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المحتويات
.ليبراليةالنيواالقتصاديةاإلنقاذسياساتحصيلة•
.العالميةالسياسيةالجغرافيةمستقبلديناميات•
االقتصادإعمارإعادةواحتياجاتوالتمكينالنزاعاتأضرارتقييم•

.(DNA)السوداني
.االنتقاليةالفترةخاللالمستدامالديناميكيالنمونحوالطريق•
.اإلسعافيالبرنامجحولمالحظات•
.االنتقاليةالفترةخاللالدولةدور•
.االنتقاليةالفترةخاللالسودانياالقتصادهيكلةإعادةمراحل•
.االنتقاليةالفترةخاللالكلياالقتصادلسياسةالخمسالركائز•
.الضروريةالهيكليةاإلصالحات•
!يةاالنتقالالفترةخاللظاهرهامنلالقتصادخيراألرضباطنــالذهب•
االنتقاليةالفترةخاللاالقتصاديةاإلصالحاتأولوياتتتابع•

.والديمقراطية
.والديمقراطيةاالنتقالفتراتخاللالتخطيطيالنمط•
.االنتقاليةالفترةخاللوالخارجيالداخليالتمويلاستراتيجية•
.والقياسوالتقييمالرصد•
.نتقاليةاالللفترةاالقتصاديةاالستحقاقاتحولاالقتصاديالحوارمحاور•
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يةالقيد الزمني والجغرافي للفترة االنتقال

:الزمنيالقيد•
بعدتخطيطأي.(يوم1000حوالي)شهرا  39•

.االنتقاليةالحكومةتفويضخارجذلك

:الجغرافيالقيد•
وشمالوغربجنوب)الخمسدارفورواليات•

االزرقالنيلووالياتا(دارفورووسطوشرق
علىبأثرهاتُقيَّمسياسةأي.كردفانوجنوب
.الوالياتهذهفيالسالم
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البراغماتيةالدوغماتية و
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برنامجعناصر
يالهيكلالتكيف
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:

.الجمركيةالحواجزإزالة•

االستهالكعنبعيدا  الصادراتتشجيع•
.المحلي

.العملةقيمةتخفيض•

.االقتصادتحرير•

.الدعمإزالة•

User)االستخدامرسومفرض• Charges)
.التكاليف"السترداد"

.الحكومياإلنفاقمنللحدالخدماتتقليص•

.العامالقطاعفيالعاملينتسريح•

.الخصخصة•



ي برامج التكيف الهيكل
وأهداف مرحلة االنتقال

اديةاالقتصالمشكالتمعالجةعلىقادرةغيرالهيكليالتكيفبرامج•

ئةبيفيسيما،السودانفياالنتقاليةالفترةخاللواالجتماعية

.المجيدةديسمبرثورةبعدالحرية

حقيقتتهددالتيالمستعصيةالصراعمشاكليعانييزالالالسودان•

Social)اجتماعيعقد Contract)الحكومةبينالقاعدةعريض

.والشعباالنتقالية

-Post)الصراعبعدمامرحلةالسودانيدخلالسالمتحقيقبعد•

Conflict).

ندوتنجحلنالموروثةالصراعمشكالتحلتستهدفالتيالجهود•

تحقيقلويرمي،باالحترابالمتأثرينالفقراءيستهدفحكوميإنفاق

استردادبالهيكليالتكيفبرامجبشروطالتقيّددونالسالمواستدامة

.التكاليف

اداستردسياسةمعتتعارضالمرغوبةاالقتصاديةالسياسةهذه•

.كليالهيالتكيفبرامجفيأساسيا  محورا  تمثلالتيالتكاليف

نشرهوواالنتقالية،للفترةالرئيسيالهدفمعتتناقضالبرامجهذه•

لحكمضروريمسبقكشرطالبالدمستوىعلىالمستدامالسالم

.ونزيهحرديمقراطي



يبراليةحصيلة سياسات اإلنقاذ االقتصادية النيو ل
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.الرسمياالقتصادضعفمنأكثربلغحتىالظلاقتصادتورم

.(العاموالمالواالجتماعي،والبشري،الخاص،)األموالرؤوسإضعاف

.الهيكليةاالختالالت

.يةالحكومالمستوياتبينوالتحويالتالالمركزيللحكمالشائهالتطبيق

.المعيبليبراليالنيواالقتصاديالنهجباتباعالتمكينتحتاالقتصادتردي

.ومغلقتمكينياقتصادفيولكن(SAP)الهيكليالتكييفبرنامجتطبيقإعادة

.%666,567بنسبةالجنيهقيمةتخفيض

.تنميةبالنمو

.المساواةوعدمالفقرتفشي

.والوالئياالتحاديالمستويينعلىاالستثمارمناختردي

.القدراتوبناءالتعليمتدهور

.الدوليالمجتمعمناالقتصاديةللمقاطعةالمجالفتح

.والخارجيالداخليالميزانواختاللالتضخم،ارتفاع

.التضخميالركودمأزق

.االقتصادياالنهيار
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البيئة االقتصادية في عهد االنفتاحالبيئة االقتصادية في عهد اإلنقاذ



الراهنالعالميالسياسياالقتصاد

:"األولالعالم"•
.)الغرب(والصناعيةالمتقدمةالبلدان

:"الثانيعالمال"•
.والصينالسابقالسوفياتياالتحاددول 

:"الثالثالعالم"•

.تينيةالالوأمريكاوآسياأفريقيافياألخرىالبلدان
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2050عام العالميةاالقتصاديةالتوقعات

-2019خالل٪3.5بنسبة(E7)الناشئةالدولتنمو•
٪1.6بنسبة(G7)السبعالدولمجموعةوتنمو،2050
.سنويا

لياإلجماالمحليالناتجمناألوروبياالتحادحصةتنخفض•
.٪9إلى٪15منالعالمي

٪15إلىوالهند،%18من٪20إلىالصينحصةترتفع•
.%7من

.%16من٪12إلىالمتحدةالوالياتحصةتنخفض•

ونلتكالمتحدةالوالياتعلىالهندتتفوق2050عامبحلول•
أكبررابعلتكونوإندونيسيا،العالمفياقتصادأكبرثاني

.مباشرةالمتحدةالوالياتبعد،العالمفياقتصاد

الناشئةالدولمنكونستالعالمفياقتصادات7أكبرمن6•
.2050عامبحلولالحالية
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ة   ديناميات مستقبل الجغرافي
2050السياسية العالمية عام 

:"األولالعالم"•

ياوروسالبرازيل):الناشئةالدول
سياوإندونيوتركياوالصينوالهند

.((BRICTIMوالمكسيك

":الثانيعالمال"

ةالمتحدالواليات):الغربيةالدول
ياوألمانوفرنساالمتحدةوالمملكة
.(وإيطالياوكنداواليابان

:"الثالثالعالم"

قياأفريفي:األخرىالبلدانجميع
.الالتينيةوأمريكاوآسيا
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المحتملةالعالميةالجيوسياسيةالسيناريوهات
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:1السيناريو•
يالدولالنظام-أحاديقطبكالجديدةالهيمنةتشكلالصين
.الصينتمليه

:2السيناريو•
-والبرازيلوالهندالصين-الجديدةالقوىمنالعديدهيمنة 
.صعوبة بروز قاعدة معيارية عالمية-األقطابتعدد

:3السيناريو•
ىإليؤديمماالمتحدةالوالياتمحللتحلجديدةقوةتوجدال

.ا  إقليميموزعةهيمنة

:4السيناريو•
الغلبةتأكيدوتعيدقوتهاقاعدةتجددالمتحدةالواليات

.باستمرار هيمنتها الحالية



السوداننحوالعالميالتدافع
The Scrable Towards Sudan

.يةالعالمالهيمنةعلىللمحافظةيسعىالغرب•
هيمنتهالتحويلتتطلعالناشئةالدول•

.سياسيةلهيمنةاالقتصادية
قيا،إفريبمواردللظفرالكتلتينيدفعالتنافس•

للمعادنأساسيكمصدرالسودان،فيهابما
،االتواالتصالمعلوماتلتكنولوجياالضرورية

انوالكولتوالفاناديومالبالتينذلكفيبما
.والزركونيوموالمنغنيزوالكروم

ا  متنازعا  أرضلتكونوالسودانإفريقياتتجه•
مجموعةلدولالقديمةالهيمنةبينعليها
السبعالناشئةدولللالمحتملة(G7)السبع
(E7). 13



عمار والتمكين واحتياجات إعادة اإلاالحترابتقييم أضرار 
(DNA)خالل الفترة االنتقالية 

وسبلوالخدمات،األساسيةالتحتيةالبنيةعلىالصراعاتآثاررصد
دةبمساعالمتداخلةوالقطاعاتواإلنتاجية،االجتماعية،والقطاعاتالعيش،
.الدوليالبنك

أوليالفعاألساسلخطوفقا  الماديةلألصولوالخسائراألضرارتقييم
.2019عامحتىاإلنقاذحكمفترةوطيلة1989قبللماالتقديري

  جغرافيا:

تواليا،(السودانجنوبانفصالقبل)العشرالجنوبيةالوالياتيشمل
وكسال،والقضارف،األزرق،والنيلكردفان،وجنوبالخمس،دارفور
.األحمروالبحر

  قطاعيا:

ةاالجتماعيالحمايةالتعليم،الصحة؛اإلسكان،:االجتماعيةالقطاعات
.والسلوكيالثقافيوالتراث،(Livelihood)المعيشةوسبلوالعمالة

(والتمويلوالصناعة،المياه،مواردالزراعة،)اإلنتاجيةالقطاعات.

تواالتصاالالمعلوماتتكنولوجياالطاقة؛)التحتيةالبنيةقطاعاتICT،
.(الصحيوالصرفالماءالمواصالت،

(النوعاالجتماعية،البيئة،الحوكمة،)والمتداخلةالشاملةالقطاعات.
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تسلسل المسار االقتصادي خالل الفترة االنتقالية

فيلسلالتستتطلباالنتقاليةالفترةخاللالسودانياالقتصادإعمارإعادة
:التاليالنحوعلىأخرىإلىمرحلةمناالنتقال

Economics)النزاعاقتصاد• of Conflict)
(الظلاقتصادالموازي،االقتصاد)

Economicsالسالماقتصاد• of Peace))
(االنتقالمرحلةفياالقتصادياإلعمارإعادة)

Economics)التنميةاقتصاد• of Development)
(المستدامةالتنمية)
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خطل المسار االقتصادي لإلنقاذ

داقتصا"إلى"الحرباقتصاد"منمباشرةالتحول
."السالماقتصاد"بمرحلةالمروردون"التنمية

مثلاألخرىالتنميةلتحدياتمتسرعةمواجهة
الطابعذاتاإلنمائيةالمتحدةاألممألهدافاالمتثال
.األجلطويل

ةإعادفيالقصيرالمدىفياألكبرالتحديإغفال
حقيقلتكأساسالصراعانتهاءبعداالقتصاديالبناء

.السالموتوطيدالوطنيةالمصالحة

.والتنميةالسالمواستدامةتحقيقفيالفشل



ةالدانيقطف الثمار
خاللالعاليةأم

؟االنتقالفترة
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اإلنصاف

18

المساواة

ي البرنامج االسعاف

والسالم



مناإلسعاف
اإلنصاف

(ةالحري)للتحرير 
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(:يوم200)مالحظات حول البرنامج اإلسعافي 

:محاورخمسةعلىاإلسعافيالبرنامجيشتمل•

الكلياالقتصادتثبيت.

الموازنةهيكلة.

فوتخفياألسعارلتثبيتوجزائيةوناظمةإسعافيةإجراءاتتنفيذ
.المعيشيةالضائقة

الشباببطالةأزمةمعالجة.

راعالصمناطقفيالمستدامةالتنميةإلىاإلنسانيالعونمناالنتقال.

االقتصادإدارةمؤسساتوبناءالقدراتبناء.

يةاستراتيجرؤيةمنمرحلةهوهلموسع؟لحواراإلسعافيالبرنامجخضعهل•
الوزراء؟مجلسعلىعرضهلاالنتقالية؟للمرحلةشاملة

عامبعد،2020مارس28يومتنتهييوما  وعشرينأشهر6البرنامجفترة•
.اإلنقاذحكمانتهاءعلى

السالمنحوةللحساسييفتقرالبرنامجلكنالسالمتحقيقتاريخمعتتطابقالمدة•
(Peace Insensitive)الوطنياإلجماعبناءعلىوالتركيز.

.السالموبناءاالنتعاشوتحقيقلإلسعافالمطلوباألدنىالحدهواألمن•



معايير تحديد أولويات السالم  وتسلسل االحتياجات
:متغيراتأربعةعلىوالتسلسلاألولوياتترتكز•

الوقت.
القطاعات.
الجغرافيةالمناطق.
السكانيةالمجموعات.

:التاليةالمعاييرتستخدماألولوياتتحديدعمليةلتسهيل•
السالم؟جاذبيةحولكافيةتوعيةتمتهل
السالمبناءعلىوواضحفوريتأثيرلإلسعافسيكونهل

الهشاشة؟وعواملالحرجةالمخاطرتقليلعلىأو/وواالنتعاش
يةالسكانالمجموعاتأفقرمباشربشكلالنشاطسيستهدفهل

منانا  حرماألكثراألجزاءأو/وضعفا  واألكثرفقرا  األكثرواألسر
البالد؟

لزمنيااإلطارفيواقعيبشكلاإلسعافيالبرنامجتنفيذيمكنهل
الحاليةالقدراتإلىبالنظراألمن،سياقفيالمخطط

المتاحة؟والمواردواالستيعابية(الدولية/الوطنية)
ةالزمإصالحاتأو/وأساسيةأنظمةاإلسعافيالبرنامجيضعهل

الدولة؟شرعيةبناءإلعادة



(:Pillars)أولويات مرتكزات السالم 
الهدف االستراتيجي المرتكزات

.إدماجهموإعادةالسابقينالمقاتلينسالحونزعالعنفمنالحددعم•

.األمنقطاعإصالحخاللمناالستقرارتعزيز•

.العقابمنلإلفالتحدووضعالعدالةإصالح•

.والنازحينالالجئينلعودةالمالئمةالظروفوخلقاالجتماعيالتماسكتحقيق•

التيمةالقيوسالسلاألسواقإنشاءإلعادةالالزمةالظروفبتهيئةاالقتصاديلالنتعاشالتمهيد•

.النطاقواسعوالتشردالنزاعبسببتعطلت

.والمصالحةواألمنالسالمدعم:1

.شاملمحليحوكمةنظامووضعالبالدأنحاءجميعفيالدولةسلطةبسط•

.مياهوالوالصحةالتعليممجاالتفيالبالدأنحاءجميعفيللسكاناألساسيةالخدماتتوفير•

.الغذائيواألمن(Livelihood)العيشكسبسبلضمان•

وتوليدامة،العالماليةوالضوابطاإلدارةذلكفيبماالرشيد،والحكمالكلياالقتصاداستقرارتعزيز•

.الفسادمكافحةوتدابيراإليرادات،

.نوالمواطنيالدولةبيناالجتماعيالعقدتحقيق:2

يةاالستخراجوالصناعاتالمواشيوتربيةالزراعةسيمااإلنتاجية،القطاعاتوتطويرتعزيز•

.والغابات

.واالتصاالتوالكهرباءالنقلشبكات:التحتيةالبنيةوبناءإصالح•

ريبوالتدالماليةوالخدماتاألعمالدعمتحسين:الخاصالقطاعوتوظيفلتنميةالظروفتهيئة•

.والتوظيفاألعمالوريادةالمهني

القطاعاتوتعزيزاالقتصادياالنتعاشتعزيز:3

.اإلنتاجية

افيةالشفتعزيزالجنسين؛بينالمساواةتعزيزاإلقليمية؛االختالالتمنالحد:المتداخلةاألهداف
.عيةالطبيللمواردالمستدامواالستخدامالشباب؛إدماجتعزيزالوطنية؛القدراتتطويروالمساءلة؛ 22
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الصراعمناطقفيخاصةوالحماية،لالستقرارضرورياإلنسانيالعمل•
.إليهاالحكوميةالعامةالخدماتوصوليتعذروالتي

وثيقا  سيقا  تنالمستدامةالتنميةإلىاإلنسانيالعونمناالنتقالتنفيذيتطلب•
:يليمماللتأكددوريا  اجعيرأنعلىومستمرا ،

إلنعاشاتدخالتفيهاتحلأنيمكنالتيالجغرافيةالمناطقعلىاالتفاق
لتوفيرةالوطنيللمؤسساتتدريجيا  المسؤوليةونقلاإلنسانيالعونمحل

.والحمايةاألساسيةاالجتماعيةالخدمات

زاتإنجاعلىللبناءاإلنعاشلتدخالتالتدريجيالتكاملأسستحديد
.اإلنسانيالعون

يبواألسالاإلنسانيالمجالفيالفاعلةالجهاتمنكلطبيعةتوضيح
فيالفاعلةوالجهات(والشديدالحادالتغذيةسوءمثل)تستخدمهاالتي
المزمنالتغذيةسوءلمعالجةالهيكليةالتدخالتمثل)اإلنعاشمجال

.(الغذائياألمنوضمان

المعنيةالمستهدفةالمجموعاتتحديد.

.(يوم200)اإلسعافيالبرنامجفترةخاللذلكتحقيقيصعب•

اديتدرج االنتقال من العون اإلنساني إلى اإلنعاش االقتص
(السمكة أم الشبكة في مناطق الصراع؟)



االنهيارإيقاف
االقتصادي
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االنتقاليةالفترةخالل(Pillars)االستراتيجية المرتكزات

:رؤيةال•
ِزةاقتصاديةبيئة والتحولاشلالنتعوممهدةللسالمُمعِزّ

.الديمقراطي

:الرسالة•
اجتماعيعقدحولوطنيإجماعلخلقالبالدقيادة

تجاوزيجديدسودانلبناءعريضةشعبيةقاعدةلتكوين
.اإلنقاذعهدمنالموروثةالتحديات

:األهداف•
زاالجتماعيالعقدعلىالتوافق .مللسالالُمعِزّ
الخدماتتأهيلإعادة.
المتداخلةالقطاعاتتطوير(Cross-Cutting).
االقتصاديلالنتعاشالتمهيد.

25



االستراتيجيةتابع المرتكزات

:القيم•
ديمقراطيالللحكماالنتقالبيئةوتهيئةالسالمتحقيقيمثل

مستوى  ىبأعلبااللتزاماالنتقاليةللسلطةاألخالقيةالبوصلة
ةوالمحاسبوالعدالةواألخالقيالمهنيوالتميزالنزاهةمن

.العملفيوالتفانيوالشفافية
:األولويات•

عواساجتماعيعقدعلىالمرتكزةالدولةسلطةبناءإعادة
.والفاعليةالشرعيةيكسبهاالقاعدة

السالمعائدإبرازفيلفاعليتهماوالصحةبالتعليماالهتمام
.االجتماعيبالعقدااللتزامفيالحكومةومساعدة

طفقوتأجيلالمنخفضةالثمارقطفيتطلبالسالمبناء
.االنتقاليةالمرحلةبعدلماالعاليةالثمار

انالسكلغالبيةلتوظيفهالزراعيالقطاععلىالتركيز
بمساعدةلألراضيالعادلةغيرالملكيةعالقاتومعالجة
.األهليةاإلدارة

نوالمسلحيوالنساءالحربمنالمتضررينعلىالتركيز
ةوإعادالمحلية،المهاراتوتعزيزمؤقتة،وظائفبتوفير
.واالجتماعيةاالقتصاديةالتحتيةالبنىبناء

26



دور الدولة خالل الفترة االنتقالية

السلطة
(Authority:)

تأسيس عقد اجتماعي 
واستعادة القدرة على 
ات  إدخال وتنفيذ السياس

. المطلوبة

الشرعية 
(Legitimacy  :)

إعادة إرساء الشرعية 
من خالل إشراك جميع 
أصحاب المصلحة 
ليات الرئيسيين في العم

ية االجتماعية واالقتصاد
وتحقيق العدالة 
والمساواة بسيادة 

.  القانون

الفاعلية 
(Effectiveness :)

القدرة على إدارة ورقابة 
السياسات االجتماعية 
ة والسياسية واالقتصادي
وتطبيق األمن الفردي 

.والمجتمعي



سالمآليات رقابة الدولة لتحقيق واستدامة ال

التوجيه



لة األهداف االستراتيجية إلعادة هيك
ةاالقتصاد خالل الفترة االنتقالي

29

المالتوافق على العقد االجتماعي المعزز للس

ريتهيئة بيئة االنتعاش االقتصادي والتجا

إعادة تأهيل الخدمات

تطوير القطاعات المتداخلة

(Cross-Cutting)



؟العالج التدريجي"أم " العالج بالصدمة"

30

السياسات " تسلسل وتدرج"
اإلصالحية والتحقق من 

مالءمتها لألوضاع االقتصادية 
المحلية يغلب على فوائد 

"العالج بالصدمة"

ن" العالج التدريجي" يمّكِ
من تحقيق المزيد من 

اإلصالحات بطريقة تعزز 
. نفسها بنفسها

يمكن للجهات المانحة أن 
تلعب دورا  مهما  في بدء 
عملية اإلنعاش التدريجي

ضرورة ملحة للعب الدولة 
دورا  تخطيطيا  ورقابيا  
مهما  في نجاح نهج 

"العالج التدريجي"

ل العالج التدريجي المتسلس
يحقق انتعاشا  مبكرا ، بينما 
يصاحب العالج بالصدمة 
فوضى األسواق والتمايز 

(السودان)االجتماعي 



اإلصالح 
"  Orthodoxالتقليدي"

غير "أم اإلصالح 
التقليدي 

Unorthodox”“

31

ستفادة يسمح لالقتصاد باال" التدريجي"النهج : الدرس المستفاد
فترة يعني أن بداية ال. من النجاحات المبكرة بطريقة تعزز ذاتها

.االنتقالية حاسمة في تحديد مسار االنتعاش

لى ، ركزت ع"أرثودوكسية"نفذت موزمبيق ويوغندا إصالحات 
استقرار االقتصاد الكلي واإلصالحات الهيكلية، بدعم من 

.ولكنها لم تحقق النجاح المنشود. المانحين

غير"نهجا  وروانداوإثيوبياوكمبوديافيتناماتبعت
الجالع"تطبيقعنبعيدا  الدولة،وتدخلبقيادة  "تقليدي

مبكرةاتإصالحبتنفيذمتسلسال ،نهجا  تبنتحيث"بالصدمة
.الالحقةلإلصالحاتالطريقمهدتمحدودة



مراحل إعادة هيكلة االقتصاد لتحقيق
السالم خالل الفترة االنتقالية

32

تعزيز القوى 
المحلية 
المحركة 
لالنتعاش 
االقتصادي

إعادة بناء 
قدرة 
الدولة

تبني 
السياسات 
االقتصادية 
الشاملة

إدارة 
الشراكات 
الداخلية 
والخارجية



تعزيز القوى المحلية المحركة . 1
لالنتعاش االقتصادي

33

توليد فرص العمل
وسبل العيش، 
وإعادة دمج 
ين، المقاتلين السابق

وبناء المؤسسات، 
.وتعبئة التمويل

تمليك الجهات 
الفاعلة الوطنية 

في المبادرةزمام 
. عملية االنتعاش

ت مقابلة احتياجا
السكان 

ة المحليين، خاص
المتأثرين 
.بالنزاع

إعادة التشغيل 
وتوفير المدخالت 
واألدوات الزراعية 
.في مناطق الصراع

تشجيع نمو القطاع
الخاص المحلي 
خاصة في مناطق 

.الصراع

ات استيعاب الدينامي
االجتماعية المعززة 
للقدرات، خاصة في

.مناطق النزاع

تلبية احتياجات 
النساء في مناطق 
النزاع وإشراكهم في

.صنع القرار



إعادة بناء قدرة الدولة. 2

34

.الهنداالقتداء بدور الدولة الحاسم في نجاح الدول الناشئة مثل الصين و

.  يةتحت التمكين الذي أفرز طبقة طفيل" الفوضوي"إيقاف التحرير 

.  في إطار العقد االجتماعي( Inclusive)الترويج لنظام سياسي شامل 

.إصالح الحكم الالمركزي ونظام التحويالت الحكومية لألقاليم

.  ا  إنشاء آليات حكومية وشعبية للرقابة ومعاقبة المفسدين قانوني

.  إصالح الخدمة المدنية وفق ا لمعايير الجدارة

.تطوير الحوافز لجذب المواطنين النازحين والمقيمين في الشتات

.تحاشي استبدال تمكين اإلنقاذ بتمكين إقصائي مضاد



ية تبني السياسات االقتصادية الكل. 3
(Inclusive)الشاملة 

ع،مرتفوتضخممنكمشة،اقتصاديةقاعدةاإلنقاذخلفت•
الخارجيالدينمستوياتوارتفاعمزمن،ماليوعجز

.والمحلي

موال  شأكثرلنموتفضياقتصاديةسياساتاتباعضرورة•
.معززةبشريةوتنمية

.لوالتسلسبالتدرجإاليتحققالاالقتصادياالنتعاش•

انطالقدفععلىأوال  الكلياالقتصادسياساتتركيز•
.السالمبتحقيق(Jump-start)االقتصاد

تاإليرادازيادةأوالتضخمخفضمثلاألخرى،االعتبارات•
فيالثانيةالدرجةمنأولوياتتمثلوالتحريرالمحلية،

.االنتقاليةالفترةبداية

بنيةالوإصالحالعمالة،كثيفةبمشروعاتالعملفرصإيجاد•
جوالتدرالمحلي،الخاصالقطاعورعايةالمحلية،التحتية

.المغتربينوتحفيزالصناعية،الهياكلتغييرفي
35



الخارجيةالمساعداتوإدارةتعبئة. 4

االنتقاليةالفترةخالل

36

ضرورة تفاعل 
المساعدات الخارجية 

مع الديناميات 
السياسية واالجتماعية

د العون الخارجي يساع
لى السلطة االنتقالية ع
اء التقاط االنفاس لبن
إجماع سياسي

تقدم المساعدات 
الخارجية بأقل قدر 
من المشروطية

استخدام جزء لتغطية 
قدر من العجز في 
الميزانية وبناء 
القدرات المحلية

توفير بعض الموارد 
الخارجية لبناء 

االحتياطيات، وخفض 
الديون، واستقرار أسعار 

الصرف والتضخم

دعم الخدمة المدنية 
الستيعاب المقاتلين 
السابقين، وأصحاب 
الكفاءات العالية من 
المقيمين والمغتربين



(Milestones)المستدام السالمبناءمعالم

وقف
األعمال
العدائية
والعنف

توقيع
اتفاقيات
السالم

التسريح
ونزع
السالح
وإعادة
اإلدماج

عودة
الالجئين

إرساء
األسس
لدولة
ناجحة

تحقيق
المصالحة
والتكامل
المجتمعي

بدء
االنتعاش
االقتصادي



الخمسالركائز
يالكلاالقتصادلسياسة
االنتقاليةالفترةخالل

38

السياسات 
المعززة 
للسالم

واالنتعاش 
االقتصادي

تأسيس 
ية سياسة نقد
موثوقة

انتهاج 
السياسة 
المالية
الفاعلة

اإلدارة 
الرشيدة 

للمساعدات 
اإلنمائية 
الرسمية

تخفيف 
عبء الديون



زة السياسات االقتصادية المعز. 1
للسالم والقوى المحلية

39

رواألسواألفرادالمجتمعاتاالقتصاديلالنتعاشالمعززةالمحليةالقوىتشمل
.الصراعمناطقفيخاصةالمحليةوالمؤسساتالسابقينوالمقاتلين

فيالتجارةوتسهيلاألسواقوتوسيعاالنتاجتكاليفلخفضالتحتيةالبنيةإصالح
.الصراعاتمناطق

البنيةرلتطويوالتدريبالتخطيطعملياتفيمهمدورلعبالعسكريةللقواتيمكن
.األساسيةالتحتية

.السالملتحقيقضروريةوالنقلوالكهرباءالصحيوالصرفالمياهخدمات

حقيقتفيتأثيرا  األكثرهيالمحليةالشركاتتنفذهاالتياألصغرالمشروعات
.الفورياالستقرار

المدىعلىالرئيسيةالفاعلةالجهاتهيالمغتربينوتحويالتالصغيرةالشركات
.النزاعمناطقفياألساسيةالتحتيةالبنيةبناءإعادةفيالقصير

ستثمارااليضعفالذي"الماليالتكيف"علىينطويالهيكليالتكيفبرامجاتباع
.الصراعمناطقفيخاصةالتحتية،البنيةفيالضروريالعام

منيةالمحلالتحتيةالبنيةلتطويرمشروطغيرخارجيدعمعلىللحصولالسعي
.التيسيرعاليةالقروضأوللميزانيةالمباشرالدعمخالل



تأسيس سياسة نقدية موثوقة. 2

40

اع إعادة الثقة في القط
المصرفي أكبر 
تحديات المرحلة 

االنتقالية

بنك تسببت سياسات ال
المركزي في فقدان 
ثقة المواطنين في 
النظام المصرفي

أدت مجموعات 
التمكين إلى أزمة 
عميقة في القطاع 

المصرفي

إعادة هيكلة بنك 
السودان لقيادة جهود
استعادة الثقة في 
القطاع المصرفي

انتهاج سياسات 
تشجيعية ومحفزة 
الستعادة مصداقية 
النظام المصرفي

ات الموازنة بين احتياج
استقرار األسعار 

والحاجة إلى السيولة 
لتشحيم االقتصاد 
لالنتعاش االقتصادي



؟ استقالل بنك السودان أم تبعيته للمالية

41

بنوكالكلكانتالماضي،القرنتسعينياتبدايةفي
.نسبيا  مستقلةمؤسساتالعالمفيالمركزية

عجزالالحكوماتتمويلتحجيمعلىاالستقاللارتكز
.النقودمنالمزيدبطباعةالميزانيةفي

بنودعلىالمركزيالبنكاستقاللدرجةتعتمد
هعليالقائمينمنعليهايحصلالتياالختصاص

.(الحكومةأوالبرلمان)

قانونبموجبالمركزيالبنكمهامتحديدضرورة
.قةالسابالتجربةضوءفياالستقالليةدرجةيحدد

القراراتعن"مستقال  "ليسالمركزيالبنك
ينالمنتخبالسياسيينعلىيجببلالسياسية،
.استقاللهدرجةبشأنالقراراتخاذديمقراطيا  



الهيمنة المالية 
(Fiscal 

Dominance)

42

لخالالماليةالهيمنةتصاعدت
إلسرافنتيجةاإلنقاذفترة

الصرففيالماليةالسلطة
ةبطباعالعجزوتمويلالجاري
.النقود

السياسةلتركيزضرورة
األموالكميةعلىالنقدية
ترةالفخالللالقتصادالمتاحة
.االنتقالية

االنفاقحصرضرورة
:فيالحكومي

.  متطلبات السالم•

.  الصحة والتعليم•

. يةإعادة تأهيل البنية التحت•

قاإلنفابينالمفاضلةتجب
الذيوذلكالنمويعززالذي
مناطقفيالسالميعزز

ةضرورعلىوالتأكيدالنزاع،
.الجاريالصرفتحجيم



موجهات السياسة النقدية خالل الفترة االنتقالية

43

هدافاست)سياساتالناميةالبلدانمنالعديدتبنت
Inflationالتضخم Targeting)مستوياتلتحقيق
.التضخممنمنخفضة

علىالخارجيةالصدماتتأثيرالنهجهذاأهمل
التجارةوحجمالسلعوأسعارالصرفأسعار

.التضخمعلىالمباشروأثرهاالخارجيوالتمويل

ىعلالتأثيرخاللمنالتضخمعلىالسيطرةحجة
عارأستأثيرغيابفيخاصةواهية،الطلبإجمالي
.الكليالطلبعلىالفائدة

دمةالمتقاالقتصاداتفيالنقديةالسياسةتنفذ
ريقطعنالتجاريةللبنوكالمركزيةالبنوكبشروط
.الفائدةسعرتحديد

استهدافسياسةالمركزيةالبنوكمعظمتتبنى
دالتمعفيإيجابا  ذلكينعكسولم.المرنالتضخم

.اإلجماليالمحليالناتجنمو



سياسات . 3
استعادة القدرة 

المالية

44

بناء قدرات 
الدولة في 
المالية 

العامة أمر 
حاسم في 
تحقيق 
السالم



من يدفع اإليرادات خالل فترة االنتقال؟
(المساواة أم اإلنصاف في زيادة الجهد الضريبي؟)

أنحينفياألخرى،البلدانبكثيرأقلالصراعبعدمادولفيالحكوميةاإليرادات
.أكبرالحكومياإلنفاقاحتياجات

فقراء،والاألغنياءبيناالختالفاتبمراعاة،"الرأسيةالمساواة"بتحقيقاالهتماميجب
را  نظوالمنطقةالعرقحيثمنالسكانبيناالختالفاتلمعالجة"األفقيةالمساواة"و

.السودانفيالصراعدينامياتفيلدورها

منيةتقنبمساعدةالضريبيللعبءواألفقيالرأسيلألثرالدقيقالتوثيقضرورة
.الدوليالمجتمع

ريفاتالتعبينالتوازنوضرورةاإليراداتمنمزيجاختيارعندالمعلوماتمناالستفادة
.زيعيةالتوآثارهافيوالنظرالدخل،وضرائبالمضافةالقيمةعلىوالضرائبالجمركية

علىعواسنطاقعلىاإليراداتألدواتالتوزيعيةباآلثارالمتعلقةالمعلوماتنشريجب
.السياساتعلىالشرعيةإلضفاءاالمتثاللتيسيرالجمهور،



ة من المستفيد من اإلنفاق خالل الفتر
االنتقالية؟

46

وضعالعامةالماليةفياإلنفاقجانبيتطلب
ن؟لم"بالمتعلقةباألسئلةتهتمالتيالسياسات

.االنتقاليةالفترةخالل“وماذا؟

لمثالملحةاالحتياجاتمواجهةفياألولوياتتحديدأهمية
المقاتلينوتسريحالعامة،السالمةمجاالتفياإلنفاق

يلتأهوإعادةوالتعليم،والصحة،إدماجهم،وإعادةالسابقين
.االقتصاديةالتحتيةالبنية

زيادةالبتحاشيالعائدات،زيادةعلىفقطالتركيزتفادي
اتالسياسبينالمفاضلة"وضرورة."لالنفجار"المؤدية

.لنزاعامناطقفي"السالمتعززالتيوتلكالنموتعززالتي

علىفاقباإلناألجلقصيرةاالقتصاديةالعائداتعلىالتركيز
بينلةمفاض"إلىيؤدينسبيا ،المتقدمةوالمناطقالعاصمة
دلالعاوالتوزيعالنمو،منيزيدالذيالجغرافيالتوزيع
.النزاعمناطقفيالسالميضمنالذياجتماعيا  

تاجتحاالنتقاليةالحكومةفأنالمفاضلة،هذهتوجدحيثما
عادلالبالتوزيعالسالمبناءلسياساتاألولويةإعطاءإلى

.لإلنفاق



47

مكافحة الفساد
في االنفاق 

العام

يعيق الفساد تقديم الخدمات
العامة، ويحول دون 

االستثمار الخاص، ويغذي 
.االستياء الشعبي

االستراتيجية لمعالجة 
مشاكل الفساد خالل 
الفترة االنتقالية ذات 

:شقين

استخدام أنظمة 
التحكم المزدوج 
والقضاء على 

لبناء " التمكين"
مؤسسات أكثر قوة 

للمساءلة 
.والشفافية

وضع برامج 
مساعدة للتكيف 

االنتقالي 
لألشخاص الذين 
كانوا يعتمدون 
على شبكات 
المحسوبية بعد 
تجريدهم من 
المكاسب 
. المحققة

يشابه هذا األسلوب برامج 
نزع السالح والتسريح 
وإعادة اإلدماج للمقاتلين 

ذها السابقين التي يتم تنفي
.لتحقيق السالم

االنفاق العام 

والفساد



ة أولويات السياس
المالية خالل 
ةالفترة االنتقالي
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: األولوياتتشمل هذه

إيالء االهتمام
باآلثار 

التوزيعية 
للسياسات 

المالية على 
اإليرادات 
.والنفقات

الموازنة بين 
االستقرار 
االقتصادي 
واالستقرار 

ديد السياسي في تح
عجز الميزانية 

.  والمعونة الخارجية

وضع 
ات استراتيجي
مبتكرة 
للتصدي 

لموروثات 
الديون 

.الخارجية

ال ضرورة مواءمة السياسات المالية مع ديناميات االنتق
من الحرب إلى السالم خالل الفترة االنتقالية



الجهد الضريبي خالل الفترة االنتقالية

ماليةالللسياسةالتوزيعيالتأثيريكونأنيجب1.
ةمركزياعتباراتالسالمدينامياتعلىوتأثيرها

.والنفقاتاإليراداتسياساتتقريرفي

مراعاةبالسالملبناءضروريانوالتسلسلالتوقيت2.
جبيحيثوالمواطنينالدولةبيناالجتماعيالعقد
العامةعالمنافبتوفيرالبدءاالنتقاليةالحكومةعلى

.االجتماعيةالخدماتوتقديم

سية،عكلنتائجيؤديالضرائبفرضفيالتسرع3.
بشدةتآكلتقدالضريبيةالقاعدةوأنخاصة
.قاذاإلنعهدفيالظلاقتصادوتورمالنزاعبسبب

كأساساإليراداتلتعبئةالمؤسساتبناءإعادة4.
معالضريبيةاإليراداتفيالالحقةللزيادات
وازيالماالقتصادعلىوالسيطرةاالقتصادانتعاش
.الضريبيالجهدلزيادة
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المساعدات اإلنمائية الرسمية. 4
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مللسالركيزةالرسميةاإلنمائيةالمساعداتتشكل
محكمةةالستراتيجيمستجيبةاالنتقاليةالفترةخالل
والحكومةالخاصالقطاعمصادرجانبإلى

.المغتربينوتحويالت
يةاالنتقالالفترةخاللاالقتصادهيكلةإعادةنجاح

والقانوناألمنبسطعلىقادرةبدولةمرهون
.تاإليراداوتعبئةالعامة،الخدماتوتوفيروالنظام،

لتشملو،النمعلىتركزالتيالتقليديةالمعاييرتجاوز
دولة،القدراتوبناءالسالم،بتوطيدالمتعلقةاألهداف
.وكوادرهامؤسساتهاكفاءةوتحسين

طانمترابالسالموتوطيداالقتصاديةالتنميةأهداف
.االنتقاليةالفترةخاللوثيقبشكل

طرافاألومتعددالثنائيالعونبينالتنسيقضرورة
تكرارلمنعالصراعمناطقفياإلعمارإعادةفي

.مماثلةمشاريعتنفيذأوالمشاريع

الوكاالتعلىالضغطمنالمانحينعزوفضرورة
توفرتإذاالمانحةالدولةمنالسلعلشراءالمنفذة
.ةالمجاورالبلدانفيتكلفةوأقلمالءمةأكثرسلع



الجنوب-الجنوبتعاون :الجديدةالعون الخارجيديناميات
أدتللجنوبالشمالمساعداتفيالمشروطية•

.التبعيةالستمرار

يفيتركزالجنوببلدانبينفيماالتعاون•
.اليفالتكوتقاسمللمشاريعالتقنيةالمساعدة

الجنوبيةالمانحةالجهاتمشاركةتوفر•
التنميةوالسالمخططلمتابعةللسودانالموارد
.االنتقاليةالفترةخالل

فتكاليلهالجنوب-الجنوبإطارفيالتعاون•
.أقلمعامالت

نالتعاوعلىالجنوببلدانمعالتعاونيركز•
.المعرفةونقلالتقني

التنميةبنك(BRICS)بريكسمجموعةأنشأت•
.((NDBالجديد

فيلالستثماراآلسيويالبنكالصينأنشأت•
البديليمثلالذي((AIIB)التحتيةالبنية

.الدوليللبنكالمستقبلي
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تجارب 
المساعدات 
الخارجية مع 
البلدان النامية 
المتضررة من 

النزاع
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الدخلمن%15-10بينالخارجيةالمساعداتحصةبلغت
.الصراعمنالخارجةالدولفياإلجماليالقومي

نتمكالدوليالمجتمعفيلالندماجالمؤديةالسياساتانتهاج
.سنويا  دوالرمليار15-10تعبئةمنالسودان

منجزءوسدالميزانيةفيالعجزتغطيةفيالمنحساعدت
.المحليةوالنفقاتاإليراداتبينالفجوة

إثيوبيافيالماليالعجزمن%50نسبةسدعلىالمنحساعدت
.التسعينياتمنتصفمنذوأوغنداوروانداوموزمبيق

للمساعداتيكنولمالهولنديالمرضمنتعانيلمالدولمعظم
.التنافسيةعلىتأثيرأيوروانداوأوغنداإلثيوبيا

إجراءحتتياالنتقالفترةخاللبهاالتنبؤيمكنالتيالمساعدات
.السالموتحقيقمتسلسلةتدريجيةإصالحات



تخفيف عبء الديون. 5
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مساحة"توفرالديونعبءتخفيفمساعدات
ةتكلفبخفضاالنتقاليةالفترةخالل"مالية

.اإلضافيباالقتراضوالسماحالتمويل،

الديونبالمثقلةالفقيرةالبلدانمبادرةتخصيصعدم
HIPICs))ليشكالصراعمنالخارجةلالقتصادات
.االنتقاليةالفترةخاللإضافيةتحديات

عامالسودانعلىاقتصاديةعقوباتأمريكافرضت
أمريكااستهدفت2006عاموفي.1997

يهمفبمادارفوراقليمفيالصراعفيالمتورطين
.السابقالرئيس

افاألطرالمتعددةالديونتخفيفآلياتتنقيحتم
"اإلنجازسجل"ومضمونطولأكبرمرونةلتوفير
اتلمتطلبوصوال  ،"القراربنقطة"مرورا  الجيد

."اإلكمالنقطة"

الثالثالدولهيوإريترياوالصومالالسودان
.المبادرةمنتستفدلمالتيالمتبقية
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1

ت تركيز التحويال
الحكومية 

للواليات  على 
قر  تخفيف حدة الف
في مجاالت 
ة التعليم والصح
والمياه،

خاصة في مناطق
.النزاع

2

سد فجوة 
الحوكمة 
بين 

مستويات 
الحكم 
.الالمركزي

3

مناختحسين
فياالستثمار
ير بتوفالواليات

الحماية
للمستثمرين
المحليين
من واألجانب

المفسدين 

4

تحقيق العدالة 
اح في ضريبة أرب
األعمال 

للمشروعات 
االستثمارية 
لتفادي تركيز
االستثمارات 
.بوالية الخرطوم

5

استقرار 
سياسات 
االقتصاد 
الكلي 

ضروري 
لمناخ 

االستثمار 
.الجاذب

6

تبسيط 
اإلجراءات 
االستثمارية
على مستوى 
الحكومة 
االتحادية 
والواليات 
.والمحليات

إصالحات ضرورية

ــ إعادة هيكلة الحكم الالمركزي1



إصالحات ضرورية
ــ إعادة هيكلة نظم التعليم وبناء القدرات2
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إصالح سياسات التعليم 
أسبق أولويات الفترة 

. االنتقالية

وقف التوسع الكمي على 
.حساب التجويد النوعي

ة السياسات التعليمية الخاطئ
تعود سلبا  على البالد بتأثير 

سلبي  مضاعف على 
األجيال القادمة

(Multiplier Effect) 

التعريب ال يتسق مع 
المرحلة القادمة  الموجبة 
لفتح البالد للمستثمرين 
األجانب الذين يجذبهم توفر
. التعليم العالمي في البالد

اإلهمال المتعمد للغة 
اإلنجليزية أفرز جيال  

معزوال  ومحدود التفاعل مع 
التطورات التقنية العالمية 

.المتسارعة

تقديم الدعم للمدارس التي 
تدرس المناهج العالمية 

.باللغة اإلنجليزية

التخفيف من حدة المحورين 
الديني واللغوي كشرطين 
للقبول في الجامعات 
طاب السودانية تفاديا  لالستق

الديني والجهوي بين 
. الطالب

تشكيل لجنة قومية عليا 
م لتقييم آثار تعريب التعلي

. العام والعالي

استعادة التعاون األكاديمي 
والثقافي مع المجتمع 

الدولي في مجاالت التعليم 
.وبناء القدرات



إصالحات ضرورية
ــ تحسين بيئة األعمال ومناخ االستثمار3
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تحسين البيئة 
.السياسية

استقرار سياسات
.االقتصاد الكلي

توجيه وتبسيط 
االجراءات 

.ةالحكومية االتحادي

توفير عناصر 
مرونة سوق العمل 
مع مراعاة الحقوق 

.ناالساسية للعاملي

االستثمار في رأس
.المال البشري

مراجعة سياسة 
.الخصخصة

مراجعة القوانين 
واللوائح المتعلقة
بتحسين مناخ 

.االستثمار

إعادة هندسة 
اإلجراءات االتحادية

.والوالئية



إصالحات ضرورية
ـ إعادة هيكلة الخدمة المدنية4 نجاحلالفقريالعمودهيالمدنيةالخدمة•

.االنتقاليةالحكومةفشلأو

سينلتحأولويةأهمالحكمآليةتقويةتمثل•
.االنتقاليةالفترةخاللالدولةأداء

الحإلصالسعيفياالنطالقنقطةتتمثل•
رغيالعاملينمنالتخلصفيالعامالقطاع
مكينالتاستوعبهمالذينوالفاسديناألكفاء

.االنقاذعهدفي

حجمتقليلعندالحذرتوخيضرورة•
ؤدييالبحيثالكفاءة،لرفعالبيروقراطية

.الصراعتجددإلىذلك

ينالسابقالمسلحينبعضدمجعلىالعمل•
مماةالمدنيالخدمةفياالنتقاليةالفترةخالل
.التشغيلفيتوسعا  يتطلب

ومهاراتتدريببتحسيناالهتمام•
لجذبخاصةحوافزوتوفيرالموظفين
.الخارجمنالمؤهلينالموظفين
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إصالحات ضرورية ــ 
وكفاءات جذب تحويالت-5

المغتربين
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لعب المغتربون 
السودانيون دورا  
بارزا  في تهيئة 
الظروف للتغيير 
السياسي في أبريل 

ماديا  2019
.ومعنويا  

تقدر أعداد المغتربين 
بخمسة ماليين، وتبلغ 

5تحويالتهم نحو 
مليار دوالر في العام، 
يدخل الجهاز المصرفي 
الرسمي منها قدر 
يسير، بسبب الفارق 
في سعر الصرف 
الرسمي والموازي 

%.50بنسبة 

تحويالت المغتربين
مصدر أكثر استدامة 
للعملة األجنبية من 
التدفقات األخرى مثل 
االستثمار األجنبي 
المباشر أو الدين 
العام أو المساعدة 
.اإلنمائية الرسمية



للتنميةالمغتربينإمكاناتتسخير

:المغتربينسندات•
الدولةعنصادرةدينأدواتتمثل

تمكن.المغتربينمناألمواللجمع
تزايدمناالستفادةمنالسنداتهذه

رعبالوطنبناءفيالمغتربينرغبة
تحتيةالالبنيةلتمويلاالستثماروسيلة

والطرقالمياهوإمداداتالمستشفيات)
.(والتعليمواإلسكان

عبرالسنداتهذهإصداريمكن
مواردلتعبئةالقنصليةالشبكات
.المغتربين

يفمنتجةتكونلنالمغتربينسندات
اإلدارةوسوءوالظلمالفسادسياق
يوالسياساالقتصادياالستقراروعدم

الموروثلالستثمارالطاردوالمناخ
.االنقاذمن

اهاالنتباالنتقاليةالحكومةعلىيجب
تؤثرالتي،الخارجيةالعوامللهذه
.ينالمغتربسنداتفاعليةعلىسلبا  
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االجتماعيةللتنميةالخيريةلألعمالالمغتربينبرنامج

اليةاالنتقالفترةخاللالتاليةالمجاالتالبرنامجيشمل:
:التعليم•

لمواصلةالفقراءباألطفالالمغتربينيربط
ةوآليالدراسيةللمنحصندوقبإنشاء،تعليمهم
،الكمبيوترأجهزة(التعليميةوالموادبالكتبللتبرع
.)تعليميةأثاثات،المختبراتومعدات

:(Livelyhoodالعيشسبل)الصغيرةالمشروعات•
اتوالمنظمالمحليةبالمجتمعاتالمغتربينتربط

يرةصغأنشطةإلنشاءوالتعاونياتالحكوميةغير
المالرأسمنحبتقديمالدخللتوليدالحجم

راألصغالتمويلمؤسساتمعبالتعاون،والمعدات
.المحلية

:النطاقمحدودةتحتيةبنية•
الذيننالريفييوالسكانبالمدارسالمغتربينتربط

.المحليالتمويلمناألدنىالحدعلىيحصلون
المياهمرافقلبناءاألموالتوفيرهذاويشمل

.وغيرها،الدراسيةوالفصولالصحيةوالمراكز
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:  إصالحات هيكلية ضرورية
أسبقية الدبلوماسية االقتصادية في السياسة الخارجية-6

علىيا  دولالوطنيةالمصلحةلتحقيقالسعيفياالنتقاليةالفترةخاللالخارجيةالسياسةتتمثل•
هذهةإدارعلىتنطويالفترةهذهخاللالدبلوماسيةأنحينفي.األطرافومتعددالثنائيالمستويين
.المفاوضاتطريقعنالدوليةالعالقات

ياالعلالمصلحةاستراتيجياتعلىاالنتقاليةالفترةخالل)الخارجيةالعالقات(الخارجيةالسياسةترتكز•
اإلقليميجتمعالمفياالندماجوعودةالديمقراطيللتحولالبيئةوتهيئةالسالمتحقيقفيالمتمثلةللبالد

.السابقاإلنقاذحكمعلىالعقوباتكافةبرفعوالدولي

وتعتبريةتفاوضومهارةبفاعليةالعالممعالتعاملمهارةعلىاالنتقاليةالفترةخاللالدبلوماسيةتنطوي•
لسياسةاأهدافتنفيذفيالخارجيةللعالقاتالخاصةوالهيئاتاالنتقاليةللحكومةرئيسيا  نشاط ا

.الخارجفيالبالدومصالححقوقحمايةعنفضال  الخارجية،

المشاكلتخدامباسالمرتبطالمعاصرالدبلوماسيالنشاطفيمحوريا  دورا  االقتصاديةالدبلوماسيةتلعب•
اراتاالستثموجذبالصادرات،زيادةذلكويشمل.الدوليةالعالقاتفيللتعاونكمرتكزاالقتصادية
.ةالدولياالقتصاديةالمنظماتأعمالفيوالمشاركةالديمقراطي،والتحولللسالمالداعمةاألجنبية

صالحياتفيالدبلوماسيةبحصرالتقليديالمفهومتجاوزاالنتقاليةبالفترةالمنوطةالمهامتقتضي•
اعترىلماونظرا  .المركزيةالحكومةومكاتبالخارجيةوزارةيمثلونالذينوالمبعوثينالسفراء
إلىمتدتابلالدولةعلىمقصورةالدوليةاالقتصاديةالعالقاتإدارةتعدلمتشابك،منالدوليةالعالقات
.الحكوميةغيروالمنظماتاألعمالرجالفيممثلةوالتجاريةالمدنيةالشؤون
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يةتابع أسبقية الدبلوماسية االقتصاد

لوفاءااالنتقاليةالفترةخاللالدبلوماسيةشركاءعلىيتعين•
المرحلةأهدافمعالمتسقةوالمهاماألهدافمنبمجموعة
:ذلكويشمل.الخارجيةوزارةبتنسيق

ظروفاللتهيئةوالدولييناإلقليميينالشركاءمعالتواصل
شاالنتعافيوالمساعدةالسالمواستدامةلبسطالمناسبة

ةالمصلحأصحابوتطلعاتاحتياجاتمراعاةمعاالقتصادي
.المحليين

الحكوماتمعنزاعاتفيالدخولتجنبعلىالحرص
ومختلفالحكوميةغيروالمنظماتواألجنبيةاإلقليمية
.قتصاديةواالالسياسيةالمخاطرلتقليلاالقتصاديينالفاعلين

والمتأثرينالمؤثرينالمصلحةأصحابجميعمعالحوار
.سودانالفيواالجتماعيةاالقتصاديةوالتنميةالسالمبعملية

والمهنيةوالنزاهةالمصداقيةدرجاتأعلىعلىالحفاظ
.الدوليوالمجتمعالسودانيالمواطنتجاه
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الذهب ــ باطن 
األرض خير 
لالقتصاد من 
ظاهرها خالل 
!ةالفترة االنتقالي
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0.8نحو2018عامفيالذهبصادراتقيمةبلغت
عامفيدوالرمليار1.6بنحومقارنا  دوالرمليار

2017.

20السنتينخاللتصديرهتمالذياالنتاجحجمبلغ
األوساطتقدرحينفيالتوالي،علىطنا ،38و

منثرأكبلغلإلنتاجالفعليالحجمأنالسابقةالحكومية
.طن200يبلغأنويمكنطن،100

خاللالسودانيةللصادراتاإلجماليةالقيمةبلغت
.التواليعلىدوالر،مليار4.1و3.5نحوالسنتين



لماذا يحظر تعدين الذهب خالل الفترة االنتقالية؟

علىةالسلبياآلثارفإنالبديلةالفرصةتكلفةلمفهوموفقا  
مليار0.8قيمتهللذهبصادرعائدعلىالحصولمقابلاالقتصاد
:اآلتيةلألسبابمبررةغيرسنويا  دوالر

عبرالذهبمنكبيرةكمياتبتسربمؤشراتتوجد
إجماليتعادل)دوالرمليار4.0منبأكثرتقدرالتهريب

.(األخرىالصادرات

بسببالهولنديالمرضأعراضمناالقتصادمعاناة
.الذهبأنتاج

مناطقفيوالسالماالستقرارتحقيقعلىالسلبياألثر
.النزاع

لذهبالشراءالنقودبطباعةالتضخمعلىالسلبياألثر.

سعربزيادةالزراعيةالصادراتتنافسيةإضعاف
.الحقيقيالصرف

ىعلبالخصمالتنميةاستدامةعلىالسلبيالتأثير
.القادمةاألجيال

بينالمهرلدىالثروةبتراكماالجتماعيالنسيجإضعاف. 64



؟لماذا يحظر تعدين الذهب خالل الفترة االنتقاليةتابع
ذهبالانتاجإيقافالسودانيلالقتصاداألفيدمن•

واردالمحوكمةتكتملحتىاالنتقاليةالفترةخالل
.الطبيعية

المعاييرالطبيعيةالمواردحوكمةتشمل•
ةممارسكيفيةتحددالتيوالعملياتوالمؤسسات

الطبيعية،المواردعلىوالمسؤولياتالسلطة
فيعالجميمشاركةوكيفيةالقرارات،اتخاذوكيفية

ةالطبيعيالمواردوتصديرانتاجمناالستفادة
.(الذهب)

يةاالنتقالالفترةخاللالحوكمةهذهتحققوحتى•
بالنسبةظاهرهامنللذهبخيراألرضباطنفإن

.لالقتصاد

يفالمتواضعالذهبصادرفاقدتعويضويمكن•
وتحويالتالخارجيةالمصادرمنالقصيرالمدى

.االقتصادعلىأقلبتكلفةالمغتربين 65



الل ختتابع أولويات اإلصالحات االقتصادية 
الفترة االنتقالية والديمقراطية

حديدبتاإلصالحاتفيوالتتابعالتدرجضرورة•
لتحديدمرجعيا  إطارا  توفرمراحلثالث

:يليهاومااالنتقاليةالفترةخاللاألولويات

ةالفتر)والسالماالستقرارمرحلة.1
:(3-0السنواتــاالنتقالية
عالواسالسياسيللقبولالحاجةتمس

ىعلللتغلباالنتقاليةالفترةلحكومة
.الدولةبناءوإعادةالصراعتركة

وإعادةالتجميعإعادةاالنطالقنقطة
البشريةوالقدراتالمؤسساتبناء

السالمعلىوالتركيزوالتقنية،
السريعةواالنتصاراتواالستقرار

(quick wins)،األولويات،وتحديد
فيوالنزاهةالشفافيةوالتزام

.المعامالت

فقطيعنيالمرحلةهذهفيالسالمبناء
picking)المنخفضةالثمار the low-

hanging fruits).

ذههفياإلنسانيةللجهوديكونأنيجب
لتقليأجلمناألمدطويلةرؤيةالمرحلة
التنميةإلىاالنتقالوجعلالتبعية

·أسهلالمستدامة
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اباتاالنتخبعدواالنتعاشاالنتقالمرحلة.2
:(7-4السنوات)األولى
اءوبنبالحربالمتأثرةالمجتمعاتعلىالتركيز

النموتعزيزخاللمنالعمالةعلىالطلب
.المحلياالقتصادي

ةالتحتيالبنيةفياستثماراتذلكيستلزم
المحلية،والمؤسساتواالقتصاديةاالجتماعية
(التعدين)الطبيعيةالمواردقاعدةواستعادة
.الحكومةقدراتبناءوإعادة

الفقرمنالحداستراتيجيةأوراقمسودةإعداد
(I-PRSPs)لوضعللمانحينمهمةأداةباعتبارها

.الفقرمنوالحدللنمومشتركةرؤية
للدخلالمدرةالمضافةالقيمةذاتاألنشطةإدخال

واألعمالالقيمةعاليةالمحاصيلزراعةمثل
.الغذائيوالتصنيعالزراعيةالتجارية

غيراالقتصاديةاألنشطةلتحدياتحلولإيجاد
.الصراعفترةمنالموروثةالشرعية
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تابع تسلسل وأولويات 

خالل اإلصالحات االقتصادية 

الفترة االنتقالية والديمقراطية



بعدالمستدامةالتنميةانطالقمرحلة.3
:(11-8السنوات)الثانيةاالنتخابات

عأوسبشكللالقتصادالكليالمستوىعلىالتركيز
اكلالهيتغييرنحوموجهةبتدخالتمدى  وأطولنطاقا  

ودعمالمحليالخاصالقطاعوتعزيزالصناعية،
وابطالروتعزيزاألجنبياالستثماروحفزالعمل،أسواق

.المختلفةواالجتماعيةاإلنتاجيةالقطاعاتبين
فيمهمبدورالقيامالمحليالخاصللقطاعيمكن

.حرةتنافسيةبيئةفيالمستدامةالتنمية
لنموافيالخاصالقطاعدوربينالتوازنتحقيقيجب

باتباعالدورهذاواستدامةعدالةوضماناالقتصادي
:يليما
لوالتسلسوبالتدريجمبكرا  اإلصالحاتانطالق.
لهيمنةدرءا  العامالقطاعمعبالشراكةالبدء

.حتيةالتالبنيةتحسينجهودفياالجراميةالشبكات
منللحداستراتيجيةلورقةالنهائيةالصيغةإعداد

.((C-PRSPالفقر
68

تابع تسلسل وأولويات 

اإلصالحات االقتصادية 

خالل الفترة االنتقالية 

والديمقراطية



ي النمط التخطيط
خالل فترات 

االنتقال 
والديمقراطية

ةالتنمي: المرحلة الثالثة

نة الس)االنتخابات الثانية 

( سنة8-11

قال االنت: المرحلة الثانية

واالنتعاش

نة الس)االنتخابات األولى 
(  سنوات4-7

راالستقرا: المرحلة األولى

-0ة السن)الفترة االنتقالية 
(سنوات3

الصيغة النهائية لورقة 

قر استراتيجية الحد من الف
C-PRSP))

د ورقة استراتيجية الح

من الفقر المؤقتة 
(I-PRSP.)

تقييم االحتياجات بعد

انتهاء الصراع والنتائج
.االنتقالية

خطة التنمية القومية 
(قصيرة األجل)

ز خطة استراتيجية لتعزي

القوى المحلية المعززة 

ش للسالم والمحركة لالنتعا
.االقتصادي

الخطة )الرؤى القومية 
(طويلة األجل



ة متطلبات التنمي
المستدامة بعد 
ةالفترة االنتقالي
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نظام تعليمي وبناء 
قدرات قوي

الوصول إلى أحدث 
التقنيات، خاصة تقنيات 

الطاقة

نظام تخطيطي حكومي 
مركزي على المدى 

الطويل

دور قوي للدولة في 
تنظيم المنافسة في 

األسواق

نخبة وطنية على درجة 
عالة من المسؤولية 
وااللتزام بالجدارة

االستقرار السياسي 
الداخلي في بيئة 
يسودها الوئام

حوكمة استغالل 
الموارد الطبيعية 

المورديةوالقاعدة 

نسبة عالية من الشباب
في الهرم الديموغرافي

استعادة الدور الرائد 
للطبقة الوسطى في 

.قيادة التنمية

على كارزميةقيادة 
درجة عالية من 

النزاهة
قوة عسكرية دفاعية
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تواتر االجتماعات المسؤوليات التكوين المجموعة

.الحاجةوحسبسنويربع .المستوىرفيعسياسيحوار• وتضمالوزراء،رئيسيرأسها

الدولوممثليالوزراءعضويتها

ومستشارالشريكةوالمؤسسات

.االستراتيجية

.السياسيالحوار

.شهرينكل دورصاالستراتيجيالتوجيه•

.االستراتيجيةتنفيذ

الحكومةأنشطةتنسيق•

.التنميةوشركاء

وتنفيذتمويلمصادرمراجعة•

.النظرقيدالمشروعات

العملفريقمعالتنسيق•

.المحلياإلنساني

والتخطيطالماليةوزيريرأسها

ممثلمعمشاركةاالقتصادي

هاعضويتوتضمالتنمية،شركاء

وممثلياالقتصاديالقطاعوزراء

الشريكةوالمؤسساتالدول

.االستراتيجيةومستشار

.المشتركةالتنفيذيةاللجنة

وحسبأشهروثالثةشهربين

.الحاجة

.والبرامجيالقطاعيالتنسيق•

المجموعاتمعالتنسيق•

.اإلنسانية

معمشاركةالحكومةممثليرأسها

وتتضمالتنمية،شركاءممثل

الحكومة،مثليعضويتها

ومتعدديالثنائيينوالشركاء

.المدنيوالمجتمعاألطراف،

الثالثةالمرتكزاتعملمجموعات

.(الحاجةحسبفرعيةمجموعات)

إطار التنسيق بين الحكومة والشركاء



ويل استراتيجية التم
الداخلي والخارجي 

خالل الفترة 
االنتقالية

التيهياالنتقاليةللفترةاالستراتيجيةالخطة•
.العكسوليسالتمويلتستقطب

فترةالخاللالمتشابكةالتحدياتلطبيعةنظرا  •
التمويلمرونةلزيادةحاجةهناكاالنتقالية،
ورفع(Earmarking)التخصيصوتفادي
.المخاطرتحملسقف

وفقا  الدعمتقديمعلىالدوليين،الشركاءتركيز•
خاللمن(واحدةسنة)قصيرةزمنيةألطر

الميزانية،فيوسريعةمرنةتخصيصات
يلةطوتمويلاللتزاماتترتيباتإلىباإلضافة

.األجل

رةالفتخاللاالقتصاديةالقيادةإلتزامضرورة•
قابلةبطرقالمواردإدارةبسلطةاالنتقالية
التنفيذوسهلةبالمرونةوتتسمللمساءلة
.االنتقاليةالمرحلةاحتياجاتحسبوموجهة
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الرصد والتقييم والقياس
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رجات يجب توفير أنظمة قوية للرصد والتقييم على مستوى المخ
.والنتائج والتأثير

ق السالم يوفر الرصد والتقييم فرصة لتعزيز دور الدولة في تحقي
.بإدماج أصحاب المصلحة للتشاور والتقييم

ي خالل الرصد والتقييم من أهم مكونات عملية التخطيط االستراتيج
.الفترة االنتقالية نظرا  لتشابك التحديات

خالل الفترة ( RBM)ضرورة استخدام اإلدارة القائمة على النتائج 
.االنتقالية

نشر األمن والحوكمة ( Benchmarks)تشمل معايير القياس 
. سيةوتحقيق المصالحة وسبل العيش والخدمات االجتماعية األسا



محاور الحوار االقتصادي حول استحقاقات الفترة االنتقالية
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حصيلة نهج اإلنقاذ 
االقتصادي النيو 

.ليبرالي

رصد وتقييم 
الممارسات الجيدة 
للدول النامية الخارجة

.من الصراع

دور الدولة خالل 
.الفترة االنتقالية

ية السياسات االقتصاد
ئة الكفيلة بتهيئة بي

.األمن والسالم الشامل

العالج "جدوى 
مقابل " بالصدمة

".العالج التدريجي"

ليدي تبني اإلصالح التق
أم اإلصالح غير 

التقليدي؟ 

تقييم الرؤى 
م اإلستراتيجية للسال
ي واالنتعاش االقتصاد
.والتحول الديمقراطي

ت  أساليب جذب تحويال
.وكفاءات المغتربين

استقطاب المساعدات 
الخارجية وتخفيف 
عبء الديون خالل 
.الفترة االنتقالية

د الحساسية تجاه تجد
.الصراع



جزيال  شكرا  
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