة الصحیومح
توفیر البنیات قبل بناء الطرق والجسور واالوعیة التخزینیة وبناء شبكات وسائل االتصال  -١٦

.  للمساعدة فى التنمیة عالوة على االندماج السكانى فى جمیع مناطق السودان المختلفة
فیر الكوادر المقتدرة البد أن تركز السیاسات برامج إعادة التأھیل والتدریب لتعود  فى إتجاه تو-١٧

 حیویتھا بأعتبار الجھاز المناط بھ تنفیذ ھذه البرامج وترجمة الشعارات والبرامج )الخدمة المدنیة(للخدمة العامة 
الفاقد التربوى وإستیعاب وكماال ننسى أھمیة معالجة مشكلة .  خطط ومشاریع تلبى حاجات المواطنیین إلي

.  خریجى المدارس الثانویة فى وظائف منتجة
جاءت فى أدبیات التنمیة الدولیة خالل ھذه االلفیة أن یتم إنفاذ برامجھا فى شراكة مثمرة بین  -١٨

 تمكین المجتمع إليوعلیھ یتحتم توجیھ سیاسات تھدف . الدول والجھات المانحھ وتنظیمات المجتمع المدنى 
 من بناء قدراتھا الستیعاب برامج السالم ومعالجة قضایاه والمشاركة الفاعلة فى رتق النسیج االجتماعى المدنى

وباألخص حشد وتعبئة الجماھیر فى االنخراط فى عملیة ترسیخ مغاھیم السالم وبروتكوالتھ داخل فئات المجتمع 
 . جھھوكافة ألن تحقیق السالم یحتاج لجھود الكافة وبدون عزل ألحد أ

 إليیستوجب على الدولة إعداد البالد الستعداد ولمقابلة االلتزامات التى یتطلبھا اإلنضمام  -١٩
التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة والعالمیة مثل منظمة التجارة العالمیة والكومیسا والمنطقة العربیة الحرة الكبرى 

الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة االقتصادیة مع اإلتحاد االوربى ومبادرة ووالشراكة فى إطار إتفاقیة كوتون
. ألفریقیا وتجمع الساحل والصحراء 

 بلیون دوالراً ٢٦المضى قدماً لمعالجة مشكلة المدیونیة الخارجیة التى تقف على أكثر من -٢٠
.أمریكیاً االن

خطة بناء القدرات اإلحصائیة وقاعدة البیانات والمعلومات وتوحیدھا حتى تساعد فى إنفاذ -٢١
. التنمیة المستقبلیة 

الخدمات التعلیمیة والصحیةعدالة توزیع .١٧
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 ملیون طفل فى ٨،٦وھذا یعنى ان ھناك % ١٦بشكل الطفال دون الخاكسة % ٤٢،٤لخامسة عشر االطفال دون ا

. تبین حجم السكان ویعطى المؤشرات االجتماعیة التالیةالجداول . سن تعلیم مرحلة االساس 

تحلیل االداء الفعلى للمیزانیة االتحادیة والوالئیة.١٧.١
�Ϣѧѧϗέ�ϝϭΪѧѧΠϟ��˺��ΞΎѧѧΘϨϟϭ�ϞѧѧϴϠΤΘϟ�ϰѧѧϠϋ�ϯ ϮѧѧΘΤϳ�ΕΎѧѧϴϧΰϴϣ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬόϤΠΗ�ϰѧѧΘϟ�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϴϟ�Ϟѧѧλ ϮΘϟ�ϢѧѧΗ�ϰѧѧΘϟ

م٢٠٠٣-١٩٩٦ خالل الفترة إليالحكومة المركزیة والوالئیة والناتج المحلى اإلجم
م٢٠٠٣-١٩٩٦تحلیل االداء الفعلى للمیزانیة اإلتحادیة والوالئیة خالل الفترة 

توسطم١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣بند

االنفاق االمجتماعى  

االنفاق %الوالئى  

االحتادى

٩.٤٩.٤٦.٨٧.٤٧.٦٧.٦٦.١٨.٠

١٠.٤٧.١٥.٧٤.٨٦.٨٥.٨٤.٧٦.٤-االنفاق االجتماعى  



٢٩

النتفاق %االحتادى  

االحتادى

االنفاق االجتماعى  

االنفاق %الوالءى  

الوالءى 

٥٠.٩٥٥.٠٥٥.٧٥٦.٢٥٦.٩٥٩.٥٥٩.٦٥٨.٢٥٦.٥

االجتماعى الوالئى  

االنفـــــاق %

ــاعى  االجتمــ

االحتادى

-٨٧.٢١٢٥.٦١٤٢.٥١٤١.٩١٠٥.١١٢٣.٨١٢١.

٩

١٢١.١

االيرادات الذاتيـة   

االيردات % الوالئية

الوالئية

-٦٤.١٥١.٥٤١.٠٣٨.٦ز.٩٠.٤٩١.٧٩٢.٣٨٨

% الدعم االحادى   

االيرادات الوالئية

٩.٦٨.٣٥.٦٥.٦٨.٤٦.٠٦.٤٦.٨

% فصل الثالـث  ال

االنفاق االحتادى

-٣.٨٥.٦٥.٦٤.٨٦.٠٦.٤١.٠٠.٧

االنفاق االجتماعى  

GPD% الوالئى 

٠.٩٠،٧٠.٧٠.٧٠.٨٠.٩١.٠١.٠٠.٧

% االيرادات الذاتية 

GDP

١.٢١.٢١.٢١.٢١.٤١.٥١.٧١.٧١.٤

-:یمكن الوصول للنتائج التالیةمن الجدول 
١-�Ύϔϧϻ�ώϠΑѧϤΟ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϰϠϋ�ϰϻϮϟ�ϕϲϟΈ�ς ѧγϮΘϤϟ�ϰѧϓ�ϰϻϮѧϟ�ϕΎѧϔϧϻ�˾˿ �˾�ΓήѧΘϔϟ�ϝϼѧΧ�
) م٣٠٠٣ -١٩٩٦(
٢-�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϰϠϋ�ϰϻϮϟ�ϕΎϔϧϻ�έΪϘϳ�˹ �̀��ѧϤΠϟ�ϰѧϠΤϤϟ�ΞΗΎѧϨϟ�ϦѧϣϲϟΈ�β ѧϔϧ�ϝϼѧΧ�ς ѧγϮΘϤϟ�ϰѧϓ�

�ς ѧγϮΘϤϟ�ϰѧϓ�ϯ ΩΎѧΤΗϻ�ϰϋΎѧϤΘΟϻ�ϕΎѧϔϧϻ�ώѧϠΑ�ΎϤϨϴΑ�ΓήΘϔϟϮѧΣϲ ϟ·�˹ �˿�ΎѧϬΘϧέΎϘϣ�Δϔϴόѧο �ΔΒδѧϨϟ�ϩάѧϫ�ϥ�Ϛѧη�ϻϭ�
ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎѧϋΎτϘϟ�ϰѧϠϋ�ϕΎѧϔϧϻ�ς γϮΘϤΑ�ϢϴѧϠόΗϭ�ΔΤѧλ��ѧϤΟϻ�ϰѧϠΤϤϟ�ΞΗΎѧϨϟ�Ϧѧϣ�ΔΒδѧϨϛϲ ϟΈ�ΎѧϴϘϳήϓ�ϝϭΩ�ϰѧϓ�

% ١٠-٣جنوب الصحراء والذى یتراوح ما بین 
٣-ϤΟ·�Ϧϣ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϰϠϋ�ϰϻϮϟ�ϕΎϔϧϻ�ώϠΑ�ϲϟΈΩΎѧΤΗϻ�ϕΎϔϧϻ��ϯ�ΚѧϟΎΜϟ�Ϟμ ѧϔϟ�ΩΎόΒΘѧγ�ΪѧόΑ���ϰѧϓ

�ς γϮΘϤϟ́���ς ѧγϮΘϤϟ�ϰѧϓ�ϯ ΩΎΤΗϻ�ϰϋΎϤΘΟϻ�ϕΎϘϧϻ�ώϠΑ�ΎϤϨϴΑ˿ �˾���ϕΎѧϔϧϻ�ΔΒδѧϧ�ϒόѧο �Ϧѧϣ�ϢϏήѧϟ�ϰѧϠϋϭ
) احد عشر والیة(االتحادى على ھذه القطاعات اال انھا قریبة نسبیاً من متوسط انفاق الوالیات الشمالیة مجتمعة 

٤-ѧѧϤΟ·�ϲϟΈѧѧϣ�ΚѧѧϟΎΜϟ�Ϟμ ѧѧϔϟ�ϮѧѧΣ�ς ѧѧγϮΘϤϟ�ϰѧѧϓ�ΕΎѧѧϳϻϮϠϟ�ΔѧѧϟϮΤϤϟ�ώϟΎѧѧΒϤϟ�ΔѧѧϟϭΪϠϟ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧϴϧΰϴϤϟ�Ϧϲϟ·�˿���Ϧѧѧϣ
ϤΟ·ϲ ϟΈ�ϊ Αήϟ�Ϟμ ϔϟ�ώϠΑ�ΎϤϨϴΑ�ϡΎόϟ�ϕΎϔϧϻ��ΔϴϻϮϟϭ�ΔϴϣϮϘϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϊ ϳέΎθϣ��ϮѧΣ�ς ѧγϮΘϤϟ�ϰѧϓϲϟ·�˽ �̀���Ϧѧϣϭ

ϝ�ϥΎѧϓ�ϢΛ́ ̂ �˼��ϻ�Ϟμ ѧϔϟ�Ϧѧϣ�ϞѧϜϠϟ�Δѧϋί Ϯϣ�ϰѧϫ�ΔѧϴϘΒΘϤϟ�ϡΎѧόϟ�ϕΎѧϔϧϻ�ϰѧϓ�ΓΩΎѧϳΰϟ�Ϧѧϣ�ϝϭ�ΕΎѧΒΗήϣϭ�έϮѧΟ��
) تسیر(والفصل الثانى 

٥-�ΔϴϻϮϟ�ΔϴΗάϟ�ΕΩήϳϻ�ΔΒδϧ�Ζμ ϗΎϨΗ�ϲϟ·ϤΟ�ϲϟΈ�Ϧѧϣ�ΔϴϻϮϟ�ΕΩήϳϻ�̂ ˻���ΕΎϴϨϴόδѧΘϟ�ϒμ ѧΘϨϣ�ϰѧϓϲѧϟ·�
�ώѧϠΑ�ϥ˼ ́ �˿���ϡΎѧѧϋ�ϰѧϓ˻ ˹ ˹ ˼�ήϴθѧѧϳ�άѧϫϭ�ϡϲѧϟ·�ΔѧѧϳήΣ�ΎѧϬϟ�ϰѧѧΘϟϭ�ΕΎѧϳϻϮϟ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ήτϴδѧΗ�ϰѧѧΘϟ�ώϟΎѧΒϤϟ�κ ϗΎѧѧϨΗ�

التصرف فیھا 
٦-ί �·��Ϧѧϣ�ΓήΘϔϟ�β ϔϧ�ϝϼΧ�ΕΎϳϻϮϠϟ�ϡΪϘϤϟ�ϯ ΩΎΤΗϻ�ϢϋΪϟ�ΩΩ̂ �˿����ΕΎϴϨϴόδѧΘϟ�ϒμ ѧΘϨϣ�ϰѧϓϲѧϟ·�˿ ˺���ϰѧϓ

�ϡΎόϟ˻ ˹ ˹ ˼ϤΟ�Ϧϣ�ϡϲϟΈ�ΔѧϣϮϜΤϟ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�ΖѧόϤΟ�Δѧϴϻϭ�ΕΩήѧϳ�ΎϫέΪμ ѧϣ�ώϟΎѧΒϤϟ�ϩάѧϫϭ�ΔϴϻϮϟ�ΕΩήϳϻ�
ϋ�ΕΎϳϻϮϟ�Ϟμ ΤΘΗϭ�ϰΒϳήπ ϟ�ΩήϳϹ�Ϧϋ�ϝί ΎϨΘϟ�ΏϮϠγΎΑ�ϑ ήόϳ�ΎϤΑ�ΔϳΰϛήϤϟ�ϯ ΩΎѧΤΗ·�ϢѧϋΩ�ϞϜη�ϰϓ�ΎϬΒϴμ ϧ�ϰϠ

) .الخ..التعویض الزراعى القیمة المضافة (
٧-�ς γϮΘϤϟ�ϰϓ�ΔϴϻϮϟ�ΔϴΗάϟ�ΕΩήϳϻ�ΖϐϠΑ�˺ ˹���ϤΟ·�ϦϣϲϟΈ�ς ѧγϮΘϤϟ�ϰѧϓ�ΖѧϠΜϣ�Ϛϟάѧϛϭ�ΔѧϴϣϮϘϟ�ΕΩήϳϻ�

.من الناتج المحلى % ١.٤



٣٠

التعلیم العام.١٨

مقدمة.١٨.١
ήμ ѧϨϋ�ϪѧϴϠϋ�ϕΎѧϔϧϻϭ�ϢϴϠόΘϟΎѧΑ�ϡΎϤΘϫϻ�ήΒΘόϳ�ϥΎδѧϧϻ�ϰѧϠϋ�ΰѧϛήΗ�ΔϳήθѧΒϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϥϭ�˱ΎѧΤΑέ�˱έΎϤΜΘѧγϭ�˱ΎϴѧγΎγ�˱

�ϰѧϓ�ϯ ήθΒϟ�ϝΎϤϟ�α έ�έϭΩ�ϞΒϘΗ�ΎϬϧ�ϦϴΣ�ϰϓ�ΝΎΘϧϻ�ΕϭΩ�Ϧϣ�ΓΏϛ�ϥΎδϧϻ�ήμ ΤΗ�ϻ�ΎϬϨϜϟ�ϯ ήθΑ�ϝΎϣ�α ήϛ
ΔϠϴγϮϛ�ϞΧΪϟ�ΓΩΎϳί ϭ�ΝΎΘϧϻ�ΰϳΰόΗ��ϰϫϭ�ϥΎδϧϻ�ϡήϜΗ�Ϣψϋϭ�ήΒϛ�ΔϴϠϐϟ��ΓΎϴΣ�ΔϴϋϮϨΑ�˯ΎϘΗέϻϥΎδϧϻ��Ϟѧϛ�ϰѧϓ�

�ΕΎϳϮΘδѧϣ�ύϮѧϠΑ�Ϧѧϣ�ϥΎδѧϧϻ�ϦϜϤΘѧϳ�ϢϴϠόΘϟΎѧΑ�ΔϳΩΎμ ѧΘϗϻϭ�ΔϴϋΎϤΘΟϻϭ�ΔϳϮϨόϤϟϭ�ΔϴΣϭήϟϭ�ΔϳΩΎϤϟ�ΓΎϴΤϟ�ΕϻΎΠϣ
.رفیعة فى المھارات التى تساعده فى تعزیز االنتاج وزیادة الدخل 

رقیة ویملك القدرة على التعلیم العامل الحاسم فى رفاھیة المجتمع ووولكن قبل ھذا فالتعلیم حق اساسى لالنسان وھ
.االداة لتحقیق عبادة هللا وعمارة االرض ومدى الحیاة وفى التراث االسالمى والتعلیم ھ

�ΔѧϴΑήΘϟ�ΕΎѧγΎϴγ�ήϤΗΆѧϣ�άѧϨϣ�ΔѧϳϮΑήΘϟ�ΔγΎϴδѧϟ�ΐ وفى السودان ѧϟΎτϣ�Ϧϣ�˱ΎϴγΎγ�˱ΎΒϠτϣ�Βλ �ϊϴϤΠϠϟ�ϢϴϠόΘϟ�ΔΣΎΗ
�ΔѧϳϮΑήΘϟ�ΔγΎϴδѧϟ�ΫΎѧϘϧ�ϥ�ΎѧϤϛ�ϦϴϨρϮѧϤϟ�ϦϴѧΑ�ΔϴγΎγϻ�ϕϮϘΤϟ�ϰϓ�ΓϭΎم تحقیقاً للعدالة والمس١٩٩٠والتعلیم عام 

�ΕΎϳϮΘδѧϣ�Ϣѧϛ�ϰѧϓ�ϥί ϮѧΗ�ϖѧϴϘΤΗϭ�ι ήѧϔϟ�ΔѧΣΎΗϭ�ΔѧϟΪόϟ�Ι ΪΣϻ�ϰϤϜϟ�ϊ γϮΘϟΎΑ�έΪϘϣ�ϮϤϧ�ϖϘΣ�ϝΎΠϤϟ�άϫ�ϰϓ
Ϊѧϋ�ΓΩΎѧϳί ϭ�άѧϴϣϼΘϠϟ�ϝϮѧΒϘϟ�ι ήѧϓ�ϊ ѧγϮΗϭ�ΏΎόϴΘѧγϻ�ΔѧΒϴϧ�ϊ ѧϓήϟ�ΩΎѧΠϟ�ϰόδѧϟϭ�ΕΎѧϳϻϮϟ�ϦϴѧΑ�ϢϴѧϠόΘϟ�ϦϴѧѧϤϠόϤϟ�Ω

�ΕΎѧγΎϴγ�ήϤΗΆѧϣ�ΎϫΩΪѧΣ�ϰѧΘϟ�ϑ Ϊѧϫϻϭ�ΕΎѧϳΎϐϟ�˯Ϯѧο �ϰѧϓ�ΎѧϫέϮτ Ηϭ�ΞϫΎѧϨϤϟ�ΔϏΎϴѧλ �ΓΩΎϋϭ�ϢϬΒϳέΪΗϭ�ϢϬϠϴϫ́Ηϭ
�ϥϮѧѧϳϮΑήΘϟ�ϥϮѧѧτ τ ΨϤϟ�ϝϮѧѧϘϳϭ�ϢϴѧѧϠόΘϟϭ�ΔѧѧΑήΘϟ��ΪѧѧΎϋ�ϢϴѧѧϠόΘϠϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ϊ ѧѧϗϮΘϧ�Δϳήθѧѧόϟ�ΔѧѧϴΑήΘϟ�ΔϴΠϴΗήΘѧѧγ�ΔѧѧϳΎϬϧ

 .)اسیةایجابى على التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسی
�Ύѧѧϣ�ϢѧѧϏέ�ί έΎѧѧΑ�ΎѧѧϧΎϜϣ�ΎѧѧϬϴϓ�ΕΎѧѧγέΪϟ�ϞѧѧΘΤΗ�ΕΪѧѧΑ�Ϊѧѧϗϭ�ΎѧѧϬΘϴϤϫ�ΪѧѧϳΰΘΗ�ϰΟΎѧѧΘϧ�έΎϤΜΘѧѧγΎϛ�ϢϴѧѧϠόΘϠϟ�ΓΪѧѧϳΪΠϟ�ΓήѧѧψϨϟ

�ΓΪѧϴΣϮϟ�ΓήψϨϟ�Ζδϴϟ�ϩάϫ�ϥ�ΪϛΆϤϟ�Ϧϣ�ϦϜϟ�ΔϴΠϬΘϣ�ΕΎΑϮόλ �Ϧϣ�ΎϬο ήΘόϳϲѧϟ·�ϙΎѧϨϫ�ϢϴѧϠόΘϟ�ϲѧϟ·�ΔѧϤϴϘϟ�ΐ ѧϧΎΟ�
.ینبغى تجاھلھا االقتصادیة قیم اخرى قومیة واجتماعیة وانسانیة ال 

�ϥϭΰѧѧΨϤϟ�ϢϴѧѧϠόΘϟ�ήѧѧΒΘόϳϭ�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧΟΎΘΤΗ�ΎѧѧϤΑ�ϞѧѧϤόϟ�ΕϻΎѧѧΠϣ�Ωϭΰѧѧϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�ϯ άѧѧϟ�ΔϳήθѧѧΒϟ�ϯ ϮѧѧϘϠϟ�ϡΎѧѧόϟ�ϰρΎѧѧϴΘΣϻ
�ΓέΎϬϤϟ�Δτ γϮΘϣ�ΖϧΎϛ�˯Ϯγ�ΔϠϣΎόϟ�ϯ Ϊϳϻϭ�ΪѧϘϟϭ�ΎѧϴϠϋ�ΕΎϳϮΘδѧϣ�ϰѧϓ�ΝΎΘϧϻ�ϪϴΟϮΗ�ϡΎϣί �ϰϟϮΘΗ�ΔϴϟΎϋ�Γ˯Ύϔϛ�ΕΫ

όΘϟ�έΎϤΜΘγϻ�ϝΎΠϣ�ϰϓ�ΕΎγέΪϟ�ΖΘΒΛ�ϼΧΪѧϣ�ϥ�ήѧΒΘόϳ�ϢϴѧϠόΘϟ�ι ήϓ�Ϧϣ�ΓΩΰΘγϻϭ�ϕΎϔϧϻ�ϰϓ�ΓΩΎϳΰϟ�ϥ�ϰϤϴϠ
�ΔѧѧϳΪϴϠϘΘϟ�ΕϻΎѧѧΠϤϟ�ϰѧѧϓ�έΎϤΜΘѧѧγϻ�ΕΪѧѧΎϋ�ϥΎѧѧϴΣϻ�Ϧѧѧϣ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϴΜϛ�ϰѧѧϓ�ϕϮѧѧϔΗ�ϰѧѧΘϟϭ�έΎϤΜΘѧѧγϻ�ΕΪѧѧΎϋ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϳΰϤϠϟ

ϭέϭ�ν έϻΎѧϛ�ϯ ήѧΧϻ�ΝΎѧΘϧϻ�ήλ ΎϨϋΎѧΟ�Ύѧϣ�ϚѧϟΫ�ϰѧϠϋ�ϥ�β ϴѧϟϭ�ΎѧϫήϴϏϭ�ϞѧϤόϟ�ΕΎϋΎѧγϭ�ϯ ΩΎѧϤϟ�ϝΎѧϤϟ�α�˯
�ΞΗΎѧϨϟ�ϰѧϓ�ΓΩΎѧϳΰϟ�ϒμ ѧϧ�ϥ�ΕήϳΪѧϘΘϟ�ϚѧϠΗ�ΖΤο ϭ�ΚϴΣ�Δϴϛήϣϻ�ΓΪΣΎΘϤϟ�ΕΎϳϻϮϟΎΑ�ϰϣϮϘϟ�ΞΘϨϤϤϟ�ΕήϳΪϘΘΑ
�ΔѧϳΎϔϜϟ�ϰѧϓ�ΓΩΎѧϳΰϠϟ�ήѧΧϻ�ϒμ ѧϨϟ�ΩϮѧόϳ�ΎѧϤϴϓ�ϞѧϤόϟ�ΕΎϋΎѧγϭ�ϝϮѧϣϻ�α ϭ̈́ έ�ϰѧϓ�ΓΩΎѧϳΰϟΎΑ�ϩήϴδѧϔΗ�ϦѧϜϤϳ�ϰϣϮϘϟ

.االنتاجیة الناتجة عن ارتفاع مستوى التعلیم 

یمفرص التعلالتوازن فى .١٨.٢
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المبانى والتجھیزات المدرسیة.١٨.٣
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.یجلسون ارض

حقوق ملكیة وحیازة األرض.١٩

 املالحظاتنصوص اإلتفاقية

 على األتى ٢/٣تنص الفقرة  :

يؤكد الطرفان أن تنظيم حيازة األرض وأسـتغالهلا وممارسـة          ((

حقوق امللكية سلطةمشتركة متارس علـى مـستويات احلكـم          

) )املختصة

 عن تنظيم حيازة األراضى وإسـتغالهلا       ٢/٣تتحدث الفقرة    -٣

وممارسة حقوق امللكية بإعتبارها سلطة مشتركة ، وهذا تأكيـد          

على إنتزاع ملكية األرض من الدولة وتوزيع حق امللكيـه علـى            

. م املختلفة مستويات احلك
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 على األتى ٢/٤تنص الفقرة  :

ا حكومة السودان متارس مـن  احلقوق على األراضى الىت متلكه ((

) )املسماةوخالل مستويات احلكم املختصه أ

 على األتى ٢/٦تنص الفقرة  :

دون اإلخالل بالسلطات القضائية للمحاكم يتم إنشاء مفوضية        ((

) ) ......إيلالتوقومية لألراضى القومية تكون مهامها على النح

ورية ىف حالة    احملكمة الدست  إيل تنص على األحكام     ٢/٩الفقرة   *

اخلالف بني مفوضية أراضى جنوب السودان واملفوضية القوميـة      

.  لألراضى

 تؤكد ما جاء ىف الفقرة السابقة بل ذهبت أبعد          ٢/٤الفقرة  -٤

من ذلك بإحالل مستويات احلكم املختصه حمل حكومة السودان         

ىف ممارسة احلقوق على األراضى الىت متلكها حكومة السودان ومل          

. تتحدث عن أى سلطات مشتركة 

 ىف   القضاء واحملكمة الدستورية كما جاء     إيلاألحتكام  -٥

أمر محيد ولكن ماهى املرجعيـة الـىت        ) ٢/٩( و )٢/٦(الفقرتني  

سوف يستند اليها القضاء واحملكمة الدستورية حلـل النزاعـات          

واخلآلفات ؟ 

 املالحظاتنصوص اإلتفاقية

 على األتى ٢/٣تنص الفقرة  :

يؤكد الطرفان أن تنظيم حيازة األرض وأسـتغالهلا وممارسـة          ((

ةمشتركة متارس علـى مـستويات احلكـم        حقوق امللكية سلط  

) )املختصة

 على األتى ٢/٤تنص الفقرة  :

احلقوق على األراضى الىت متلكها حكومة السودان متارس مـن       ((

) )املسماةوخالل مستويات احلكم املختصه أ

 على األتى ٢/٦تنص الفقرة  :

دون اإلخالل بالسلطات القضائية للمحاكم يتم إنشاء مفوضية        ((

) ) ......إيلالتوة لألراضى القومية تكون مهامها على النحقومي

 احملكمة الدستورية ىف حالة     إيل تنص على األحكام     ٢/٩الفقرة   *

اخلالف بني مفوضية أراضى جنوب السودان واملفوضية القوميـة         

.  لألراضى

 عن تنظيم حيازة األراضى وإسـتغالهلا       ٢/٣تتحدث الفقرة    -٣

بإعتبارها سلطة مشتركة ، وهذا تأكيـد       وممارسة حقوق امللكية    

على إنتزاع ملكية األرض من الدولة وتوزيع حق امللكيـه علـى            

. مستويات احلكم املختلفة 

 تؤكد ما جاء ىف الفقرة السابقة بل ذهبت         ٢/٤الفقرة  -٤

أبعد من ذلك بإحالل مستويات احلكم املختصه حمـل حكومـة           

ىت متلكهـا حكومـة     السودان ىف ممارسة احلقوق على األراضى ال      

. السودان ومل تتحدث عن أى سلطات مشتركة 

 القضاء واحملكمة الدستورية كما جاء ىف       إيلاألحكام  -٥

أمر محيد ولكن ماهى املرجعيـة الـىت        ) ٢/٩( و )٢/٦(الفقرتني  

سوف يستند اليها القضاء واحملكمة الدستورية حلـل النزاعـات          

واخلآلفات ؟ 

قومية لألراضـى   هنالك فصل تام بـني املفوضـيةال      -٦

. ومفوضية االراضى جلنوب السودان 

 موارد البترول-٣

 املبادى املوجهة-٣

:  على االتى ٣/١/٢تنص الفقرة * 

متكني للمستويات احلكومية املالئمه بالتشاور مع اتمعات احمللية        ((

ذات الصلة من تنمية وأدارة املراحل املختلفة إلنتاج البترول داخل          

) ) الشامل إلدارة تنمية البترول خالل املرحلة اإلنتقاليةاإلطار

 على األتى٣/١/٥تنص الفقرة  :

إستشارة األشخاص الذين يتمتعون حبقوق ملكية ىف أراضى تتأثر         ((

املعىن باملـستويات احلكوميـة     وليس من الواضح ماه   -١

لـه أى إختـصاصات     واملالئمه خاصة وأن احلكم احمللـى مل جتد       

. موارد ىف التفاقية وأ

أن النص على التشاور مع اتمعات احملليه يرهن عملية        -٢

.  إتفاق مع هذه اتمعات إيلتنمية وإدارة إنتاج البترول بالتوصل 

:  على األتى إيل من الدستور اإلنتق١٩٢/٥ة فقدد نصت املاد-٢

خيصص أثنان باملائه على األقل من عائدات البترول للوالية (( 
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اإلعتبار الـآلزم    بقرار تنمية املوارد الطبيعية ىف باطن األرض وأبالء       

) )واردلوجهات نظرهم ويكون هلم نصيب ىف عائدات تلك امل

اتمعات احمللية الىت تباشر ىف أراضيها تنمية املوارد الطبيعية مـن         * 

باطن األرض هلا احلق ىف املشاركة من خالل الواليـة ألقلـيم ىف             

 ))معاوضات التعاقد على إستغالل تلك الكوارد

:  املفوضية القومية للبترول ٣/٢

 على األتى ... ٣/٢تنص الفقرة :

 قومية مستقلة للبترول خالل ان على إنشاء مفوضيةيتفق الطرف((

) )الفترة قبل اإلنتقالية وتتخذ قراراا بتوافق األراء

 على األتى  ... ٣/٢تنص الفقرة :

مع األخذ ىف األعتبار األحكام الواردة ىف غري هذا املكان من ((

اإلتفاقية تتكون مفوضية البترول

 :إيلالتوالقومية على احل

ة مفوضية البترول القومية بالتناوب بني رئيس اجلمهورية        رئاس- أ

. ورئيس مكومة جنوب السودان ويكونان عضوين دائمني 

أعضاء دائمون ميثلون احلكومة القومية ) ٤(أربعة - ب

. أعضاء دائمون ميثلون حكومة جنةب السودان ) ٤( أربعة -ج

لـون  أشـخاص ميث  ) ٣(أعضاء غري دائمون مبا اليتجاوز ثالثة        -د

. ألقليم واملنتج للبترول الذى جترى تنميته/الوالية 

: حددت مهام املفوضية ىف األتى  ... ٣/٤الفقرة  *

. أعداد السياسات العامة واملوجهة لتنمية وإدارة فطاع البترول  -أ

وضع اإلستراتيجيات والربامج لقطاع البترول  -ب

تـرول ىف   التفاوض إلبرام كل عقود أستكشاف وتنميـة الب        -ج

. السودان 

 تنص على األتى ) ٣/٥/٣(الفقرة :

إذا قررت املفوضية القومية للبترول املوافقة علـى العقـد حيـق            ((

لألشخاص الذين هلم حقوق ملكية على األرض واملتضررين مـن          

) )القضاءو التحكيم أإيلالقرار طلب اللجؤ 

املنتجة للبترول حسب الكميه املنتجة ىف الوالية دون األخالل 

) )بالترتيبات اخلاصة مبنطقة أبياى

. لكن األتفاقية مل حتدد كيفية حتديد نصيب اتمعات احملليه 

 مشاركة الكجتمعات احمللية ىف مفاوضات التعاقد على إستغالل

. املوارد الطبيعية رمبا يكون عائقاً على أندياج األستثمار ىف البالد 

 تتحدث اإلتفاقية تارة عن املوارد الطبيعية من باطن

وىف حني حددت . األرض وتارة أخرى عن املوارد البترولية 

ل بنسبة معينة إال أن نصيب نصيب الواليات من عائدات البترو

. الواليات من املوارد األخرى غري حمدد 

 مل حتدد األتفاقية اجلهة املسؤلة عن املفوضيه وتوجب على -١

. املفوضية أن ترفع تقاريرها اليها وتكون مساءلة أمامها 

 قد يعىن Consersus)بألجنليزية (تعبري توافق األراء  -٢

. عوبة إختاذ القرارات ىف املفوضية اإلمجاع وهذا مؤشر على ص

: يالحظ ىف تشكيل املفوضية األتى -٣

–مفايس كثرية ىف وجه اإلستثمارات البترولية املعىن : اخلالصة  

مستويات األعضاء الدائمني  األشخاص الذين هلم حقوق ملكية

 .وغري الدائمني باملفوضية 

i.يس مبا أن رئاسة املفوضية باتناوب فذلك يعىن أن رئ

اجلمهورية يكون تارة رئيساً وتارة عضواً عادياً وهذا وضع شاذ 

 .بالنسبة لرئيس اجلمهورية 

ii. ٤( رئيس حكومة جنوب السودان وأربعة إيلباالضافة (

أعضاء دا ميني فأن جنوب السودان ميثل أيضاً ثآلثة أعضاء أضافيني 

اضر ىف بأعتبار أن اجلزء األكرب من إنتاج البترول يتم ىف الوقت احل

الواليات اجلنوبية مما يعىن عليه جنوب السودان ىف املفوضية مما 

. يؤثر على إختاذ القرارات ىف املفوضية 

مهام املفوضية املنصوص عليها ىف اإلتفاقية تعىن إاء دور - ج

 مايشبه األمانة إيل تتحول الوزارة إيلوزارة الطاقة ووزيرها وبالت

وزير على توقيع العقود الىت تقرها اخلاصة باملفوضية ويقتصر دور ال

. املفوضية 

عودة مرة أخرى ملسألة امللكية ودور ) ٣/٥/٣( ىف الفقرة -٤

وهذه الفقرة تعطى . اتمعات احملليه احملدد إلستثمار البترول 

 إيلاألشخاص املعنيني احلق ىف تعطيل عمل املفةوضية باللجؤ 

حتسم بشكل واضح من القضاء ىف حني أن اإلتفاقية مل والتحكم أ

 إيلالذى له احلق ىف التظلم وملن تؤول حقوق امللكية ، هل تؤدى 

الوالية أم احمللية أم القبيلة أم األسرة أم القرية وعلى أى أسس يتم 
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 على األتى ٣/٥/٤تنص الفقرة  :

اء غري الدائمني ىف املفوضية القومية للبتـرول        إذا مل يوافق األعض   ((

على قرار املفوضية ال يوقـع       الذين ميثلون الوالية االقليم باالمجاع    

/  جملس الواليـات     إيلوزير البترول القومىعلى العقد وحيل األقر       

االقاليم اإلعتراض باالغلبيـة    / وإذا رفض جملس الواليات   . األقاليم  

. ل القومى على العقد الثلثني بواقع وزير البترو

االقاليم اإلعتراض بأغلبية الثلـثني     / وإذا مل يرفض جملس الواليات      

/ يوماً من إستالم القرار حييل جملس الواليـات         ٢٤خالل جلسات   

 آلية ينشؤها   إيلتلك املدة وبأغلبية الثلثني      االقاليم اإلعتراض خالل  

يم خالل سته   ااس للتحكيم ىف اإلعتراض ويتم إصدار قرار التحك       

.  أشهر من اإلحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً

: مبادى موجهة ألقسام عائدات البترول -٥

 على األتى ٥/٣تنص الفقرة  :

مجلـة  والغراض هذه اإلتفاقية يكون صاىف الدخل من البترول ه        ((

: صاىف الدخل من 

. صادرات البترول احلكومى -١

ملسلم للمصايف تقوم صادرات    وإمدادات البترول احلكومى ا   -٢

 )موب(البترول على أساس السعر الفعلي للنفط تسليم ظهر السفينة         

 موقع التصدير ، ويشمل ذلك خـط        إيلناقصاً تكلفة نقل البترول     

. األنابيب واألدارة 

 املصفاة علي أسا س متوسطسعر التـصدير        إيليقوم البترول املسلم    

مبيعات نفط الصادر ناقـصاً   يف أخر شهر ميالدي متت فيه    )موب(

التكاليف الىت كان ميكن أن تترتب علي التسليم الىموقع تصدير          

 . مبا ىف ذلك تكاليف النقل خبط األنابيب وتكاليف األدارة

:أقسام العائدات غري البترولية-٧

: االقاليم /  موارد الواليات –القومية  موارد احلكومة ١ /٦

   يبة أرباح األعمال من موارد      على أن ضر   ٦/١/٢تنص املادة

. احلكومة القومية 

   على أن ضريبة القيمة املضافة وضرائب       ٦/١/٨تنص املادة 

 جتار التجزئة على السلع واخلدمات هى من موارد احلكومة القومية         

.

   االقاليم يف فـرض    /  على حق الواليات     ٦/٣/٩تنص املادة

. الضرائب الزراعية 

     نصيب الوالبات من عائـدات     أختفت من موارد الواليات

.  املشروعات القومية

. ذلك 

 أن رهن توقيع عقود البترول على إمجاع األعضاء غري -٥

يعىن أن أى عضوغري دائم ) ٥٣/٣حسب نص الفقرة (الدائمني 

 إيل تأخري إجراءات التعاقد إيلميكن أن يعطل عمل املفوضية وبالت

فترة قد تتجاوز السته أشهر 

/  مل توضح ماذا يفعل جملس الواليات )٣/٥/٣(الفقرة -٦

األقاليم إذا مل حيصلعلى أغلبيتة الثلثني ويف الوقت احملدد الحالة 

.   التحكيمإيلاإلعتراض 

يفية إنشاء آلية التحكيم وكيف  كإيل مل تشري الفقرة أيضاً -٧

كما مل تنص على اإلجراء الذى سوف يتخذه . تصدر قراراا 

. الس إذا مل تصدر االليه قرارها خالل ستة أشهر 

 يعين )فوب(أن تقومي صادرات البترول على أسا س السعر -٨

أن حكومة جنوب السودان تبيع حصتها من النفط للحكومة 

 على الرغم من أن عائدات بيع النفط يتم القومية بالسعر اجلاري

الصرف منها على مواطين مشال السودان ومواطىن جنوب السودان 

الذين يقيمون ىف الشمال مبا ىف ذلك الصرف على احلكومة 

.  القومية

 من ١٩٩٨كانت ضريبة أرباح األعمال ىف دستور -١

بة للمحليات ،  وخيصص منهانس)أ/١١٤املادة (الضرائب الوالئية 

وهى التزال جتىب وتصرف يف الواليات بل متثل املكون الرئيسى 

ملوارد الواليات ولذلك فإن النص عليها ىف اإلتفاقية والدستور 

على أا أحد موارد احلكومة القومية قد ينتهى بأيلولتها الفعلية 

. للحكومة وحرمان الواليات منها 
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املساواة والتوازن ىف اإلعتمادات 

 على االتى ٣ /٧تنص الفقرة  :

ختصص احلكومة القومية حلكومة جنوب السودان مخسني ىف املائة         (

 من العائدات غري البترولية احلكومية املتحصلة ىف جنوب         ) %٥٠(

 أعاله ملقابلة تكـاليف التنميـة       ١-٦ نص الفقرة    السودان حسب 

جزئياً واألنشطة األخرى خالل الفترة اإلنتقالية وإتفق الطرفان على         

مراجعة هذه الترتيبات ىف منتصف مدة الفترة االنتقالية لغـرض أن           

)ختصص احلكومة القومية موارد إضافية حلكومة جنوب السودان

:التزامات احلكومة -١٠

التزامـات لـدى أى     /  على أن أى ديوان      ١ /١٠رة  تنص الفق  *

. مستوى حكومى تكون مسئوليته ذلك املستوى 

: تقسيم اإلصول احلكومية  -١١

-:  على االتى ١١/١تنص الفقرة ( *

تقسم اإلصول احلكومية تقسيماً عادالً خيصص كل أصل ىف املقام          (

األصـل  األول ملستوى احلكم املسؤل عن اإلختصاص ذى العالقة ب        

 )مثالً املباىن املدرسية ختصص ملستوى احلكم املسؤل عن التعلـيم         (

وىف حالة النزاع تتفق األطراف على إحالة األمر اجلنة تضم ممثالُ عن  

.  كل طرف وخبرياً يتفقون عليه

:  السياسات النقدية واملصرفية واإلفتراض -١٤ 

: على األتى ) ١٤/١(تنص الفقرة * 

فان وفقـاً لربوتوكـول منتـاكوس املوقـع عليـة ىف         يتفق الطر (

 على أن يكون ىف السودان نظام مصرىف مـزدوج          ٢٠٠٢ويولي٢٠

نظام مصرىف إسالمى يعمل بـه ىف مشـال     : خالل الفترة اإلنتقالية    

 )السودان ونظام مصرىف تقليدي يعمل به ىف جنوب السودان

:  على األتى )١٤/٤(تنص الفقرة * 

منسئوالً عن تطبيق الـسياسة النقديـة وكـل         يكون بنك السودا  (

املؤسسات املصرفية ختضع للنظم واللوائح الىت يصنعها بنك السودان   

. املركزى 

 على األتى ) ١٤/١١(تنص الفقرة :

تكون كافة املؤسسات املاليـة خاضـعة للـضوابط التنظيميـة           (

والتحوطية املعترف ا دوليـاً ىف املعـامالت املاليـة اإلسـالمية            

 . )التقليدية كما يضعها بنك السودان املركزىو

 على األتى ) ١٤/١٢(تنص الفقرة: 

كل املؤسسات املالية ملزمة بتنفيذ السياسات النقدية الىت حيـددها          

 )بنك السودان املركزى

 على ألتى ) ١٤/١٣(تنص الفقرة :

االقـاليم أن تقتـرض     / جيوز حلكومة جنوب السودان والواليات    (

 جمموعة من الضرائب ضريبة القيمة املضافة هى عبارة عن-٢

ضريبة + رسوم اإلنتاج + ضريبة املبيعات (الوالئية واحمللية 

 مت جتميعها ىف ضريبة واحدة وآلت )اخلصم واإلضافة+ اخلدمات 

 % ٥٧للحكومة القومية حيث يدفع منها ىف الوقت احلاضر نسبة 

. للواليات  % ٤٣للحكومة االحتادية ونسبة 

لع واخلدمات كان من ضرائب جتار التجزئة على الس-٣

اعادة (املفترض جبايتها للواليات أسوةً بالواليات اجلنوبية 

على أن تكتفى احلكومة القومية بالقيمة املضافة على جتار ) ٦/٢/٩

. اجلملة واملستوردين والضرائب األخرى 

االقاليم ىف فرض الضرائب /النص على حق الواليات -٤

حتادية قد منعت ذلك على الزراعية ال مهىن له ألن احلكومة اإل

لسان السيد رئيس اجلمهورية بل هددت بنعاقبة الواليات الىت 

مث أن فرض هذه الضريبة . تفعل ذلك حبرماا من الدعم االحتادى 

يثري القالقل بني املزارعني واحلكومات الوالئية ويفقر املزارعني من 

دات بني هذا القطاع اهلام فضالً عن أنه حيدث تفاوتاً ىف اإليرا

 إيل ريب احملاصيل من والية ألخرى إضافة إيلالواليات ويؤدى 

التأثري السلىب على صادرات السودان الزراعية ومساعى السودان 

.  منظمة التجارة العاملية إيللإلنضمام 

أن وجود املشروعات القوميه والشركات ىف الواليات -٥

ا وعلى تفرض على الواليات التزامات ضخمة ىف الصرف عليه

العاملني ا وأسرهم ىف جمال األمن والصحة والتعليم وغريها 

وكذلك من العدل أن ختصص نسب من عائدات املشروعات 

 )مثل البنوك وغريها(القومية والضرائب املفروضة على الشركات 

. لصاحل الواليات 

 من عائدات احلكومة القومية ) %٥٠(أن ختصيص نسبة -١

جنوب السودان حلكومة جنوب السودان ميثل الغري بترولية من 

إمتيازاً خصت به حكومة جنوب السودان وال حتقق العدالة 

والتوازن ىف االعتمادات وكان األخرى أن يطبق ىف بقية واليات 

. السودان 

أن النص على مراجعة هذه الترتيبات ىف منتصف مدة الفترة -٢

وب السودان اإلنتقالية بغرض ختصيص موارد إضافية حلكومة جن

يعىن إمتيازاً أخراً حلكومة جنوب السودان وكان من احلكمة أن 

ينص أيضاً على إمكانية ختفيض هذه املوارد حسب املتغريات 

. اإلقتصادية ىف البالد 
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اء على قدراا األئتمانية واليطلب من احلكومة القوميـة         األموال بن 

وإلمن بنك السودان املركزى ضمان قـروض احلكومـات دون          

 )القومية

 علىاالتى )١٤/١٥(تنص الفقرة  :

االقـاليم أن تـستدين     /جيوز حلكومة جنوب السودان والواليات      (

) . أموالً من مصادر أجنبية بناءاً على قدراا اإلئتمانية

 ميكن تفسريها بإن احلكومة القومية ١٠/١الفقرة -١

 ٢٥مسؤولة عن ديون السودان اخلارجية املتالاكمة والىت تقدر ب 

مل حيدث فإن احلكومة وأى أنه اذا حدث إنفصال أ. مليار دوالر 

القومية سوف تكون مسؤولة عن هذه الديون بإعتبارها مستوى 

احلكم الذى قام بإلفتراض وهذا يعىن أن الواليات الشماليه هى 

. الىت سوف تتحمل هذا اإللتزام ىف كل األحوال 

غري  جمن املتوقع أن يترتب على تقسيم اإلصول نتائ-٢

فهنالك واليات أقاليم قدتؤول . االقاليم / عادلة بني الواليات 

إليها أصوالً ضخمة عند التقسيم وأخرى حترم منها ، مثلما حدث 

 والية حيث ٢٦ إيلعند تأسيس النظام الفدرايل وتقسيم السودان 

 الواليات الىت كانت هلا عواصم الواليات إيلآلت معظم اإلصول 

. حلكم الفدرايل السابقة لتأسيس ا

ومن العدالة إعادة النظر ىف هذه الفقرة حبيث ينص على تقييم 

مستوى احلكم الذى واالقاليم أ/ اإلصول على أن تعوض الواليات

.  اإلصول مبا حيقق املساوة والتوازن ىف قسمة الثروة إيليفتقر 

البنيات  مصريو ىف حالة إنفصال جنوب السودان ، ماه-٣

 النفط من آبار وفضاىف وخطوط نقل ؟ ومن األساسية لقطاع

يتحمل املبالغ الىت صرفت على هذا القطاع ىف عمليات 

الستكشاف واحلفر وغريها؟

ومن يتحمل املديونية الترتبة على هذه األعمال ؟ 

 إيلخيشى أنتتحمل احلكومة القومية الديون وتذهب اإلصول 

 )١/ ١١( ، )١٠/١( الفقرتني إيلحكومة جنوب السودان إستناداً 

.

) ١٤/١١(، )١٤/٤(على الرغم من نصوص الفقرات -١

 إال أن هنالك ختوف من عدم اإللتزام بأحكام هذه )١٥/١٢(، 

فوجود نظامني مصرفيني إسالمى ىف . الفقرات عند التطبيق الفعلى 

الشمال وتقليدى ىف اجلنوب سوف يؤثر على حركة األموال 

 اجلنوب مما يهدد اإلستقرار إيل واالستثمارات وختوهلا من الشمال

.  االقتصادى ىف السودان بصفة عامة وىف الشمال بصفة خاصة

:كاآلتي ترد  رسم مؤشراتومن ما سبق یمكن وضع أھداف عامة 

األھداف الكلیة.٢٠
ا قتصادي للمواطنین مع اإلھتمام بالفئات الضعیفة وحمایتھجتماعي واال االءتخفیف الفقر وتحقیق الرفا-١

وتوسیع نطاق شبكات الحمایة والضمان اإلجتماعي وذلك بتوفیر الصحة ، الصرف الصحي السلیم والحد من 
. ومكافحة التلوث البیئي إنتشار السكن العشوائي

تعمیم التعلیم األساسي ومحاربة األمیة ورفع الوعي العام مع مراعاة القیم واألعراف السمحة للمجتمع  -٢
. عدالة بین الجنسینالزن والسوداني وذلك وفق توا

تحسین صحة المواطن وترقیتھا وذلك بتوفیر الخدمات الصحیة األساسیة ومیاه الشرب النقیة وإتاحة  -٣
. فرص الوصول إلیھا بیسر

. توفیر فرص توظیف منتجھ وكریمة وعادلة وخلق -٤
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. المساھمة في جھود حمایة البیئة واستدامتھا -٥
ة والبحث العلمي لخدمة األھداف التنمویة للمجتمع وترقیة حیاة الناس ودفع تنمیة وتشجیع التقانة الحدیث -٦

. والتقدموعجلة النم
تزكیة المجتمع وتنمیة القیم الفاضلة واألخالق والعادات والتقالید الكریمة وتوسیع قاعدة الحوار  -٧

. اإلجتماعي والشراكة
. تھ الجسمیة والذھنیةتنمیة النشء واكتشاف وتشجیع وتطویر مواھبھ وبناء مقدرا -٨

قطاع الصحة.٢٠.١
 .اعتماد الرعایة الصحیة األولیة كإستراتیجیة ومنھجیة للتحقیق ھدف الصحة للجمیع-١
 خدمات صحیة تركز على تعزیز الصحة ورفع إليالتحول من خدمات صحیة تركز على المرض فقط -٢

 .نوعیة الحیاة وجودة
.التركیز على البرامج التدریبیة الفعالة والمجتمعیة إدارة وتخطیط وتنمیة الموارد البشریة الصحیة و-٣
التزام الدولة بتحمل العبء األكبر من الخدمات الصحیة العامة خاصة خدمات صحة البیئة والوقایة من -٤

األمراض ودعم وتعزیز الصحة ووضع المعاییر وضبط الجودة

صحة األم.٢٠.٢
)  والدة حیة١٠٠،٠٠٠ /٥٠٩( م١٩٩٩من معدل % 30خفض وفیات األمھات بنسبة -١
%٨٠رفع التغطیة بقابلة مدربة لكل قریة بنسبة -٢
% ٨٠رفع التغطیة لخدمات الطوارئ للحمل والوالدة بنسبة -٣
% ٧٠ أكثر من إليرفع نسبة تطعیم الحوامل ضد الكزاز -٤
%٢٥إلي % ٧رفع نسبة تغطیة تنظیم األسرة من -٥
ألقلعلى ا% ١٠بنسبة )  سنوات١٠-٥(خفض ممارسة ختان البنات -٦
 .ربط القابالت بالنظام الصحي-٧

فلصحة الط.٢٠.٣
 .) والدة حیة١٠٠٠ / ٦٨ (٩٩من معدل % ٢٠خفض وفیات الرضع بنسبة  یجب العمل علي -١
.)  والدة حیة١٠٠،٠٠٠ / ١٠٤ (٩٩عن معدل % ٣٠ أعوام ٥خفض وفیات األطفال اقل من  -٢
ل أمراض ووفیات األمھاتن صحة األم والطفل وخفض معدل أمراض ووفیات األطفال ومعدیتحس -٣

الشراكة الصحیة بین المواطن والدولة.٢٠.٤
:ھذه األھداف تتطلب إیجاد عقد شراكة صحیة بین المواطن والدولة یبني علي اآلتي تحقیق 

مساھمة المواطنین في تمویل الخدمات الصحیة خاصة الخدمات التشخیصیة والعالجیة مع مراعاة  -١
ت المجتمع التكافل االجتماعي بین مختلف فئا

تشجیع مؤسسات التامین الصحي العامة والخاصة مع التأكید على عدم حرمان أي شخص من العالج  -٢
 .ثنیةإواجتماعیة أوألسباب اقتصادیة أ

بناء الشراكات وتعزیز التعاون مع سائر منظمات األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والدول  -٣
 .واإلقلیمیةالصدیقة والصنادیق والبنوك الدولیة 

التنسیق والتعاون مع دول الجوار خصوصا في مجال البحوث والعمل الصحي المشترك والتشریعات  -٤
 .الصحیة

بتطبیق العالج المتكامل في الوحدات الصحیة في جمیع والیات للتأمین الصحي رفع نسبة التغطیة  -٥
.% ٥٠ إليالسودان 

 .%٤٠ إلي% ٢٠ المطلقة من زیادة معدل الرضاعة الطبیعیة التوعیة ألھمیة -٦
.% ٥٠ أكثر من إليیجابیة تجاه الطفل المریض رفع نسبة السلوك والممارسة اإل -٧

التغذیة.٢٠.٥
 م ٢٠٠٨عام % ١٠قل من أ إلينقص البروتین والطاقة بین السكان الناتجة عن خفض نسبة اإلصابة -١

 .المعدلھذا والمحافظة على 
 . م والمحافظة على المعدل٢٠٠٨عام % ١أقل من خفض نسبة اإلصابة بالعمى الغذائي إلي -٢
. م والمحافظة على المعدل ٢٠٠٨عام % ٥خفض اإلصابة بتضخم الغدة الدرقیة إلي اقل من -٣
 . م والمحافظة على المعدل٢٠٠٨عام % ١٥ اقل من إليخفض نسبة اإلصابة بنقص الحدید -٤
 .معدل أمراض ووفیات األمھاتتحسین صحة األم والطفل وخفض معدل أمراض ووفیات األطفال و-٥
ض والوفیات واإلعاقة الناجمة عن اإلصابة باألمراض غیر االنتقالیة یمرتخفض معدالت الزیادة في ال-٦

 .أمراض القلب والشرایین والسرطان ولسكريوا الضغطمثل  ذات األولویة
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المبادئ الموجھة إلقتسام الثروة.٢٠.٦
قتسام الثروة أن جنوب السودان وتلك المناطق التي ھي في حاجة  من المبادئ الموجھة إل١/٧جاء في الفقرة / ١

إلي البناء واإلعمار یجب ان تصل إلي نفس معدل التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة ومستوى الخدمة العامة في 
ة الوالیات الشمالیة وتحقیق ھذه األھداف یتطلب وقتاً وجھداً لبناء القدرات المؤسسیة والبشریة واإلقتصادی

. والمحلیة 
.  ولھذا الغرض یتم إنشاء صندوقین خاصین حسب النص في ھذا الصدد 

ھذا النص یفترض ان كل مناطق شمال السودان قد بلغت معدالت النمواإلقتصادي واإلجتماعي مستویات تفوق 
ة ومستوى الخدمة ونظراً لعدم توفر البیانات اإلحصائیة الدقیقة عن معدالت التنمی. كافة مناطق جنوب السودان 

المدنیة في الوالیات الشمالیة فإن الحدیث عن بلوغ ھذه المعدالت ال یستند إلي أي أساس علمي وقد یؤدي إلي 
تعمیق الفوارق خاصة وأنھ ال یوجد تعریف واضح للمناطق التي ھي في حاجة إلي البناء واإلعمار المشار الیھا 

. في ھذه الفقرة 
لى أن الطرفین بإتفاقھما على ترتیبات إقتسام الثروة ھذه یشیران إلي المجتمع الدولي ع) ١٥/ ١(نصت الفقرة / ٢

بأن علیھ أن یؤدي دوراً قویاً في تقدیم المساعدة إلعمار بناء السودان خاصة جنوب السودان والمناطق اإلخرى 
.المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نموءاً 

 اإلتفاقیة ال تقدم تعریفاً دقیقاً للمناطق المتأثرة بالحرب ، فعلى سبیل المثال باإلضافة إلي المالحظات السابقة فإن
ھل تشمل ھذه المناطق الوالیات التي نزح الیھا المتضررون من الحرب ، وھذه المناطق تشمل كل والیات 

الدولة ومن وجھ آخر فقد أثرت الحرب على كل مناطق السودان من خالل تحویل موارد . السودان تقریباً 
ألغراض الحرب وفرض الضرائب والرسوم لسد العجز في موازنة الدولة ، ناھیك عن الجرحى والشھداء 

. واألرامل والیتامى 

ملكیة األرض.٢٠.٧
من بروتوكول إقتسام الثروة على أنھ دون المساس بحقوق الطرفین فیما یتعلق بملكیة ) ٢/١(تنص الفقرة / ١ 

اطن األرض شاملة ما في جنوب السودان ، فإن ھذه اإلتفاقیة ال تستھدف األراضي والثروات الطبیعیة في ب
على ) ٢/٢(كما تنص الفقرة . معالجة ملكیة ھذه الثروات ، یتفق الطرفان على وضع ترتیبات لحل ھذه المسألة 

-: اآلتي 
). لج أدناهیتفق الطرفان على تنظیم إدارة إقتسام الثروة من الموارد الطبیعیة في باطن األرض تعا(

ففي حین تحدثت اإلتفاقیة عن كیفیة تنظیم حیازة واستغالل األراضي إال انھا استبعدت الحدیث عن معالجة مسألة 
إلي االراضي التي تملكھا حكومة ) ٢/٤(ملكیة األراضي والثروات الطبیعیة على الرغم من اإلشارة في المادة 

. السودان 
ان من ) ٢/٦/١(مفوضیة القومیة لألراضي القومیة ، وجاء في الفقرة إختصاصات ال) ٢/٦(حددت المادة / ٢

أي ان المفوضیة لن ) التحكیم في النزاع بین األطراف المتنازعة الراغبة في إجراء التحكیم(مھام المفوضیة 
. تمارس ھذا اإلختصاص اال اذا كانت األطراف راغبة في اللجوء إلي المفوضیة 

 فإن المفوضیة ملزمة باإلعتراف بالحقوق العرفیة أوالقانون العرفي لألراضي وبما أن ٢/٦/٦/٢وفقاً للفقرة / ٣
ھذه الحقوق والقوانین العرفیة غیر مدونة وتختلف من منطقة إلي أخرى فإن المعالجة األمثل ھي إستعجال إصدار 

. وكول  من ھذا البروت٢/٥القوانین التي تحكم مسألة ملكیة األرض حسبما نصت علیھ الفقرة 
 أن مفوضیة ٢/٧/١٠ أن مفوضیة األراضي القومیة تمثیلیة مستقلة كما جاء في الفقرة ٢/٦/١٠جاء في الفقرة / ٤

، فإذا كانت حكومة جنوب السودان ممثلة في المفوضیة ... األراضي جنوب السودان سوف تكون تمثیلیة مستقلة 
ادیة سوف تكون ممثلة في مفوضیة أراضي جنوب  أن الحكومة اإلتح٢/٧/١٠القومیة فھل یفھم من الفقرة 

. السودان 

موارد البترول.٢٠.٨
جاء في المبادئ الموجھة إلدارة قطاع البترول إشارات عدیدة للمجتمعات المحلیة واألشخاص الذین یتمتعون / ١

استغالل بحقوق ملكیة في األراضي المراد تنمیتھا وضرورة التشاور معھم وإشراكھم في مفاوضات التعاقد على 
الموارد الطبیعیة وفي باطن األرض والنص على حقھم في التعویض العادل بسبب اإلستیالء على أراضیھم 

 ٣/١/٧ -٣/١/٦ -٣/١/٥ -٣/١/٢ –ج ٣/١/١أوتنمیتھا إلستخراج الموارد الطبیعیة في باطن األرض ، الفقرات 
.

غالل الموارد الطبیعیة في باطن األرض قد علي أن إشراك المجتمعات المحلیة في مفاوضات التعاقد على است
 أي المشاركة في المفاوضات –یشكل عائقاً لإلستثمار في المناطق التي یوجد فیھا ھذه الموارد ، كما ان ھذا الحق 

.لیس متاحاً للمجتمعات المحلیة التي توجد بھا موارد غیر النفط أو موارد فوق األرض 
 منحت صالحیات واسعة للمجتمعات ٣/٥/٥ – ٣/٥/٤ – ٣/٥/٣ – ٣/٥/٢ – ٣/٥/١ – ٣/٥الفقرات / ٢ 

المحلیة المتأثرة بعقود التنمیة في قطاع البترول إلي درجة اللجوء إلي التحكیم أوالقضاء وھذا قد یترتب علیھ 
. عرقلة اإلستثمار في مجال النفط 

 دائمون یمثلون الحكومة القومیة أعضاء) ٤(فإن مفوضیة البترول القومیة تتكون من / ٣/٢وفقاً للفقرة / ٣



٣٨

/ أعضاء دائمون یمثلون حكومة الجنوب وأعضاء غیر دائمین ال یتجاوز عددھم الثالثة یمثلون اإلقلیم )٤(و
. الوالیة المنتجة للبترول التي تجري تنمیتھا 

 عضویة وبما أن المناطق المنتجة جلھا اآلن في جنوب السودان سوف تكون لحكومة الجنوب الغالبیة في
) .  أعضاء غیر دائمین٣+  أعضاء دائمین ٤+ الرئاسة المشتركة (المفوضیة 

 على أنھ إذا لم یوافق اإلعضاء غیر الدائمین في المفوضیة باإلجماع ٣/٥/٤في ذات الوقت قد نصت الفقرة / ٤
مر إلي مجلس الوالیات على قرار المفوضیة بتوقیع عقد االستثمار فعلى الوزیر اال یوقع على العقد ثم یحال األ

. في سلسلة طویلة من اإلجراءات المعقدة حتى یحسم من خالل التحكیم في فترة زمنیة قد تصل إلي عام كامل 
مما یعني أن حكومة جنوب ) فوب( فإن تقویم صادرات البترول یتم على أساس السعر ٥/٣وفقاً للفقرة / ٥

بالسعر الجاري على الرغم من أن عائدات بیع النفط یتم الصرف السودان تبیع حصتھا من النفط للحكومة القومیة 
منھا قومیاً على مواطني الشمال والجنوب كما ان النفط الخاص بالحكومة القومیة ال یقتصر إستخدامھ على 

. مواطني شمال السودان 

٢اقتسام العائدات غیر البترولیة.٢٠.٩

رباح األعمال من موارد الحكومة القومیة في حین أن  من البروتوكول على أن ضریبة أ٦/١/٢نصت المادة / ١
على أن ضریبة أرباح األعمال ھي من الموارد المالیة والوالئیة ) أ/ ١١٤( م قد نص في المادة ١٩٩٨دستور 

ویخصص منھا نسبة للمحلیات وھذه الضریبة ال تزال تجبى وتصرف والئیاً ، ولذلك فان النص علیھا في 
لى انھا أحد موارد الحكومة القومیة وقد ینتھي بأیلولتھا الفعلیة للحكومة القومیة وحرمان اإلتفاقیة والدستور ع

. الوالیات منھا 
 على أن ضریبة القیمة المضافة وضرائب تجار التجزئة على السلع والخدمات ھي من ٦/١/٨نصت المادة / ٢

.موارد الحكومة القومیة 
ي عبارة عن حاصل جمع ضریبة المبیعات وضریبة الخصم واإلضافة ومن المعلوم أن ضریبة القیمة المضافة ھ

وضریبة الخدمات وقد كانت ضریبة المبیعات ، وھي أكبر مكون من ضریبة القیمة المضافة ، كانت في دستور 
من ضریبة القیمة المضافة للحكومة % ٥٧ م من ضرائب المحلیات وفي الوقت الحاضر تدفع نسبة ١٩٩٨

م كان أفضل بالنسبة ١٩٩٨منھا إلي الوالیات ، أي أن الوضع في دستور % ٤٣ذھب نسبة اإلتحادیة فیما ت
.للوالیات ، فضالً عن ذلك یالحظ عدم تخصیص أي موارد للمحلیات سواء في اإلتفاقیة أوفي الدستور اإلنتقالي 

حادیة بینما في دستور  من بروتوكول إقتسام الثروة خصصت رسوم اإلنتاج كلھا للحكومة اإلت٦/١/٩المادة / ٣
.  م كانت رسوم اإلنتاج قسمة بین الحكومة اإلتحادیة والحكومة الوالئیة ١٩٩٨

أعطت اإلتفاقیة حكومة جنوب السودان الحق في فرض الضرائب والجبایات على األنشطة التجاریة الصغیرة / ٤
 فرض ھذه الضرائب وخصصتھا  في حین حرمت اإلتفاقیة الوالیات من٦/٢/٩والمتوسطة وفقاً لنص المادة 

 من بروتوكول إقتسام الثروة ٦/١/٨للحكومة القومیة وفقاً لنص المادة 
األقالیم في فرض الضرائب الزراعیة وھذا ال / أكد على حق الوالیات ) ٦/٣/٩(إن النص في اإلتفاقیة المادة / ٥

رئیس الجمھوریة بل ھددت بمعاقبة معنى لھ ألن الحكومة اإلتحادیة قد منعت ذلك صراحة على لسان السید 
. الوالیات التي تفرض ھذه الضرائب بحرمانھا من الدعم اإلتحادي 

 المزارعین من ھذا القطاع ینفِّرثم إن فرض ھذه الضریبة یثیر النزاعات بین المزارعین والحكومات الوالئیة و
إلي تھریب المحاصیل من والیة إلخرى إلي الھام فضالً عن أنھ یحدث تفاوتاً في اإلرادات بین الوالیات ویؤدي 

. جانب التأثیر السلبي على صادرات السودان الزراعیة ومساعي السودان لإلنضمام إلي منظمة التجارة العالمیة 
 م كان للوالیات نصیب من أرباح المشروعات القومیة ولكن إتفاقیة ١٩٩٨ج من دستور / ١١٣بموجب الماده / ٦

. ت من ھذا المورد السالم حرمت الوالیا
یفرض وجود المشروعات القومیة والشركات في الوالیات على الوالیات إلتزامات ضخمة في الصرف على ھذه 

كما أن ھذه المشروعات . المشروعات والشركات وعلى العاملین بھا وأسرھم في مجال األمن والصحة والتعلیم 
من العدل أن تخصص نسب معقولة من عائدات المشروعات لھا آثارھا السلبیة على البیئة والصحة ولذلك كان 

. لصالح الوالیات ) مثل البنوك وغیرھا(القومیة والضرائب المفروضھ على الشركات 

المساواة والتوازن في اإلعتمادات.٢٠.١٠
تخصص الحكومة القومیة لحكومة جنوب السودان (....  من بروتوكول إقتسام الثروة على أن ٧/٣ تنص المادة 

 ٦/١من العائدات البترولیة الحكومیة المتحصلة في جنوب السودان حسب نص الفقرة  % ٥٠ن في المائة خمسی
واتفق الطرفان على مراجعة ھذه . أعاله لمقابلة تكالیف التنمیة جزئیاً واألنشطة األخرى خالل الفترة اإلنتقالیة

ة القومیة موارد إضافیة لحكومة جنوب الترتیبات في منتصف مدة الفترة اإلنتقالیة بغرض أن تخصص الحكوم
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٣٩

 . )السودان
وتخصیص ھذه النسبة من العائدات الغیر بترولیة لحكومة جنوب السودان یمثل إمتیازاًخصت بھ حكومة جنوب 

. السودان وال یحقق العدالة والتوازن في اإلعتمادات ، وكان األحرى أن یطبق على بقیة والیات السودان 
لى أن مراجعة ھذه الترتیبات في منتصف الفترة اإلنتقالیة بغرض زیادة الموارد المخصصة كما أن النص أكد ع

لجنوب السودان یمثل إمتیازاً آخر لحكومة جنوب السودان ، وكان من الحكمة أن ینص ایضاً على إمكانیة 
. لقادم تخفیض ھذه الموارد حسب المتغیرات اإلقتصادیة في البالد وما یفضي إلیھ تعداد السكان ا

إلتزامات الحكومة.٢٠.١١
إلتزامات لدى أي مستوى حكومي تكون / أي دیون( من بروتوكول إقتسام الثروة على أن ١٠/١تنص الفقرة 

) . مسئولیة ذلك المستوى
ویمكن تفسیر ھذه الفقرة بأن الحكومة القومیة سوف تكون مسئولة عن دیون السودان الخارجیة المتراكمة والتي 

ولیس ھناك أي نص في اإلتفاقیة یلزم حكومة جنوب السودان بتحمل ھذه اإللتزامات .  دوالر  ملیار٢٥تقدر ب
. في حالة حدوث اإلنفصال مما یعني أن الوالیات الشمالیة ھي التي سوف تتحمل ھذا العبء في كل األحوال 

تقسیم األصول الحكومیة.٢٠.١٢
اً عادالً وسوف یخصص كل أصل في المقام  على ان األصول الحكومیة سوف تقسم تقسیم١ /١١تنص الفقرة 

مثالً المباني المدرسیة تخصص لمستوى (األول لمستوى الحكم المسئول عن اإلختصاصات ذي العالقة باألصل 
وفي حالة النزاع تتفق األطراف على إحالة األمر للجنة تضم ممثالً عن كل طرف ) الحكم المسئول عن التعلیم

.وخبیراً یتفقون علیھ 
األقالیم مثلما حدث / اً لھذا النص فمن المتوقع أن یترتب على تقسیم األصول نتائج غیر عادلة بین الوالیات وفق

عند تأسیس النظام الفدرالي في السودان حیث آلت معظم األصول إلي الوالیات التي كانت بھا عواصم الوالیات 
 . السابقة لتأسیس الحكم الفدرالي وحرمت منھا الوالیات األخرى

األقالیم / ومن العدالة إعادة النظر في ھذه الفقرة بحیث ینص على تقییم األصول على أن تعوض الوالیات 
.أومستوى الحكم الذي یفتقر إلي االصول تعویضاً مناسباً بما یحقق المساواة والتوازن في قسمة الثروة 

السیاسات النقدیة والمصرفیة واإلقتراض.٢٠.١٣
-: ت في ھذا الباب الفقرات التالیة من أھم النصوص التي ورد

-: وتنص على اآلتي ) ١ / ١٤(الفقرة 
 م على أن یكون في السودان نظام ٢٠٠٢ یولیو٢٠یتفق الطرفان وفقاً لبروتوكول مشاكوس الموقع علیھ في 

 مصرفي مزدوج خالل الفترة اإلنتقالیة ، نظام مصرفي إسالمي یعمل بھ في شمال السودان ونظام مصرفي
.تقلیدي یعمل بھ في جنوب السودان 

-:وتنص على اآلتي) ١٤/٤(الفقرة 
كون بنك السودان مسئوالً عن تطبیق السیاسة النقدیة بكل المؤسسات المصرفیة تخضع للنظام واللوائح التي 

 .یضعھا بنك السودان المركزي
:-وتنص على اآلتي) ١٤/١١(الفقرة 

اضعة للضوابط التنظیمیة التحوطیة المعترف بھا دولیاً في المعامالت المالیة تكون كافة المؤسسات المالیة خ
.ة كما یضعھا بنك السودان المركزيیاإلسالمیة والتقلید

-:وتنص على اآلتي) ١٤/١٢(رة قالف
كل المؤسسات المالیة ملزمة بتنفیذ السیاسات النقدیة التي یحددھا بنك السودان المركزي

-: وتنص على اآلتي)١٤/١٣(الفقرة 
األقالیم ان تقترض األموال بناًء على قدرتھا اإلتمانیة وال یطلب من / یجوز لحكومة جنوب السودان والوالیات 

.الحكومة القومیة وال من بنك السودان المركزي ضمان قروض الحكومات دون القومیة
-:وتنص على اآلتي) ١٤/١٥(لفقرة ا

األقالیم أن تستدین أمواالً من مصادر أجنبیة بناًء على قدرتھا اإلئتمانیة/  والولیات یجوز لحكومة جنوب السودان
.

-:وتنص على اآلتي) ١٤/١٦(الفقرة 
یجب أن تكون استدانة الحكومات دون القومیة من جھات أجنبیة بطریقة ال تضر بخطط اإلقتصاد الكلي ومتسقة 

وأن تتفق كل معامالت الحكومات دون بولیة لدى الجھات الخارجیةمع األھداف الرامیة إلي المحافظة على المق
القومیة مع جھات أجنبیة بغرض اإلستدانة مع معاییر بنك السودان المركزي على الرغم من الضوابط 

.)١٤/١٣(و) ١٤/١١(و) ٤/ ١٤(المنصوص علیھا في الفقرات 
یھدد اإلستقرار اإلقتصادي في السودان كما ، وھذا بط ال توجد آلیة محددة لضمان اإللتزام بھذه الضواقد  ھنأال إ

إسالمي في الشمال وتقلیدي في الجنوب سوف یؤثر بال شك على حركة األموال ان وجود نظامین مصرفیین
واإلستثمارات وتحولھا من الشمال إلي الجنوب على المدى الطویل ، خاصة وان اإلتفاقیة تدعوإلي إھتمام خاص 

 والصندوق اإلئتماني ١ / ١٥صندوق اإلعمار والتنمیة بجنوب السودان الفقرة   خاللبجنوب السودان من
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.٥ / ١٥للمانحین لجنوب السودان الفقرة 
األقالیم باإلقتراض بناء على قدرتھا / یضاعف من ھذا التخوف السماح لحكومة جنوب السودان والوالیات

 ١٦ /١٤ التخوف التحوطات المنصوص علیھا في الفقرة  ولن یقلل من ھذا١٥ /١٤ و٣ /١٤اإلئتمانیة الفقرات 
فإن . الحكومة القومیة وبنك السودان المركزي غیر مطلوب أومشترطة اإلقتراض الخارجي طالما أن موافقة

عدم اشتراط موافقة الحكومة القومیة والبنك المركزي على اإلقتراض الخارجي ألن یعفي الحكومة القومیة من 
دون القومیة إذا عجزت ھذه الحكومات عن السداد قد ال  جمة عن اإلقتراض الخارجي للحكوماتاإللتزامات النا

ینطبق ھذا على حكومة جنوب السودان في حالة اإلنفصال ولكن من المؤكد أن تتحمل الحكومة القومیة مسئولیة 
ن امتنعت الحكومة القومیة قد ذا تحتم علیھا ذلك وإال فاإاألقالیم الشمالیة / سداد القروض الخاصة بالوالیات 

.الجھات الدائنة ومثال قناة السوسي خیر شاھد على ذلك/ سالمة البالد وألمنھا من قبل الدول  یترتب علیھا تھدید

وضع الحكم المحلي في اإلتفاقیة.٢٠.١٤
 مستویات على الرغم من النصوص المتكررة في اإلتفاقیة وفي الدستور التي تؤكد على أن الحكم المحلي ھوأحد

الحكم األربعة اال انھ ال في اإلتفاقیة وال في الدستور اإلنتقالي لم یرد اي نص بشأن مصیر المحلیات في السلطة 
م المحلي بما یتفق مع كمن الحوالثروة بل ترك أمر المحلیالت برمتھ للوالیات وھذا ال یحقق األھداف المنشودة

.ن رئاسات الوالیات والمحلیاتروح اإلتفاقیة وال یضمن التوزیع العادل بی

التعداد السكاني واإلنتخابات والتمثیل.٢٠.١٥
من بروتوكول إقتسام السلطة على إجراء تعداد سكاني قبل نھایة السنة الثانیة من الفترة ) ١ /١/٨(تنص الفقرة 

 على أساس نسبة أن یتم تمثیل الجنوب والشمال على المستوى القوميعلى) ٨ /١/٨ (ةاإلنتقالیة ، كما تنص الفقر
.السكان

de)ولكن اإلتفاقیة لم تحدد نوعیة التعداد السكاني وھل یتم إحصاء المواطنین حسب محل إقامتھم الفعلیة facto)
de ام حسب محل إقامتھم القانونیة jure)(ماذا یترتب على كل نوع إزاء قسمة الثروة بین الشمال والجنتوب  و

وبما أن مسألة التعداد السكاني قد وردت في . في قانون التعداد السكانيلیوضع وھذا ما یجب التحسب لھ
تعتبر النسب المئویة المتفق علیھا ھنا" التي تقرأ ) ٩ / ٨ / ١(بروتوكول إقتسام السلطة فإن ما جاء في الفقرة 

ھ ینطبق ایضاً على مؤقتة ویتم تأكیدھا أوتعدیلھا على أساس نتاج عملیة التعداد السكاني یجب أن یفھم منھ ان
.إقتسام الثروةل بروتوكو

بروتوكول أبیاي.٢٠.١٦
:الخاصة باإلرادات المالیة لبروتوكول ابیاي على اآلتي) ١ / ٣(تنص الفقرة  -
 بأحكام إتفاق اقتسام الثروة یقسم صافي العائدات من البترول المستخرج من منطقة ابیاي خالل لبدون اإلخال

:التالي لنحوالفترة اإلنتقالیة على ا -
.للحكومة القومیة %) ٥٠(خمسون في المائة ) ١ /١/ ٣(-١
 .لحكومة جنوب السودان %) ٤٢(في المائة اثنین واربعون ) ٣/١/٢(-٢
.إلقلیم بحر الغزال  %) ٢(اثنان في المائة ) ٣/١/٣ (-٣
.لغرب كردفان%) ٢(اثنان في المائة ) ٣/١/٤(-٤
.یاً مع دینكا نقوكمحل %) ٢(اثنان في المائة ) ٣/١/٥(-٥
.محلیاً مع شعب المسیریة %) ٢(اثنان في المائة ) ٣/١/٦(-٦

رادات القومیة بترولیة وغیر بترولیة یتخصیص نسبة من عائدات البترول للمنطقة باإلضافة الى نصیبھا من اإل
ر مناطق السودانصنادیق اإلعمار والتنمیة وغیرھا یعتبر تمیزاً لھا دون سائ من إیرادات جنوب السودان ومن

سوف یثیر بالتأكید حفیظة القبائل ) المسیریة ودینكا نقوك(للقبیلتن في المنطقة  % ٤كذلك أن تخصیص نسبة .
.ویحفزھا بالمطالبة بنصیب مماثل من الثروة األخرى بالمنطقة والمناطق األخرى من السودان

النیل األزرق/جبال النوبة/بروتوكول والیتي جنوب كردفان.٢٠.١٧
-: من ھذا البروتوكول على اآلتي٦ / ٨ص الفقرة تن

المتأثرة بالحرب واألقل نموءاً تكون تأثیرات الحرب ومستوى التنمیة ھي (عند تخصیص اإلعتمادات للمناطق 
من الموارد اإلجمالیة % ٧٥اتفق الطرفان على تخصیص وقد. المعاییر الرئیسیة التي یطبقھا الصندوق 

/ للمناطق المتأثرة بالحرب خاصة لوالیتي جنوب كردفان ) مي إلعادة اإلعمار والتنمیةالصندوق القو(للصندوق 
.ألقل المناطق نمواً  % ٢٥جبال النوبة والنیل األزرق بینما یخصص الباقي 

تقسیم موارد الصندوق یجب ان یستند إلي المعاییر التي سوف یضعھا الصندوق فیما یتعلق بتأثیر الحرب 
وھذه المعاییر ربما تنطبق على مناطق أخرى بالسودان ومن ثم ، وتعریف المناطق األقل نموءاً ومستوى التنمیة

فإن مثل ھذه المناطق یجب أن تنال حظاً عادالً من موارد الصندوق الشيء الذي لن یتحقق في حالة تخصیص 
.من الموارد اإلجمالیة للصندوق لھاتین الوالیتین% ٧٥نسبة 

على الحكومة القومیة في اتفاقیة السالم والدستور اإلنتقاليلتبعات المالیة ا.٢٠.١٨
.تتحمل الحكومة القومیة تكالیف تمویل القوات المسلحة السودانیة باإلضافة إلي الوحدات المشتركة المدمجة
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 لوحدھا وفقاً لجداول وسائل التنفیذ فإن الحكومة القومیة سوف تتحمل معظم تكالیف تنفیذ اإلتفاقیة إماوكذلك فإن 
على سبیل المثال فإن الحكومة .الوالیات حكومة جنوب السودان أو أومشاركة مع جھات أخرى مثل المانحین أو

-:القومیة تتحمل اآلتي 
 . ) صنادیق٥+  مجالس ١٠+  مفوضیة ١٢( إنشاء المفوضیات والصنادیق والمجالس - أ

. الصرف على الجھاز التنفیذي اإلتحادي- ب
دمة المدنیة القومیة الخ- ج
 التعداد السكاني- د 
. المصالحة الوطنیة وتضمید الجراح- ھـ
السودان والمجالس   اإلنتخابات العامة وتشمل حكام الوالیات والمجلس الوطني والمجلس التشریعي لجنوب- و

.التشریعیة للوالیات
.نعقاد المجلس الوطني وتعیین العاملین بھا تكوین - ح 
 تكوین مؤسسة الرئاسة- ط
 األمن القومي- ي
 المحكمة الدستوریة- ك 
 الجھاز القضائي- ل 
. مراجعة وتطویر الدستور- م 
. م١٩٥٦ تحدید حدود - ن 
إنشاء مجلس الوالیات  – ق 

ء المالي للحكومة التكالیف المترتبة على ھذه األعباء والمسئولیات سوف یكون لھا تأثیر سالب على األدابذلك فإن 
القومیة

المعالجات المقترحة .٢٠.١٩
البد من إجراء مراجعة شاملة لإلتفاقیة بعد الحصول على نتائج تعداد السكان من أجل تحقیق توزیع عادل 
ومرٍض للثروة بین كل أطراف السودان على أن یكون التوزیع تحت إشراف مؤسسات قومیة یشارك فیھا كل 

ھم المختلفة مع األخذ في اإلعتبار المعاییر التي تحقق ھذا التوزیع العادل وال تقتصر أبناء السودان تحت مسمیات
-: على اآلتي 

.الكثافة السكانیة -١
.الوضع الحالي للخدمات وفقاً للمعاییر العالمیة للتنمیة البشریة -٢
. الوضع الحالي للبنیة التحتیة -٣
.درجة تأثر المنطقة بالحرب والنازحین -٤
. ثمار القائمة والمتاحة فرص اإلست-٥
. الموارد الذاتیة المتاحة -٦

األھداف المحددة.٢١

األھداف الكمیةوالسیاسات .٢١.١
 :ھناك بعض المقترحات لألھداف المقترحة لتحسین الوضع الصحي ترد كاآلتي 

 .توفیر إمدادات المیاه الصالحة للشرب ووقف المزید من تدھور البیئة ومنع التلوث بجمیع أنواعھ-١
 .یادة التغطیة بنظام التأمین الصحيزسع والتو-٢
سیاسة العالج المجاني في حوادث المستشفیات للحاالت الطارئة كأحد المعالجات التي تھدف إلي عدم -٣

 .وضع حاجز بین المواطن والوصول للخدمة عند الحاجة
 .یات األقل نمواسیاسة مسار الطبیب بھدف توفیر األطباء للریف والوالتطبیق -٤
.الدوریة  اتالتحصین عملیات جراءإلسة الدوائیة بھدف تحسین جودة األدویة وتوفیرھا السیا-٥
بنھایة % ٨٥إلي % ٧٩رفع نسبة التغطیة بالتحصین لألطفال دون العام لكل التطعیم في كل المحلیات من -٦

. والمحافظة علي ذات المستوي سنویاً ٢٠٠٨عام 
شلل األطفال مواصلة الجھود للقضاء علي-٧
ض والوفیات واإلعاقة الناجمة عن اإلصابة باألمراض غیر االنتقالیةیمرت معدالت الزیادة في الخفض-٨
تطویر نموذج متكامل لتقدیم الخدمات الصحیة قادر على تقدیم خدمات ذات جودة عالیة وسھلة الوصول-٩

العالج الصحيیل تأھتوزیع الثروة و.٢١.٢
 :ترد كاآلتي وھي حة لتحسین الوضع الصحي بعض المقترحات لتحقیق السیاسات المقترفیما یلي 

.الصحة تحسین تنمیة الموارد البشریة من أجل -١
.بناء قدرات الوزارة االتحادیة والوزارات الوالئیة والمحلیات -٢
 .تطویر نظام فعال إلدارة الموارد المادیة یساعد على االستخدام األمثل للموارد وترشیدھا-٣
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.الحقل الصحي واالستناد إلي البحث في التخطیط والقرارات والسیاساتتعمیم ثقافة البحث العلمي في -٤

تحسین المرافقسیاسات توزیع الثروة و.٢١.٣
 :بعض المقترحات لتحسین المرافق المائیة والصحیة ترد كاآلتي 

یل تأھیل مرافق المیاه المتردیة وتقلیل أنواع اآللیات العاملة في ضخ المیاه لتسھیل مھام الصیانة والتشغ-١
داء اآللیاتأوالتشغیل لتأمین كفاءة واستدامة وتركیز خبرة العاملین في أعمال الصیانة 

 .التوسع في االستفادة من میاه الصرف المعالجة والمیاه الخام لرى الحدائق والمیادین-٢
افق بین یجاد التواریع میاه شرب بھا إلقامة مشوالبیئیة للمواقع المرشحة إلتأمین الدراسات االستثماریة -٣

 . المحلیة خاصة بالمناطق الریفیةةحجم مشاریع المیاه والموارد الطبیعیة بالمنطقة تحسبا لتدھور البیئ
دعم أبحاث المیاه الجوفیة والسطحیة لتأمین وكفاءة ادارة الموارد المائیة وحمایتھا من االستعمال الجائر -٤

 ٩٠من مناطق الحضر بمعدل استھالك % ٧٥مل رفع خدمات میاه الشرب النقیة لسكان الحضر لتش ووالتلوث
 . بتكلفة معتدلة تكفي منصرفات التشغیل واالستھالك لتأمین استدامة اإلمداد٢٠٠٨لتر للفرد یوما بنھایة عام 

 لتر ٢٠بمناطق الریف بمعدل استھالك % ٦٠ إليتوفیر خدمات میاه الشرب النقیة بنسبة تغطیھ تصل -٥
من مصادر بالقرب من المساكن بتقنیات بسیطة وبتكلفة تناسب مقدرات سكان  ٢٠٠٨للفرد یومیا بحلول عام 

 .القرى
توفیر وتحسین نوعیة المیاه المتاحة للماشیة وزیادة كمیاتھا السیما ما یوجد منھا في نظم الرعي -٦
 .سودانیةال
ارة الفاعلة لمرافق إنشاء أنظمة للرصد والتقییم لتوفیر البیانات والمعلومات التي تساعد على تأمین اإلد-٧

. المیاه
تلبیة احتیاجات اإلنسان من المیاه الكافیة والنقیة وتلبیة حاجة القطیع وحاجة الصناعة والتنمیة -٨

 .االجتماعیة لتحقیق التنمیة المستدامة
 لتر للفرد ٢٠ لتر للفرد یومیا لسكان الحضر عن طریق التوصیالت المنزلیة و٩٠توفیر معدل استھالك -٩

 .) متر١٠٠٠ال تتعدى مسافة (كان الریف من مصادر میاه بالقرب من المساكن یومیا لس
تخطیط االستعمال الرشید والمستدام لموارد المیاه وحمایتھا وحفظھا وإدارتھا على أساس احتیاجات -١٠

 .المجتمعات ضمن إطار سیاسات التنمیة االقتصادیة
ة المالئمة لتأمین إستراتیجیة مائیة تحقق التقدم تقویة استحداث اآللیات المؤسسیة والقانونیة والمالی-١١

 .االقتصاديواالجتماعي والنم
استحداث مصادر جدیدة وبدیلھ إلمدادات المیاه مثل إزالة ملوحة میاه البحر وإعادة استخدام المیاه -١٢

 .إعادة تدویرھا والمتخلص منھا
للضوابط التي تحمي المستفیدین  االشرب وفق تشجیع القطاع الخاص لالستثمار في مجال خدمات میاه-١٣

 .من خدمات المیاه التي یقدمھا القطاع الخاص
 .ا ووالئیاالمیاه على كافة المستویات مركزیالتوسع في برامج بناء القدرات والتدریب للعاملین بقطاع -١٤
تطویر قواعد البیانات لتنظیم حجم المعلومات واإلحصاءات الخاصة بخدمات میاه الشرب على مستوى -١٥

 .تنظیم دورات تدریبیة لرفع القدرات اإلداریة والفنیة للعاملین بقطاع المیاه لتحسین جودة وكفاءة األداء القطر
تحسین نظم البیانات لتقدیم البیانات الكافیة بشأن كمیات المیاه ونوعیتھا بالموارد الجوفیة والسطحیة -١٦

 .وتنظیم إدارة الموارد والمرافق المائیة

التعلیمسیاسات وتوزیع الثروة .٢١.٤
 :ھناك بعض المقترحات لتحسین سیاسات التعلیم المقترحة ترد كاآلتي 

 .سنة) ١٣-٦(مجانیة التعلیم األساسي الجید النوعیة والمالئم لجمیع األطفال في الفئة العمریة -١
 لتحقیق مبدأ فتح القنوات بین مراحل التعلیم وحلقاتھ المختلفة من جانب وبینھا وبین التعلیم غیر النظامي-٢

.التعلیم المستمر 
المساھمة في زیادة مراكز تدریب الیافعین ودعمھا باآللیات التي تعین على اكتساب المھارات الحیاتیة -٣

.فضالً عن اكتساب مھارات التعلم
توفیر مراكز لرعایة األمومة والطفولة لتقدیم توعیة صحیة وتنمیة وتغذیة ووقایة؛ وترفق معھا دور -٤

.وریاض لألطفال للحضانة 
توفیر فرص التدریب للمعلمین للمساھمة في تحسین نوعیة التعلیم ذات المردود االستثماري -٥

 .واالجتماعي الكبیر على المجتمع
أن تشجیع القطاع الخاص والجھد الشعبي في تمویل التعلیم بما یتناسب مع مدخالت التعلیم المتاحة و-٦

بحلول عام % ٣٥ إليرتفاع بمعدالت االلتحاق بالتعلیم قبل المدرسي اال مع أھداف وسیاسات التعلیمىیتماش
.م ٢٠١٠م وتعمیمھ بحلول عام ٢٠٠٧



٤٣

االستیعاب بنسبة  وم٢٠٠٧بحلول عام % ٩٠ إلياالرتفاع بمعدالت القبول بمرحلة التعلیم األساسي -٧
.م ٢٠١٥بحلول عام  واإللزامیة والمجانیة األكمل مع الجودة% ٨٨

م ٢٠٠٧ھ التفاوت بین الجنسین داخل مرحلتي تعلیم األساس والثانوي بحلول عام القضاء على أوج-٨
.م ٢٠١٥وإزالة التفاوت بین الجنسین في فرص التعلیم كافة بحلول عام 

من معدالتھا الحالیة بحلول عام % ٥٠ة بما یعادل ءالقرااألمیة والقدرة علي ومحاالرتفاع بالمعدالت -٩
 .م٢٠١٥

فیة الثالثة من خالل إتاحة فرص التعلیم المتمیز للجمیع ومبدأ المساواة بین الوصول ألھداف األل-١٠
 .الجنسین وبلوغ التوازن الجغرافي في المدخالت التعلیمیة

قومیة المناھج والمراجعة المستمرة لھا وتطویرھا أھدافاً ومحتوى ووسائل وإشراف لتمكینھا من -١١
لمستجدات العالمیة وبلوغ مجتمع التمیز والوحدة والحریة والسالم االستجابة لحاجات الدارس والمجتمع ومواكبة ا

.
توفیر بیئة مدرسیة مادیة وبشریة وصحیة سلیمة ومالئمة ومتوازنة الموارد تساعد على التمیز في -١٢

 .التعلیم وتمكن جمیع الدارسین من تحقیق نتائج ملموسة وبلوغ المستویات المطلوبة
 .) فما فوق١٥(فئة العمریة القضاء على أمیة الكبار في ال-١٣
تطویر نظم اإلدارة التعلیمیة بحیث تحقق التخصص وتتمیز بالشفافیة والقدرة على االستجابة وإتاحة -١٤

.المشاركة
توسیع مظلة الخدمات التربویة للفئات الخاصة والمحرومة كالمعاقین والمشردین بسبب الحرب -١٥

سھام في تشیید المباني قلیلة التكلفة وتوفیر المستلزمات والجفاف وأبناء وبنات الرحل والمشردین وذلك باإل
 .المدرسیة ووجبة غذائیة یومیة

االستخدام األمثل للتكنولوجیا الحدیثة في مجال المعلومات واالتصال في المجال التربوي لبناء قدرات -١٦
 .بشریة ومؤسسیة فاعلة

یئة تعلیمیة مالئمة ومتوازنة تحقق جودة توفیر أطر إداریة تستجیب لمقتضیات الحكم الفدرالي وتؤمن ب-١٧
 .وفعالیة النظام التربوي من خالل تعبئة وترشید الموارد

. التوسع في المراكز الحرفیة إلیجاد فرص للفاقد التربوي إلكسابھم مھارات العمل المنتج-١٨
 .إعادة العمل بنظام الداخلیات في بعض المناطق-١٩

توزیع الثروة والقیم المجتمعیة.٢١.٥
 :لمقترحات لتأصیل القیم المجتمعیة ترد كاآلتي بعض ا

تحریك المجتمع وحشد إرادة األمة إلنفاذ األھداف االجتماعیة من خالل صیاغة السیاسات والحوافز -١
 .المجتمعیة ونشر وتبادل المعلومات والمعارف

.نشر قیم التكافل وتعزیز مؤسسة الزكاة جبایةً وصرفاً -٢
ءاً ومساھمةً في إعداد إطار اجتماعي عالمي یحترم ثقافة الشعوب وحقھا التواصل الخارجي أخذاً وعطا-٣

 .في التنمیة
 .االجتماعیة ومراجعتھا ومتابعتھا وتطویر السیاسات السكانیة-٤
 .السعي لتناغم السیاسات الكلیة االقتصادیة واالجتماعیة-٥
 . التنمويمواصلة العمل إلدماج قضایا السكان والنوع واألسرة والطفل في التخطیط-٦
تعزیز قدرات المجتمع والمساھمة في تكامل أدوار المنظمات الطوعیة والمنظمات القاعدیة والعمل -٧

.على زیادة فاعلیتھا 
الحفـاظ على األسـرة كلبنة للمجتمع وتـعزیز قدراتھا ودعمھا لتمكینھا من القیام بوظائفھا وتشجیع -٨

 .الزواج وتیسیره للشباب
ϦϴϠϣΎόϟ�Ώέ�Ϳ�˱ΓΩΎΒϋ�αاةكالسعي لبلوغ وعاء الز-٩ ΎϨϟ�ϦϴΑ�ΎϬϣΎϜΣ�ς δΑϭ�ΓΎϛΰϟ�ΔϴϧΎτϠγ�Ϊϴϛ΄ΘΑ�.

 ملیون دینار من التمویل ٤،٤٩٤ أسرة بحجم تمویل ٢،٤٩٤١تمویل مشروعات إنتاجیة باستھداف -١٠
 .المصرفي

 . خریج عبر مسارات التوظیف المختلفة٢٨،٧٠٠تشغیل عدد -١١
 وتشغیل عشرة من مراكز التنمیة االجتماعیة واستحداث زیادة االنتشار الجغرافي لمصرف االدخار-١٢

 .ثالثة وحدات مصرفیة متنقلة
 .من جملة السكان% ٣٥ إليتوسیع مظلة التامین الصحي ورفع التغطیة السكانیة -١٣
.توسیع مظلة التامین االجتماعي جغرافیاً لتغطي كل والیات السودان-١٤
 .من جملة الجبایة% ٦٩ إلي مصرف الفقراء والمساكیننسبة التخصیص لزیادة -١٥
 . ألف طالبة وطالب بالتنسیق مع صندوق دعم الطالب١١٠ إليالتوسع في كفالة الطالب الجامعي -١٦
 .إنفاذ خطة التدریب وفق الخطة القومیة للتدریب وحسب المسار الوظیفي لكل الوحدات وإعداد-١٧
ایة والحمایة والتنمیة االجتماعیة تطویقاً تعبئة الموارد المالیة وتعزیز القدرات المجتمعیة لتحقیق الرع-١٨



٤٤

.لبؤر الفقر ونھوضاً باألسرة والمرأة والطفل
 .تحسین الحدود الدنیا للمعاش وتوسیع مظلة التأمین االجتماعي والصحي بزیادة التغطیة السكانیة-١٩
ت ترسیخ القیم الفاضلة ومناھضة العادات الضارة واألمراض المعاصرة ورعایة ذوي االحتیاجا-٢٠

 .الخاصة وإدماجھم في المجتمع والتصدي للجریمة واالنحراف

توزیع الثروة والتأمین االجتماعي.٢١.٦
 :بعض المقترحات لتحسین أدوات التأمین االجتماعي تقترح كاآلتي 

وابتكار وسائل جدیدة لزیادة المدخرات  ة بزیادة رأس المال والودائع،تعزیز الصیرفة االجتماعی-١
 . االجتماعيالصغیرة والتمویل

 .توسیع مظلة التأمین االجتماعي والصحي وصوال للمجتمعات المحلیة والقطاعات غیر المنظمة-٢
رعایة المعاقین والمشردین واألرامل واألیتام وذوي االحتیاجات الخاصة، والسعي إلدماجھم في تیار -٣

 .الحیاة العامة وحركة المجتمع
مدربین في مجال التمویل الصغیر وإستراتیجیات ال مند عدأكبر التأھیل المجتمعي عن طریق تدریب -٤

 . على المجتمع المحليةالضمان االجتماعي القائم
على المناھج ) امرأة( ألف ٦٠تطویر وتحدیث واختبار المناھج لمركز تنمیة المرأة واألسرة وتدریب -٥

بالتنسیق مع وزارة التعلیم العالي) كلیات المجتمع(الجدیدة 

القوي العاملةسیاسات روة وتوزیع الث.٢١.٧
:بعض مقترحات تحسین سیاسات القوي العاملة ترد كاآلتي 

 .رسم سیاسات وتخطیط القوى العاملة واستقرار عالقات العمل-١
اقتراح ھیاكل الوزارات والمؤسسات والمصالح والھیئات العامة وشركات القطاع الخاص وفقاً للدستور -٢

 .وما نجم عن اتفاقیة السالم
 .یم وحصر العاملین بالدولة والحكومة االتحادیةتنظ-٣
 .تنظیم وحصر العاملین بالدولة والحكومة االتحادیة-٤
 .الوقوف على أوضاع سوق العمل-٥

سیاسات اإلصالح اإلداري.٢١.٨
:بعض مقترحات تحسین سیاسات االصالح االداري ترد كاآلتي 

اري على المستوى القومي وضع السیاسات والخطط في مجال الخدمة العامة واإلصالح اإلد-١
 . مشاریع وبرامج وتنسیق تنفیذھا وتقویمھاإليواإلشراف على ترجمتھا 

اقتراح ھیاكل الوزارات والمصالح والمؤسسات والھیئات العامة وشركات القطاع العام وفقاً -٢
.للدستور وما یصدر من قوانین وقرارات 

 .تقنین أسس وإعداد قواعد الخدمة العامة-٣
 .داد قوانین ولوائح الخدمة العامة وإبداء الرأي بشأنھادراسة وإع-٤
.وضع األسس والمبادئ والمعاییر المتعلقة باالختیار للخدمة العامة -٥
 .االختیار لشغل الوظائف بالوحدات االتحادیةرفع كفاءة -٦
ة تنظیم حصر وإدارة العاملین في الحكومة االتحادیة وإدارة القائمة الموحدة للوظائف القیادی-٧

 .وتصنیف البیانات واإلحصاءات والسجالت الخاصة بالخدمة العامة
 .دعم واستقرار عالقات العمل الخارجیة في المنظمات الدولیة واإلقلیمیة-٨
.التخطیط واإلشراف علي التدریب القومي في كافة مستویاتھ -٩

 توسیع فرص العمل للمساھمة في تخفیض حدة الفقر عن طریق بناء القدرات وتملیك-١٠
 .المھارات للشباب وتمكینھم من االستخدام الذاتي

كل الحكومیةاالھیتكیف توزیع الثروة و.٢١.٩
:بعض مقترحات تحسین سیاسات التكیف الھیكلي للدولة ترد كاآلتي 

.ات وأسالیب العمل على المستوى االتحادي إجراءتنظیم وتبسیط -١
 .ا والعمل على تطویرھامراقبة تشریعات واختصاصات الخدمة العامة واإلفتاء بشأنھ-٢
.التخطیط واإلشراف على التدریب في كافة مستویاتھ -٣
.وضع الخطط القومیة للتدریب واإلشراف على مؤسسات التنمیة اإلداریة -٤
 .یكفل تكافؤ الفرص بین المواطنینوتنظیم عملیات االنتداب على نح-٥
.وضع السیاسات العامة في مجال العمل على المستوى القومي -٦
 .یكفل تكافؤ الفرص بین المواطنینویم عملیات االستخدام داخلیاً وخارجیاً على نحتنظ-٧



٤٥

 .تخطیط القوى العاملة وجمع وتصنیف البیانات واإلحصاءات الخاصة بھا-٨
 .دعم واستقرار عالقات العمل-٩

توزیع الثروة وقوانین العمل.٢١.١٠
ق مع جھات االختصاصرعایة شئون العاملین بالخارج والعمل على ربطھم بالوطن بالتنسی-١
اقتراح سیاسات األجور ومراجعتھا بصفة دوریة بالتنسیق مع الجھات المعنیة-٢
وضع النظم الخاصة بأمن المنشات وحمایة العاملین من مخاطر المھنة وضمان أنظمة التأمین ضد -٣

الحریق
ظروف العمل وترقیة بیئة-٤
أنھا والعمل على تطویرھااالختصاصات بتفسیرھا واإلفتاء بشمراقبة تشریعات العمل و-٥
اإلشراف على أنشطة الثقافة العمالیة-٦
 .ات والقوانین التي تحكمھاجراءتنظیم عملیات المساومة الجماعیة وعملیات التحكیم وفق اإل-٧
تنظیم العالقات الخارجیة مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة واالشتراك في المؤتمرات وإبرام -٨

  .ل التعاون الفني في مختلف مجاالت العملاالتفاقیات في مجا

التعلیمنشر توزیع الثروة و.٢١.١١
االھتمام بنوعیة وجودة البرامج التعلیمیة لمواكبة التطور، وتلبیة االحتیاجات التنمویة بجمیع والیات -١

البالد
التعلیم العالي التوسع في االستیعاب لمواكبة النسب اإلقلیمیة والعالمیة من الشریحة العمریة الملتحقة ب-٢

بالسودان
التركیز علي تجوید األداء كماً وكیفاً -٣
زیادة الطاقة االستیعابیة لمؤسسات التعلیم العالي بالبالد-٤
دعم وتشجیع التوسع في التعلیم التقني-٥
تأصیل العلوم والمعرفة-٦
 اتفاقیة السالماالھتمام بنوعیة مخرجات التعلیم العالي بما یتوافق مع مستقبل السودان الموحد في إطار-٧
تعزیز دور مؤسسات التعلیم العالي في رسم السیاسات وتنفیذ المشروعات التنمویة بالدولة-٨
تشجیع التعلیم األھلي ووضع الضوابط التي تضمن تطویره وجودة مستویاتھ ومخرجاتھ-٩

المشاركة اإلیجابیة للتعلیم العالي في بناء ثقافة السالم بالبالد.٢١.١٢
التأكید علي ثقافة اللغة العربیة واالھتمام باللغة اإلنجلیزیةتأصیل كافة العلوم و-١
إعطاء أسبقیة للتعلیم التقني وتطویره-٢
 .خدمة المجتمع والمساھمة في تطویره بكل الوسائل المشرعة والمتاحة-٣

يبحثعمل التوزیع الثروة وال.٢١.١٣
:بعض مقترحات لتأصیل العمل البحثي ترد كاآلتي 

ثیة ذات التأثیر المباشر في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیةالتركیز على البرامج البح-١
توثیق عالقات التعاون والمشاركة في المؤسسات البحثیة ذات الصلة محلیا وإقلیمیا ودولیا-٢
االھتمام ببحوث تطویر الموارد الطبیعیة والبیئیة-٣
یة وخفض التكلفة واستقطاب العون تقلیل االعتماد على التمویل المركزي بتطویر القدرات االستثمار-٤

الخارجي
تفعیل االتفاقیات والبروتوكوالت اإلقلیمیة والعالمیة -٥
المساھمة الفاعلة في البناء الحضاري-٦
بلوغ التفوق في مجال اإلعداد والقوة بالمفھوم الشامل-٧
والبیئیة لتنفیذ الخطط المساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة واالرتقاء بالتعلیم وتھیئة الظروف القانونیة -٨

نقل وتوطین ونشر التقانة  البحثیة والتقنیة ، وتنمیة الموارد البشریة ودعم العمل المؤسسي عبر المشاركة الواسعة
.

توزیع الثروة والمنظمات.٢١.١٤
:مقترحات تحسین التعاون مع المنظمات ترد كاآلتي 

نفیذ برامج مرحلة ما بعد النزاع مثل إعادة تنسیق وتعاون الجھات الوطنیة واألجنبیة واألمم المتحدة لت-١
النازحین والالجئین ومكافحة األلغام وإعادة إدماج المسًرحین وتقویة التعایش السلمي

ووضع التدابیر ...) فیضانات، جفاف، نزوح(التحوط والیقظة المبكرة لمواجھة الكوارث الطبیعیة -٢



٤٦

وارئ والكوارثالالزمة لھا في حینھا وتطویر نظام فاعل إلدارة الط
.حشد الطاقات وتعبئتھا واستنفارھا للعمل في مجاالت التطوع واإلغاثة ودرأ الكوارث -٣
اإلشراف مع الجھات المختصة علي برامج إعادة التعمیر للمناطق المختارة بالوالیات التي امتدت لھا -٤

الحرب
 اإلنسانيتنفیذ ما ورد في اتفاقیة السالم من سیاسات وموجھات فیما یختص بالشأن-٥
التنسیق لتأمین الوضع الغذائي بكافة والیات السودان المختلفة من خالل المساھمة في برنامج األمن -٦

الغذائي وتوفیر مخزون یلبي حاجة الوالیات 
المصاحبة للخطة وذلك  ومتابعة تنفیذ خطة األمم المتحدة لدعم السالم والبرامج التنمویة األخرى-٧

.لمتحدة بالسودان بالتنسیق مع مكتب األمم ا
وضع الخطط والدراسات التي تمكن المنظمات الطوعیة والوطنیة من الحصول على التمویل الالزم -٨

.} تعلیم أساس- میاه شرب-صحة{لتنفیذ مشروعاتھا في مجال توفیر الخدمات األساسیة 
ع المدني تنمیة وتطویر مشروعات مناھضة الفقر وتفعیل دور الكیانات الطوعیة ومنظمات المجتم-٩

.لتحقیق تنمیة مجتمعیة مستدامة 
استقطاب المساھمات والمساعدات على المستوى المحلى، اإلقلیمي والدولي لمواجھة الطوارئ -١٠

 .والكوارث
. وتطویرھا العمل على نشر ثقافة السالم في المجتمعات المحلیة-١١
 وضاع اإلنسانیة والمعیشیةتحسین األ وتطویر العمل الطوعي وبناء قدرات العاملین في ھذا المجال-١٢

 .بتأھیل المجتمع وبناء قدراتھ

توزیع الثروة والشباب.٢٢
:ال یخفي علي أي مسئول أھمیة تنشئة األجیال وتوفیر المناخ المناسب لذلك وبالتالي یمكن اقتراح اآلتي 

ءاً، وتدرك  وفاعلة تتمسك بدینھا ومثلھا فكراً وسلوكاً وأداةتنشئة أجیال من الشباب السوداني مؤمن-١
رسالتھا الوطنیة والمجتمعیة واإلنسانیة

تحقیق وحدة شباب السودان أفراده، جماعاتھ وتنظیماتھ بأنواعھا وتعددھا في إطار مؤسسي جامع-٢
تحقیق الحضور المؤثر لشباب السودان وطالبھ في تحركھم الخارجي إقلیمیاً ودولیاً -٣
لموھوبرعایة الشباب ذوى االحتیاجات الخاصة والشباب ا-٤
تحقیق إلزامیة الریاضة في المناھج التربویة للبنین والبنات وتوفیر متخصص لكل مدرسة وجامعة-٥
تعمیم روابط الناشئین لكل ضروب الریاضة في كل أنحاء الوطن -٦
بسط فرص ممارسة الریاضة والتفوق وبناء الفرق الوطنیة المشرفة-٧
م من خالل معسكرات العمل المتنوعة ومن خالل تنشئة الشباب على النھج القویم خدمة لتنمیة بلدھ-٨

إتاحة فرص التدریب والتأھیل وربطھم بالقیم والمعتقدات
 .تحقیق وحدة الشباب على نطاق السودان كلھ من خالل الملتقیات والمؤتمرات والتواصل-٩

 والفنیة رعایة الفئات الخاصة والموھوبین والمبدعین عبر المھرجانات والملتقیات الفكریة والعلمیة-١٠
 .والثقافیة

تحقیق حضور مؤثر لشباب السودان من خالل المشاركة واإلنصھار مع شباب الدول الشقیقة والصدیقة -١١
 . المھرجانات والمعسكرات والمؤتمرات اإلقلیمیة والدولیةفيومن خالل اإلعداد الجید والمبكر للمشاركات 

 .ریاضیة الشاملةتوفیر البنیات األساسیة والمعینات لتحقیق النھضة ال-١٢
تعمیم الریاضة للجمیع إلكساب الصحة والقوة-١٣

:ھذا یخدم تحقیق األھداف التالیة و
التمكین لقیم الدین بإعالء شعائره وتزكیة المجتمع والدولة-١
إحداث التغیر المنشود للمجتمع المسلم في إطار تحقیق معاني اإلیمان وغرس قیم التكافل وبث الوعي -٢

المحرك والموجھ لحركة اإلنسان ومسیرتھا الحضاریة عبر التاریخالدیني باعتباره 
التأكید المتجدد والدعوة المستدامة لالعتصام بالشریعة اإلسالمیة باعتبارھا نھجاً فریداً مصوباً للعمران -٣

ا البشرى تضبط كافة مناشط اإلنسان وأنموذجاً دائماً لتصحیح مسار الحیاة البشریة في كآفة وجوھھا اقتصادی
واجتماعیا وتربیة وتشریعاً 

إجھاض مخططات التفكیك لمجتمعنا وثقافتھ وقیمھ ومقومات وجوده وإفساد المساعي للتفریق بین -٤
.مكوناتھ وشرائحھ بااللتحام التام بین األمة والدولة وتراص الجمیع صفاً واحداً متحاباً متآلفا متراحماً 

. نشر الوعي المجتمعي الدیني والثقافي-٥
 األوضاع المعیشیةتحسین-٦



٤٧

توزیع الثروة والتربیة المجتمعیة.٢٣
االستفادة من خصائص التنوع القبلي والتركیز على أنواع معینة من الریاضة في مناطق معینة -١

واالستفادة من المؤسسات العسكریة والتعلیمیة في مجال الریاضة في كل أنحاء السودان
 . وتوجیھ برامجھا حسب حاجة البالدمراقبة برامج المنظمات الطوعیة وتقویم أدائھا-٢
لكل والیات السودان المختلفة ولجمیع } المالعب والمعدات والمعینات{توفیر البنیات األساسیة القانونیة -٣

المناشط الریاضیة وفق خصائص المناطق وعاداتھا وتقالیدھا 
رسھ النشاط إنشاء المالعب والصاالت وتوفیر المتخصصین للمدارس والجامعات وبسط فرص مما-٤

الریاضى بھا
 والیات السودان المختلفةفيإنشاء كلیات التربیة الریاضیة بالجامعات المنتشرة -٥
إنشاء مراكز الطب الریاضى والعالج الطبیعى بمختلف الوالیات-٦
 .اإلھتمام بالریاضة النسویة وریاضة الحاالت الخاصة وتوفیر معیناتھا بكل أنحاء السودان-٧
لساحات والمالعب المفتوحة في كل الخطط السكانیة بأنحاء البالد المختلفة إلتاحة االھتمام بتوفیر ا-٨

الفرصة لممارسة الریاضة للجمیع 

توزیع الثروة والمجتمع.٢٤
مواجھة التطورات الھائلة في عالمنا المعاصر والطفرات المتسارعة في أوجھ االتصال والمعرفة ومجاالت 

التنمیة والتحدیث في و ترشید االستفادة من اإلمكانات المتاحة واالتجاه نحإلي اكتساب المعلومة مع السعي الجاد
:وبالتالي یمكن اقتراح اآلتي .  النجاة والنجاح إليسیاق التغییر الشامل والمنشود الذي یحرك الطاقات ویفضى 

دوائره الداخلیة جعل الحوار أحد البدائل الوقائیة الحائلة دون االختناقات والعصبیات وتفعیلھ في كل -١
مكوناً حقیقیاً من مكونات ارثنا الثقافي مع تنوع الحوار الحضاري تحقیقاً لمقصده ومنعاً ووالسعي لتواصلھ لیغد
 .لجعلھ أحادي الوجھة

العنایة بالتخطیط الدعوى وتحدید سیاساتھ ووظائفھ وأركانھ بحیث تضطلع الجھات المنفذة بمھامھا -٢
 .والغایاتالمرسومة بما یحقق األھداف 

 .االھتمام بالبحوث المتصلة باألھداف والغایات في سبیل ترشید العمل الدعوى وتأمین حركتھ-٣
تكثیف برامج التدریب عن طریق الدورات التأھیلیة والدورات العامة والمتخصصة داخلیاً وخارجیاً في -٤

 .جمیع المجاالت وعلى كافة المستویات
. العنایة التامة بتوفیر المعلومات-٥
التنسیق التام أفقیاً وراسیاً بین إدارات الوزارة وأفرعھا من جھة وبینھا وبین الوزارات الوالئیة -٦

.والجھات الشبیھة وذات الصلة داخلیاً وخارجیاً من جھة أخرى 
 .العنایة بالتعلیم الشعبي وبسط الدعوة في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات-٧
ھام الفاعل في برامج التأصیلتكثیف العنایة بالشباب واإلس-٨

توزیع الثروة والجوانب الدینیة .٢٤.١
األمیة الدینیة والعنایة ببرامج األطفالوتكثیف التوعیة الدینیة لمجتمع النساء ومح-١
صیاغة الخطاب الدعوى بما یالئم الزمان والمكان والجمھور وبما یحقق أھدافھ وغایاتھ-٢
وارده وتوظیف ریعھ لتحقیق األھداف الدعویة وإحیاء فقھ الواقف تأھیل الوقف وتعمیم ثقافتھ وتنمیة م-٣

ووضع السیاسات والخطط والبرامج التي تعین على استخدام وترشید موارده
االستمرار في جھود الوزارة في العنایة واالھتمام بالشأن المسیحي ورعایة أنشطتھ واالھتمام ببرامج -٤

اً للتواصل بین األدیان وتعزیزاً لبرامج الوحدة والسالمالتعایش الدیني والسالم االجتماعي تحقیق
توظیف البرامج الدعویة واإلرشادیة في المرحلة المقبلة في خدمة برامج التوعیة بمرض اإلیدز في -٥

 . إطار الجھود القومیة لمكافحتھ
مباالة في تعظیم فضیلة طھر الید وحرمة المال العام وإعالء قیم العمل ومحاربة أشكال التسیب والال-٦

الوظیفة العامة

 قطاع اإلرشاد واألوقاف.٢٤.٢
 .والتقصیر ونشر الفقھ على الوسطیة واالعتدال بعیداً عن طرفى الغل-١
رفع خدمات الحج والعمرة عن كاھل الدولة وإلحاقھا بالقطاع الخاص تدریجیاً مع اإلبقاء على الرقابة -٢

اإلداریة والمالیة بغرض تقلیل نفقات الحج
 مواعین االتفاقیات والمشاركات الخارجیة مع الدول الصدیقة والشقیقة في مجال المنظمات توسیع-٣

.ومشاركات القرآن الكریم لتؤدى الدور المنوط بھا على أكمل وجھ 
.ترغیب الشباب على العفاف والطھر وحفظ النسل بالزواج ودعمھ مادیاً ومعنویاً -٤



٤٨

ي المجتمع عدالة توزیع الثروة فالنظام االسالمي و.٢٤.٣
من مبادئ النظام اإلقتصادي في اإلسالم أنھ قد نظم توزیع الملكیة العامة بین الدولة واألفراد تنظیماً دقیقاً فحدد ما 
یجب ان یكون ملكاً عاماً للشعب كلھ وما یباح تملكھ لألفراد ملكیة خاصة متجاوزاً بذلك بعض المذاھب 

 جمیعاً كاألرض والمصانع والمناجم وغیرھا لتصبح ملكاً للدولة اإلشتراكیة التي ترى تأمیم وسائل اإلنتاج
.ورافضاً لمفھوم الملكیة في النظام الرأسمالي الذي یطلق الحریة بال ضوابط للملكیة الخاصة 

من فكل ما تسیطر علیھ الدولة . وقد أوجب اإلسالم أن یكون المال العام أوالملكیة العامة ملكاً لألمة ال ملكاً للدولة 
ل الحزب الذي یسیطر على الحكم مال ثابت أومنقول فھومال الشعب وملكھ ال مال الدولة التي تحكم الشعب وال ما

) ٣٠البقرة اآلیة " (وإذ قال ربك للمالئكة أني جاعل في األرض خلیفة " خلیفة هللا في األرض   واإلنسان ھو.
 سورة ٦١اآلیة " (نشأكم من األرض واستعمركم فیھا أ ھو" والمھمة التي أوكلھا هللا الیھ ھي إعمار األرض 

) . ھود
وقد شرع لنا اإلسالم الضوابط التي تنظم ھذا اإلستخالف وتحقق غایتھ في إقامة العدل بین الناس وكبح الشھوات 

ر والنزوات الفردیة واستغالل ثروات المجتمع بالصورة المثلى التي تحقق المصالح العامة للشعب وتمنع اإلحتكا
 ) سورة الحشر٧اآلیة " (حتى ال یكون دولة بین األغنیاء منكم " والطغیان 

-: ومن ھذه الضوابط التي تحقق عدالة توزیع الثروة في المجتمع 
. األمر باإلنفاق والصدقات -١
.إنظار المعسرین حتى تتحسن أحوالھم -٢
.توزیع الفئ -٣
صیر النھي عن أكل الربا وتوعد فاعلیھ بالعذاب وسوء الم-٤
.توزیع المیراث -٥
.فرض الكفارات والمھور والنذور والھدي والفدیة -٦
.تحریم اإلحتكار -٧
تحریم كنز الذھب والفضة والنھي عن البخل -٨
.جعل اإلسالم الناس شركاء في الماء والنار والكأل -٩

.شرع الوقف -١٠
.شرع زكاة الفطر -١١
.شرع الوصیة والھبة في المال -١٢
.وق أخرى غیر الزكاة ترك تقدیرھا لولي أمر المسلمین فرض اإلسالم في األموال حق-١٣

ومن المبادئ التي ال خالف علیھا بین علماء المسلمین أن اإلسالم قد أوجب على الدولة الوفاء باإلحتیاجات 
اإلقتصادیة واإلجتماعیة ألفراد المجتمع بما یتناسب مع متطلبات العصر الذي یعیش فیھ المسلمون وال یتعارض 

عد اإلسالم وأصولھ وتتلخص بصفة عامة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأدوات اإلتصال مع قوا
واإلنتقال وتكوین األسرة والتعلیم ومواجھة األحداث والكوارث واإلصابات والعالج والوفاة وتحقیق األمن 

. باقي المجتمع وائف معینھ دونن یتحقق ذلك لعامة المجتمع ولیس لطائفة أوطأن ذلك یجب أوغیرھا و
 یرى العالم اإلقتصادي محمد باقر الصدر أن اإلسالم قد فرض على الدولھ ضمان معیشة )اقتصادنا(وفي كتابھ 

أفراد المجتمع اإلسالمي ضماناً كامالً وھي عادة تقوم بھذه المھمة على مرحلتین ففي المرحلة األولى وھي 
العمل وفرصة المساھمة الكریمة في النشاط اإلقتصادي المستمر مرحلة التكافل العام تھيء الدولة للفرد وسائل 

لیعیش على اساس عملھ وجھده ویشمل الضمان اإلجتماعي في ھذه المرحلة سد الحاجات الحیاتیة األساسیة 
حق إلي أم المرحلة الثانیة للضمان اإلجتماعي مستند في رأي المؤلف . لألفراد التي عسر علیھم الحیاة بدونھا 

اعة اإلسالمیة الشرعي في مصادر الثروة فإذا كان الفرد عاجزاً عن العمل وكسب معیشتھ بنفسھ كسباً كامالً الجم
أوكانت الدولة في ظرف استثنائي ال یمكن منحھ فرصة العمل تصبح الدولة ملزمة بتوفیر المال الكافي لسد 

ومسؤولیة الدولة في ھذه المرحلة ال . نفسھم حاجات الفرد بغض النظر عن الكفالھ الواجبة على أفراد المسلمین أ
تقف عند ضمان حاجات الفرد الحیاتیة األساسیة فحسب بل تفرض علیھا ان تضمن للفرد مستوى الكفایة من 

. المعیشة الذي یحیاه افراد المجتمع اإلسالمي 
:٣آلتيحول اسلوب التنمیة االسالمیة كاالنص ویؤكد ھذه المعاني 

 التنمیة اإلسالمیة البد ان یتوافق مع معطیات النسق اإلسالمي وقد الحظنا قبالً بعض خصائص ن اسلوب تحقیقأ
وما دامت ھي مجال من مجاالت العباده وانھا . ھذا النسق مثل التوازن واإلعتدال في مراعاة الحاجات وتحقیقھا 

ذلك یعني أن . فرد أمر البد منھ لذلك سبب من اسباب الفوز في اآلخرة أوالخسران فإن اإلھتمام باإلنسان ال

.) فلسفة التنمیة ، رؤیة إسالمیة(بروفسیر إبراھیم أحمد عمر 3



٤٩

 اإلنتظار على )على غیر رضى منھم(االسلوب التنموي الذي ینمي أفراداً دون آخرین ویطلب من اآلخرین 
ألنھم غیر راضین (الجوع والفقر والمرض والعمى عن جمال خلق هللا ، فیجعلھم یعیشون عیشة ربما كانت 

انما الھم اإلسالمي .  لیس اسلوباً اسالمیاً -��ͿΎΑ�ΫΎϴόϟϭ�Ϣϫήϔϛ�ϰΘΣϭ سبباً في إنحرافھم عن العباده)وغیر وعین
أن ینزل لجمیع األفراد سبل الحیاة الكریمة وأن عنى ذلك التقدم بخطى وئیده نحوالرخاء اإلقتصادي والرفاھیة  ھو

) .والذي أوضحنا أنھ لیس المطلوب األول في التنمیة اإلسالمیة(
توخي العدالة والمساواة لیس بالمعاني الحقوقیة إلي قد دعت اإلستراتیجیة القومیة الشاملة ولتحقیق ذات المقاصد ف

المجرده والتكافؤ الشكلي للفرص وإنما بإتخاذ ترتیبات فعلیة إلعادة توزیع الثروات المادیة وغیر المادیة لصالح 
فعالة لمحوالظلم والھجوم على كل المستضعفین والمحرومین كي ال تكون دولة بین األغنیاء ، وتبني سیاسات 

أشكال البؤس والحاجة حتى ال یصبح التقدم والنماء جزراً معزولة تحاصرھا بحار الفاقة والبؤس واتخاذ 
اإلجراءات العملیة لتمكین بعقولھم وأیدیھم من الحصول على الثمرات العادلة لعملھم وكدھم وبذل جھود خارقة 

یة وإجتماعیة وثقافیة مالئمة لمحوعار المجاعات والعطش من حیاة السودان لتطبیق برامج طویلة المدى إقتصاد
.والسودانیین 

منھج اإلسالم في تحقیق عدالة توزیع الثروة.٢٤.٤
 یمكن القول أن منھج اإلسالم في تحقیق عدالة توزیع الثروة في المجتمع یتلخص في اآلتي استخالصا من ما سبق

:-
. جمیعاً ھي من صنع هللا وھوالذي سخرھا لإلنسان واستعمره علیھا اإلقرار بأن الثروات: أوالً 
  .ان اإلنسان مستخلف على ھذه الثروات الستخدامھا في ما أمره هللا بھ: ثانیاً 
.ان هللا قد وضع ضوابط واسس للتصرف في ھذه الثروات منعاً للطغیان وتحقیقاً لعدالة نوزیعھا :ثالثاً 

. النھائیة من استغالل ھذه الثروات ھي تمكین اإلنسان من عبادة هللا بالصورة المثلى ان الغایة : رابعاً 
. الزام الدولة بضمان الحیاة الكریمة للفرد المسلم  : خامساً 
.التدرج في التنمیة المادیة واستصحاب الشرائح الفقیرة عند وضع خطط التنمیة  : سادساً 

عملیة السالمتوزیع الثروة و.٢٥
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة  ملیة السالم مجموعة متداخلة ومتشابكة من القضایا والموضوعاتتطرح ع

حیث  .  طبیعتھا ومضامینھا وأبعادھا القطریة واإلقلیمیة والدولیةفي المختلفة والمعقدة والثقافیة بأشكالھا وألوانھا
:والعمیقة المتوقعة جراء عملیة السالم على الھامة تنطوى اآلثار والتحوالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة

.قضایا إعادة ھیكلة نظام الحكم واإلدارة  -١
.عائدھا تنمیة الموارد والثروة وعدالة توزیع -٢

الدیون الخارجیةتوزیع الثروة و.٢٦
ة والسیاسیة االقتصادیة واالجتماعی تطرح عملیة السالم مجموعة متداخلة ومتشابكة من القضایا والموضوعات

حیث .  طبیعتھا ومضامینھا وأبعادھا القطریة واإلقلیمیة والدولیةفي والثقافیة بأشكالھا وألوانھا المختلفة والمعقدة
 والعمیقة المتوقعة جراء عملیة السالم على تنطوى اآلثار والتحوالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة الھامة

.عائدھا تنمیة الموارد والثروة وعدالة توزیعودارة عادة ھیكلة نظام الحكم واإلقضایا إ
:ومن أھم النقاط اآلتي 

. الرقابة على المال العام -١
.الحراك السكاني والتنمیة غیر المتوازنة  -٢
. مظاھر الفقر والعوزدراسة  -٣
. عالقات التعاون الدوليدراسة  -٤
: ھوحقا  یھمنا ھنا ماو
 داخل فيمع میزان العدالة ودرجات االنسجام والمرونة والشفافیة والمحاسبیة مدى توافق ھذه الترتیبات -١
.  وقدرة االقتصاد على توفیر موارد إضافیةإليمراعاة الوضع الم-٢
مواردھا الذاتیة  لتنمیة بالقدر الذى یحفزھامراجعة أسس ونسب توزیع الدعم المالي للوالیات -٣
وبما یساعد كذلك على تقریب الفوارق  األوضاع الجدیدة ى التكیف معزیادة قدرتھا االستیعابیة وقدرتھا عل-٤

االقتصادیة والتنمویة 
 المعاش وفرص التشغیل واالستخدام والتنمیة االقتصادیة االجتماعیة والبشریة فيمعالجة قضایاھا األساسیة -٥

.وفق میزان العدالة 
النقدیة والمالیة والسیاسات  ستقرار السیاساتعمال التنسیق بین مستویات الحكم المختلفة فیما یتعلق بإإ-٦

.  جي ومستویات ووجھة اإلنفاق العاموالخار اإلقتراض الداخليمثل االقتصادیة الكلیة األخرى 
تصریف أعبائھ ومقابلة   الثروة وبصورة تمكن كل مستوى من مستویات الحكم منفيالمشاركة العادلة -٧
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. الكریمة وتحسین الوضع المعیشي للمواطنین بدون تمییز ن الحیاةالتزاماتھ القانونیة والمؤسسیة بما یضم

مباديء وآلیات قسمة الثروة.٢٧
 ٥ مفوضیة و١٤ حوالي إليإنشاء العدید من المفوضیات والمجالس والصنادیق یصل عددھا من المفترض 

 :قسمة الثروة على اآلتي نصت إتفاقیة . مجلس١٣صنادیق وحوالي 
. صادیة والمالیة التحدیات االقتدراسة -١
ظل توزیع السلطات  موضوع إدارة االقتصاد فيومنھا طرح الترتیبات الدستوریة والمؤسسیة والمالیة -٢

 .المالیة وزیادة اإلنفاق العام وضبطھ والرقابة علیھ
  بنوك خارجیةفي المركزیة وتلك المتوقع إیداعھاواألموال التى ال تتدفق عبر القنوات الرسمیة أحساب -٣
.

 .وآلیات متابعتھا  استخدامات ھذه األموال وأسس توزیعھا وأدوات برمجتھا ووسائل تنفیذھا-٤
 . مستویاتھا االتحادیة والوالئیة والمحلیةفيعالقتھا بأھداف وأولویات الدولة تحدید -٥
لمالیة ظل توزیع السلطات ا تطرح ھذه الترتیبات الدستوریة والمؤسسیة والمالیة موضوع إدارة االقتصاد فيو

المركزیة واألموال ال تتدفق عبر القنوات الرسمیة أ حیث أن ھذه وزیادة اإلنفاق العام وضبطھ والرقابة علیھ
استخدامات ھذه األموال وأسس توزیعھا وأدوات برمجتھا  وحصر  بنوك خارجیةفي تلك المتوقع إیداعھاوأ

 مستویاتھا فيقتھا بأھداف وأولویات الدولة عالأیضا من المفروض معرفة  .ووسائل تنفیذھا وآلیات متابعتھا 
:وذلك بناء علي المبادئ اآلتیة  االتحادیة والوالئیة والمحلیة

. ادراكھ لتحدیات مرحلة ما بعد السالم والمصرفي الخارجى تنشیط لتجارة الحدود والعمل-١
لحدیثة تأھیلھ من خالل التدریب وتوفیر المعلومات وتمكینھ من امتالك ناصیة التقانة ا-٢

 اتخاذ القرارات االقتصادیة ومشاركتھ في إعداد الخطط والبرامج فيوالمعرفة واعتباره شریكاً أصیالً 
. واالستراتیجیات ومتابعة تنفیذھا

معالجة الدیون الخارجیة .٢٨
نفذت الدولة كل الشروط وقد .  م٢٠٠٤ ملیار دوالر بنھایة عام ٢٦.٧من المتوقع أن یصل الدین الخارجي إلي 

والتي ترتبط بأطراف بقي القضایا السیاسیة الخارجیة وتت.  المتعلقة بتفعیل مبادرة الدول الفقیرة والمثقلة بالدیون
 ٧.٨ ملیار دوالر من جملة ٤.٥توفیر  ولتزام الدول المانحة بمؤتمر أوسلابالرغم من ف خارجیة علي سبیل المثال

وأخذ الحیطة  االحتراز م فإنھ ینبغي٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٥وملیار دوالر ھي تكلفة الفترة اإلنتقالیة یولی
. الحتماالت عدم تنفیذ ھذه االلتزامات الالزمة 

القضایا والموضوعات المحوریة.٢٩
 والذي یمكن أن لمحافظة على االستقرار االقتصاديامن أھم القضایا المحوریة التي تساھم في توزیع الثروة ھي 

:یبني علي األسس اآلتیة 
الطلب على السلع  في الموانئ والنقل ومعالجة ضعف إستجابة العرض للزیادة فيختناقات فك اال-١

. والخدمات األساسیة
لصالح تقویة وحدة النسیج  الناتج المحلي اإلجمالي ومراعاة عدالة توزیع عائدهواالرتفاع بمعدالت نم-٢

.االجتماعي في بیئاتھ وبین فئاتھ المختلفة
جھة ومع حكومة  مالیة والسیاسات النقدیة والتمویلیة على مستوى المركز منالتنسیق بین السیاسات ال-٣

.  الدستور اإلنتقالي الجنوب والوالیات من جھة أخرى وفق سلطاتھا المالیة التي نص علیھا
.  تنمیة الموارد المالیة الداخلیة والخارجیة واالرتفاع بتوازنھما-٤
الدولیة  لإلستثماراتوالمتوقع بال التدفق الكبیر المتواصل زیادة القدرة اإلستیعابیة لإلقتصاد إلستق-٥

. المباشرة وتدفق عائدات البترول ودعم المانحین
والمداخیل ودخول  االقتصادو اإلستھالك الكلى الناشئ عن نمفياإلستعداد إلستیعاب الزیادة الكبیرة -٦

 .في دورة االقتصاد ةالشرائح السكانیة بالمناطق التي تأثرت بالحرب واإلضطرابات األمنی
الكومیسا والمنطقة  نضمام لمنظمة التجارة العالمیھ وتجمعمقابلة اإللتزامات الناشئھ عن االإلستعداد لا-٧

اإلتحاد االوربي ومبادرة الشراكة الجدیده  معوالعربیة الحرة الكبرى ومفاوضات الشراكھ في إطار إتفاقیة كوتون
. من أجل التنمیة االقتصادیة ألفریقیا

المجتمع المدنيبناء القدرات في .٣٠
:  اآلتي جراءإل بناء القدرات اإلحصائیة عن طریق مواصلة العمل في التعداد السكاني والترتیبیتم 

. مسح میزانیة األسرة.١
.المسوحات القطاعیة.٢
.مسح سوق العمل.٣
.مسح الموارد الطبیعیة.٤
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الھیاكل اإلداریة المالیة الجدیدة .٣١
: الصنادیق والمفوضیات االقتصادیة والمالیة ونخص منھا االتي و ھ ھذه الھیاكلأساس

االتفاق بین مستویات الحكم المختلفة على قانون إطارى ینظم ملكیة  حیث یتم المفوضیة القومیة لألراضى-١
تحفظ التوازن  المسجلة وحیازتھا واستغاللھا وحمایتھا ویعمل على تنمیة الموارد الطبیعیة بطریقة األراضى غیر

مسح شامل للموارد الطبیعیة یحدد أحجامھا وتوزیعاتھا وأوضاعھا  إجراءویجب . المستدام بین عناصرھا
.المحتملة حولھا  والنزاعات

تتناول المرحلة  و)الجام( بعثة التقییم المشتركة عدت المشروعات في إطار أصندوق مجموعة المانحین-٢
الحكومة والحركة في إطار بعثة التقییم المشتركة  لیھا بیناألولي اإلحتیاجات العاجلة وفق المحاور المتفق ع

:وھي
.اإلصالح والبناء المؤسسي.١
. الحاكمیة وحكم القانون .٢
السیاسات واإلدارة االقتصادیة .٣
. اإلنتاجیة القطاعات.٤
. الخدمات األساسیة.٥
. البنیات والھیاكل التحتیة.٦
. المعاش والحمایة والمجتمعیة .٧
.المعلومات واإلحصاء .٨
الھیكل االداري لصندوق مجموعة المانحین  -٣

البنك الدولي بتمثیل من  تم اإلتفاق بین مجموعة المانحین وطرفي اإلتفاق على إنشاء الصندوق تحت إدارة
 یمول الصندوق من مؤسسات التمویل اإلقلیمیة والدولیة والثنائیة في شكلv. الحكومة القومیة وحكومة الجنوب

حددت الفجوة (ومتطلبات السالم   التمویل الناشئة عن مشروعات إعادة التعمیر والتنمیةمنح وفي حدود فجوة
 ).في أبریل ھذا العاموسلوعتمدت في مؤتمر المانحین بأا ملیار دوالر ٤.٥بحوالي 

مصادر تمویل الصندوق .٣١.١
 .اإلتحاد األوربي وغیره مثل تمویل خارج إطار الصندوق باإلتفاق مع الحكومة

 تنفیذ في تقوم باعتماد برمجة المشروعات والعملیات التى یمولھا الصندوق وال تتدخلوالتي ات التنفیذ آلی -٤
 .المشروعات

تتكون اللجنة من ممثلین للبنك الدولى واألمم المتحدة والمساھمین حیث : لجنة اإلشراف المشتركة للصندوق -٥
 .الجنوب ومة القومیة وممثل لحكومةال یقل عن سقف محدد للتمویل وممثل للحك اآلخرین بما

الوطنیة الوحدة السكرتاریة الفنیة لصندوق المانحین وتمثل فیھا حكومة
. وحكومة الجنوب 

المناطق ولى توجیھ موارده نحعأسساًً◌  والذي یقوم )NRDF(عمار والتنمیة عادة االالصندوق القومي إل -٦
) القومي(یتولي المجلس الوطني  و).من موارده% ٧٥(نوب خارج نطاق الج واألقل نمواً  التي تأثرت بالحرب

.على دخلھ وتوزیعھ مسئولیة اإلشراف ومجلس الوالیات
مساھمة الحكومة : یتحصل على موارده من المصادر التالیة حیث صدر قرار وزاري بقیام الصندوقوقد 

ھمة مسا و الحكومیة وغیر الحكومیةالمؤسساتمساھمة الشركات المحلیة و وتحادیة في إطار الموازنة العامةاإل
 .أى مساھمات أخرى باالضافة إلي المانحین الدولیین المرتقبة

المشروعات والبرامج في مجال إعادة البناء  تمویل إعداد وتنفیذ ینحصر في وإختصاص الصندوقومھام 
.والتنمیة في المناطق التي إمتدت إلیھا الحرب والمناطق األقل نمواً  واإلعمار

رئاسي  صدر قرار وقد المفوضیـة تشكیل) FFAMC(المفوضیـة المالیة لتخصیص ومتابعة الموارد ناك وھ
 :تتكون عضویة المفوضیة من اآلتىو بتشكیل المفوضیة

. وزراء المالیة بالوالیات والمناطق الثالث-١
.ثالثة خبراء یمثلون حكومة الجنوب وثالثة خبراء یمثلون الحكومة القومیة-٢

:التاليو من اتفاقیة السالم على النح٨/١ المادة في إختصاصات المفوضیةت وقد حدد
.  ضمان الشفافیة والعدالة والمحاسبیة المرتبطة بتخصیص الموارد القومیة-١
. وضع السیاسات والموجھات العامة لتخصیص الموارد-٢
. مراقبة وتأكید سرعة تحویل األموال لمستویات الحكومة المعنیة-٣
. ستخدام المناسب لھا قسمة الموارد المالیة واالید علىكأالت-٤
 إطار فيثرة بالحرب وفق معاییر القسمة المتفق علیھا أضمان تحویل الموارد المخصصة للمناطق المت-٥
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.اتفاقیة قسمة الثروة
: فقد حددت مھامھ علي أساس اآلتي لصندوق القومي لإلیراداتبالنسبة لو

 تأتي موارد الصندوقو . الحكومة القومیة لصالحومركزیة المحصلة بواسطة أینشأ الصندوق القومي لإلیرادات ال
حسابات یجب أن تتبع  و. الحكومة القومیة لصالحوكل اإلیرادات المحصلة على المستوى القومى بواسطة أمن 

یال صندوق األج لالحسابات الرئیسیة والفرعیة وتودع فیھا األموال الخاصة بالحكومة القومیة كل لصندوقا
األجیال القادمة   من بروتوكول قسمة الثروة على إنشاء صندوق یسمى صندوق٥/٧نصت المادة وقد . القادمة 

.الیوم من خام البترول/ ملیون برمیل٢ سقف إنتاج إليوینشأ بعد الوصول 

مالیة الكلیة السیاسة ال.٣٢
 الشمال وإنشاء بنك جنوب في مل الجنوب واآلخر إسالمى یعفينظامین مصرفیین أحدھما تقلیدى  إعتمادتم 

المركزى القومى بالسیاسات النقدیة القاضیة باستقرار أسعار  السودان كفرع من البنك المركزى وأن یختص البنك
 .النظام المصرفى وإصدار عملة جدیدة تعكس التنوع الثقافى للبالد  الصرف وسالمة

االقتراضوالسیاسة النقدیة والمصرفیة والعملة .٣٢.١
:السیاسة النقدیة تحدیات أساسیة واجھ ت
. بینھما خاصة فیما یتعلق بتكلفة التمویل  إدارة النظامین المصرفیین االسالمى والتقلیدى والتنافس-١
 االقتراض الداخلى والخارجى في إطار األھداف القومیة الستقرار فيحق حكومة الجنوب والوالیات -٢

. االقتصاد
مإدارة السیولة وضبط معدالت التضخ

 . مجال النماذج االقتصادیة وقواعد البیاناتفي تحسین إدارة االقتصاد-١
االقتصاد ومعالجة  باعتـبارھا أدوات أساسیة إلدارة بناء النماذج االقتصادیة الكلیة والجزئیة وتطویرھا-٢

مستویات االقتصادیة واالجتماعیة والبشریة وخفض  والتنمیةوإلستراتیجیات النم استجابة قضایاه ولتكون أكثر
. تحقیق األھداف المعتمدة في آمادھا الزمنیة المختلفةوالفقر وتوجیھ الموارد نح

.  لمعالجة الفقرةذج موازیابناء نم-٣
 .نشـــر البیانات العامة مواصلة بناء قاعدة البیانات االقتصادیة واالجــتماعیة وتفعیل آلیة نظام-٤
م ٢٠٠١تصبح عام األساس ل كثر شموالً وتحدیث ســنةمواصلة مراجعة حسابات الناتج القطاعى وجعلھا أ-٥

م ٨١/١٩٨٢بدالً عن 

بناء القطاع المالي.٣٢.٢
.دور شھادات شھامة التوسع التدریجي في صكوك االستثمار وسندات الخزانة وتطویرھا وتقلیص-٦
. تشجیع قیام الشركات العامة-٧
. %١٠إستمرار سیاسة خفض الضرائب على الشركات الحكومیة بنسبة -٨
بالھیكل الضریبي  القطاع المالي خاصة تلك المتعلقةوراجعة القوانین والتشریعات التي تحد من نمم-٩

. االیرادات غیر البترولیةوونم
.  والنشاط االقتصاديوزیادة الجھد المالي الضریبي لیتسق مع معدالت النم-١٠
.  إصدار قانون إطاري للشراء والتعاقد یسري على كل مستویات الحكم-١١
. وتطویر أسواق السلع والخدمات نظیمت-١٢
اتھ إجراءوتوحید سوقھ وتعزیز  سعر الصرف وبناء االحتیاطیات من النقـــد األجنبي مواصلة سیاسة تحریر-١٣

الداخلیة والخارجیة وتوفیق أوضاع البنوك التجـــاریة وجعلھا أكثر  مواجھة المخاطر والصدماتوإدارة السیولة و
. من الودائع الجاریة واإلدخاریةلجذب المزید ھا لجمھور المتعاملین مع جاذبیة
إطار الوالیة على المال  تقنین الرسوم والجبایات التي تفرضھا األجھزة االتحادیة والوالئیة وضبـــطھا في-١٤

 للوالیات التي ر الدعمیوفمثل ت موازنات الجھات المستفیدة العام واإلتفاق على صیغة قانونیة یتم بموجبــھا دعم
. عن الجبایاتتحجم 
 .االقتصاد الوطني  لخدمة قضایاةمواصلة عملیة بناء سوق التأمین وتنمیتھ وجعلھ أكثر شمولی-١٥

 مجال القطاع الخاصفي.٣٢.٣
 وتطورولضمان نجاح مستقبل نم تنمیة القطاع الخاص في ظل ظروف العولمة وتحدیات مرحلة السالم-١

. اإلجتماعي االقتصاد القومي ووحدة البالد ونسیجھا
إستراتیجي لإلضالع بدوره في إدارة  تأھیل قدرات القطاع الخاص البشریة والمؤسسیة الفنیة والتقنیة كھدف-٢

.االقتصاد ونموه وتطوره 
:من خاللمن ما سبق یمكن استخالص أن تحقیق تلك األھداف یأتي 

.ھللخاص وتھدد مستقبالقطاع اونم التي تحد من  الدراسات والبحوث التحلیلیة حول المشاكل والقضایاإجراء-١
لتمكینھ من جني ثمار  القطاع الخاص إعتماد شراكة إستراتیجیة حقیقیة بین الدولة وأجھزتھا المختلفة مع-٢

.فرص السالم الدولیة واإلستثمار وإستثمار التكیف مع ظروف العولمة وتحریر التجارة



٥٣

.صادیةاالقت تنفیذ برامج تدریب وتأھیل ومشاركة فاعلة في إتخاذ القرارات-٣
 العام كافة أشكال وألوان اإلحتكار ات التي تحد من إنطالقة القطاع الخاص بإزالةجراءمراجعة القوانین واإل-٤

وقانون  الشركات والتوكیالت التجاریة وقانون الضرائب قانون( والوالئي والخاص على المستوى اإلتحادي
) .إلخ...الحكومیة اتیتشجیع اإلستثمار والمشتر

والبرامجیة والتنفیذیة  الدولة المختلفة التخطیطیة كة القطاع الخاص في آلیاتتأكید مشار-٥
والصناعة على المستوى اإلقلیمي  تشجیع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في غرف وإتحادات التجارة-٦

.رصفائھ في الخارج  والعالمي وتبادل الخبرات والزیارات مع
وودائع المصارف الوطنیة  رؤوس أموال لمواعین اإلدخاریة وزیادةتنمیة محافظ وصنادیق اإلستثمار وا-٧

.المساھمة العامة وتطویر األسواق وتشجیع نشر آلیات شركات
وأسواق المال الدولیة واإلقلیمیة  توفیر فرص التمویل واإلستثمار من مؤسسات التمویل الدولیة واإلقلیمیة-٨

.ل في ھذا المجاالموجودة ومعالجة مشاكل الضمانات 
الدولة المعنیة على تكثیف اإلتصاالت  في دعم بیئة اإلستثمار بالبالد وحث أجھزة التأكید على دور الترویج-٩

اإلستثمار بالبالد  الخارجیة للتعریف برحابة مناخ
أوضاع القطاع الخاص وسوق العمل  تقییم آثار اإلستثمارات األجنبیة المباشرة التي تدفقت على البالد على-١٠

. واإلدارة والتسویق والتوزیع ي نقل تقانات اإلنتاجوأثرھا ف
 .تنظیماتھ المختلفة العمل على تنمیة صغار المنتجین والقطاع الخاص الریفي وتطویره من خالل-١١
خارطة  نشاطھ مواصلة وإكمال ستفادة من نظم التمویل الحدیث في تنمیة القطاع الخاص وزیادة فرصاال-١٢

 .فیھا وفرص اإلستثمار لبالدإستثماریة للتعریف بإمكانات ا

 في اتفاقیة السالمبادئ الموجھة إلقتسام الثروةالم.٣٢.٤
ھي اتفاق سیاسي بین حكومة السودان بقیادة المؤتمر الوطني وجنوب السودان فتفاقیة السالم الشامل بالنسبة إل

.ممثالً في الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
وائفھم على قبول ھذه اإلتفاقیة على الرغم من التحفظات التي أبداھا وقد أجمع أھل السودان بكل أحزابھم وط

توجد  وقد. البعض ألنھا وضعت حداً للحرب بین الشمال والجنوب التي دامت ألكثر من واحد وعشرین عاماً 
نصوص التغاضي عنھا في الفترة السابقة ولیس ما یمنع من إعادة النظر في  الكثیر من السلبیات في اإلتفاقیة تم

. اإلتفاقیة لمعالجة ما بھا من سلبیات حالما تجاوزت البالد مرارات الحرب 
وقد توجد الكثیر من السلبیات في اإلتفاقیة تم التغاضي عنھا في الفترة السابقة ولیس ما یمنع من إعادة النظر في 

 .نصوص اإلتفاقیة لمعالجة ما بھا من سلبیات حالما تجاوزت البالد مرارات الحرب 
تسلیط الضوء وتقدیم بعض المالحظات حول تأثیر السالم على قسمة الثروة في السودان مع تركیز تم یوفیما یلي 

:خاص على بروتوكول إقتسام الثروة 
 من المبادئ الموجھة إلقتسام الثروة أن جنوب السودان وتلك المناطق التي ھي في حاجة ١/٧جاء في الفقرة  -١

نفس معدل التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة ومستوى الخدمة العامة في إلي جب ان تصل البناء واإلعمار یإلي 
الوالیات الشمالیة وتحقیق ھذه األھداف یتطلب وقتاً وجھداً لبناء القدرات المؤسسیة والبشریة واإلقتصادیة 

. ولھذا الغرض یتم إنشاء صندوقین خاصین حسب النص في ھذا الصدد . والمحلیة 
اإلقتصادي واإلجتماعي مستویات  معدالت النموفیھ  النص یفترض ان كل مناطق شمال السودان قد بلغت ھذا -٢

ونظراً لعدم توفر البیانات اإلحصائیة الدقیقة عن معدالت التنمیة ومستوى . تفوق كافة مناطق جنوب السودان 
أي أساس علمي وقد یؤدي إلي ت ال یستند الخدمة المدنیة في الوالیات الشمالیة فإن الحدیث عن بلوغ ھذه المعدال

البناء واإلعمار المشار إلي تعمیق الفوارق خاصة وأنھ ال یوجد تعریف واضح للمناطق التي ھي في حاجة إلي 
. الیھا في ھذه الفقرة 

لدولي المجتمع اإلي على أن الطرفین بإتفاقھما على ترتیبات إقتسام الثروة ھذه یشیران ) ١٥/ ١(نصت الفقرة  -٣
ة إلعمار بناء السودان خاصة جنوب السودان والمناطق اإلخرى دبأن علیھ أن یؤدي دوراً قویاً في تقدیم المساع

.المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نمواً 

عدالة توزیع الثروة في المجتمعوالسیاسات اإلقتصادیة الكلیة .٣٣

خلفیة.٣٣.١
تغلب النظرة وغیاب النظرة الشمولیة ورة اإلقتصادیة الثمانینات وضح ضعف اإلداوالسبعینات  خالل عقد

الجزئیة في سیاسات اإلصالح اإلقتصادي حیث بدأ ذلك في ضعف القدرة اإلستیعابیة للفوائض المالیة البترولیة 
ھي الفترة و م ١٩٨٥ – ١٩٧٥  ملیون دوالر في المتوسط السنوي خالل الفترة٨٠٠المتدفقة على البالد بمعدل 

قد نتج عن ذلك قیام مشروعات و م ١٩٧٢استقراراً أمنیاً نسبیاً بعد توقیع اتفاقیة ادیس ابابا سنة التي شھدت 
م ١٩٨٣كبرى في البالد ولكن الوضع لم یستمر طویالً جیث تأزم مرة خرى بعد إشتعال الحرب مجدداً في العام 

الداخلیة بحوالي وموارد الخارجیة وھذه الحرب فاقمت من األزمة اإلقتصادیة حیث زادت فجوة ال. في الجنوب 
اآلثار السالبة الناشئة عن ذلك فھناك إلي باإلضافة . من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي  % ٩.٨ و%١٥



٥٤

تدھور في مؤشرات األمن وما افرزتھ من مجاعات على نطاق واسع والتصحر خاصة في غرب البالد والجفاف 
المدن إلي اسعة النطاق أوساط المواطنین في شكل ھجرات داخلیة من الریف تبع ذلك حركة إنتقال وو. الغذائي 

. فرص العمل وتضییق الخناق على سكان المدن في الخدمات إلي خارج البالد مما أدى إلي و

نتائج تجربة اإلصالح اإلقتصادي.٣٣.٢
. في المتوسط في عقد الثمانینات  % ٥أقل من إلي اإلقتصاد وھبوط معدالت نم-١
.بنھایة عھد الثمانینات  % ٨٠حوالي إلي  معدل التضخم إرتفاع-٢
التأمیم في أوائل والخاصة بعد موجة المصادرات وعانى القطاع العام من انتشار المؤسسات العامة -٣

لم یصحب ذلك تحسن في أداء وإحتكاره لألنشطة اإلقتصادیة وازدادت بالتالي ھیمنتھ و و،حكومة مایوالسبعینات 
. عامة كمورد ھام لإلیرادات العامة ھذه المؤسسات ال

التمویل والخارجیة والقیود على التجارة الداخلیة وتوسع اإلقتصاد الموازي نتیجة لسیاسات التسعیر اإلداري -٤
.  م ١٩٩٠من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام  % ٥٥أصبح یتأثر بحوالي والمصرفي 

.  م وبالتالي زاد معدل الفقر في المجتمع ١٩٨٩ -٧٨خالل الفترة % ١٨انخفض دخل الفرد بحوالي -٥
الحرفیین حیث یسود وتركز العمل المصرفي في المدن دون األریاف وبالتالي إبتعاده عن صغار المنتجین -٦

. نظم التمویل التقلیدي 
 فقد القطاع الزراعي دوره الریادي في تحریك اإلقتصاد الوطني حیث تدنت مساھمتھ في الناتج اإلجمالي-٧

.  م ١٩٨٤ -١٩٧٥خالل الفترة % ٤٠مقارنة بـ  %٢٩إلي المحلي 
. م ١٩٩٠ ملیار دوالر أمریكي عام ٢٢.٤إلي ملیار دوالر  % ٧.٥إرتفع حجم دیون السودان الخارجیة من -٨

ح اإلقتصادي في عقد التسعیناتبرامج اإلصال.٣٣.٣
 م اطلقت أولى مبادراتھا لوقف التدھور ١٩٨٩والحكم في الثالثین من یونیإلي بعد مجيء ثورة اإلنقاذ الوطني 

-٩٠(قد نتج عنھ إعداد البرنامج الثالثي لألنقاذ الوطني للفترة واإلقتصادي وذلك بعقد المؤتمر اإلقتصادي األول 
تحریك اإلقتصاد و كان الھدف منھ وضع السیاسات العاجلة بأھداف محددة لوقف التأرجح اإلقتصادي ) م١٩٩٣

-: الفئات الضعیفة عبر اإلجراءات التالیة ولكن لیس على حساب 
كسر احتكاریتھ للنشاط اإلقتصادي وتحجیم دور القطاع العام والمؤسسات العامة وخصخصة المرافق -١

.وفقاً لسیاسات التحریر اإلقتصادي 
ي القانونیة الالزمة لتوسیع قاعدة النشاط اإلقتصادوالمؤسسیة والمالیة ومراجعة الھیاكل اإلقتصادیة -٢
.  تحریره من القیودو
. سعر صرف العملة وتحریر جزئي لألسعار -٣

الخارجیة مثل الحصار اإلقتصادي و) حرب أھلیة(المشاكل الداخلیة  ولكن واجھ ھذا البرنامج الطموح الكثیر من
ما افرزتھ من سلبیات تمثلت في التكلفة وتبني اسلوب الصدمات إلي اللجوء إلي مما دفع السلطة الحاكمة 

. اإلجتماعیة الباھظة التي تحملتھا الشرائح الضعیفة في المجتمع 

 م٢٠٠٢ – ١٩٩٢ اإلستراتیجیة القومیة الشاملة.٣٣.٤
إنعقاد مؤتمر اإلستراتیجیة القومیة الشاملة إلي  م ١٩٩٣ – ٩٠أفضى تنفیذ البرنامج الثالثي لإلنقاذ اإلقتصادي 

صیغت على ضوئھا البرامج الثالثیة التي شھدتھا الفترة من إعالن سیاسة التحریر الشامل حیث وإصدار وثیقتھا و
.  م ٢٠٠٢حتى و – ١٩٩٢

 م بالطموح الكبیر في أھدافھ المرسومة ١٩٩٥ – ١٩٩٢رنامج األول لإلستراتیجیة القومیة الشاملة بتمیز الوقد 
مواطنین في إطار تحسین مستوى معیشة الوسیاستھ في اإلعتماد على الذات في تحقیق زیادة الدخل القومي و

تكثیف وتحقیق توازن إقتصادي بین الوالیات بالتركیز على الزراعة ونشر الملكیة الخاصة والحكم الالمركزي 
. الخدمیة ومواصلة بناء الھیاكل األساسیة والتوسع في التصنیع الزراعي وإستخراج البترول وعملیات إستكشاف 

 م أكثر واقعیة في تركیزھما على خفض ٢٠٠٢ – ١٩٩٩و م ١٩٩٨ – ١٩٩٦كان البرنامجان األخیران و
% ١٠إلي اإلقتصادي ووكما حدثت زیاده في معدالت النم% ١٠أقل من إلي معدالت التضخم حتى وصل معدلھ 

. في المتوسط 
 العالقات بین منھجیة التخطیط بقاتھ برؤیة واضحة المعالم ألھمیةنھا تمیزت عن ساأبدراسة ھذه البرامج اتضح 

.المبادرات الفردیة وحركة عوامل اإلنتاج والتحریر الكامل لقوى السوق ویري في إطار الحریة اإلقتصادیة التأش

لتي واجھت األداء اإلقتصاديالمشاكل ا.٣٣.٥
التكلفة والتوسع في نطاقھا بصورة غیر مسبوقة واستمرار الحرب األھلیة في الجنوب -١

. المادیة الضخمة التي نتجت عنھا والبشریة 
استمرار الضغوط الدولیة وار المساعدات اإلنمائیة الدولیة انحس-٢
التغیر في شروط األقراض الدولیة والتزامات خدمة ھذه الدیون وضغوط الدیون الخارجیة -٣

.التي اصبحت أكثر میالً للتمویل التجاري منھ للتمویل التنموي 
 التسعینات الخارجیة في النصف األول من عقدوتفاقم فجوتي الموارد الداخلیة -٤
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حراك وما تبعھ من ھجرات والتصحر من نقص في الغذاء واآلثار التي ترتبت على الجفاف -٥
. خارج البالد إلي والمدن وسكاني واسع نح

. اإلداریة وضعف قدراتھ المالیة والتكلفة العالیة إلنشاء الحكم اإلتحادي -٦
. التكلفة اإلجتماعیة الباھظة لسیاسات اإلصالح اإلقتصادي -٧

الموازنة العامة.٣٣.٦
 م ٢٠٠٤في عام % ٢١إلي ارتفعت نسبة إیرادات الحكومة المركزیة من الناتج المحلي  بصورة عامة-١

.  م ١٩٩٠ / ٨٩في عام  % ٨.١مقابل 
اصبحت عائدات البترول السوداني مورداً أساسیاً في تركیبة اإلیرادات العامة الذاتیة حیث إرتفعت نسبة -٢

. م ٢٠٠٤في العام  % ٤٩إلي  ١٩٩٩في عام  % ٥.٩یرادات العامة من مساھمتھا في إجمالي اإل
 م ٢٠٠٤في عام ٠ % ٢٢.٣حافظت نسبة اإلنفاق العام على معدالتھا في الناتج المحلي اإلجمالي بواقع -٣
 ٢إلي  ١٩٩٠/ ٨٩من الناتج المحلي في عام  % ٥إنخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من -٤

.   م٢٠٠٤عام % 

في مجال اإلنفاق العام.٣٣.٧
من الناتج اإلجمالي ووصل  % ١١م بلغ متوسطھا ١٩٩٦ – ١٩٨٩خالل الفترة  وسجل اإلنفاق العام معدالت نم

 م في المتوسط حیث ٢٠٠٣ م حتى عام ١٩٩٧من عام  % ٣٧.٨نما بنسبة و م ٢٠٠٤بنھایة  % ٢٣حوالي إلي 
% ٥٣وأعلى معدل نمو م ٢٠٠١في عام  % ١٩وعدل نمأعلى مو م ٢٠٠١في عام  % ١٩ وبلغ أدنى معدل نم

. عائدات البترول إلي یرجع ذلك اساساً و م ٢٠٠٠في عام 
اإلصالح اإلقتصادي في عقد وعملت الدولة في معالجة خفض اإلنفاق العام جراء سیاسات التحریر وقد 

-: التسعینات بإتباع الطرق التالیة 
. تقنین ذلك الدستور وت في إطار الحكم اإلتحادي تحویل بعض السلطات المالیة للوالیا-١
دعم منظمات وتقویة صندوق الزكاة وصندوق المعاشات والضمان اإلجتماعي وإنشاء صنادیق التكافل -٢

. الخالوى والطوعي والعمل الخیري 
.الغائھا الحقاً بعد تحسن اإلیرادات العامة وتخصیص بعض اإلیرادات ألغراض تمویل التنمیة -٣
. الذاتیة في توفیر الخدمات األساسیة و الجھود الشعبیة دعم-٤
. التدرج في زیادة الدعم اإلجتماعي مع زیادة اإلیرادات العامة -٥
في % ٧وبلغ التمویل األجنبي  % ٩٣إعتمد تمویل الموازنة العامة للدولة على الموارد الذاتیة بمتوسط -٦

الموازنة في بعض السنوات من الموارد المحلیة بنسبة  م وكما تم تمویل ٢٠٠٤ -١٩٩٠المتوسط خالل الفترة 
وبعد ذلك إنقالباً على الوضع بنھایة الثمانینات حیث اعتمدت الموازنة بنفس القدر على الدعم الخارجي  % ٩٩

. السلعي وعبر مبیعات العون الغذائي والمباشر 

اإلنفاق الجاري.٣٣.٨
الضمان وتوسیع مظلة الحمایة وإلجتماعي اإلنفاق على برامج الدعم اوزیادة المخصصات العمل -١

. الطوعي واإلجتماعي ورعایة العمل الخیري 
تقنین ذلك في الدستور وتحویل المزید من السلطات المالیة لھا وزیادة المخصصات المالیة للوالیات -٢
. في إتفاقیة السالم و
 % ١٥ م بین ٢٠٠٤ – ١٩٩٧تراوحت الزیادة في الحد األدنى إلجور العاملین بالدولة خالل الفترة -٣
 م ١٩٩٦ الف دینار في عام ١٤.٤سنویاً مع رفع الحد األدنى المحض من ضریبة الدخل الشخصي من  % ٢٧و

 م ١٩٩٨بذلك فإنھ یتجھ للزیادات المضطردة في المرتبات منذ عام و م ٢٠٠٤ الف دینار في عام ٢١٦إلي 
. ذ أكثر من عقدین من الزمان اصبحت الزیادة في األجور زیادة حقیقیة ألول مرة من

تركیز أسعار واستخدامھ لسد الفجوة الغذائیة وزیادة دعم المخزون اإلستراتیجي من الحبوب الغذائیة -٤
. الغذاء 

معالجة الدیون الداخلیة لتوفیر مزید من الموارد للقطاع الخاص حیث تمت المعالجة كلیاً بنھایة عام -٥
.  م ٢٠٠٤

. مؤشرات أدائھا ورفع كفاءة تشغیلھا والشركات الحكومیة ومة ضبط إنفاق الھیئات العا-٦
السندات والبیع بالتقسیط بواسطة صكوك اإلستثمارات والبوت (التوسع في نظم التمویل الحدیثة -٧

 . )الحكومیة
الشباب و م ٢٠٠٥ الف وظیفة داخل الخدمة في العام ١٣التوسع في برامج تشغیل الخریجین تم إنشاء -٨

التنمیة اإلجتماعیة في مجال األسر المنتجة ودعم مصرف اإلدخار ولخدمة العامة اإلتحادیة والوالئیة في مداخل ا
. إستیعاب المزید من العمالة وتحفیزه إلستثمار وتشجیع القطاع الخاص و
. الدعم المباشر وتوفیر المأوى لھم عبر صندوق دعم الطالب ومن طالب التعلیم العالي  كفالة المئات-٩

نفاق التنموياإل.٣٣.٩
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التنمیة وبنك اإلدخار والصنادیق الدوارة والضمان اإلجتماعي ودعم مشاركة صنادیق التكافل -١
الخریجین وتنشیط برامج توظیف الشباب والمنظمات الطوعیة في األنشطة الصغیرة المدرة للدخل واإلجتماعیة 

. المرأة و
. رعین توزیعھا مجاناً على صغار المزاوتوفیر البذور المحسنة -٢
ھناك الزیادة المقدرة في اإلستثمارات الدولیة المباشرة حیث وصل متوسطھا خالل األعوام الثالثة -٣

. حوالي ملیار دوالر إلي األخیرة 
 ، صناعة األدویة ،األنشطة المساعدة لھ وأھم القطاعات التي استقطبت ھذه اإلستثمارات نجد البترول -٤

. بدرجة أقل الزراعة و الخدمات اإلقتصادیة ،نقل  ال،الغذائیة والصناعات الھندسیة 

المصرفیةوالتمویلیة والسیاسة النقدیة .٣٣.١٠
التمویلیة بتنسیق كامل مع السیاسات اإلقتصادیة الكلیة األخرى وفق وظل بذلك السودان بصدد سیاستھ النقدیة 

-: برامج متوسطة المدى نتجت عنھا اإلیجابیات التالیة 
 ،أدنى مستویاتھا خالل العشر سنوات الماضیة إلي نة من النظام المصرفي انخفضت نسبة اإلستدا-١

. صكوك اإلستثمار وخاصة بعد دخول عائدات شھادات شھامة 
. الموازي و م بعد ردم الفجوة بین السعر الرسمي ١٩٩٨استقرار سعر العملة الوطنیة منذ دیسمبر -٢

ي البالد من العملة األجنبیةیاطتاح.٣٣.١١
حتى و م ١٩٨٩لى معدالت التضخم التي ارتفعت خالل الفترة من عام تمت السیطرة ع-١

 م نتیجة لإلنقسامات ٢٠٠٠رقم احادي منذ العام إلي ثالثة أرقام لتنخفض إلي النصف األول من التسعینات 
. النقدیة الصارمة التي تلت النصف الثاني من التسعینات والسیاسیة المالیة 

. مواصلة بناء سوق النقد األجنبي الموحد وتحریر معامالت النقد األجنبي -٢
تحریر أسعار الصادر بما في ذلك والوارد وإلغاء رخص الصادر وتحریر التجارة الخارجیة -٣

. سعر الصرف 
تطویر البنیة التحتیة التقنیة المصرفیة لتسھیل تسریع المعامالت داخل الجھاز المصرفي -٤
. ل سوفت في معظم المصارف تطور الوسائل التقنیة في نظام الدفع بإدخاو
توفیر تمویل واإلستثمار وإنشاء سوق الخرطوم لألوراق المالیة كآلیة ھامة لتشجیع اإلدخار -٥

. المساعدة في تسھیل عملیات الخصخصة وقلیل التكلفة 
 م بھدف تقدیم خدمة التأمین التكافلي ١٩٩٦إنشاء صندوق ضمان الودائع المصرفیة في عام -٦

. اإلسالمي 
تسویق الصكوك و م لتعمل في مجال إدارة ١٩٩٨اء شركة السودان للخدمات المالیة عام إنش-٧
. األوراق المالیة و
إعداد إستراتیجیة لمعالجة الدین في إطار وإنشاء وحدة الدین الخارجي بالبنك المركزي -٨

 .معاییر إلستدامة الدین الخارجي والمثقلة بالدیون ووضع اسس ومبادرة الدول الفقیرة 
.  م ٢٠٠٥إنشاء مؤسسة ضمان الصادر في عام -٩

قادرة والمؤسسات المالیة بھدف خلق كیانات مصرفیة قویة وإعادة ھیكلة الجھاز المصرفي -١٠
أصدرت منشوراً إلعادة ھیكلة الجھاز المصرفي و م ٢٠٠٠ذلك بإنشاء وحدة متخصصة في عام وعلى المنافسة 

 الدمج ،س األموال رفع رؤو: حددت البنوك الثالثة خیارات ھي 

العالقات اإلقتصادیة الدولیة.٣٣.١٢
 بعد أن اوقفت )البنك الدوليوصندوق النقد الدولي (تم تطبیع العالقات مع مؤسسات التمویل الدولیة -١

.  م ١٩٨٤نشاطھا التمویلي منذ العام 
ساھماتھا في المؤسسات المالیة العربیة نشاطھا في البالد حیث كانت أكبر مودت الصنادیق العربیة وعا-٢

.  ملیون دوالر ٦٥٠تمویل سد مروي بمبلغ 

اإلستثمار في السودانوالسیاسات اإلقتصادیة .٣٣.١٣
كما أعطى القانون و م لیصبح مبسطاً لإلجراءات المعتمدة ٢٠٠٣جرت آخر مراجعة لقانون اإلستثمار في عام 

یالحظ تمركز و. الصغیرة ویجیة كذلك المشروعات اإلستراتوتوجیھ اإلستثمار للمناطق األقل نمواً  أفضلیة
النیل األزرق مع حرمان األطراف من خدماتھا علماً و الجزیرة ،الخرطوم والمصارف في والیات وسط السودان 

ھذه الصادرات تشمل الصمغ العربي (أن معظم صادرات السودان من المواد األولیة مصدرھا الوالیات الطرفیة 
. ھي التي تجلب العمالت الحرة و ) الجلود، السمسم ، الذھب ،ي  الفول السودان، الزیوت ، الحبوب ،

أثر السیاسات الكلیة على عدالة التوزیع.٣٤

یة المترتبة على اتفاقیة السالماآلثار اإلقتصاد.٣٤.١
 م بنیروبي تطرح مجموعة متشابكة من القضایا ٢٠٠٥إتفاقیة السالم السودانیة التي وقعت في التاسع من ینایر 
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الثقافیة المختلفة بما لھا من والسیاسیة واإلجتماعیة ویما التحدیات التي تحیط بالتنمیة اإلقتصادیة الوطنیة ال س
الفھم العمیق السلیم إلستكشاف مواطن ودولیة مما یتطلب قدراً عالیاً من اإلدراك وإقلیمیة وقطریة وأبعاد محلیة 

مثل إلي الوصول واستقرار الدولة إلي  یؤدي الفرص التي یمكن استثمارھا من أجل سالم دائموالضعف والقوة 
ھذا السالم الدائم یتطلب األمر صیاغة رؤى متكاملة منسجمة في عناصرھا لوضع ذات أھداف محددة تأخذ في 

. اإلعتبار أولویة وحدة النسیج اإلجتماعي بكل فئاتھ الذي أساسھ إعادة بناء الثقة بین كافة أبناء الشعب السوداني 
عدالة والثروة واإلدارة التي تساعد على تنمیة الموارد و السالم تتطلب إعادة ھیكلة نظام الحكم عملیة تحقیق

اإلتفاق النھائي نظاماً فیدرالیاً ولقد أقرت بروتوكوالت السالم و. العوز وتوزیع عائداتھا إلزالة مظاھر الفقر 
القضائیة والتشریعیة والدستوریة و السیاسیة اإلدارةودیمقراطیاً بھ درجة عالیة من التعقید في مستویات الحكم 

الوالیات واألقالیم وإنشاء المفوضیات بین المركز والرقابیة واألمنیة و

المالیة المتوقعةوالتحدیات اإلقتصادیة .٣٤.٢
ھناك مجموعة من التحدیات المتوقعة والتي تواجھ السودان الموحد خالل األعوام المقبلة والتي یمكن أن نعدد 

:آلتي بعضھا كا
المحاسبة بین والقائمة على اإلتفاقیة  المرونةودرجة اإلنسجام ومدى توافق ھذه الترتیبات مع میزان العدالة : أوالً 

الھیاكل المتعددة اذ ان ھذه الھیاكل الجدیدة لنظام الحكم تتطلب موارد مالیة ضخمة تشكل ضغوطاً على الموازنة 
. العامة 
إلیجاد معالجات للقضایا بین المحلیات والوالیات والثروة بین المركز وادل للسلطة مراعاة التوزیع الع: ثانیاً 

. إلخ ...  الخدمات األساسیة – فرص العمل – المعیشة –األساسیة للسكان 
لي مما لمحلي اإلجمااقدرة اإلقتصاد الوطني على توفیر موارد إضافیة من الناتج والبد من الوضع المالي : ثالثاً 

یولد مزیداً من اإلیرادات الذاتیة وكما یجب التحوط من صعوبة توفیرموارد مالیة من مصادر خارجیة في إطار 
الدولیة واإلقلیمیة واألوضاع السیاسیة وعون المانحین ألنھا غیر مضمونة اإلنسیاب في ظل الظروف 

. غیر المستقرة والمضطربة 
طات مالیة أوسع للوالیات تستوجب مراجعة الترتیبات المالیة المتعلقة منحت بروتوكوالت السالم سل: رابعاً 
زیادة قدرتھا والدعم التنموي وبالقدر الذي یحفزھا لتنمیة مواردھا الذاتیة ونسب توزیع الدعم الجاري وبأسس 

اإلجتماعیة وقدرتھا على التكیف مع األوضاع الجدیدة مما یساعد على تضییق الفوارق اإلقتصادیة واإلستیعابیة 
حتى ال تتضرر تلك المناطق التي تعاني و )إلخ... اإلدارات والمحلیات (المستویات اإلداریة الدنیا وبین الوالیات 

التي دمرتھا عوامل الجفاف وخاصة المناطق المتأثرة بالحرب والتنمیة ووأصالً من فوارق كبیرة في معدالت النم
. ر بكبصورة أتنمیتھا حتى ال تتخلف لموارد  ي لھذه المناطق بإعطائھا دفعاتمراعاة التمییز اإلیجابوالتصحر و

ھي المركز حكومة الجنوب والبد من العمل على إیجاد تنسیق جید بین مستویات الحكم المختلفة : خامساً 
اإلقتصادیة والمالیة و النقدیة فیما یتعلق باستقرار السیاساتو .المحلیات والوالیات الشمالیة والوالیات الجنوبیة و

قوانین بموجب الصالحیات الدستوریة التي قد ونخص بالذكر ھنا تحدیداً فرض ضرائب ورسوم جدیدة والكلیة 
. القوانین الوالئیة وما یصاحبھا من تضارب في اإلختصاصات والدساتیر وتنشأ بفعل الدستور اإلتحادي 

الثروة بمیزان العدالة على جمیع السكان یستوجب توفیر رؤى واضحة و إن تحقیق أھداف توزیع الموارد: سادساً 
خطط عمل واقعیة تلبي حاجات السكان في المدي واستراتیجیة متفق علیھا من جمیع األطراف تنبثق منھا برامج و

. الطویل والمتوسط والقصیر 

توزیع الثروة القومیةدور القطاع الخاص في خلق و.٣٥
لثروة بأي كیفیة وعلى أي درجة البد ان یسبقھ الحدیث عن انتاج الثروة ابتداًء ثم توسیعھا ان الحدیث عن تقسیم ا

وانتاج الثروة و توسیعھا بھذا المفھوم لیس لھ مدخل إال العنصر البشري الراغب في األداء . و زیادة عطائھا أبداً 
 ثقافة المجتمع طموح الشخصي الذيالقادر علیھ في ذات الوقت مع مالحظة ان الرغبة في األداي یحركھا ال

اما القدرة على األداء فتتوسد المھارات الخاصة الفكریة منھا و المكتسبة و اكتساب مھارات األداء .  الشامل
. مدخلھ التعلیم و التدریب المستمر 

احة و توزیعاً كعملیة تنظیمیة لنشاط العنصر البشري في ھذا المجال و مراعاة لطبیعة القدرات واإلمكانات المتو
ثاني النھما بالقطاع العام أو الحكومي ولألدوار تم تقسیم ھذا النشاط الى محورین اصطلح على تسمیة األكبر م

وتبادل األدوار وتداخلھا بین القطاعین أمر تحكمھ المعطیات العملیة و الى حد ما بالقطاع الخاص أو العائلي 
. التوجھات السیاسیة لكل بلد 

لقبول اآلن و بعد انحسار المد الماركسي ان یتولى القطاع العام كل ما یدخل في مفھوم البنیة األساسیة والذي یجد ا
لإلقتصاد القومي بكل مفرداتھا وأن یتولى القطاع الخاص كل ما یدخل في انتاج السلع و الخدمات التي تشبع 

. الحاجات اإلنسانیة بصورة مباشرة 
ن ان الثروة الحقیقیة ألي مجتمع انما ھي السلع و الخدمات المنتجة أو المتولده من وتأسیساً على ما ھو مسلم بھ م

ن النقود على اھمیتھا ال ، ذلك ألخالل الحركة المنظمة و الجادة داخل الھیكل اإلقتصادي لھذا البلد و لیست النقود 
. تعدو ان تكون وسیلة من وسائل انتاج الثروة 
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منتج المباشر للسلع و الخدمات ومن ثم الثروة بمفھومھا الحقیقي یصبح اإلھتمام بھ اذا كان القطاع الخاص ھو ال
اھتماماً مزدوجاً أي من جھة انتاج الثروة ومن جھة توزیعھا بإستھالكھا في نفس الوقت اذا كان مفھوم القطاع 

 فى ذات الوقت الخاص متسع لیشمل الحرف البسیطة والتجزئیة والمؤسسات والشركات المتوسطة والعمالقة
من اداء دوره فى انتاج وتوزیع الثر وة  ما ھى المداخل العملیة والمتطلبات االساسیة التى تمكنھو ن فالسؤال اآل

ن نؤكد قبل الدخول فى توصیات فعلیة ان أزم القد یكون من ال اتفاقیات السالم ؟ االستقرار المؤمل بعد فى فترة
یحتاج الى اعادة تاھیل بل تاسیس جدید وفق خطة قومیة تاخذ فى االعتبار القطاع الخاص السودانى القائم االن 

.العدید من المدخالت المحوریة 
 من تقدیم مقترحات وتوصیات ذات طبیعة عملیة قابلة للتطبیق من شانھا التاسیس لقاعدة ال بد وتحقیقا للغرض

: كاآلتى  تأتيانطالق ثابتة ودائمة ومرنة 

 المستثمرین و السلطة العلیا خلق عالقات ودیة بین.٣٥.١
وذلك من خالل تنظیم لقاءات دوریة مباشرة بین المستثمرین بكافة مستویاتھم والسید رئیس الجمھوریة ووزراء 

بلغة حدثھم فیھ الرئیس بصورة مباشرة والقطاع االقتصادي و قطاع الخدمات في ساحة القصر الجمھوري ی
یحدثونھ ھم في المقابل عن مباداراتھم طة وتھ المستقبلیة متأن بالخریمبسطھ عن ھموم الوطن الماثلة و تطلعا

الفردیة أو المشتركة وعن المعوقات التي یواجھونھا قانونیاً أو مالیاًُ◌ أو إجراءیاً ثم یصدر توجیھ السید الرئیس 
مام الرئیس في اإلجتماع لكافة الجھات المعنیة لتتحمل كل جھة ما یلیھا على ان تبسط النتائج اإلجابیة و السلبیة أ

.القادم إلستمرار الدورة 
الثقافیة یتأثرون بالحدیث الودي و یأنفون ة وھل السودان بكافة تكویناتھم العرقیأن أوالفلسفة وراء ھذه الفكرة 

مرین  اإللفة بین المستثن ھذه اللقاءات تخلق نوعاً منأغایة األنفة ان ینسب الیھم تقصیر في مثل ھذه المناسبات ثم 
. ن تعد من صور المنافسة القاتلة التي نشاھد آثارھا ھذه األیام أتقلل من ثم انفسھم و

اص في صنع القرارات اإلقتصادیةإشراك القطاع الخ.٣٥.٢
والبرمجیة  لقد اصبح من التوصیات المقررة ضرورة مشاركة القطاع الخاص في آایات الدلة المختلفة التخطیطیة

. وثق أكون شریكاً في القرارات المؤثرة بحیث تكون درایتھ بھا اكبر و التزامھ بھا التنفیذیة وذلك بھدف ان ی
وبحسب التجربة فإن القرارات الفوقیة مھما كانت دواعیھا تربك األداء اإلقتصادي حتى یصبح من العسیر إعادة 

.األمر على ما كانت علیھ فضالً عن تطویره 

لخاصاع ااصدار خریطة استثماریة وتسویقھا للقط.٣٥.٣
كل المحافل المتعلقة باإلستثمار ضرورة وجود خریطة استثماریة قومیة  من التوصیات التي اصبحت مكررة في

موجھة لإلستثمار تحدد فیھا مجاالت اإلستثمار المطلوبة وأحجام المشروعات المرغوبة مع ترتیب األولویات 
لمشروع وأولویتھ كأن یرتبط المشروع بإستغالل بدقة على ان تعبر اإلعفاءات واإلمتیازات عن درجة اھمیة ا

لى ذلك على إموارد محلیة صعبة الستغالل أو توطین صناعات في أقالیم فقیرة أو استخدام تكنلوجیا متطورة وما 
، المحتملین على كافة المستثمرین الموجودین ون تعمم الخریطة بعد فترة زمنیة مناسبة وأن تجدد معلومات ھذه أ

. في اإلجتماع الدوري للسید الرئیس مع المستثمرین المعلومات المتوفرة ن تراجع نھم واألجانب وأالمحلیین م

 تأھیل قدرات و تعمیق خبرات القطاع الخاص.٣٥.٤
 ھذا ،من معوقات النشاط اإلقتصادي الفاعل للقطاع الخاص السوداني ضعف القدرات و نقص و تخلف الخبرات 

. ھلة ذارع فیھ خطى التطور و التجدید بصورة مامر في غایة الخطورة في زمن تتس
ومعالجة ھذه الثغرة ال تتم إال من خالل إنشاء و توسیع و تطویر مراكز التدریب على المستوى القومي و في كل 

. المجاالت وبخاصة الجانب اإلداري منھا 
 استثماري بالحصول على ولتأكید اإلستفاده من ھذه المراكز یمكن ربط الترخیص األولي لممارسة أي نشاط

 بل یمكن ربط تجدید الترخیص للعمل أو ،شھادة من ھذه المراكز أو ما یعادلھ و ذلك بحسب المجال المستھدف 
.التوسع فیھ بالحصول على دورات متقدمة في ھذه المراكز

ربط مؤسسات القطاع الخاص بمراكز البحوث.٣٥.٥
العلمي بمفھومھ الشامل ھو المدخل الوحید للنشاط اإلقتصادي لقد اصبح من المسلمات فكراً وواقعاً ان البحث 

المستمر و ھذا ما یفسر التوسع و التنوع في مراكز البحث العلمي في العالم المتقدم بل ان الراعي األكبر لھذه 
المراكز ھو القطاع الخاص بكافة درجاتھ 

عالیة ذلك ان مراكز األبحاث ھي المحض الربط بین القطاع الخاص السوداني ومراكز البحوث یحقق اھدافاً 
الذي تتوالد و تتكاثر فیھ اإلبتكارات و األفكار والقطاع الخاص ھو القادر والمستفید في ذات الوقت من تحویل 

ھذه اإلبتكارات الى منتجات تشبع حاجات المجتمع و تزید من ثرواتھ 
ما یترتب علیھ من حجم الملكیة الفكریة و ن یزیدوھذا الربط یحقق من فھم أھداف اخرى في غایة األھمیة ذلك ا

المالحظ اآلن ان كثیر من األفكار اإلبداعیة التي یتم انتاجھا في السودان ال تجد من خلق وتوطین التكنلوجیا و
ن تتسرب ھذه اإلبتكارات للخارج بتسرب مدعیھا ھو أالھاجس األكبر . طریق للتحویل الى سلعة أو خدمة ممیزة 

.صولھا أو سرقة ا
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اإلھتمام بصغار المستثمرین.٣٥.٦
ن  وبخاصة المستثمری،توزیع الثروة لمستثمرین مدخالً اساسیاً لخلق ویعتبر اإلھتمام الدائم و المرشد بصغار ا

 أوسع وقد تتمثل. خدمات تستوعب التوسع المتوقع في الطلب المحلي والعالمي الذین تتولد عن نشاطھم سوقاٌ و
-: في  مامسرع مداخل ھذا االھتوأ
١-ϖϴδѧϨΗϭ�ΔѧϴϤϠϋ�ΓέϮμ ѧΑ�ϦϳήϤΜΘδѧϤϟ�˯ϻΆϫ�ΩϮϬΟ�ϢϴψϨΗ��ΎѧϤϴϓϭ�ϢϬϨѧϴΑ�ΎѧϤϴϓ�ΔѧϴΟΎΘϧϹ�ΕΎѧϗϼόϟ

بین الجھات األخرى ذات الصلة 
٢-�˱ΎѧϤϛϭ�˱ΎѧϋϮϧ�ΔѧΣΎΘϣ�Βμ ѧΗ�ΓήϘΘδѧϣ�ΕΎδγΆϣ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΝΎΘϧϹ�ΕϼΧΪϣ�ήϴϓϮΗ و�˱Ύѧϔϴϛ�ϭήόѧγ ًوأ 

.زماناً 
٣-ϲΟέΎѧѧΨϟ�ϖϳϮδѧѧΘϟ�ΔѧѧϴϠϤϋ�ϞϴϬδѧѧΗ�Ϧѧѧϣ�ϢϬΗΎѧѧΠΘϨϤϟ�ϭ�ΕΎѧѧϴϗΎϔΗϹ�ϝϼѧѧΧ�ΔϳΩΎμ ѧѧΘϗϹ�ΕΎѧѧϴϘΤϠϤϟ

�ΎϨΗέΎϔδѧѧϟϭν ήѧѧϐϟ�άѧѧϬϟ�β ѧѧγΆΗ�ΔѧѧϗϼϤϋ�ϖϳϮδѧѧΗ�ΕΎϛήѧѧη�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ��Ϧѧѧϣ�˱ΎΒѧѧγΎϨϣ�˱˯ΰѧѧΟ�ϢѧѧϬϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΔѧѧϴϧΎϜϣ·�ϊ ѧѧϣ
أسھمھا محافظة على حقوقھم 

٤-ѧѧγ�˯Ϯѧѧγ�ϱΩΎѧѧϔΘϟ�ΕέΎϤΜΘѧѧγϹ�ϩάѧѧϫ�ΕΎѧѧΠΘϨϣ�ΓΩϮѧѧΟ�ΔѧѧΒϗήϤϟ�ΔѧѧΌϴϫ�ϖѧѧϠΧΩέϮѧѧϤϟ�ϡΪΨΘ��ΔѧѧϴϣϮϘϟ
. بأسعار تنافسیة  وحقوق المستھلكین في سلع ممتازةلضمان المتاحة دون 

٥-ΎϋϭήθѧѧϤϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϦϴϠϣΎѧѧόϟ�ϝΎѧѧΧΩϭ�ΔѧѧϴϨϴϣ́Θϟ�ΕΎδѧѧγΆϤϟ�ΔѧѧϠψϣ�ΖѧѧΤΗ�ΕΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ΎϬϟΎϜѧѧη΄Α�
.ضماناً الستقرارھم ومن ثم تطویر قدراتھم 

وتطویر مؤسسات التمویل المحلیةھیكلة .٣٥.٧
Η�ΔѧѧϴϠϳϮϤΘϟ�ΕΎδѧѧγΆϤϟ�έϮμ ѧѧϗ�Ϧѧѧϣ�ΪϋΎμ ѧѧΘΗ�ϯ ϮϜθѧѧϟ�ϝΰѧѧΗ�ϻ�ϦϳήϤΜΘδѧѧϤϟ�έΎϐѧѧλ �Δѧѧλ ΎΨΑ�ϭ�ι ΎѧѧΨϟ�ωΎѧѧτϘϟ�ϩΎѧѧΠ

�ήϳϮѧτ Η�ϭ�ήθѧϧ�ϭ�ΔѧϴϨρϮϟ�ϑ έΎμ ѧϤϟ�ϊ ѧΩϭ�ϝϮѧϣ�α ϭ̈́ έ�ΓΩΎѧϳί �ϭ�ΔѧϳέΎΧΩϹ�ϦϴϋϮѧϤϟ�ΔѧϴϤϨΗ�ϡί ϼѧϟ�Ϧѧϣ�ϥϮϜϴϓ
�έΎϤΜΘѧγϹ�ϖϳΩΎϨѧλ �ϭ�φϓΎΤϣ���ϯ Ϊѧϟ�ϦϳήϤΜΘδѧϤϟ�έΎϐѧλ �ϥΎϤπ ѧϟ�ΔѧϴϣϮϜΣ�ΔѧΌϴϫ�ΩϮѧΟϭ�Γέϭήѧο �ϚѧϟΫ�ϰѧϟ�ϑ Ύπ ѧϳ

ماعیةالمصارف مع تعزیز الصیرفة اإلجت
�ΕΎδѧѧγΆϤϟ�ϊ ѧϣ�ΎѧϬΗϼϣΎόϣ�ϞϴϬδѧѧΗϭ�ΔѧϴϣϮϘϟ�ΕΎδѧγΆϤϟ�ϥΎϤπ ѧϟ�ΔѧѧϴϣϮϜΣ�ΔѧΌϴϫ�˯Ύθѧϧ·�ϱέϭήπ ѧѧϟ�Ϧѧϣ�Βѧλ �Ϊѧϗ�ϭ

�˱ϼΧΪѧϣ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳϭ�ι Ϯμ ѧΨϟ�ϪΟϭ�ϰϠϋ�ΔϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪϟ�ϲϓ�Δλ ΎΨϟ�ΔϴϠϳϮϤΘϟ�ϝϭήѧΘΒϟ�ΪѧϮϋ�Ϧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧγϺϟ�
.الذھب لتكون رصیداً للضمان و

مةیع قیام شركات المساھمة العاتشج.٣٥.٨
�έΎϤΜΘѧѧγϹ�ΕΎϛήѧѧη�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϥϵ�ϢΘѧѧΗ�ϥΩϮδѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ι ΎѧѧΨϟ�ωΎѧѧτϘϟ�ΔѧѧϛήΣ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΒϛϷ�˯ΰѧѧΠϟ�ϥ�φѧѧΣϼϤϟ�Ϧѧѧϣ

�ΔϴϠΎόϟ�ΕΎϛήθϟ���ΩΎμ ѧΘϗϺϟ�ΔϴδѧϓΎϨΘϟ�ϑ ΪѧϫϷ�ϖѧϴϘΤΗ�ϲѧϓ�ΎѧϬϴϠϋ�ΩΎѧϤΘϋϹ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�Ϫѧϧ�ϻ·�ΔѧϤϬϣ�ΖѧϧΎϛ�ϥ·�ϲϫϭ
�Γήϴμ ϗ�ΎϫέΎϤϋ�ϥϷ�ϚϟΫ�ϭ�ΔϨϫήϟ�ϑ ϭήψϟ�ϲϓ�ϲϧΩϮδϟ�ϲϣϮϘϟ�ϩΩϭΪѧΤϣ�ΎϬΗέΪѧϗ�ϭ�Δϔϴόѧο �ΎϬϟϮϣ�α ϭ̈́ έ�ϭ��

�ΎϬρΎθѧϧ�ϢѧΛ�Ϧѧϣϭ�ΎϬϟΎϤѧγέ�ΓΩΎѧϳί �ϰѧϠϋ�ΓέΩΎѧϗ�ΎѧϬϧϷ�ϚѧϟΫ�ΔѧϣΎόϟ�ΔϤϫΎδѧϤϟ�ΕΎϛήѧη�˯Ύθѧϧ·�ϲѧϓ�ϊ γϮΘϟ�Ϯϫ�ϞϳΪΒϟ�ϭ
�Ρήτ ϟΪϳΪΟ�ϢϬγΓ�έΎϤΜΘѧγϹ�ϰѧϠϋ�ΓέΩΎѧϗ�ΎѧϬϧ�ϢѧΛ�ΓΰѧϴϤΘϣ�ήѧλ ΎϨϋ�ϊ ѧϣ�ΪѧϗΎόΘϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΎϬΩ�ήϳϮτ Η�ϰϠϋ�ΓέΩΎϗϭ�
. ركة تداول األسھم األمر الذي یمكنھا من الدخول في المشاریع المعمرة تتأثر بح ألنھا ال

�ΔѧϤϴϗ�ϞѧόΟ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϜϠϤϟ�ΓΪϋΎϗ�ϊ ϴγϮΗ�ϰϠϋ�έΪϗϷ�ΎϬϧ�ΓϭήΜϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ωϮο Ϯϣ�ϲϓ�ΕΎϛήθϟ�ϩάϬϟ�ϢϫϷ�ΓΰϴϤϟ
. اسھمھا في متناول الجمیع 

ϤΠϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϭ�ΔϟϭΪϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΔΒϗήϤϟ�ϊ π ΨΗ�ΕΎϛήθϟ�ϩάϫ�ϥ�ΚϴΣϭ�ϥΈѧϓ�ΓέΩϹ�β ѧϠΠϣ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣϭ�ΔѧϴϣϮϤόϟ�Δѧϴό
إتساق حركتھا مع حاجة اإلقتصاد القومي تطورھا وذلك یوفر قدراً من اإلطمئنان ألدائھا بل و

�ϕΎѧτ ϧ�ϊ ѧγϭ�ϰѧϠϋ�ϢϬѧγϷ�ϲѧϓ�έΎϤΜΘѧγϹ�ΔѧϓΎϘΛ�ήθѧϨϟ�ΔѧϴϣϮϗ�ΔѧϠϤΣ�ΪϳήΠΗ�Ϧϣ�˱Ύϣΰϟ�Βμ ϳ�ϖΑΎδϟ�ϪΟϮΘϟΎΑ�ΡΎΠϨϟϭ
. دعم الشركات القائمة الجدیدة ولتسریع بإنشاء الشركات للتسھیل وا

ة ثقافة التأمین و توسیع مواعینھإشاع.٣٥.٩
�Ϧϣ�ΪΑϻ�ϡΎϤΘϫϹ�ΓΩΎϳί�ϲδγΆϤϟ�ΎϳΎπ ѧϘϟ�ΔѧϓΎϛ�ΔѧϣΪΧ�ϰѧϠϋ�ΓέΩΎѧϗ�Βμ ѧΗ�ΚѧϴΤΑ�ϪΘϠψϣ�ϊϴγϮΗϭ�Ϧϴϣ́Θϟ�ϕϮγ�˯ΎϨΒΑ

ϱΩΎμ ΘϗϹ�ρΎθϨϟ�Ϧϋ�ΓΪϟϮΘϤϟ��άϫϭ�ΞΘϨϤϟ�Ϧϴϣ́ѧΘϟ�ΔѧϓΎϘΛ�ϖϴϤόΘϟ�ΔϴϣϮϗ�ΔϠϤΣ�ϰϟ�ΝΎΘΤϳ�ήϣ�ϰѧϟ�Ϟμ ѧΘϟ�ϲϧϭΎѧόΘϟ
. أصغر المستثمرین في كل المجاالت وأبعد األماكن 

ΎϬΗϼΧΪѧϤΑ�Ϧϴϣ́ѧѧΘϟ�ΓΩΎѧѧϣ�β ϳέΪѧѧΘΑ�ΕΎѧѧόϣΎΠϟ�ϪѧϴΟϮΗ�ϦѧѧϜϤϳ�ϝΎѧѧΤϟ�ϊ ѧѧϗϭ�Ϧѧϣϭ��κ μ ѧѧΨΘϟ�ΕΫ�ΕΎѧѧϴϠϜϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ
�ϱΩΎμ ѧѧΘϗϹ�ρΎθѧѧϨϟΎΑ�Ϟμ ѧѧΘϤϟˬ�ΩΎμ ѧѧΘϗ�–�ΓέΎѧѧΠΗ�–�ϥϮϧΎѧѧϗ�–ωΎѧѧϤΘΟ���ΎѧѧϬϴϟ·�Ύѧѧϣϭ���ϲѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�άѧѧϫέϭΩ�ΪѧѧϘϋ�Ε

ϱέΎϤΜΘγϹ�ϝΎΠϤϟ�ϲϓ�ϦϴϠϣΎόϠϟ�ϪΟϮΗ�ΔϴδϳέΪΗ�ϭ�ϢϴϟΎѧϗϷ�ϦϴѧΑ�ΎѧϬϠϘϨΗ�ϦϜϤϳϭ�ϡϮѧγήΑ�ϭ�Ϧϴϣ́ѧΘϟ�ωΎѧτ ϗ�Ϧѧϣ�ϝϮѧϤΗ�ϥ
. مناسبة 

لجبایاتتقنین الرسوم و محاصرة ا.٣٥.١٠
ΎϫΩΩήϳ�ϲΘϟ�ϯ ϭΎϜθϟ�Ϧϣ��ϰѧϟ�ϥΎѧϴΣϷ�Ϧѧϣ�ήѧϴΜϛ�ϲѧϓ�Ϫѧϴϓ�ώϟΎѧΒϣ�ϞϜθѧΑ�ΕΎϣΪѧΨϟ�ϡϮѧγέ�ωΎϔΗέ·�ϦϳήϤΜΘδϤϟ�έΎϐλ

Ϯλ �ΩΪόΗ�ΐ ϧΎΟ�ϲΟΎѧΘϧϹ�ϞѧϜϴϬϟ�ϊϴѧγϮΗ�Δѧλ ήϓ�ϖϴπ ѧϳ�ϥ�Ϫϧ́η�Ϧϣ�ήϣ�άϫϭ�ΕΎϴϠΤϤϟϭ�ΕΎϳϻϮϟ�ϲϓ�ΕΎϳΎΒΠϟ�έ
Γήϴϐμ ѧϟ�ΕΎδѧγΆϤϟ�ΔϜΒѧη�ϚѧγΎϤΗ�ϭ�ϢϏΎϨΗ�ϭ�ϊ γϮΘΑ�˱ΎϤΩ�ϥϮϫήϣ�ϊ γϮΘϟ�ϥ�ϚϟΫ�ϊ ϤΘΠϤϠϟ��ΔѧϳΎϬϨϟ�ϲѧϓ�ϡΪѧΨΗ�ϲѧΘϟ

ΔѧѧϴϟϭϷ�ΝΎѧѧΘϧϹ�ΕϼΧΪѧѧϤΑ�ΎϫΪѧѧϓέ�ϭ�ΎѧѧϬΗΎΠΘϨϣ�ϊ ѧѧϳί ϮΘΑ�ΓήѧѧϴΒϜϟ�ΕΎδѧѧγΆϤϟ�ϴѧѧγϮϟ�ϭ�ΓήϫΎѧѧϤϟ�ΔѧѧϟΎϤόϟΎΑ�Ϛϟάѧѧϛ�ϭ�Δτ
�ΔѧѧϔϠϜΗ�ϲѧѧϓ�ήѧѧψϨϟ�ΓΩΎѧѧϋ·�ΐ ѧѧΠϳ�ΔѧѧϴϟΎϋ�ΕϻΪѧѧόϤΑ�ΕΎѧѧΠΘϨϤϟ�ϖϓΪѧѧΗ�ϭ�ϲΟΎѧѧΘϧϹ�ϞѧѧϜϴϬϟ�ϲѧѧϓ�ήϤΘδѧѧϤϟ�ϊ ѧѧγϮΘϟ�ϥΎϤπ ѧѧϟ
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ѧϤϟ�Δτ θѧϧϷ�ΔѧϓΎϜΑ�ΔϠμ ѧΘϤϟ�ΕΎϣΪΨϟϭ�ϕϮѧγ�ϢϴѧψϨΗ�ϭ�κ ϴΧήѧΗ�Ϧѧϣ�ΓήϤΘδΎѧϬϴϟ·�Ύѧϣϭ�ΔѧϣΎϋ�ΔΤѧλ��ήѧλ ΎΤΗ�ϥϭ
ولتكن البدایة وجود مداخل للتظلم سریعة الفصل  لمحلیات والوزاراتالوالیات وا  منظاھرة على كافة المستویات

.

الغرف المھنیةتشجیع تكوین اإلتحادات و.٣٥.١١
ϰѧϠϋ�ΔϴϋΎϨμ ϟϭ�ΔϳέΎΠΘϟ�ϑ ήϐϟϭ�ΔϴϨϬϤϟ�ΕΩΎΤΗϹ�ϊϴγϮΗ�ϭ�ϦϳϮϜΘϟ�ι ΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϊϴΠθΗ��ϲѧϤϴϠϗϹ�ϦϴϳϮΘδѧϤϟ

ائھم بالخارج و العالمي بقصد تبادل الخبرات و توسیع اإلتصاالت مع رصف
�ΓΩΎϔΘѧγϺϟ�ΔѧϴΒϨΟϷ�ΔϳέΎϤΜΘѧγϹ�ΕΎδγΆϤϟ�ϊϣ�ΔϛήΘθϤϟ�ΕΎϋϭήθϤϟ�ϦϳϮϜΘϟ�ι ΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϩΎΠΗ�ϞϴϬδΗϭ�ϪϴΟϮΗ

�ΔϬΟ�Ϧϣ�ΔϴϤϟΎόϟ�ϕϮγϷ�ϲϓ�ΎϫΩϮΟϭϭ�ΔϴΟϮϠϨϜΘϟ�ΎϬΗΰϴϬΠΗ�Ϧϣϭ�ΔϳΩΎμ ѧΘϗϹ�ΩέϮѧϤϠϟ�ήδѧϴϤϟ�ϝϼϐΘγϹΎΑ�ΎϬΗΩΎϓ·
.ولویة للسلع التي یمكن تصدیرھا لألسواق العالمیة أو بدیالً للواردات  على ان تكون األ،المتاحة في السودان 

اإلستراتیجیة المقترحة للتنمیة.٣٦

اإلستراتیجیةصر اعن.٣٦.١
التطورات إلي ھناك حاجات لنظرة قومیة واضحة یتم من خاللھا وضع اللبنات إلستراتیجیة واقعیة بالنظر 

ذه النظرة القومیة یمكن أن تتم في إطار السودان الموحد القائم على  فإن مثل ھ،اتفاقیة السالم الشاملة واألخیرة 
إن الرھان األساسي على كل السیاسات المستقبلیة یجب أن یكون في . صیغة عمیقة للحكم الفدرالي الالمركزي 
رن جعلت السودان ممزقاً خالل النصف قوالتي غذت النزاع األھلي وإعادة التوازن لعوامل البعد عن المركز 

. ما یقارب ذلك والماضي أ
إزالة وزیادة الثقة بین مواطنیھ وبذل الجھود لتشجیع التكامل بین مختلف اقالیم السودان ووضع السیاسات 

باإلضافة لذلك فان . تبنیھا بواسطة كافة عناصر المجتمع المدني واإلحساس بالتھمیش كما یجب اإلتفاق علیھا 
اتساع واقتصادھا أي كبر حجمھا وتمتد على خصائص البالد وجب أن تعكس اإلستراتیجیة الواقعیة للتنمیة ی

شبھ واراضیھا بالنسبة لحجم سكانھا حیث ان معظم أراضیھا خصبة لكنھا عرضة للظروف الطبیعیة الجافة 
 الطبیعة الریفیة الطاغیة على السكانكذلك یجب األخذ في الحسبان و. األمطار التي یصعب التنبؤ بھا والجافة 

الصحیة ومستویاتھم التعلیمیة والذین یعتبرون بشكل أساسي فقراء والمنتشرین على نطاق مساحتھ الشاسعة 
 ،مختلف األنواع األخرى من المعادن ویضاً غنیة بالموارد األخرى كالبترول ألكن البالد تعتبر و. منخفضة 
مواجھة ومتخلفة ومنھارة أو أةما غیر موجودلكن بنیاتھ األساسیة إوإلخ ...الحیاة البریة و األسماك ،الغابات 

. اإلمكانیات المتاحة والتي ال تمكنھا من التعامل مع مثل ھذه الموارد والمؤسسیة وبنقص في القدرات البشریة 
بصفة والریف وملحوظ في استراتیجیة السودان التنمویة نحواإلعتبارات المشار الیھا أعاله تتطلب تحول كبیر 

 في جھد متناسق لتحویل األساس الذي تقوم علیھ الزراعة المطریة )بمعناھا الواسع(ة التقلیدیة الزراعوخاصة نح
تلك التي تقوم على إلي الطابع المعیشي و تلك التي یغلب علیھا اإلنتاج ذعكالرعي م األنشطة المرتبطة بھاو

الرعاة وفي إنتاجیة صغار المزارعین ھذا یعتمد بشكل أساسي على الزیادة المستمرة و. اإلنتاج التجاري لألسواق 
المساعدة على دمجھم في اإلقتصاد النقدي أما احتیاجات األجزاء األخرى من ومن أجل تعزیز قوتھم الشرائیة 

لكن وفق وشبھ اآللیة فسوف یتم تقدیم الدعم المطلوب لھا وبصفة خاصة الزراعة المرویة وقطاع الزراعة 
بصیغة أكثر و. تخفیف الفقر بصفة خاصة وھا السابقة في اإلقتصاد بصفة عامة إستراتیجیة مختلفة تعكس متطلبات

خلق مزارع إلي تحدیداً فان التدخالت في القطاع الزراعي المروي ستركز على اإلصالح المؤسسي الذي یھدف 
اسع سیتم ذلك من خالل إصالح وو. یتمتع بحق الملكیة بدالً عن المزارع الذي یشارك في قسمة المحاصیل 

حریة إختیار المحاصیل بواسطة المزارعین ولألراضي یركز على كفالة حق الملكیة في إستخدام األراضي 
النقل والحلج (الخدمات األخرى وتوفیر المیاه ھذا مع . خلق جمعیات مستخدمي المیاه إلدارة المیاه نیابة عنھم و
أما دور القطاع العام . ان تغطیة كامل التكالیف تجارب لضمالیتم على أساس والذي یجب أن ) الخدمات الھندسیةو
یقتصر على إجراء البحوث لتوسیع قائمة المحاصیل التي تمكن المزارعین من ممارسة حریتھم في یجب أن ف

قد تم حالیاً تجربة ھذا النظام بمشروع و. اآلفات ومكافحة الحشرات وتوفیر خدمات اإلرشاد وإختیار محاصیلھم 
بعد ذلك لیغطي المشاریع المرویة األخرى داخل وة لتوسیعھ لیشمل كافة المناطق بالمشروع ھناك خطوالجزیرة 

 .القطاع العام 
یكون یجب أن الزراعة المطریة وبصورة مماثلة فإن الدور الرئیسي للقطاع العام في مناطق الزراعة شبھ اآللیة و

إستدامة البیئة وو ضمان نم،ستخدامات األراضي إنفاذ نظم ولوائح إ. في إصالح األراضي لضمان حقوق الملكیة 
أما . مكافحة اآلفات و توسیع دائرة الخیارات المتاحة من المحاصیل وتوفیر خدمات اإلرشاد ،في المدى الطویل 

الحال اآلن في المراكز الحضریة الرئیسیة والتي تتركز كما ھوالطاقات الفعلیة الحالیة للقطاع الخاص الصناعي 
أما . ما حولھ وتستفید من التنمیة في القطاع الریفي و من تلقاء نفسھا في الوقت المناسب لتدعم فسوف تتوجھ

 سوف یتم )الخ... اإلتصاالت و المیاه ، الطاقة ، النقل النھري ، الطرق ،السكك الحدیدیة (البنیات األساسیة 
. الوحدة وساس لعملیة السالم ربط أجزاء البالد ووضع األوحشدھا لدعم استراتیجیة التنمیة الشاملة 

نقل وعطاء جرعة قویة من الالمركزیة إالمجال الثاني المساوي في األھمیة في اإلستراتیجیة الشاملة سیكون ب
 ومن الضروري أن یتم ،.السلطة للوالیات بغرض التمكین السیاسي للمجتمعات المحلیة في كل انحاء البالد 
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لحصول على الموارد بعیداً عن المركز حتى یتالشى مع مرور الزمن امكانیة اوتحویل السلطة السیاسیة 
تقویة وحد بعید إلي القضاء على خطر النزاعات اإلقلیمیة . یتم بذلك إنقاذ عملیة السالم واإلحساس بالتھمیش 

اعیة بفعالیة  باإلضافة لذلك فإن الالمركزیة تعتبر ھامة للغایة لتقدیم الخدمات اإلجتم،اإلحساس باإلنتماء الوطني 
إن نقطة البدایة ھي النظام الفدرالي الحالي الموجود منذ منتصف . كفاءة من أجل اإلسراع بالتنمیة البشریة و

تطوره وإن الدروس المستفادة من تجربة العقد الماضي للنظام الحالي ستشكل نقطة البدایة لنموه . التسعینیات 
ومن الواضح أن مثل ھذه التنمیة . ورة أكبر بعیداً عن المركز اإللتزامات بصوحتى یتمكن من تحویل السلطات 

المدى الذي یتم من والتي یمكن ان تحد من السرعة والمؤسسیة الموجودة والمعوقات البشریة  ستأخذ في الحسبان
ولكن ذلك یقتضي إعداد خارطة طریق واضحة المعالم باإلستناد على قدرات بشریة . التمكین وخاللھ التحویل 

. اإللتزام الكامل من جانب المانحین ومفصلة لبناء القدرات مع الدعم ومؤسسیة قویة تقوم على برامج محددة و
من خالل عملیة تعمیق والموارد الالزمة لدعم مثل ھذه الالمركزیة مع مرور الزمن من المنظور أن تتوفر 

 في تحدید المعدالت الضریبیة( أكبر للمحلیات الفدرالیة المالیة حیث یكون قد تم تحویل السلطة الضرائبیة بصورة
تعزیز القدرات المؤسسیة وبأخذ الدروس المستفادة من تجربة النظام الحالي في الحسبان وتحصیلھا إلي باإلضافة 

. قسمة الموارد القومیة ومن أمكانیة الحصول على العون الخارجي و )على المستویات المحلیة
تقدیم الخدمات وعن طریق التنمیة الریفیة و العنصرین إلستراتیجیة التنمیة أي النمإستدامة ھذینوومن أجل نجاح 

اإلدارة الرشیدة تعتبر من األمور والحكم وبناء القدرات و فإن خلق المؤسسات المناسبة ،من خالل الالمركزیة 
ادرة حالیاً على المحلیات غیر قوبصفة خاصة على مستوى الوالیات و ولكن المؤسسات الموجوده ،الحاسمة 

. القیام بالمھام الضخمة للنظام الالمركزي 
اإلصالح المؤسسي المحور الرئیسي إلستراتیجیة التنمیة المقترحة وبناء القدرات یكون ن یجب أوبناء علي ذلك 

بصفة خاصة تعزیز وھذا یعني والبشریة وموجھ لبناء القدرات المؤسسیة وكما یجب أن یتم إعداد برنامج محدد 
اإلشراف على األمور المالیة عندما یتم التحویل التدریجي وإمكانیات المؤسسات التي تقوم بمھمة المراقبة 

عدد وتطویر إلي الرقابة على الموازنة فإنھا تحتاج ولسلطات إدارة الموارد بعیداً عن المركز أما أنظمة المحاسبة 
.  كانت في السابق محتكرة بواسطة المركز كافي من الموارد البشریة المدربة للقیام بالوظائف التي

اإلدارة الرشیدة على الرغم من أھمیة وضعھا في سیاق التنمیة اإلقتصادیة فإنھا تتخذ ومن جانب آخر فإن الحكم و
إصالح وإن إنشاء المؤسسات الجدیدة . بعداً إضافیاً للسودان في أنھا تعتبر عنصراً ھاماً إلستدامة عملیة السالم 

في ھذا الصدد فإن المبادرات التالیة تعتبر والمؤسسات القائمة یشكل جزءاً مكمالً لإلستراتیجیة الشاملة تقویة و
. ذات أھمیة خاصة 

أھم القضایا التي یجب أن تصوب نحوھا وھي أعاله یمكن ان نلخص في النقاط التالیة ما ذكر وبناء على  
-: جھود الدولة في المرحلة القادمة وسیاسات 

. محافظة على اإلستقرار االقتصادي ال-١
الناتج المحلي اإلجمالي مع مراعاة عدالة توزیعھ من أجل تقویة والعمل على اإلرتفاع بمعدالت نم-٢
. التنمیة المتوازنة وحدة النسیج اإلجتماعي و
جنوب حكومة الوالتمویلیة على مستوى المركز من جھة والنقدیة والتنسیق بین السیاسات الكلیة المالیة -٣
. تنمیة الموارد المالیة والوالیات من جھة أخرى بغرض استمراریة اإلستقرار اإلقتصادي و
الموارد غیر البترولیة وذلك للعمل على وتنفیذ التزامات إتفاقیة قسمة الثروة في مجاالت البترول -٤

. بین الوالیات وتذویب الفوارق في النموتقریب الشقة 
تطویر الزراعة و لتحقیق األمن الغذائي عبر تخصیص المزید من الموارد التوسع في زیادة سلع الغذاء-٥

. تصنیع منتجاتھا لفائدة القیمة المضافة والحیواني وبشقیھا النباتي 
التشغیل خاصة في الریف ووسط الشباب وال سیما الخریجین في واإلستخدام ومعالجة مشاكل البطالة -٦

بناء قدرات الوالیات والتسویق والتدریب على أسالیب اإلدارة والتوجیھ وبرامج اإلرشاد والبرامج المدرة للدخل 
. أھمیة تنمیة الصناعات الصغیرة لما لھا من دور رائد في التنمیة اإلقتصادیة . في ھذه المجاالت 

. الوالیات خاصة في السلع اإلستراتیجیة الغذائیة وتنظیم التجارة بین األقالیم -٧
. توطینھم وإستقبال العائدین وقة بإزالة األلغام تفعیل المبادرات المتعل-٨
نزع والملیشیات وتوفیر مزید من الموارد المالیة لمقابلة األوضاع الناشئة عن عملیات تسریح الجنود -٩

. استیعابھم في مشاریع إنتاجیة بدیلة وإعادة دمجھم في الحیاة العامة والسالح 
األمیة و مح، میاه الشرب ، الصحة ،جتماعیة مثل التعلیم توفیر الخدمات اإلإلي اإللتفات بصورة جادة -١٠

. بناء القدرات المرتبطة بسبل كسب العیش لتخفیف حدة الفقر وإصحاح البیئة والرعایة الصحیة األولیة و
بناء شبكات وسائل اإلتصال للمساعدة واألوعیة التخزینیة والجسور وتوفیر البنیات مثل بناء الطرق -١١

ة على اإلندماج السكاني في جمیع مناطق السودان المختلفة في التنمیة عالو
التدریب لتعود للخدمة وفي إتجاه توفیر الكوادر المقتدرة البد أن تركز سیاسات برامج إعادة التأھیل -١٢

إلي البرامج وترجمة الشعارات و حیویتھا بإعتبارھا الجھاز المناط بھ تنفیذ ھذه البرامج )الخدمة المدنیة(العامة 
استیعاب خریجي ووكما ال ننسى أھمیة معالجة مشكلة الفاقد التربوي . مشاریع تلبي حاجات المواطنین وطط خ

. المدارس الثانویة في وظائف منتجة 
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التكتالت إلي یستوجب على الدولة إعداد البالد إلستعداد ولمقابلة اإللتزامات التي یتطلبھا اإلنضمام -١٣
الشراكة والمنظمة العربیة الحرة الكبرى والكومیسا و مثل منظمة التجارة العالمیة العالمیةواإلقتصادیة اإلقلیمیة 

تجمع ومبادرة الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة اإلقتصادیة إلفریقیا ومع اإلتحاد األوربي  وفي إطار إتفاقیة كوتون
الصحراء والساحل 

 بلیون دوالراً أمریكیاً اآلن ٢٦أكثر من لي صل إالمضي قدماً لمعالجة مشكلة المدیونیة الخارجیة التي ت-١٤
 .المنح في المستقبل وبالتركیز على التمویل المیسر 

یرادات العامةمعیار لقسمة اإل.٣٦.٢
-:بواب أ  ثالثةضمنتتحیث لعملي لقسمة اإلیرادات العامة  ھي التطبیق ا٢٠٠٦تعتبر موازنة لعام 

 %٦٢ المستوى اإلتحادي -١
% ١٥.٣ حكومة الجنوب -٢
% ٢٢.٧ الوالیات الشمالیة -٣

من أھم محاوالت قسمة و. من الناتج القومي اإلجمالي % ٢٠علماً ان اإلیرادات العامة تمثل جزءاً ال یتجاوز 
 مؤشرات إال انھ یبدو ان ھنالك اقتناعاً وسط ٩اإلیرادات العامة ما طوره صندوق دعم الوالیات حیث اعتمد على 

.ھذه المؤشرات لتواكب المستجدات  ق ذاتھ بضرورة تغییرالقائمین على أمر الصندو
رادات العامة و نعترف بدایة بھشاشة قاعدة المعلومات و عدم حداثتھا إال انھا یمؤشر لقسمة اإلفیما یلي  نقدمس

 .تمكن من تركیب مؤشر تقریبي یصلح على األقل إلدارة حوار عقالني یأخذ في اإلعتبار تحقیق أھداف المرحلة 
-: ركائز ثالثةوم المؤشر على یق

نصیب الوالیة النسبي من السكان .٣٦.٣
دیة مؤشر مستوى المعیشة كما تم حسابھ بواسطة الجھاز اإلحصائي من مسح األمومة اآلمنة من مؤشرات غیر نق

كما تم اضافة مؤشر مدى استقبال الوالیة للمھاجرین . امتالك السلع المعمرة تضمنت مؤشرات نوعیة المسكن و
.  م ٢٠٠٦كما ورد في موازنة العام % ١٥.٣ت نصیب اإلقلیم الجنوبي عند تم تثبیوقد .  و النازحین

) ١(في جدول  على ضوء ذلك تم تحدید النصیب النسبي من اإلیرادات العامة لكل والیة
النصیب النسبي من اإلیرادات العامة لكل والیة

النصيب النسيبالوالية

من السكان

مؤشر مستوى

املعيشة

املعيار املقترح لدور

النسيب من اإليرادات العامة

١.٩٩٤.٦١.٤ الشمالية -١

٣.٠٤٥.٠١.٠ ر النيل -٢

٢.٦٦٣.٥١.٩ البحر األمحر -٣

٤.٨٠٣.٤٢.٣ كسال -٤

٤.٤٦١.٥٥.٥ القضارف -٥

١٠.٥٥٥.٣٥.٧ اجلزيرة -٦

٣.٨٠٤.٠٢.٢ سنار -٧

٤.٧٧٢.٣٤.٥ض  النيل األبي-٨

١.٩٩١.٥٢.١ النيل األزرق -٩

١٣.٦٥٨.٠٧.٧ اخلرطوم -١٠

٥.١٦٠.٨٧.٧مشال كردفان -١١

٣.٨٥١.٦٣.٩ جنوب كردفان -١٢

٣.٩٠١.٤٤.٥غرب كردفان -١٣

٤.٤٩٠.٧١٠.٣مشال دارفور -١٤

٨.٣٦١.٦٨.٤جنوب دارفور -١٥

٥.١٧٠.٧١١.٩ غرب دارفور -١٦

١٥.٣-١٧.٣٦ الواليات اجلنوبية -١٧

٢.٦امجايل السودان 
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 النصیب النسبي من االیراداتجدولحول مالحظات .٣٦.٤
من سكان السودان إال انھا تتمیز بأعلى مستوى معیشة حیث % ١٤نالحظ ان والیة الخرطوم تحتوي على حوالي 

ازحین مما یرفع نصیبھا الى من الن % ٤٠توي على ولكنھا تح % ٣مما یقلل نصیبھا الى أقل من  ٨یبلغ الوسیط 
ھو نصیب یقل عن نصیب شمال كردفان و شمال و غرب دارفور و التي یبلغ سكان اي منھا ثلث سكان  و٧.٧

مما یؤكد على استقرار وثبات المؤشر ) ١وسیط اقل من ( المعیشة من انخفاض مستویاتالخرطوم إال أنھا تعاني 
ولكن ھذا ال یعطیھ المقبولیة السیاسیة من الناحیة اإلحصائیة 

ما بعد المؤشر.٣٦.٥

المؤشر أو اإلتفاق على غیره فإن األھم من ذلك أن القبول بال مركزیة  بغض النظر عن قبول ھذا.٣٧
یبرز اقسام  ) "٦ (١٨٥ ةتترتب علیھ التزامات على مستویات الحكم األدنى كما في الماد أو فدرالیتھا الموازنة

". ام بتخویل السلطات وال مركزیة القرار بشأن التنمیة وتقدیم الخدمات وتصریف شؤون الحكم العائدات اإللتز
  ذلك إال بأعمال ما جاء في المادة وال یتم،و أحوالھم المعیشیة  كرامتھمنوعیة حیاة المواطنین ووذلك بھدف ترقیة 

مع المواطنین توسیع التشاور ویتم ذلك ب "افیةالشفو ات الحكم األدنى لمبدأ المساءلةاخضاع مستوی) " ٧ (١٨٥
اخضاع مستویات الحكم ھذه للمساءلة التنمیة مع خاصة فیما یتعلق بالخدمات األساسیة ولتحدید األولویات و

. طنیھا ابواسطة برلماناتھا ومو

التحدیات والرؤي المستقبلیة.٣٨
ي مختلف أرجائھ وأن یلي ھذا وضع خطط تواجھھ تحدیات كبیرة أولھا أن یعم السالم فقطر بال شك فإن السودان 

وأنھ بدون تحقیق السالم وتوقف . شاملة لتوفیر االحتیاجات األساسیة للمواطن في كافة أقالیم ووالیات البالد 
الحروب األھلیة الدائرة والمھددة باالندالع فسیظل مبدأ تحقیق العدالة وتوزیع الثروة رھین المحبس وذلك 

دون وجود استقرار وأمن للمواطن وال وجود ضمانات بإكتمال تنفیذ مشروعات قومیة لصعوبة تنفیذ أي خطط ب
علي ھذا السالم أیضا یجب أن یرتكز علي مفھوم عدالة التوزیع وتكریس . أوفیدرالیة في كافة بقاع الوطن 

 االنتاج بطریقة الموارد إلمداد المواطن بحاجاتھ األساسیة ومن أولیاتھا المیاه والصحة والتعلیم وفرص تمویل
وباستعراض تاریخ التنمیة في السودان نجد أن الھوة بین القطاعات قد اتسعت . عادلة بین كافة القطاعات الوطنیة 

منذ السبعینات في القرن الماضي وذلك بتبني الدولة لنظریات االزدواجیة في التنمیة االقتصادیة والتي اعتمدت 
لحدیث ھوقاطرة التنمیة االقتصادیة وأن الموارد یجب أن تتجھ نحوه بصورة أساسیة علي مفھوم أن القطاع ا

. وتكرس لتنمیتھ 
والوقع أن السودان بتركیبتھ الفسیفسائیة لم یستجب دیموغرافیا وال بیئیا لھذه السیاسة مع تھمیش القطاع التقلیدي 

. لتمویل والخدمات األساسیة والذي ظل ھو المنتج الرئیسي الذي یضخ في االقتصاد الوطني رغم حرمانھ من ا
وقد أثر ھذا التھمیش في القطاع التقلیدي وكان ھناك التآكل التدریجي في قدراتھ وبالتالي كان التأثیر علي سكانھ 

وقد استمر ھذا وتأزم مع بدایة . ومنتجیھ وھم السواد األعظم من القوة االنتاجیة الوطنیة ومن نسبة السكان 
 وقد وصل حرمان القطاعات التقلیدیة من التنمیة والتمویل إلي ١٩٨٣لسودان في العام الحرب األھلیة في جنوب ا

.في بعض األقالیم وھذا لم تقابلھ خطوات لتخفیف المعاناة % ١٠٠نسب 
وبالتالي فإن مفھوم عدالة توزیع الثروة ال یجب أن یقتصر علي االصالح في جنوب السودان فقط وإنما یجب 

.ت السودانیة بوجھ عام وتعزیز مفھوم االتجاه نحوالریف والذي غاب طویال تعمیمھ علي القطاعا
ھذا ال یعني أن ینفصل المفھوم الفیدرالي عن ضرورة وجود مركزیة التخطیط والتي تتطلب دمج تخطیط 
 االحتیاجات التنمویة وتوفیر احتیاجات المواطن والقطاعات االقتصادیة واالجتماعیة الوالئیة مع المنظومة

ھذا أیضا یعني دمج وحدات التخطیط والئیا وفیدرالیا وبالتالي تنظیم وحدة القرار مما یضفي علي . الفیدرالیة 
ھذا أیضا یتطلب تنظیم وحدات تنفیذیة قویة ولھا سلطة مركزیة لضمان . مفھوم الوحدة الوطنیة إلي السیاسات 

علق بجدوي تنفیذ المشروعات ووضع مفھوم عدالة ویمثل ذلك تحدیا كبیرا یت. التنفیذ وشمول مبدأ المحاسبة 
.توزیع الثروة عن طریق تولیدھا وتعمیم الرفاھیة النسبیة علي المواطن في مختلف أقالیم السودان 

ما زال القطاع الزراعي ھوالقطاع الرائد في السودان وھذا ال یعني في المفھوم االقتصادي التقلیدي القطاع األكبر 
ویرتكز الحدیث ھنا علي اقتصادیات التنمیة االجتماعیة والتي تشیر إلي أن . العائد المادي انتاجا من ناحیة 

وكما سبق . القطاع الزراعي ھوالرائد الذي یعتمد علیھ سواد الشعب السوداني والذي یوفر األمن الغذائي لألمة 
القطاع أیضا توجد فوارق في حظوظ وداخل ھذا . ذكره فما زال ھوالقطاع األكثر تخلفا واألقل حظا من التمویل 

التنمیة والتمویل وكما یتضح من الكثیر من الشواھد واألدلة أن القطاع التقلیدي وھوالذي یشكل مصدر الدخل 
. الوحید لمواطنیھ ھو األكبر مساھمة في انتاج الغذاء واألقل حظا من التمویل الرسمي 

�ΔϳΩΎΤΗϹ�ΕΎϗϼόϟ�ΔϴϟέΪϔϟ�άϟ�ϞϋΎϔΘϟ�ϲϫ��ϞѧϤΘϜΗ�ϰΘΣϭ�ΔϨϴόϣ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ϢϜΤϠϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�ϦϴΑ�Ι ΪΤϳ�ϱ
�ήψϨϟ�Ϧϣ�ΪΑ�ϻ�ΔϴϠϜϟ�ΓέϮμ ϟϲϟ·ΔϳΩΎΤΗϹ�ΕΎϣϮϜΤϟ�ϩάϫ�ϦϴΑ�ΔϤΎϘϟ�ΕΎϗϼόϟ�ϭ�ΔѧϴϠΤϤϟ�ΕΎѧϣϮϜΤϟ�ϊ ѧϣ�ΔϴϻϮϟ�

�Ϧϳήθѧόϟ�ϥήѧϘϟ�Ϧاالتحادي في السودان ابتداءاً من أوائل عقد التسعینیات م سباب ودواعي قیام الحكمأوكان من . 
ϭ�ϢϜΤϟ�ΕΎϴΒϠγϭ�ΕΎϗΎϔΧ·�ϲ τΨΗΓέΩϹ����ϥ�ϲϠϋ�ϲϻϮϟϭ�ϱΰϛήϤϟ�ϦϴϳϮΘδϤϟ�ϲϓ�ΕΎτϠδϟ�ΰϛήϤΗ�ϥϭΪѧΑ�ΐ Ϡѧγ

.صالحیاتھا الحیویة اإلدارة القاعدیة سلطاتھا و
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�ϥ�ϲϠϋϞϳϮϤΘϟ�ϒόο �ΐ ΒδΑ�ήϤΘδϤϟ�ϒόπ ϟϭ�ϳΪѧϘΗ�ϲѧϓ�ΔѧΑέΪϤϟ�έΩϮѧϜϟ�ΓέΪϧΔϴѧγΎγϷ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎϣΪѧΨϟ�Ϣ�
ϥϭΎόΘϟ�ϲѧϠΤϤϟ�ϢϜΤϟ�ΓΰϬΟ�ϦϴΑ�ϲϋΎϤΘΟϹ�ϰοثر سلباً على درجة الثقة وأالبنیات التحتیة و ήϟ�έΎϴόϣ�ΎϫέΎΒΘϋΈΑ�
ϭ�ΎѧϬϠΧΩ�ΪΟϮΘΗ�ϲΘϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϹ�ΔΌϴΒϟ��ϲѧϟ·�ϚѧϟΫ�ϱΩϭ�ΕΩΎѧϴϘϟ�˯ΎѧϨΑ�ΔѧϴϠϤϋέΎϴϬϧ·�ϲѧϘϴϘΤϟ�ήѧϴϏ�ϞѧϴΜϤΘϟΎΑ�ΔѧϴϠΤϤϟ�
ϭόϔϟΎ�ΕΎΌϴϬϟ�ϲϓ�ϦϴϴϠΤϤϟ�ϥΎϜδϠϟ�ϝϭΠϤϟΔϴϠΤϤϟ�β ϟΎϭ��ΔϴϻϮϟ�ΔϴόϳήθΘϟ���Ε θ́ѧϧ�ΪѧϘϓ�ϚѧϟΫ�ϲϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ�ΓϮѧϔΟ

ΔϴΒόθѧϟ�έΩϮѧѧϜϟ�ϦϴѧΑ�ωήѧλ ϭϭ�δѧϟ�ϝϮѧѧΣ�ϦϴϴϧϮϳΪѧϟϭ�β ϟΎѧΠϤϠϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΩέϮѧϤϟϭ�ΔτϠϤϟ�ΎѧѧϤϣ�ΕΎѧϴϠΤϷΎѧѧΑ�ϞѧΧ�˯Ω
.المحلیة العلیا  والوالئیة من أجل تحقیق األھداف القومیة والجماعي والتعاون

 إھدار اإلمكانات المادیةھوتحدي حقیقي لوقف علمي والخطط الواقعیة في ترتیب األولویات التخطیط الوترسیخ 
الوعي السیاسي الذي یساعد على إحساس بعیدا عن الضغط السیاسي مع وجود نمیة التوأن تؤسس البشریة و

ثماریة التي تم استنباطھا االستستراتیجیة  اال.اإلدارة المحلیة مع المواطنین بأھمیة دورھم في المشاركة الشعبیة 
نجد أن الكثیر من بالترویج المحلى والعالمى ولالستثمار وذلك لد جاذب ب السودان تالعام السابق جعل

علي أن  . االستثمارموجھة لتحفیز ھداف وبرامج أتوجد سیاسات وواستراتیجیة  كالوالیاتونحاالستثمارات 
ة في كافة والیات السودان وأن یكون ذلك مبنیا علي أساس المیزة التحدي ھنا یتمثل في تحسین البیئة االستثماری

. النسبیة االقتصادیة لكل والیة 
�Ϧѧϣ�ΎϬμ ѧΨϠϣϭ�ΔϴϧΩϮδѧϟ�ΔѧϣϷ�ϝΎѧϣ�Ϧѧϣ�ήѧϴΜϜϟ�ϊ ѧϤΠϳ�ϱΪѧΤΗ�ϲѧϬϓ�ΔѧϴϔϟϷ�ϑ Ϊѧϫ�ϖϴϘΤΘϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ�ϰѧϠϋ�ΰѧϴϛήΘϟ

ΓήϤϟ�ϲϓ�ΓϭήΜϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ΓΩΎϳί ��ϥϭ�ϖΣϝΎϔρϷ�ϲϓ�ϢϴϠόΘϟ��Ϯϫ�ϖѧΣϪѧϠϔϜϳ�ϥϮϧΎѧϘϟ�ϭΔѧϴϤϫ�ΩέϮѧϤϠϟ�ϝΩΎѧόϟ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�
�ϢϴѧѧϠόΘϟ�ϦϴѧѧΑϲϟΎѧѧόϟ�ϡΎѧѧόϟϭ��ΖѧѧϴΒΜΗϭ�ΔѧѧϴϟέΪϔϟ�ΔѧѧϴόΟήϤϟϲѧѧϓΕΎόϳήθѧѧΘϟϭ�ϦϴϧϮѧѧϘϟ��ϥ�Ϊѧѧϴϛ΄Η�ϊ ѧѧϣ��ΓϭήѧѧΜϟ�ϊ ѧѧϳί ϮΗϲѧѧϓ�

ΎϴϗΎϔΗϻΕ�ϦρϮϤϠϟ�ΔϣΪΨϟ�ΔϴϣϮϗ�ϊϣ�ϰηΎϤΘϳ���ϥΈϓ�ϚϟΫ�ϲϟ·�ΔϓΎο ϻΎΑ�ϴϨΒϟ�ϰϠϋ�ΰϴϛήΘϟΔ�ϝϮΧΪѧϟ�ϦϴδѧΤΘϟ�ΔѧϴΘΤΘϟ�
Ϝϣ�ί ΰόϳ�ΔϴϧΎΔϴϤϫ��ΝΎΘϧ�Ϟϴѧλ ΎΤϣϯ ήѧΧ��ϲѧϟ·�ΎϬΘϓΎѧο ϭ�ϥϭΰѧΨϤϟϲΠϴΗήΘѧγϹ��ϲάѧϐϟ�ϦѧϣϷ�ΰѧϳΰόΗ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ

�ϲϧΩϮδϟ�ϦρϮϤϠϟ��Α�ςΒΗήϳ�άϫϭΔϴϤϫ́�ΕΎϳϻϮϟ�ϦϴΑ�ΩέϮϤϟ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�Δϳ΅ήϟ�ϰϨΒΗ�ϲϓ�ϞΒϘΘδϤϟ�ϭ�ϢϴδѧϘΗ
�ΓϭήΜϟ�ϲϓ�ΎϬΟΎΘϧ�ϖϳήρ�Ϧϋ�ΕΎϋϭήθϣ�ϞϜη�ϊϣ�ΔϴϨρϭ�ΔϳΩΎμ ΘϗϫΔϴϤ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϰϠϋ�ΰϴϛήΘϟ�ϯ ήѧΧϷ�

�ϥΎϣΩϻ�Ϧϣ�ΝϭήΨϟϭϟϭήΘΒϟϲ���Ύπ ϳ�ϲϨόϳ�άϫ��ΔϴϧϮϴΤϟ�ΓϭήΜϟ�ωΎτ ϗ�ΚϳΪΤΗ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϟΎϋ�ΔΒδѧϧ�ϪѧϨϣ�ζ ϴόΘϳ�ϱάϟϭ
 .خارطة للموارد الطبیعیة المواطنین مع استحداث 

في مجال جمع البیانات.٣٨.١
دة البیانات المطلوبة لكي یتم االعتماد علیھا كأساس لبناء نظام البیانات ھي المادة الخام األساسیة بالنسبة لقاع

المعلومات المطلوب، وبالتالي یجب أن تكون ھناك مواقع أساسیة ونظما لجمعھا بصورة منتظمة بالنسبة 
لمتطلبات المؤشرات التي سیتم اقتراحھا، ھذا بالطبع یكون مطلوبا للربط بھیكل لنظام معلومات یبنى على أساس 

بت وأن یكون موزع على أنحاء البالد وان یتم تغذیة المركز الرئیسي وھو دعم القرار األمر الذي یتطلب إنشاء ثا
ویجب أن ال ترتبط ھذه المحطات فقط بنظم اإلحصاء المركزیة  .محطات أو نقاط یتم اختیارھا للقیام بھذا الدور

یموغرافیة واإلنتاجیة واالقتصادیة والسیاسیة والتي وإنما تقوم بدورھا بطریقة منتظمة وان تشمل النشاطات الد
ھذا یتطلب أن یكون االتصال بالمركز منتظماً ودوریاً وأن تعتبر ھذه المحطات . یتم اختیار مؤشرات مبسطة لھا

.نقاط تغذیة للمركز بالبیانات والتي تصاغ ویتم تبویبھا وتحفظ وتخزن لالستخدام المطلوب

مات ومعرفة تطویر البیانات إلى معلو.٣٨.٢
البیانات التي تجمع ھي المادة األولیة ویجب معالجتھا إلي معلومات ثم إلى معرفة وھذا یتطلب بناء نظم محددة 
لتطویر المعلومات حسب مفاھیم متطلبات القرار بمختلف أنواع الجھات المستفیدة وحسب فورمات محددة وأن 

.یدمج ھذا المفھوم مع المفاھیم المحددة للسیاسات 

تطویر نظم التحلیل .٣٨.٣
نجد أن نظم : علي سبیل المثال. ھذا یتطلب إدخال نظم إحصائیة تحلیلیة إضافیة إلى الطرق المستخدمة حالیاً 

التحلیل المستخدمة حالیا تعتمد بشكل أساسي علي اإلحصائیات الوصفیة وغالبا بشكل مبسط مثل المتوسطات 
سبة التخاذ القرار فإن ھذا یتطلب إدخال طرق إحصائیة متقدمة، بالن. واألخطاء المعیاریة والرسوم البیانیة 

وھذا قد . والبعض منھا یستخدم نطاق ضیق مثل تحلیل االنحدار، ولكنھا ال تطور إلدخال تنبؤات إحصائیة دقیقة 
ارات ال یكفي لكي یعین على اختبار االحتماالت مثل الطرق اإلحصائیة األكثر تقدماً كالتحلیل البیاني أو اختب

.السالسل الزمنیة

خطة عمل.٣٩
دراسة السیاسات والتشریعات الخاصة بمركز المعلومات ومنتجي اإلحصاءات خاصة الجھاز المركزي  -١

 .لإلحصاء
 .اقتراح التعدیالت واإلضافات لتواكب عصر المعلوماتیة  -٢
.نجاز وتفعیل أعمال ھذه المؤسساتتوفیر السند القانوني لدعم اإل -٣
 المطلوبة في تالقانونیة التي تلزم كل الجھات ومصادر البیانات الخام األولیة بتوفیر البیاناتوفیر القوة  -٤



٦٥

.الوقت المحدد
تحدید مسئولیة كل جھة من الجھات والتأكد من عدم وجود تضارب وثنائیة في إنتاج المعلومات أو  -٥

.المؤشرات
. والمؤشرات التي یتم حصرھادراسة المعلومات -٦
المعلومات  في وقت الحق وذلك من خالل دراسة كن تنفیذه حالیاً وما یمكن برمجتھ للتنفیذاقتراح ما یم -٧

.والمؤشرات المنتجة حالیاً والجھات التي تقوم بإنتاجھا
.توفیر المعلومات والمؤشرات التي یفترض أن تتوفر ولكن لیس ھناك جھة تقوم بإنتاجھا -٨
 المعلومات والمؤشرات اءات البشریة واإلمكانات المادیة إلنتاجتحدید الجھات التي یمكن أن تتوفر لھا الكف -٩

. عالیھالمذكورة
.تحدید الفترة أو الفترات الالزمة إلنتاج ھذه المعلومات والمؤشرات-١٠
.اقتراح وسائل وطرق التغلب على ھذه المعوقات مجال المعلومات ودراسة المعوقات في-١١
.ت المنفذة ومھام كل جھةوضع برنامج زمني لتنفیذ ھذه الحلول والجھا-١٢
التعرف على ودراسة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الحدیثة المستخدمة في كل مؤسسة من مؤسسات -١٣

.الدولة ومن خالل استبیان یوزع على كل المؤسسات
اقتراح برنامج تفصیلي وزمني لتعمیم استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الحدیثة بما یالئم كل -١٤
.بین المؤسسات داخل القطروفیما ) داخل المؤسسة نفسھا(مل الداخلي العمن خالل سة مؤس
.العمل بین مؤسسات الدولة والعالم الخارجي-١٥

بما أن ھناك قوانین وتشریعات یعمل بھا اآلن فستبدأ اللجنة باإلطالع علیھا بعد توفیرھا بواسطة السكرتاریة وھي 
:تأتي كما یلي

. قانون اإلحصاء-١
 قانون المركز القومي للمعلومات-٢
. أي قوانین أخرى-٣


