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 نحو عقد إجتماعي إقتصادي ثقافي سياسي جديد: تمهيد 

لقد ادى الفشل املستمر يف الوصول اىل إمجاع حول مشروع البناء الوطين اىل خلق أوضاع كارثية يف مجيع أرجاء 
. هناك حاجة لنظام إجتماعي و إقتصادي و سياسي و 1956إستقالل السودان يف عام البالد و ذلك منذ 

ثقايف جديد لوقف تدهور البالد وإحندارها حنو نفق الفوضى و التفكك، خاصة بعد وقوع حدثني مهمني: 
نيل و إستمرار جرائم احلرب و اإلابدة يف دارفور و جبال النوبة و ال 2011إنفصال جنوب السودان يف عام 

األزرق. و يف ظل إهنيار إقتصادي و تدهور األوضاع املعيشية و إنتهاكات حقوق اإلنسان و غياب احلرايت و 
سيادة حكم القانون و العدالة و منوذج التنمية و احلكم القائمني على التمييز و اإلقصاء، و الفساد الواسع 

ابت واضحًا للسودانني، أن إحداث قطيعة اتمة مع السياسات القدمية و طرح مشروع جديد  ن فلقدالنطاق
 لوضع البالد يف مسار مغاير ، اصبح مطلباً ضرورايً وملحاً. 

ملناقشة هذ التحدي، و قد شكل هذا  2012اجتمعت جمموعة من السودانني يف جامعة هارفارد يف أبريل 
مشال لتقوم بتكليف عدد من اخلرباء و املهنني السودانني من  –ة لتحرير السودان اإلجتماع حمفزاً للحركة الشعبي

خلفيات فكرية و ثقافية ممتنوعة بكتابة و ثيقة مرجعية حتوي ذلك الربانمج السياسي اجلديد. انشأ هؤالء املهنيون 
اآن منهم  و ذلك إمي  Expert Advisory Group (EAG)السودانيون جمموعة اخلرباء اإلستشارية  

ابلدور الكبري الذي جيب أن يلعبه جمتمع األكادميني و املفكرون و املثقفون السودانيون من خالل املسامهة 
خبرباهتم يف رفد احلياة السياسية السودانية. تواصلت جمموعة اخلرباء اإلستشارية مع جمموعة واسعة من اخلرباء يف 

حلقوق املدنية، احلكم، السياسة اخلارجية، األمن، التنمية جماالت القانون الدستوري، حقوق اإلنسان و ا
اإلجتماعية و اإلقتصادية، و الثقافة و اهلوية. و قد ضمت اجملموعة خرباء و مفكرين سودانني من املناطق 
املهمشة و كذلك من املركز ظلوا يعملون معاً يف رسم سياسات بديلة ملستقبل جديد للبالد، و قد سامهوا بشراكة 

لقد عكس هذا احلشد من املواهب من خمتلف أحناء البالد ، التنوع قدر متساٍو يف خالصة هذا اجلهد. و و 
   الذي يذخر به السودان. 

جاءت الوثيقة املرفقة كحصيلة لعدد يصعب إحصاءه من الساعات اليت استغرقها البحث و النقاش بني السودانني 
و خمتصر لألوضاع الراهنة مبا يتضمن اإلجابة على سؤال ملاذا  الذين مت تكليفهم مبهمة كتابة تشخيص دقيق

متضمنًة  –من منظور مؤسسي  -هنالك حاجة ماسة للتغيري، و حيدد كذلك املعاجلات التصحيحية الالزمة 
ات اهليكلية و املوارد املطلوبة لتنفيذها .من املهم التنبيب ه اىل أن  تقديرات للمدد الزمنية املطلوبة إلجناز هذه التغرير

ليس هنالك من خيار أمام الدولة السودانية  سوى الوصول اىل اإلقرار حبقوق املواطنة املتساوية وإعادة هيكلة 
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الدولة مبا جيعلها ختدم مصاحل األغلبية من املواطنني، و يتضمن ذلك احلكم الرشيد و إلتزام الدولة بتقدمي اخلدمات 
 و العالج وغريها ملواطنيها.  األساسية مثل املاء النظيف و التعليم 

مت تصميم الربانمج املرفق إنطالقاً من رؤية السودان اجلديد اليت جتسد مصاحل مجيع السودانني، خصوصاً الفقراء 
منهم و  املهمشني يف السودان. و يهدف الربانمج اىل إهناء معاانة شعبنا و ألن يشكل بداية جديدة لتأسيس 

سياسي و ثقايف جديد يغري شروط احلياة مستقباًل و يكفل حقوق املواطنة نظام إجتماعي و إقتصادي و 
املتساوية و التنمية املستدامة و الدميقراطية، خصوصًا للنساء و الشباب و األطفال. كما يهدف هذا الربانمج 

م و اإلستقرار أيضاً على دعم العالقات السلمية و التعاون و التكامل اإلقليمي مع جرياننا، و كذلك توطيد السل
على املستوى الدويل. و يف هذا الصدد ، يهتم الربانمج بشكل خاص و يركز على ضرورة بناء عالقات إسرتاتيجية 

 بني دوليت السودان و جنوب السودان املستقلتني. 

األخرى  مشال و قوى املعارضة –تواصل جمموعة اخلرباء اإلستشارية مشاوراهتا مع احلركة الشعبية لتحرير السودان 
 و منظمات اجملتمع املدين هبدف تطوير برانجمها احلاىل ابلقدر الذي يستجيب إلحتياجات السودانني، و إنشاء

لتواصل القيام هبذا اجلهد املشرتك. فلقد اثبتت اخلربة املستخلصة من هذا  Think Tankمؤسسة حبثية 
القوى السياسية و منظمات اجملتمع املدين السودانية جمموعة اخلرباء اإلستشارية و املشروع أن العمل املشرتك بني 

ميكن أن ينتج حصيلة من السياسات املدروسة اليت ختدم مستقبل البالد. و يف هذا اخلصوص، و ابلرغم من 
مسامهة بعض النساء يف إعداد هذه الوثيقة، ترى جمموعة اخلرباء اإلستشارية ان مسامهة النساء بشكل أكرب و 

 اً ضرورايً لإلنتقال اىل نظام جديد بطريقة جدية و ذات مصداقية. أوسع تعترب شرط

تود سكراترية جمموعة اخلرباء اإلستشارية أن تتقدم ابلشكر اجلزيل لكل أولئك الذين سامهوا يف هذا اجلهد خالل 
 األربع سنوات املاضية و أولئك الذين شاركوا يف لقاءات العصف الذهين اليت عقدت يف مدن هلسينكي و

تنزانيا و خنص منهم العطا حسن البطحاين، أنور احلاج،  -جنوب أفريقيا و دار السالم  -ابريس و الكيب اتون
النور محد، إبراهيم طه أيوب، كمال اجلزويل، مالك عقار آير جنانيوفا، مصطفى شريف، نصر الدين عبد الباري، 

رمان، و آخرين كثر. و تتقدم بشكر خاص بروفسور حممد إبراهيم خليل، رشيد سعيد يعقوب و ايسر سعيد ع
ألولئك الذين آثروا عدم ذكر أمساءهم ، خاصة أؤليك شاركوا مبسامهات مقدرة من داخل السودان، و ملدير هذا 
املشروع، و الذي لوال معرفه العميقة و مواهبه و جمهوداته الىت ال تعرف الكلل، لكان من الصعب أن يكتمل 

ميتد الشكر اجلزيل لبعض األصدقاء غري السودانني على دعمهم هلذا املشروع، و  هذا العمل.  نود كذلك أن
 أيضاً ألولئك الذين قاموا ببناء قدارت سكراترية جلنة اخلرباء اإلستشارية. 
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تقدم هذه الوثيقة سياسات بديلة ليتم تطبيقها إبتداًء من اليوم األول من إحداث التغيري، و هي مطروحة أمام 
انني ملزيد من النقاش و التطوير يف إطار العمل اجلماعي املستمر الذي يستهدف حتقيق الدميقراطية مجيع السود

 و العدالة و حقوق املواطنة املتساوية و احلرية و السالم و اإلزدهار ملصلحة مجيع السودانني.
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 ملخص تنفيذي

ب مت تقييد و حبس إمكاانت تطورها بواسطة حز  إذدولة فقرية وهشة،  الراهن. يعترب السودان يف الوقت 1
وصلت  عقود من النزاعات الداخلية، و أدت اىلرؤية ضيقة للهوية الوطنية أ حاكم يعشعش فيه الفساد، و يتبىن

وإنعدام لة، البالد اىل مرحلة الدولة الفاشلة اليت تتميز بسمات إنعدام املؤسسات ذات املصداقية، املديونية اهلائ
 النزوح الداخلي و الفقر. األمن على نطاق واسع و

قعدت عوضاً عن ذلك حتدد القضااي اليت ألكنها  تقدمي وصفة لكيفية تغيري النظام، هذه الوثيقة اىل . ال تسع2
الغرض من هذه العمليات دما حيدث التغيري املرتقب. و تقدم توصيات لتصحيح مسار الدولة عن ،لسوداناب

حيحية هو أتسيس دولة قائمة على العدالة، املساواة، احلرية، السالم و الرخاء و اإلزدهار لفائدة اجلميع، التص
 غض النظر عن العرق، اإلثنية، الدين، النوع، املوقع اإلقليمي او أي جوانب أخرى متعلقة ابهلوية.ب

لشروِع يف عملية للتأسيس و ايعترب أمراً يف غاية األمهية و مطلبًا أوليًا ، اهلوية   معاجلة موضوع  و فهم. إن 3
يُتوقع  واًل، حيثالة للبناء الوطين؛ وهي عملية يتم دعمها و تعزيزها ضمن إجراءات دستورية أوسع و أكثر مشفعر 

ألقاليم، و الرقابة ل ليمي وآليات تضمن التمثيل العادلحكٍم ذايت إق و أن ينص الدستور على حكومة ال مركزية
ضماانت إحرتازية ابإلضافة اىل ما تقدم؛  ؛ينبغي أن يتضمن الدستوركما .  القرارت التنفيذية الىت تؤثر عليها على

لة آليات للمسآءلة السياسية، مبا يف ذلك املسآءو الدينية و الثقافية حلقوق و احلرايت اب فىما ىتعلقدم التمييز لع
 عن اإلنتهاكات اليت إرتكبها النظام احلايل، و إحرتام سيادة حكم القانون و إستقالل القضاء. 

 طوال  س الذى إتبعه النظام احلاىل يالتسيسنوات  إلعادة البناء و إهناء. إجراء اإلصالحات املؤسسية الضرورية 4
من و . مبا يف ذلك القوات املسلحة األمنذلك قطاع اخلدمة املدنية و القضاء و يشمل و ، سنوات حكمه 

بواسطة و براجميآ ، ختطيطًا إقتصاداًي ، حيتاج و تقليل نسبة الفقر  اإلنعاش اإلقتصادي فإن خر، اآلانب اجل
مثل حتتاج سوف و  ملصلحة الشعب السوداين. قومية توزيع  و توجيه املوارد الو من أجل تنسيق ، احلكومة 
تطويرها و تنظيمها و تطبيقها، مبا  يتناسب مع حجم الضرر  إلكمال الكايف الوقت ختصيص هود اىل هذه اجل

كحد   دة الفرتة اإلنتقاليه أربع سنواتأن تكون م نقرتح فإان السوداين. لذلك،  ابجملتمع احلقه النظام احلايل يالذ
 أدين،للقيام ببعض التدابري و اإلجراءات الرئيسية املطلوبة.

 الكوارث الىت حلت ببلدهم ىف يفكرون ملياً ىف و نصف ظل السودانيون مبختلف مشارهبم، خالل عقدىن . 5
لذلك  ، ناوهلا هذه الوثيقة بطرق متعددةتتالقضااي اليت  حول ظل النظام احلايل وقد عربوا عن وجهات نظرهم 

دولة حديثة ىف السودان، و  الرامية لبناءالكثرية فإن هذه الوثيقة ال تتعدى كوهنا مسامهة واحدة ضمن اجلهود 
 لتغيري و حتقيق السالم العادل والدائم.لاملهمة   القضاايمن املؤمل أن تساعد ىف الوصول اىل إمجاع حول 
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 و خلفية دمةـأوالً: مق

، وأن هناك إتفاق بني األحزاب اليت تعارض ال حمالة . تستند هذه الوثيقة على إفرتاضني: أن التغيري قادم 6
من املهم جدآ أن القيم، و املقارابت اليت سوف يتم التعبري عنها يف هذه الوثيقة.  و حول املباديء حالياً  لنظاما

  متاحة  للمداوالت و النقاشات و املشاورات املوسعة.سوف تكون الوثيقة هذه  نشري اىل أن 

نقاذ"، هو يف األصل نظام اإل ترد اإلشارة اليه يف بعض األحيان ب "نظاموف كم احلايل، و الذي سنظام احل أن
عن احلركة اإلسالمية  نيابة 1م،1989يونيو  30ستوىل على السلطة بواسطة إنقالب عسكري يف عسكري إ
  .حزب اجلبهة اإلسالمية القوميةتشمل  احزاب بواسطة  2يف الربملان املنتخب دميقراطياً اليت كانت ممثلةً السودنية، 

على أسس  السودانية دولة الالسياسي املستدام يف البالد هو بناء  حول الت من إحداث نهائى . إن اهلدف ال7
غض النظر عن العرق، بالعدالة، املساواة، احلرية، السالم، و الرخاء واإلزدهار لفائدة مجيع مواطنيها، 

 ،. من املسلم به إن عملية كهذه حتتاج اهلوية من مكوانت اإلثنية، الدين، النوِع، املوقع اإلقليمي، او أي 
خاطبة األسباب اجلذرية لألزمات املتعددة اليت حتتاج ملو إمنا ، ـجديد و قيادة جديدة حكم ليس فقط لنظام 

استمرت تعاين منها بعد إستقالل  ، و1956ظلت تعاين منها البالد منذ إستقالهلا عن احلكم األجنيب يف العام 
 .م2011ليو يو  9جنوب السودان يف 

تتمثل نقطة و بداية، ال نقطة تحدبدلحيتاج ،  ألى بلد  عمليات التحول التفكري يف رسم مسار جمرد . إن 8
السكان و مستوى عدد  و : املساحة، و من أمهها  الظروف اإلبتدائية للدولة املعنية حتليل البداية هذه ىف 

سوف يناقش اجلزء التاىل  من هذه  من هذه املقدمة هذه الظروف اإلبتدائية بشكل  .طبيعة الدولة و التنمية
 . يف اجلزءاإلطار املفاهيمى املناسب لقضااي التحول السياسى املستدام . أما اجلزء الذى يليه فيناقش خمتصر ، 

السياسي املستدام. سوف يتم إستعراض التحول   ألمناط و أشكال عامة الطوطا اخل تناقش هذه الوثيقة ، رابعال
هذه الوثيقة، يف امللحق  عليها بعض الربامج و السياسات الرئيسية، واليت اُخذت من األوراق اليت استندت 

 . (ج)
 اإلبتدائية. الظروف 2.1

مليون نسمة يف  40و بلغ عدد سكانه حوايل  3مليون كيلومرتًا مربعاً، 1,9. تبلغ مساحة السودان حوايل 9
% من السكان أطفال حتت سن 47,1حوايل  4ابملائة(. 2,2 قدره م )مبعدل منو سكاين سنوي2015العام 

                                                           
1 Inqaz is an Arabic word which could be translated as salvation. No specialized system of transliteration is 
followed in this document. 
2 For a highly informative account of the role of Islam in the politics of Sudan see: Sidahmed, A.S., (1997), 

Politics and Islam in Contemporary Sudan; Cruzon Press, London. 

 
3 The exact area is 1,844,797 kilometers 
4 UNDP (2016)Human Development Report 2016, www.undp.org 
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من منظوري اإلدارة و احلكم، دولة فدرالية يعترب السودان سنوات.  5% حتت سن 14,8عاماً، و حوايل  18
سيم األخري إلقليم دارفور اىل مخس والايت )بداًل عن ثالث( و إقليم والية، و ذلك بعد التق 18تتكون من 

% من 36ما تزال مخس من هذه الوالايت، واليت متثل حوايل  5ني.ان اىل ثالث والايت بداًل عن إثنكردف
 غارقة يف أتون احلرب األهلية. ،مساحة القطر الكلية

السودان ضمن  ستوى الدخل ، يصنف البنك الدوىل فيما يتعلق مبستوايت التنمية املبنية على أساس م. 10
، )حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل جمموعة البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن

)GDP( 2,381  2015دوالرًا أمريكيًا يف.)عند تقدير مستوى التنمية إبستخدام مؤشر التنمية  ولكن 6
، حيث أييت يف تدنيةالسودان ينتمي اىل جمموعة البلدان ذات التنمية البشرية امل، جند أن (HDI)البشرية 
بلداً فقرياً. عند السودان  يبقى ؛ و ابلتايل 0,49دولة( مبؤشر تنمية بشرية قدره  186)من مجلة  165الرتتيب 

سنوات ن التعليم )متوقع مكوانت مؤشر التنمية البشرية، جند أن السودان يعاين من مشكلة احلرمان م اىل النظر 
سنوات( و كذلك  3,5 سنوات الدراسة الفعلية  سنوات و يبلغ متوسط  يبلغ 7,3عند دخول املدرسة الدراسة 

 عاماً(. 63,7احلرمان من الرعاية الصحية )متوسط عمر الفرد املتوقع عند والدته هو 

ابلقياس العاملى للبلدان املدينة ، جند أن السودان دولة مثقلة ابلديون العالية  التنمية  ايت د تقدير مستو عن . 11
م، وقد بلغ حجم 2015"ما يزال الدين اخلارجي للسودان مرتفعاً عند هناية العام :ق النقد الدويلو وفقاً لصندو ، 

ملائة من الناتج احمللي اإلمجايل(... اب 61مليار دوالراً أمريكياً )ما يعادل  50الدين، وفقاً للقيمة اإلمسية، حوايل 
أن الدين اخلارجي جند  كما يف املائة...   84حوايل  2015و بلغت نسبة الديون اخلارجية متأخرة السداد يف 

مستوايت الدين اخلارجي  نسبة، حيث استمرت نسبة لعدم قدرة البالد على حتمله  للسودان غري قابل لالستمرار
  7."دة عشرين عامآ ً رات املخطط هلا ملمستوى املؤشحاجز تجاوز ت

وم اىل أن السودان مصنف عاملياً كدولة هشة. و ابلرغم من التحفظات الواسعة حول مفه . سبقت اإلشارة 12
القيام ببعض الواجبات األساسية للحكومة ذات السيادة.  العجز عنهو  الدولة اهلشة، فإن املقصود  بشكل عام

 الفاشلة.الدوِل ى لتصنيف لكملؤشر   منهجبتطوير  "صندوق السالم"فقد قام و بغض النظر عن التعريف، 
من املفيد ان و  8السياسات. تطوير ، و كذلك ألغراضِ لى نطاق واسع ملعرفة ترتيب الدولعاملؤشر ُيستخدم 

                                                           
5 See www.statoids.com “States of Sudan”; accessed on 4th September 2017.  A state in Sudan is called in 

Arabic Wilayia. The recent break-up of Darfur and Kordofan is not unrelated to the nature of the ruling 

regime!  The States in alphabetical order are Blue Nile (a conflict state), Central Darfur .(a conflict state), 

East Darfur (a conflict state),  Gedaref, Kassala, Khartoum (national capital territory), North Darfur (a 

conflict state), Northern, North Kordofan, Red Sea, River Nile, Sennar, South Darfur (a conflict state), South 

Kordofan (a conflict state), West Darfur (a conflict state), and White Nile. 
6 According to UNDP per capita GNI of the country in purchasing power parity of 2011 amounted to US$3,846; 

UNDP (2016), Human Development Report 2016; www.undp.org.  
7 IMF, (2016), Sudan: Staff Report for 2016 Article IV Consultation; Debt Sustainability Analysis; www.imf.org 

. 
8 See www.ffp.statesindex.org 

http://www.statoids.com/
http://www.undp.org/
http://www.imf.org/
http://www.ffp.statesindex.org/
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حترزها هي عبارة عن حاصل جتميع للنقاط اليت يف مؤشر الدول الفاشلة  درج يت تُ هنا "أبن النقاط النعيد التذكري 
املؤشرات اىل ثالثة فئات: إجتماعية، هذه تنقسم تتعلق إبستقرار و قوة الدولة.  مؤشر 12الدولة املعنية يف 

اىل  صفريرتاوح ما بني  ،من هذه املؤشرات  ةيف كل واحد من النقاط إقتصادية، و سياسية. و ما ميكن إحرازه
كلما كان ذلك مؤشراً على درجة أعلى من اهلشاشة." الىت حترزها كل دولة ،   الدرجة زادت نقاط، و كلما  10

 9نقطة. 120، فإن إمجايل ما ميكن إحرازه يف مؤشر الدول اهلشة هو ذلكل

الجئني و . تشمل الفئة اإلجتماعية للمؤشر أربع مكوانت رئيسية: مكون الضغوطات الدميغرافية، مكون ال13
النازحني داخلياً، مكون املظامل اجلماعية الواقعة على اجملموعات، و مكون فرار السكان للخارج و هجرة العقول. 
الفئة اإلقتصادية تشتمل على مكونني: مكون التنمية اإلقتصادية غري املتوازنة و مكون الفقر و التدهور 

على ست مكوانت: مكون شرعية الدولة، مكون اخلدمات  ملا الفئة السياسية و العسكرية فتشتاإلقتصادي. أم
النخب ، و اخلالفات بني العامة، مكون حقوق اإلنسان و سيادة حكم القانون، مكون أجهزة األمن، مكون 

 مكون التدخالت اخلارجية.

كخامس أكثر الدول هشاشة   ، نقطة يف مؤشر الدول الفاشلة  110,6، احرز السودان 2017. يف العام 14
احرزت حيث  . كانت دولة جنوب السودان هى الدولة األسوءبلدًا مشلها املؤشر 178من بني   يف العامل

حتديداً  هو مؤشر ، ة( يف مؤشر واحد سيئحرز السودان الدرجات القصوى )مبا يعين وضعية . أنقطة 113,9
أما ىف ما نقطة يف مؤشر "التنمية اإلقتصادية غري املتوازنة."  8,0"الالجئني والنازحني داخلياً"؛ واحرز أقل من 

نقطة )يف مؤشر "الفقر و  8,5تراوحت النقاط احملرزة ما بني حد أدين بلغ فقد ملؤشرات العشر املتبقية، ايلى 
نقطة )يف مؤشري "شرعية الدولة" و "حقوق اإلنسان و سيادة  9,8التدهور اإلقتصادي"( و حد أقصى بلغ 

حرزها السودان يف مؤشر زاد عدد النقاط اليت أفلقد ، 2012عام  الىت تلت القانون"(. خالل الفرتة  حكم
 . ه العامترتيبطة، و ذلك ابلرغم من التحسن يف نق 110,6اىل  109,4الدول الفاشلة من 

املليار ). ينسجم تصنيف السودان كدولة هشة، وفق املؤشر املذكور أعاله، مع تصنيفه أيضاً كواحد من دول 15
دولة انمية )يبلغ  58؛ و هي عبارة عن The bottom Billion Countries( اليت حتتل القاع

تعترب  و 10تصادي العاملي.عدد سكاهنا حوايل مليار نسمة عند صياغة هذا املصطلح( تقبع يف مؤخرة النظام اإلق
حتقق منواً إقتصادايً خالل فرتة طويلة )يف بعض  ان هذه  الدول األكثر فقراً يف العامل، و ذلك بسبب فشلها يف

التنمية  فخاخ  األمثلة منذ اإلستقالل(. فشلت هذه الدول يف حتقيق النمو اإلقتصادي ألهنا علقت يف واحد من
 ، و فخ منط احلكم.ة السيئ ة ارد الطبيعية، فخ اجلري األربعة: فخ النزاعات، فخ املو 

                                                           
9www.fundforpeace.orgFund for Peace, (2013), Failed States Index 2013;   

10 See Collier, P., (2007), The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done 
About It; Oxford University Press, New York. 

http://www.fundforpeace.org/
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على أن هشاشة الدولة تعين  - التحليل ألغراض -ر الدول الفاشلة، ميكن اإلتفاق . بصرف النظر عن مؤش16
للمواطنني، بدرجة تؤدي يف   السياسيةاالساسية و  اإلحتياجات فشل مؤسساهتا العامة يف تقدمي طيف من 

: األمن، بناء نظام قانوين ذي مصداقية، بنية حتتية اإلحتياجات الغالب اىل إضعاف شرعية الدولة. تشمل هذه 
لتدابري الالزمة للرعاية اإلجتماعية، و توفري فرص للمشاركة النهوض ابقادرة على آداء وظيفتها بشكل فاعل، 

الذي يشكل مسة  هو و  الفساد شرعية الدولة.  يودى أيضآ اىل إضعاف كما أن الفساد املتفشى ُ   11السياسية.
رئيسية متيز هبا النظام احلايل، يف إطار إسرتاتيجيته اإلقصائية العامة و املعروفة بسياسة "التمكني اإلسالمي"، و 

  (CPI)و حسب مؤشر الفساد العاملي الذي يعين التمكني اإلقتصادي ألعضاء احلركة اإلسالمية السودانية. 
األعلى نقاطاً هو األكثر نظافة(، أن نقطة؛ حيث  100نقطة )من مجلة   14، سجل السودان 2016للعام 

دولة مشلها املؤشر. و كانت الصومال الدولة األكثر  176من بني  170و قد جاء ترتيب السودان يف املركز 
 12نقاط فقط. 10فساداً يف العامل حمرزة 

 . مرتكز مفاهيمي مختصر3.1
أن . اىل السلطة هو العنف الغالب للوصول الطريق أن " جمتمعات بلدان مليار القاع، ظ ىف لقد لوح .17  

و عندما تقوم  لة.كومة شرعية و خاضعة للمسآءحل يشكل عائقآ  للوصول العنف السياسي هو لعنة يف ذاته و 
مفاده أن احلكومَة موجودة لتتسلط على مواطنيها بداًل من  عسفاً السلطة على العنف، فإهنا تستدعي إفرتاضاً مت

 ةحافل امنظور إقتصادي حبت، فإن املشكلة الرئيسية اليت تواجهها هذه اجملتمعات هي اهنمن . 13خبدمتهم" القيام
هوية قومية مشرتكة(، و يف ذات  ابتعبري آخر، ألن تكون هلن تكون أمة )ميكنها أابلتنوِع بصورة أكثر بكثري مما 

على توفري  لذاهتا )بكلمات أخرى، أن تكون قادرة كون دولةفهذه املكوانت املتنوعة أصغر من أن تالوقت، 
ة تنوع واسع خر حبالما هي أن اجملتمعات املكونة له تز (. "يف احلاالت اليت تكون فيها مشكلة بلد ااألمن ملواطنيه

متوارث لدي هذه اجملتمعات ابإلنتماء اىل هوية  شعورإجياد يصعب  معها جداً ]ثقايف، إثين، ديين..اخل[ بدرجة 
هناك مهام متهيدية ألن  ؛فقط  الت ال تتعلق ببناء املؤسساتمشرتكة، فإن مهمة البناء الوطين يف مثل هذه احلا

 14قيادة متتلك رؤية" للقيام هبا أواًل.ضرورية يف عملية البناء الوطين حتتاج اىل 

و إهنا من اإلمور اليت ال تسلك  ،من املتفِق عليه بشكل عام، إن عملية البناء الوطين تستغرق وقتاً طويالً . 18
مسلكًا خطيًا صاعدًا و عادة ما تتعرض لإلخفاقات و التعرجات. هلذا السبب، فإن بناء املؤسسات الالزمة 
للتحول السياسي املستدام قد يساعد، خالل املرحلة اإلنتقالية، يف عملية بناء أمة سودانية على أسس جديدة، 
                                                           
11 Bogdandy, A., et al (2005), “”State-Building, Nation Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict 

Situations”; Max Planck Yearbook of UN Law, Vol. 9; pp. 579-613.  
12 See https://www.transparency.org/ 
13 See, for example, Collier, P., (2009), Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places; HarperCollins 

Publishers; New York; p. 1. Large and small are to be understood in terms of national income not in terms of 

population. In economic terms “security” is classified as a public good, usually provided by the state, in 

contrast to private goods supplied by the market. 
14P. Collier (2009: p. 9; mentioned in footnote 11).  

https://www.transparency.org/
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و تذهب الدراسات احلديثة، و اليت تستند ايل اتريخ طويل جدًا من جتارب  وهو أمر ال يقل أمهية يف ذاته.
تتضمن، يف السياق اخلاص ابلدول النامية، إحداث تغيريات يف ثالثة  عملية بناء األمةاجملتمعات البشرية، اىل أن 

تركيز وإحتكار إستخدام  واليت تعمل على الدولة ذاهتا  موسسة أوهلا أنواع من مؤسسات البنية الفوقية يف اجملتمع:
من قدرة احلكومات  ذى حيد داخل حدودها؛ اثنيها سيادة حكم القانون، وال  وقع القوة إلنفاذ األحكام يف أي م

لة الدميقراطية، اليت تضمن متثيل احلكومات إلرادة ات تعسفية؛ و اثلثها آليات املسآءعلى إصدار قرار 
ة التقليدية الدول هى الىت تعرف اإلختالف ما بني الدولة احلديثة  و األساسية هذه املؤسسات أن  15الشعوب."

 .املوروثة احلداثية .

 . آخذين يف اإلعتبار الدور املركزي ملؤسسات البنية الفوقية للمجتمع، فإن من املتفق عليه على نطاق واسع19
سات السياسية اليت يتواضع عليها إن حتقيق التنمية على املدى البعيد يعتمد بشكل رئيسي على طبيعة املؤس ، 

واسع  ك تعريفلهنافإن النامية،  أما فيما يلى الدول . ىف كل مناحى احلياة  اجملتمع لتنظيم العالقات  بني أفراده
، قواعد السلوك اإلنساىن الىت حتكم و تشكل التفاعل بني الناس "حزمة من  أبهنا املؤسسات  ذه هل و مقبول 

تذهب بعض اآلراء اىل أنه ميكن و  16توقعاهتم ملا سيصدر عن اآلخرين." ئيآ ىف ىف تكوين و مساعدهتم جز 
أن التأمل العميق تصنيف املؤسسات السياسية اىل نوعني: املؤسسات السياسية اجلامعةو املؤسسات  اإلقصائية. 

مؤسسات  تودى اىل إنتاج هناك أدلة تشري اىل أن  املؤسسات السياسية اجلامعة يوحى اىل أن  ، ىف التاريخ 
مقابل و ىف إقتصادية فعالة، حتقق يف هناية املطاف التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و اإلزدهار اإلقتصادي. 

ذلك، جند أن املؤسسات ذات الطبيعة اإلقصائية تتمخض عنها مؤسسات إقتصادية ذات طبيعة ريعية، تفشل 
النظام احلايل يف السودان يقف كأفضل مثال للنظام السياسي اإلقصائي  إن  17يف هناية املطاف يف حتقيق التنمية.

 باً.هالذي انتج نظاماً إقتصادايً متوحشاً و ان

. دون حاجة لإلتفاق الكامل مع النتائج اليت توصلت اليها الكتاابت املتخصصة يف جمال املؤسسات و 20
ذات األمهية هلذا املستقبل املؤسسات  التساؤل عن ثري ت تعريف سودان املستقبل املرجتى ،  حماولة  التنمية، فإن

)تتم صياغتها  التالية ؤسسات امل تدرج اإلجابة على هذا السؤال، يف السياق اخلاص ابلدول النامية،  أن ؟ 
مؤسسات الضبط و التنظيم؛ املؤسسات اليت تدير  ؛ بطريقة تناسب السياق اخلاص أبي بلد(: حقوق امللكية

خالل النقاشات  من و   18مؤسسات إدارة النزاعات.و النشاطات التنموية؛ مؤسسات الضمان اإلجتماعي؛ 
                                                           
15 Fukuyama, F., (2011), “Is There a Proper Sequence in Democratic Transitions?”; Current History, pp.308-

310).  
16 See, Rodrik, D., (2007), One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth; 

Princeton University Press, Princeton; p. 154. 
17 See, Acemoglu, D. and J. Robinson, (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and 

Poverty; Profile Books Ltd., London. 
18 For detailed discussion of the major features and functions of these institutions, see Rodrik (2007: 155-161). 

We suggest that the identified institutions mirror the instrumental freedoms identified by Sen in his approach 

to development: Sen, A.K., (1999), Development as Freedom; Oxford University Press, Oxford. 
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ركية أنظمة احلكم التشا رجحت أن حججًا قوية فأن ؤسسات اجليدة، اليت دارت حول كيفية إمتالك هذه امل
من التنمية اإلقتصادية  ة رفيع ايت تقدم مستو  هى الىت من شأهنا أن سياسية أوسع(  )اليت تضمن متثيالً ومشاركة

الدول اهلشة و تلك اليت تتلمس طريقها  هذا املوضوِع يف سياق تناول واإلزدهار. لكن جيب توخي احلذر عند 
 الطبيعية.للخروِج من النزاعات، و ذلك ألهنا حتتاج لفرتة أطول إلعادة اإلمور اىل حالتها 

 المقاربة المنهجية عناصر . 4.1

عدداً من القضااي اليت يتوجب إخضاعها للنقاش ، األفكار األولية اليت استندت إليها هذه الوثيقة حددت . 21
السياسي املستدام. مت إعداد األوراق اليت  حول من أجل إثراء احلوار  الذي يستهدف خلق إمجاٍع حول الت

ثيقة بواسطة خرباء يف الثقافة و اهلوية، األمن، الدستور، احلكم و املؤسسات، اجلوانب استندت إليها هذه الو 
 اإلجتماعية و اإلقتصادية )مشلت أوراقاً متخصصة حول التعليم و الصحة(، و العالقات اخلارجية.

وصفًا خمتصرًا لألوضاِع  ، إعداد أوراق اخلرباء  إابن املنهجية اليت مت اإلعتماد عليها  املقارابت مشلت . 22
عدد من املقرتحات  القائمة )اشتمل على معلومات تفصيلية عن اإلقتصاد اجلزئي مىت ما كانت متوفرة(، و 

مبهام التغيري و اإلصالحات املقرتحة، و الزمن الذي   طلع اليت سوف ت املؤسسات )   لتنفيذ التغيري  ، مثل 
كلفة املتوقعة، و مصادر التمويل(. هناك ملخص هلذه األوراق مضمن يتوقع أن تستغرقه هذه العمليات، و الت

 آخذين ىف اإلعتبار اهلدف الرئيسى يف امللحق )د( اخلاص ابلتحدايت و امللحق )ه( اخلاص ابملقرتحات. 
أعاله و كذلك يف اإلطار  2هذه الوثيقة و الذي متت اإلشارة اليه بوضوح يف الفقرة  رمى إليهالرئيسي الذي ت

و  لإلصالحات املطلوبة ن رئىسىانملفاهيمي، فإن القراءة املتمعنة ألوراق اخلرباء تكشف عن أن هناك مكوانا
جيب اإلتفاق عليهما عرب عملية حوار شاملة و نقاش عام حول مستقبل السودان. يتناول املكون األول،  اللذان 

، و يناقش القضااي املتعلقة بتطوير الدولة احلديثةركائز و الذي ستتم مناقشته يف اجلزء الثاين من هذه الوثيقة، 
هوية وطنية، و إدارة التنوِع اإلثين، و نظام احلكم و اإلصالح الدستوري، و سيادة حكم القانون، و إصالح 

تم دراسته يف اجلزء . يتناول املكون الثاين، والذي ستقوانني اإلنتخاابت، و اإلصالحات اخلاصة ابملؤسسات
وثيقة، التحوالت اهليكلية يف بنية اإلقتصاد و السياسات التنموية. من انحية تطبيقية، هناك إرتباط الثالث من ال

ل رئيسي على واضح للعيان بني هذين املكونني إستناداً إىل حقيقة أن شرعية الدولة  احلديثة تعتمد بشكو وثيق 
الرابع الطرق و اإلجراءات الواجب إتباعها يتناول اجلزء ما تبذله من جهد هبدف حتقيق اإلزدهار ملواطنيها. 

 لتنفيذ املقرتحات اليت تضمنتها خارطة الطريق بينما حيوي اجلزء اخلامس من الوثيقة اخلالصة اخلتامية.

 ثانياً: ركائز الدولة الحديثة

ل ق عليه بشكللحكومات يف السودان هو نتاج لعدة أسباب مرتابطة، كما هو متف عاقب . إن الفشل املت23
عملية البناء الوطين وبناء الدولة  الوقوف حاجزآ أمام اىل  هذه األسباب  دت التفاعالت فيما بنيعام، وقد أ

. هذه األسباب ميكن تلخيصها يف اآليت: )أ( فشل النخبة السياسية يف تطوير مشروٍع للبناء متماسكةبصورة 
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داخل  ختلفة لمجتمعات املل كل قامسآ مشرتكآ تشالوطين قائم على القيم و التجارب املشرتكة اليت ميكن أن 
؛ )ب( الفشل يف إدارة التنوع اإلثين؛ )ج( الفشل يف طرِح و اإلجابة على األسئلة الرئيسية حول طبيعة سودان ال

غارقة كانت تضافر هذه العوامل املتعددة لفشل ثالث حكومات دميقراطية ضعيفة  أدى  الدولة و نظام احلكم. 
مرحلة ما بعد اإلستعمار  الىت صاحبت يف وحل سياساهتا الداخلية و فاقدة للقدرة على إدارة التحدايت العديدة 

و كذلك الطريقة  ةاليت واجهت بلدًا يتميز ابلتنوِع الثقايف. إن عدم إستقرار احلكومات الدميقراطية الثالثو 
واليت قادت مجيعها اىل فرتات حكم إستبدادية طويلة،  كرية ابت العساخلاطفة اليت اُسقطت هبا بواسطة اإلنقال

يشكالن بينة قاطعة على هشاشة بنية املكوانت القاعدية للدولة الوطنية اليت انشأهتا النخبة السياسية يف مرحلة 
اسية، للعملية السي الشعب السوداىنغالبية من جانب قبول الو العام رضا الغياب  إضافة اىل ما بعد اإلستقالل، 

شرارة احلرب األهلية الطويلة  ابلرغم من أن  19الشروط الضرورية إلستقرار احلكومات.من أهم هي األخرية  و
اإلقليم يف العام   )واليت قادت يف هناية املطاف اىل إنفصال عشية اإلستقاللقد إنطلقت  يف جنوب السودان

و كذلك لنزاعات   حلول فعالة هلذا املشكل منذ ذلك الوقت لوضعقد أتيحت عديدة  آفرص إال أن ( ، 2011
إقليمية أخرى أشد ضراوة اندلعت بعدها، إال أنه مت تضييع مجيع هذه الفرص بسبب الفشل املزمن يف خماطبة 

 بشيء من العمق و الشمول.  -اليت متت اإلشارة إليها -القضااي

ز السلطات السياسية و اإلدارية يف املركز لحكم  يتميز برتكيلنظام  هنالك . يف السياق السوداين، جند أن 24
وفر ضماانت ملختلف ي الذى من شأنه أن  املواطنة ملفهوم غياب اتم  أخرى جند أيضآ أن هنالك  من جهة، و 

، اىل نزاعات داخلية عديدة و يرجح سودان . ، مما أدى يف ال م الفرص املتاحة هل للحصول على شرائح اجملتمع 
إشعال حروب جديدة، ما مل تتم مواجهة و معاجلة هذا األزمة بطريقة فعالة. إحدى اخلطوات  قود  اىلأن ي

صياغة مفهوم جامع للمواطنة، يف بلد يتميز ابلتنوِع اإلثين و الثقايف  هبدفاملفتاحية اليت ميكن القيام هبا 
انية يف خلق إمجاع سياسي كالسودان، تتمثل يف اإلتفاق على هوية وطنية. إن فشل النخبة السياسية السود

بوصفها "متثل سلطة  مهامها اآلن، دون إجناز مهمة بناء دولة تؤدي  و حىت حول قضااي اهلوية قد وقف حائاًل،
إن الفشل يف حلحلة معضلة  20اجملتمع ككل و تعرب عن إرادته اجلمعية، دون اللجوء اىل إستخدام القوة اجلربية."

و اليت تعترب، بطبيعة األشياء،  عيةتميضعف القاعدة اجمل، لألسئلة املتعلقة هبا  اهلوية و يف تقدمي إجاابت شافية
وقد ادى ذلك، يف احلالة السودانية، اىل إحداث إنقسامات يف الكيان السياسي  21ضرورية لشرعية الدولة،

 الوطين. 

اإلستجابة العادلة ابإلنتماء املشرتك  يف السودان  على جديد . يتوقف جناح مهمة خلق إحساس 25
ا بنريان سياسات النظام احلايل اليت تعمل على و الذين اكتو  واطين اهلامشمل احلالية  و املخاوف  لإلحتياجات

                                                           
19 Bogdany, A., et al, fn 11. 
20 Ibid, p. 584 
21 Bogdany, A., et al, fn 11. 
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خمتلف األنظمة اليت  من قبل ن هنالك بعض اجلهود الىت بذلت إإسالموية املهيمنة. -يةاهلوية العرب رويج  ت
الثقافية و اللغوية يف السودان،  ات بني املركز و األقاليم ذات اخلصوصيتعاقبت على حكم السودان  إلزالة التوتر 

كجزء من إتفاقيات السالم اليت هدفت اىل تسوية النزاعات املسلحة.   و كانت   قد اتسمت ابلرتدد إال أهنا 
يف العام   حكماً ذاتياً جنوب السودان مينح  لكى  صممو الذي ، احلكم الفدرايل تبين نظام  ت تلك اجلهود مشل

مت  تضمني ترتيبات شبيهة يف الدستور اإلنتقايل  . أيضآ ،لسودان ، و قد طُبق فيما بعد على بقية أجزاء ا1972
حلكم الذايت ا قدر منري وفتجة لاأن مساعي تطبيق النظام الفدرايل للحكم تتسق مع احل رغم . 2005لسنة 

ن إنفصال جنوب السودان ، إال اتنظيم شئوهنا الداخليةلللمجتمعات ذات اخلصوصياِت ]اإلثنية و الثقافية[  
هناك أيضًا  آراء حول  22تعزيز الوحدة ضمن النظام الفدرايل. واضحًا على فشل ذلك النظام يف  ميثل دليالً 

 23عدم فعالية النظام الفدرايل املطبق حالياً.
 تطوير هوية وطنية

غض بى أن توفر لكل مواطن شعوراً ابإلنتماء املشرتك، ن  بناء هوية وطنية جامعة متماسكة و قادرة علإ. 26
الدولة، بعد  ألي برانمج للبناء الوطين و بناء ة رئيسي همة النظر عن اخللفية الثقافية او الدينية او اإلثنية، تعترب م

جيب التعامل مع عملية البناء الوطين على أساس أهنا متثل حجر الزاوية و شرطاً . لذلك النظام احلاىل سقوط 
أوليًا ضروراًي لتأكيد شرعية الدولة، و لضمان بناء هياكل قوية هلا، بطريقة انجحة، حبيث تكون قادرة على 

 . أعالهتسهيل و دعم عملية التغيري و التحول السياسي، ابلشكل الذي مت تناوله 

اإلصالحات  إلجراء حتديد طبيعة الدولة، و  هام أوليًا مل شرطآ متثل اهلوية  موضوعات عاجلة م ن إ. 27
الوصول من املهم جداً تسريع عملية  ذلك . لبقبول اجلميع مفهوم للوطنية حيظى  تستند على اليت   الدستورية 

اهلوية الوطنية  الك صلة قوية ما بني من املهم أيضآ إدراك أن هنأن كما إمجاٍع سياسي حول قضااي اهلوية.   اىل 
ذلك جيب أن يكون الشعور ابلقيم و األهداف املشرتكة هاداًي لعملية صياغة لو اإلصالحات الدستورية؛ و 

، قد تساهم بدورها على القيم واألهداف املشرتكة  املبنية نصوص الدستور ، حيث أن  دستور جديد للسودان
 . رتك للدولة ذات اخلصائص احملددة و تقوية الشعور ابإلنتماء املش مواطنني يف صياغة اهلوية املشرتكة لل

تصورات  ىف هي   ةسالميإ/ةعربي أبنه ىف املقام األول دولة لسودان ل التصورات السابقة  . من الواضِح أن28
اإلسالم  أمهية هتمل  تنفى أو   ما أن التصورات املضادة و الىت ك:مضرة.  ها وإو ىف أسمضللة  أفضل األحوال 

التحوطات اليت تضمن عدم  غري أنمضرة بذات القدر. تصورات هي أيضًا ، السودان و شعبه  ىف والعروبة 
جامعًا لكل قطاعات اجملتمع  الوقوِع يف مثل هذه املزالق ليست ابلشيء العسري، مىت ما كان احلوار السياسي

                                                           
22 Watts, R. L., (2015), “Comparing Federal Political Systems” in Gagnon A. et Al., Understanding 

Federalism and Federation, Routledge.  
23 Mohamed, A. Z. A.,  (2014), “Reforming Government Structures and Politics”, Sudan Democracy 1st 

Group, Institutional Reform Series, No 1, 2014. 



 سياسي مستدام فى السودان: عناصر خارطة الطريقنحو تحول 

 

16 | P a g e  
 

الىت لقضااي اهلوية  لوآل إبتفاق يتضمن حاملطاف ي يتوج فينهاية الذو ، السوداين و خاضعاً لرقابة عامة دقيقة.
بلد يف  و أطرها ، الوطنية وية اهل معايري  أن أيضاً اىلهنا اإلشارة  من املهم  الدستور.  جيب أن ينص عليها  

 ضمن احمللية  و الثقافات  اهلوايتإعتماد لتنوِع الثقايف و اإلثين ، ترتبط إرتباطاً وثيقاً مبدى اب مثل السودان يعج 
يتم المركزي يشمل ذلك تطبيق نظام حكم و السياسات اهلادفة اىل حسن إدارة التنوع اإلثين بشكل فاعل، 

ثقافاهتا يتم اإلعرتاف أن و  الىت تنتمى هلذه الثقافات ت طموحات و تطلعات اجملتمعا ، لكى تلىب  اإلتفاق عليه 
 إحرتامها. هبا و

. يف هذا ، جيب أن يتم تناوله ضمن قضااي اهلوية اإلسالم و دوره يف السودان اجلديد  السؤال حول . 29
سالم كمرجعية بعض أقاليم اهلامش بسبب إعتماد اإلا شهدهت ىت ال اتو مع األخذ يف اإلعتبار التوتر  ،اإلطار 

املتعاقبة و خصوصاً  ومات احلكتوظيف القوانني اإلسالموية كأدوات لإلستبداد السياسي بواسطة ل للدولة إضافة
احلق يف حرية  و تضمني التفكري يف تبين خيار فصل الدين عن الدولة  فأنه من الضرورى  احلايل، نظام احلكم 

هذه اخلطوة أن تبدأ  األفضل ، رمبا يكون من القضية ساسية هذه و حلاإلعتقاد و الضمري يف الدستور.  
اليت انتهجها النظام  أدجلة املناهج سنوات من  أتثري و إزالة  لغاءإاىل  و تسعى  إبجراءات تستهدف التعليم 

 كما ميكن أيضآ أن تستفيد حكومة الفرتة اإلنتقالية من مقدار الثقة الىت ميكن أن تناهلا من حيث  احلايل.  
 . املهمة  للنقاش و التقرير بشأهنا  القضيةذه هبو ذلك قبل الدفع  جناز اإلكفاءهتا و قدرهتا على 

أسس مشرتكة السودان على  ترابط  التنوِع هي السبيل الوحيد  للمحافظة على إطار  ىف  ة.  أن الوحد30
اإلسالم أن نظام إجتماعي و سياسي و ثقايف جديد. ال ميكن للعروبة او اإلفريقانية او املسيحية او  إلقامة 

 اخذان اىل مستقبل زاهر. توحيدان وب الكفيلة السودانوية وحدها هي إمنا توحيد السودان، 
 إدارة التنوع اإلثني

  ى موضوع ه االذي يتوجب على صانعي السياسات يف السودان اجلديد مواجهتهو . إن أحد أكرب التحدايت 31
 اليت عانتها اجملتمعات السودانية. تارخيية ظامل الاملإدارة التنوع اإلثين و احلاجة ملخاطبة 

ن املواطنني ميكنهم أن حيملوا هوايت متعددة يعد من املفاهيم املتشعبة و ان مفهوم اهلوية . من املسلم به ا32
أبن اإلختالفات الثقافية بني املركز و أجزاء معينة من القطر   يف اجملتمع. و مع اإلقرار أدوارهم   متليه  ما حسب 

يف ذاهتا، إال  مشكلة ال( ليست ر و كس)على سبيل املثال دارفور، النيل األزرق، جنوب كردفان، البحر األمح
يف هذه  ثقافات ن سياسات اهلندسة اإلجتماعية اليت انتهجتها حكومة اإلنقاذ و اهلادفة اىل أسلمة و تعريب الا

هوايت صراعاً يدور بني اهلوية املهيمنة )إسالمية و عربية( و بني أن اليت ترى  لوجهة النظر قد كرست  ، املناطق
اليت و املوجودة أصاًل من تقوية املفاهيم التنافرية جيب  احلذر   كما   .و قابلة للحياة و النمو موجودة أخرى 
من خالل تقوية النزعات القومية احمللية خصمًا على و ذلك  ، الثقافات املختلفة بني  إمكانية التعايش تنكر 
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 اهلوايت املتباينة  ع م  التصاحل تكون قادرة على ، و إتساعآ حبيث أن تطوير هوية وطنية شاملة  أكثر متاسكاً 
 جمموعة لذاهتا . بناءآ على تعريف كل 

مهمة إجياد صيغة تصاحلية ابإلنتماء املشرتك تستند املختارة دميقراطيآ ، . يقع على كاهل القيادة السياسية 33
دستورية ملزمة تضمن عدم التمييز، و احلرايت و  فر نصوص مفاهيم املواطنة، مثلما يتوجب عليها أن تو   على 

هلذا يتوجب على األحزاب السياسية، عندما تشرع يف احلقوق الدينية و الثقافية، و اإلعرتاف ابلتنوع و إحرتامه. 
 مارسة اجملتمعات  وآماهلا املعقودة على املخمتلف ها تطلعات أعينمهمة اإلصالحات الداخلية، أن تضع نصب 

لة نظام للحكم و للمسآء صياغة ى اه هأحد العوامل اليت ميكن أن تساعد كثريًا يف هذا اإلجتإن  السياسية.
ال بد من الوصول اىل إمجاٍع سياسي كما السياسية قائم على مبدأ ال مركزية احلكومة و احلكم الذايت لألقاليم.  

، فال بد هلذا املؤمتر أن يشتمع اىل  يكون التمثيل شامالحول كافة هذه القضااي، عرب مؤمتر دستوري، و لكي 
 . آراء قيادات هذه اجملتمعات احمللية 

ابلنسبة قصوى . جيب أن يكون اإللتزام بسياسات اإلصالِح الثقايف، يف كل القطاعات احلكومية، أولوية 34
القضااي اليت هتم جمتمعات  ىف خماطبة فشل الو ذلك ألن  تقالية و فيما بعدها، لصانعي القرار يف الفرتة اإلن

 ةر السلبيم األاثيتطوير نظام لتقير  جيب كما يرتتب عليه أثر سليب على األمن و على وحدة البالد.  قد اهلامش 
اإلعرتاف فيما يلى  على حقوق اجملتمعات ذات اخلصوصية الثقافية اجلديدة  للتشريعات  و القرارات التنفيذية

تمعات، وفق  الصالحيات اليت املتعلقة حبدود صالحيات احلكم الذايت لتلك اجملبثقافتها و إحرتامها، او تلك 
و اإلقتصاد  أيضآ آاثر على النظام التعليمى يفصلها الدستور. جتب اإلشارة أيضاً اىل ان إدارة التنوِع اإلثين هلا 

 الفرتة اإلنتقالية و بعدها .اء أثنهبا جيب أن تنسق القرارات الوزارية املتعلقة  ، لذا  اإلجتماعية ات و السياس
 اإلصالحات في الحكم و الدستور

،  املتغرية  طر دستوريةاإل خلفية  املتعاقبة قد جاء على للحكومات السودانية  املستمر أن الفشل حيث . 35
شرعيته  ستمد ما بعد اإلنقاذ ستكون العمل من أجل صياغة دستور دائم للبالد، يفرتة فإن املهمة الرئيسية إلداراة 

مشاركة سياسية واسعة و شاملة يف إعداده، و خياطب قضااي العدالة اإلجتماعية و اهلوية  خالل أتمنيمن 
السياسية و إحرتام و احملاسبة لة ة، و كذلك القضااي اخلاصة ابملسآءالوطنية و عالقة املركز ابهلامش و الفدرالي

 تنص جيب  أن كما اءات املطلوبة للفصل بني السلطات.  سيادة حكم القانون، مبا يف ذلك الصيغ و اإلجر 
ر  السياسي و يروح التغيري السياسي، مبا يفسح اجملال ملزيد من التطو  ىف صدر الدستور على املباديء املوجهة 

 بوضوح فيما يتعلق أن حُيدد  دور القضاء  فالبد من ر، يالقضائي. و لكي يتم فتح الطريق أمام مثل هذا الطو 
 .احملاكم احلرايت األساسية لألفراد بواسطة وأن يتم محاية ستور، و  لداب
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ملنح اجلنوب حكم ،  2005 لعام  و السالم الشاملة 1972 لعام أديس أاباب كل من إتفاقيىت. سعت  36
 منذ ذلك احلني مت  تطبيق  كمحاولة إلمخاد احلرب األهلية اليت اندلعت يف البالد عشية اإلستقالل. و  تىذا

ن هناك إمجاع عام حالياً على وجوب إصالِح النظام حناء البالد . إال ابقية أ ىف نظام حكم فدرايل او المركزي 
 24الفدرايل من أجل ضمان أن تكون كلفته معقولة، و  لضمان حتقيق الفوائد املبتغاة من قسمة السلطة و الثروة.

تبىن فدرالية إقليمية تكون قادرًة على إستيعاب و خماطبة الرأي األكثر رواجاً حالياً يف هذا اخلصوص هو أن يتم 
للتفاعل الثقايف بني  تكون منصة ، مثل قضااي املناطق املتأثرة ابحلرب، و أن الىت برزت للسطح  احلقائق اجلديدة

ن دراسة التدابري اليت طُبقت يف املاضي قد تكون مفيدة عند و مع إ(. 2-أجزاء البالد املختلفة )انظر امللحق ه
التفكري يف تبين نظام حكم المركزي أيخذ يف اإلعتبار املظامل التارخيية إلقاليم اهلامش و تطلعاهتا، و يهدف اىل 

اوالت احمل أن ختضع تلك حتقيق قسمة عادلة للسلطة و الثروة بني أجزاء البالد املختلفة، إال أنه من الضروري 
ذلك الفشل أو النجاح مع إعتبار و فشلها، و لفهم العوامل اليت سامهت يف أها لتحديد مدى جناحللتقييم 

 . السياق الذى متت فيه 

و الذي شهد توترات مزمنة بني املركز و  تعدد إثنيًا و تقافياً سودان املالالسؤال املتعلق بكيفية حكم  أن . 37
عرب عملية حوار    جابة عليه جيب اإل لذا ، ىف البالد و اإلستقرار  ستقب االمن ميثل قضية مركزية ملاهلامش، 

آبراء جيب  أن تستهدي هذه العملية التشاورية كما .   و حتت رقابة مجاهريية لصيقة شاركة سياسية واسعة، مب
 اهلياكل السياسية القائمة؛ عرب كل الطرق و ليس فقط  ، ذات اخلصوصية الثقافية ، خاصة يف األقاليم  املواطنني 
أفضل الطرق ملعرفة رأي  تعد من إاتحة الفرصة لقيادات اجملتمعات احمللية لإلخنراط يف هذه العملية كما أن 

اجلمهور يف هذه القضية. و يف هذا اإلطار، ولكي يتمكن أي نظام حكم يف املستقبل من جتاوز حاليت خيبة 
،  على ملركزية ، ينبغي  طرح اإلتفاق الذي يتم التوصل اليه حول نظام احلكم األمل و إنعدام الثقة  يف احلكومة ا

جيب إحرتامه يف مجيع األوقات  و الذى يف تلك األقاليم و بقية أجزاء السودان ملواطنني عهداً مشرتكاً بني ا أنه 
 .كل األطراف من قبل  

يف صناعة السياسة  نظر  األقاليم وجهات ل الكاىف  لتمثيلل. جيب أن يتضمن الدستور آليات مناسبة 38
  ىف الغالب األعم ، جند أن الفدرالية و كذلك آليات مناسبة لرقابة  القرارت التنفيذية اليت تؤثر على األقاليم. 

سيطرهتا على السلطة خالل احلكم الربملانية اليت تستمد فيها السلطة التنفيذية ]احلكومة[ شرعيتها من نظم 
 لمؤسساتلربملان[ )مثال لذلك نظام احلكم الربيطاين(، فإن الصالحيات التنفيذية و التشريعية لالتشريعية ]ا

بني احلكومة من التنسيق أقل  قدرآ يتطلب  هذا  الفدرايل، و مستوى وحدات احلكم احلكومية تتطابق على 
در املطلوب من الالمركزية و درجة يسمح بقدر أكرب من الالمركزية. إن الق ، كما  املركزية و احلكومات اإلقليمية

                                                           
24 Ibid. 
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يف  محايتها بنصوص  و اجيب أن يتم اإلتفاق عليه، اإلدارة احلكم الذايت اليت سوف مُتنح لألقاليم يف التشريع و 
 25لكي يتم ضمان اإلستقرار و التنمية. القومى الدستور 

 نظمة احلكم الفدرايلأل مبسح جيب القيام قبل اإلتفاق على السمات االساسية لنظام فدراىل للحكم ، . 39
التجربة  فإن  . و يف هذا الصدد،  منوذج يناسب السياق السوداىن .  حىت يتثىن حتديد ، أقليميآ و عامليآ  القائمة

من املهم . البلد الواحد ضمن  خاصة و أهنا تعىن إبدارة التنوع للدراسة،  قد تكون مناسبة ملثل هذه األثيوبية 
وحدة إستقرار كل عوامل رتكيز  فقط على الينصب  أال -ير يف كيفية حتديد األقاليم املختلفةعند التقر  أيضآ ، 

 الوحدة املستدامة ضمن الكيان الفدرايل . ما يعزز مستقبل على جيب الرتكيز أيضآ ، و إمنا أقليمية حلاهلا فقط 

اإلقليمية و عدم إندماج بعض إن خطر اإلنقسامات ف، ىف اإلعتبار جتربة جنوب السودان  آخذين . 40 
العوامل الرئيسية اليت تساهم يف  أن من أهم  درجة عالية يف السودان.لحمتمل  قومى ، أمر األقاليم يف الكيان ال

 26هو الصراع بني الرؤى السياسية اإلقليمية و التوجه السياسي على املستوى الوطين.، تفكك الكياانت الفدرالية 
إجراء إصالحات  - بني األطراف املعنية مان توفر الثقة املتبادلة و الرغبة يف التعاونضومن اجل  -ولذلك جيب 

أن  القوميةيف قوانني اإلنتخاابت و القوانني اليت تنظم األحزاب السياسية. و يف هذا السياق، ميكن لألحزاب 
هبذا للقيام  لحزاب اإلقليمية  األ و تشجيع تشجيعها جيب تلعب دوراً إجيابياً يف متتني وحدة البالد، و  لذلك 

أن تضع  مستقبل القضااي  عليهايتوجب هذا الدور، ثل مؤهلة للقيام مباألحزاب القومية ولكي تصبح  27الدور.
من املهم  28اليت هتم األقاليم يف براجمها، و أن تعكس إسرتاتيجياهتا و أدبياهتا احلزبية إهتماماً ابألجندة اإلقليمية.

، جيب أن تقوم احملكمة  و لتحقيق ذلك . إحرتام الدستور يف مجيع األوقات أمهية  أيضًا أن يتم التأكيد على
السلطة  ات الدستورية بوظيفتها يف أتكيد اإللتزام ابلضماانت الدستورية و القيود اليت يضعها الدستور على ممارس

 ية الفدرالية اليت تؤثر على األقاليم.القرارت التنفيذ خاصة فيما يلى التنفيذية، 

جيب أدراك أن  تنظيم احلكم الفدراىل تتأتى معه  تكلفة إقتصادية و يتطلب كفاءة إدارية عالية ، لذا  .41 
اهلياكل  فإن يف هذا الصدد،  .جيب اإلقرتاب من مثل هذه اإلصالحات مبا يتناسب مع  ظروف السودان . 

جراء إصالحات واسعة  لتفادي تكرار إل حتتاج  ا كون أكثر اخليارات جدوى، إال اهنتالفدرالية القائمة حالياً قد 
 جتربة إنفصال جنوب السودان.

 سيادة حكم القانون

 – ليهخلطوات املوضحة بعاملا جاء ىف  اوفقاً  -حنو حتقيق التغيري و التحول السياسٍي املستدام أن السعى . 42
إحرتام سيادة حكم القانون و وضع حد إلساءة إستخدام السلطة و للقرارات التنفيذية ذات الطبيعة يستوجب 

                                                           
25 Watts, R. L., fn 22 
26 Ibid. 
27 Watts, R. L., fn 22. 
28 Ibid. 
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لقانون"، لكنها تتفق مجيعها "سيادة حكم ا فهوم هناك وجهات نظر خمتلفة حول ما يعنيه مرغم أن التعسفية. 
مبا  – امة و الع اصة مجيع الكياانت اخل و إخضاع يهدف اىل ضمان سيادة القانون  فهوم ن جوهر املعلى ا

، و تطبق على قدم املساواة توقع نتائج خمالفتها لقوانني  واضحة و حمددة بدقة و ميكن  –يف ذلك الدولة نفسها 
أيضاً عنصراً رئيسياً لدولة سيادة حكم يعترب الفصل بني السلطات  كما أن مفهوم    29بواسطة حماكم مستقلة.

تكون  جيب أن ، و لتشريع القوانني هنالك جسم ممثآل لكل للكياانت السياسية  ب أن يكون، حيث جيالقانون 
 أن تكون فيها سلطة قضائية  كما جيب ختضع لقيود دستورية ىف ممارسة صالحياهتا التنفيذية ،   حكومة  هنالك 

 -لقضائية اليت تضمنقادرة على إلزام احلكومة بعدم جتاوز تلك القيود املفروضة على سلطاهتا من خالل الرقابة ا
من املهم أن يتم التداول حول الشرطني عدم إنتهاك حقوق املواطنني و حرايهتم الفردية.  -أخرى من بني أشياء

الفرتة  إابن   يةراجعة الدستور املعملية من خالل  كومة ،  األولني القامة دولة القانون ، السلطة التشريعية و احل
ر احلكومة تطلع هبا ضمان إستقالل السلطة القضائية كمهمة قائمة بذاهتا  يتم تناول  موضوع  أن اإلنتقالية. و 

، خاصة و أن النقاشات حول إصالح اخلدمة املدنية خالل الفرتة اإلنتقالية لرمبا تكون ذات صلة  اإلنتقالية
   ابلنقاشات حول إستقاللية القضاء . 

ما بعد النزاعات وما بعد الشمولية يف السودان اجلديد، رمبا يكون من الضروري  واقع. مع األخذ يف اإلعتبار 43
)مثال: أن يتم النص على أن تتفق مجيع القوانني وال تتعارض مع  الدستور  على القوانني ىف صلبوضع قيود 

الفردية(، و ذلك بغرض ضمان تطور دولة سيادة حكم القانون  ستقاللية معايري حقوق اإلنسان األساسية و اإل
ى مثل هذه الضماانت التحول السياسي املستدام يف ظل واقع التنوِع اإلثين و املظامل التارخيية. إن النص عل نوط امل

 سيبدد املخاوف من التجاوزات احلكومية و يؤكد عدم إخضاِع إستقاللية و حرية األفراد للحقوق اجلماعية. 

. حيتاج السودان أيضًا اىل شكل من أشكال آليات العدالة اإلنتقالية املناسبة من أجل الوصول اىل حتقيق 44
 عاجلة ملذات مصداقية  أجياد صيغة حمددة املطلوب لذلك الد. التصاحل بني خمتلف املكوانت اإلثنية يف الب

بواسطة احلكومة، مبا يشمل جرائم احلرب،  ىت متت األخطاء التارخيية و  اجلرائم املرتبطة ابلنزاعات و تلك ال
إصدار أيضآ من الضروري  30اجلرائم ضد اإلنسانية، اإلابدة اجلماعية و اإلستيالء على املوارد العامة للدولة.

لة، ءاملؤسسات العامة يف ظل النظام احلايل للمسآعمل  إلخضاع مبوضوِع العدالة اإلنتقالية و  تعىن قوانني جديدة 
يف  ةاإللتزام حبقوق اإلنسان األساسية املضمناجلديدة تعكس هذه القوانني  كما أنه من الضرورى أيضآ أن 

  و نسبة املتضررة. و  نائية العدالة ابلنسبة للمجتمعات الو للتقاضى السبل املتحة   حتسني الدستور اجلديد، و 
اخلاصة ابإلصالحات القانونية و املؤسسية  اليت تنتظر احلكومة اإلنتقالية خالل الكبرية لتحدايت و املهام ل

                                                           
29 Meyerson,  D., “Rule of Law and the Separation of Powers”, Macquire Law Journal, Vol 4, 2004, p. 1. 
30 See Oette, L. and Babiker, M. A., (2014),“the Rule of Law and Human Rights in Sudan: Challenges and 

Prospects for Reform”, Sudan Democracy 1st Group, Institutional Reform Series, No 1, 2014, for a list of 

oppressive laws. 
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ولية و اإلقليمية آليات احملاسبة الد عتماد يكون من األفضل أن يتم إقد رمبا فلالسنوات األوىل للفرتة اإلنتقالية، 
، ألن مثل  عن اإلنتهاكات اليت ارتكبوها اء و قيادات النظام احلايل أعض حملاسبة و مساءلة املوجودة حاليًا 

و يساهم  يف عملية البناء  اترسالة إجيابية للمجتمعات اليت تضررت من النزاعبيبعث  اإلجراء من شأنه أن 
 لة السياسية و إحرتام سيادة حكم القانون.فجر جديد للمسآءيضاً لبداية بزوغ أ يشري الوطين، و رمبا 

تشمل: )أ( القانون اجلنائي و  انوين حتتاج اىل معاجلة فورية والنظام الق ىف وانب اجل العديد من  . هناك45
ألجهزة لالح مؤسسي حيتاج اىل إصابلطبع تأثريه على حقوق اإلنسان األساسية، و هذا ل نسبة العدالة ؛ و ذلك 

لقانون و إمكانية نصوص ا دقة ؛ و )ب( القانون التجاري؛  لضمان الشرطة مبا يشمل تنفيذ القانون املعنية ب
بسبب  : و ذلك للمسامهة يف خلق بيئة مشجعة للنمو اإلقتصادي؛ و )ج( قوانني األراضي  هالتنبوء ابألحكام

ا يف تغذية الصراعات اليت اندلعت مؤخرًا يف دوره كذلك أمهيتها يف تنظيم العالقات بني اجملتمعات القبلية و  
يف  للمسامهة ن أتسيس مفوضية لإلصالِح القانوين خالل الفرتة اإلنتقالية بعض اآلراء اىل ا قرتح ت 31البالد.

جيب أيضاً إصدار قوانني للفحص والتدقيق و التطهري من أجل أتكيد  32دعم و تعزيز اجلهود  يف هذا اإلجتاه.
خدموا  و أذا ما اخلدمة العامة، او القضاء يف السودان اجلديد، و صالحية األفراد لتويل املناصب السياسية،  

يضاً حتت النظام السابق )انظر القسم اخلاص ابإلصالِح املؤسسي أدانه(. جيب أن يشمل اإلصالح القانوين أ
 إصالح قوانني اإلنتخاابت، كما هو مبني أدانه.

 إصالح قوانين اإلنتخابات

، اىل سالم طبيعى  ، كتطورمن املرجح أن تؤدى  عالية  النتقالية ذات فاإلفرتة الالوثيقة  أن   تفرتض هذه . 46
، بعد إجراء اإلصالحات املؤسسية املطلوبة. لذلك فإنه  من املنطقي أن تناقش ىف السودان  و حكم دميقراطي

 هذه الوثيقة اإلصالحات الضرورية لقوانني اإلنتخاابت. 

أنتجت  الدميقراطية السابقة  فرتات ن الابت ألن أتخذ يف اإلعتبار  ا. حتتاج عملية إصالح قوانني اإلنتخا47
 ملهتمني إمجاع حالياً بني ا هنالك اجزة عن تبين برامج ملموسة لإلصالح. بشكل متكرر، حكومات إئتالفية ع و

ابلرغم من  و لكن  33تبين نظام التمثيل النسيب من أجل ضمان متثيل قطاعات أوسع من اجملتمع. ترجيح  حول
املرجح أن يتمخض عن حكومات إئتالفية،  إال أنه من اإلجيابيات املعروفة واملعرتف هبا  لنظام التمثيل النسيب، 

ولضمان إستقرار  عضلة هذه امل تجاوز أقل إستقرارًا و  فاعلية. ل و كما هو معروف أن احلكومات اإلتالفية 
لوزراء بشكل مباشر من قبل ل إنتخاب رئيس  مبقتضاه احلكومات، قامت بعض البلدان بتبين نظام إنتخايب يتم 

 أكثر مالئمة للسودان. ذلك تبين نظام مشاهبة ل . و رمبا يكونالناخبني 

                                                           
31 Ibid. 
32  Oette and Babiker, fn 30. 
33Mohamed A. Z. A., fn 23. 
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 األحزاب السياسية

ترتقى كبرية، على قدرة األحزاب السياسية على   الحات السياسية يف السودان، بدرجة. يعتمد جناح اإلص48
أمد احلكم اإلستبدادي حتت النظام احلايل  تطاول  دىلإلحتياجات الراهنة للبالد. لقد أ بنفسها لإلستجابة 

 بطريقة فاعلة إعاقة و عرقلة تطور و عمل هذه األحزاب. لذلك سوف تتوقف مسامهة األحزاباىل املزيد من 
على قدرهتا على إعادة أتهيل ذاهتا عرب التدريب و إعادة تنظيم صفوفها  و تبين قواعد املمارسة  يف املستقبل

تثىن هلا  لفرتة اإلنتقالية وذلك حىت يقبل ا و من الضرورى اإلتطالع هبذه املهام احلزبية  .ها الدميقراطية داخل
 يف عملية احلوار اليت يُنتظر أن تبدأ بعد تغيري النظام احلايل.بصورة فعالة  اإلخنراط 

 المؤسسية اإلصالحات

 املؤسسات على إجراء إصالحات يفأن ينصب الرتكيز يف الشهور  األوىل للفرتة اإلنتقالية  من الضرورى . 49
بواسطة النظام لسنوات طويلة هذه املؤسسات  طالت  زالة آاثر عمليات التسيس  اليتإل و ذلك الرئيسية 

 اإلصالحات املطلوبة.  متثل جزء من احلايل. املقرتحات الواردة أدانه 

 ذا القطاع. و  أن يهدف إصالحالبدء إبجراء دراسة شاملة هل من املهم إن : اخلدمة املدنية إصالح. 50
إستخدام قوانني التطهري و الفحص و التدقيق  تضمن أن ي اخلدمة املدنية اىل أتكيد و ضمان إستقالليتها، و 

سياسة  من خالل تطبيق املتساوية  إاتحة  الفرص من أجل إبعاد أعضاء النظام احلايل من املواقع الرئيسية و 
أن تشتمل اإلصالحات  على برامج إعادة التدريب و التعليم اليت  ال بد منلبعيد، التمييز اإلجيايب. على املدى ا

ب أيضًا حماربة ثقافة الفساد و تغيري و بسيادة حكم القانون.  جيابلو هتدف اىل خلق شعور ابإللتزام الوطين 
 القائمة. احلكومية احملسوبية السائدة يف اخلدمة املدنية عرب سن القوانني ذات الصلة و إعادة هيكلة الوحدات 

إعادة بناء و إصالح السلطة القضائية ضرورة واجبة من أجل ضمان إستقالليتها و  السلطة القضائية:. 51
ء عمليات فحص و تدقيق للذين يشغلون وظائف يف صفوفها حالياً، و كذلك ، وذلك من خالل إجرا فاعليتها

ينطبق  عىن بني السلطات يف الدستور اجلديد. إستقالل القضاء هبذا امل كامل من خالل النص على الفصل ال
ستقل ضرورايً  للفصل يف املنازعات بصورة املقضاء ال أن أيضاً على القضاة كأفراد، عند قيامهم آبداء وظائفهم. 

 اجلهاز التنفيذي . ات سلطو  ملراقبة أداء حيادية و غري متحيزة و أيضاً 

تكون مؤهلة للقيام ابلرقابة على أعمال و قرارات خالل الفرتة اإلنتقالية ، حمكمة دستورية جديدة  قيام . 52
 الرشيد املتفق عليها. اىل مباديء احلكم إبستنادآ  احلكومة اإلنتقالية 

أن أيخذ يف احلسبان جيب ضائية برانمج اإلصالِح املؤسسي للسلطة الق من الضرورى اإلنتباه اىل أن  . 53
ثقياًل أوليآ سوف تضع عبئًا ، ن متطلبات العدالة اإلنتقالية يف دولة ما بعد النزاع و ما بعد الشمولية حقيقة ا

من الضروري إختاذ التدابري الالزمة للتعامل مع ذلك العبء الكبري يف  على كاهل النظام القضائي . و سيكون
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قائمة حماكم خمتلطة  شكيل بداية الفرتة اإلنتقالية، من أجل جتنب حدوث أتخري لإلصالحات الضرورية. إن ت
يف هذا رمبا يكون أمرًا جيدًا و مطلواًب ،  ام السابق و سوء إستخدامه للسلطةللفصل يف جرائم النظ بذاهتا 

رمبا يكون أمر جيد  و املتفق عليها  اإلطار. و كما سبقت اإلشارة، فإن إستخدام آليات احملاسبة الدولية القائمة
 .أيضآ 

. هناك أيضاً حاجة إلصالح التعليم و التدريب القانونيني بغرض توفري الكوادر املؤهلة للسلطة القضائية و 54
تزويد املهن القانونية ابملعرفة الالزمة و املهارات املطلوبة لتسهيل الوصول اىل العدالة، خاصة فيما بعد مرحلة 

يف إرساء قواعد سيادة حكم القانون بطريقة فعالة و بناء اإلنتقال. سيكون للمهن القانونية أيضاً دور مفتاحي 
رمبا يكون من الضروري إجراء إصالح شامل ملطلوابت لذلك ثقافة دستورية قائمة على الثقة يف النظام القانوين. 

 شهادة القانون ]اجلامعية[،  ابلتنسيق مع السلطة القضائية و نقابة احملامني و وزارة التعليم العايل . 

 األمنية يف ظل النظام احلايل  اإلجراءات ميكن توصيف  (:األمين )اجليش، األمن، و الشرطة القطاع .55
إستخدام   بشكل عام  دلذلك جنيش. اخللط الدائم بني مهام قوات إنفاذ القانون و املخابرات و اجل أبهنا تتعمد 

حتتاج هذه األجهزة اىل عملية إعادة بناء  . لذا ،  تهاواألمن و اجليش بواسطة النظام احلايل لرتسيخ سلط الشرطة
حتول يف فهم دور كل منها، ضمن هيكل دولة ذات شرعية. تفضي عمليات  إحداث  جلألشاملة   ظيم و تن

 كما يعكس تنوع اجملتمع السوداين.   ، موحد  مهين وطىن و اىل إنشاء قطاع أمينهذه اإلصالح و إعادة اهليكلة 
النزاعات  إندالع خطر  لتجنب  جيب أن يتم التعامل مع مهمة إصالح القطاع األمين إبعتبارها أولوية عاجلة

 إدارة هذا القطاع.   وءاملتوقعة من س

شيات املتعددة املتحالفة مع يلملاملوازى  لتواجد الجليش هي ابالرئيسية فيما خيص  التحدايت . إن أحدى 56
احلكومة،  و اليت من املرجح أن تشكل مهمة نزع سالحها و تسرحيها او دجمها يف القوات النظامية القومية 

 اجليش. بيني هذه املليشيات و   الشروط التوظيفية حتدايت قائمة بذاهتا، وذلك بسبب إختالف 

لمجموعات املسلحة اليت تعارض ل تسريح الح و سالال نزع لعمليات  تطوير خطة جدآ . من املهم 57 
 احلكومة املركزية حالياً، مع األخذ يف اإلعتبار  التجارب اإلقليمية و الدولية ذات الصلة.

نزع  ات بديلة سيكون عامالً حامساً يف جناِح عملي وظيفية ن توفري فرص . جتب اإلشارة يف هذا الصدد اىل ا58
 القوات املنخرطة يف النزاع املسلح يف الوقت الراهن.ختلف ملتسريح السالح و ال

 دارة اإلقتصادإو  ةالهيكلي إعادة ثالثاً: 
 سجل الماضي القريب

كانت تركيبة اإلقتصاد السوداين  مشاهبة ملعظم حال البلدان النامية، خصوصا تلك ،   1999قبل يونيو . 59
، مبا والتصدير؛ أما قطاع الصناعة  اإلنتاج والعمالةقطاع الزراعة على   هيمن اليت تقع جنوب الصحراء، حيث 
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كبري حلد ما  قطاع اخلدمات   كان  كان هامشياً؛ بينما  ات قطاع الصناع و فقد كان بدائياً،  يشمل التعدين ، 
يُنظر إىل التحدايت التنموية اليت تواجه نتاجية. اإل و أن أن أهم مساهتا هى ضعف رتكيبة مشوهة تعترب هذه ال. 

اإلنتاجية ذات قطاعات الحيث يتم حتويل املوارد من ،  اهيكلي حتوالتتطلب مثل هذه االقتصادات على أهنا 
كانت أدبيات التنمية ىف مراحلها األولية ، ترى أن .  اإلنتاجية العالية نسبيًا ذات املنخفضة إىل القطاعات 

من قبل احلكومات إلدارة اإلقتصاد املعين.  املدروس التدخل ما ، يغتضى ىف بلد  يكلى إحداث هذا التحول اهل
تلك كانت مسة التفكري التقليدي الذي كان سائدًا ىف جمال الفكر التنموي حىت مثانينات القرن املاضي، قبل 

اهليكلي" اليت ابتدعها حتالف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ومت  التكًيف مايسمى ب "برامج  قدوم 
على البلدان اهليكلي   ف التكيً فرضت برامج حيث . املاحنني ، فرضها على البالد النامية بواسطة جتمعات  

الصحيحة  ألسعارا احلصول على  جوهر هذه اآليديولوجية هو: " . أن  النامية أيديولوجية نيولربالية ىف اإلقتصاد  
 تدخل الدولة ". و حتجيم ليات السوق ،  آل العنان،  و إطالق 

جنوب  وبعد انفصالقبل ) ، ، ان اإلقتصاد السوداين1989صبح معلوماً على نطاق واسع، و منذ يونيو . أ60
اد. و قد مت يف اإلقتص النيولربالية  يديولوجية اآلبواسطة نظام سياسي يتبىن بشكل كامل  ، يدار ( السودان

لكن ، هنا تتسق مع القيم والتعاليم اإلسالمية.  لعامة الشعب على االرتويج جلوهر هذه اآليديولوجية و تقدميها 
برامج متتالية حتت إشراف مسئويل  ىف إطار سياسات إقتصادية  كان السودان املوحد ينفذ ،  1997 عام  منذ

مصدرة  السودان دولة صندوق النقد الدويل. وقد واصلت احلكومة إتباع  هذه السياسات حىت بعد أن اصبح 
% من موارد 75إنفصال اجلنوب، حينما فقدت البالد ما يقدر حبوايل  وكذلك بعد ،1999للبرتول ىف سبتمرب 

لتصميم وتنفيذ سياسات  ةشامل رنقد الدويل، "زودت السلطات إبطصندوق ال وفق هذه الربامج، البرتول. 
ىف ستقرار اإلالتحدايت اإلقتصادية الىت تواجهها. فقد ساعدت السلطات ىف حتقيق  واجهةوإصالحات مل

، و ساعدت يف حتديث آليات إدارة اإلقتصاد، مبا يشمل إصالح شددة اإلقتصاد عرب تدابري نقدية ومالية من
 34".املالية العامة دارة اإللنقدية، السياسة الضريبية و املعامالت ا

ا ستساعد البلدان النامية على هنا ، ثل هذه الربامج مل  أن أحد الوعود الرئيسية  ، جيدآ  .  كما هو معلوم61
النمو اإلقتصادي. يوجد كم هائل من األدبيات اليت حاولت إختبار هذا اإلدعاء، من خالل توظيف  طالقنإ

متطورة. ىف حالة السودان يف ظل النظام احلايل، مت إختبار هذا اإلدعاء إستناداً على  حبث وحتليل كمريمناهج 
متت مقارنة  متوسط معدل و  35هليكلي.ف امقارنة مبسطة ملعدل النمو اإلقتصادي قبل و بعد تنفيذ برامج التكير 

بلغ و متثل فرتة ماقبل عهد اإلنقاذ ) 1989 -1985النمو احلقيقي يف دخل الفرد عرب أربع فرتات زمنية: 
و متثل فرتة ما قبل إنتاج النفط )مبتوسط معدل منو  1997 – 1989٪(؛  2.2 متوسط معدل النمو فيها

                                                           
34 IMF, (2014), Sudan: Article IV Consultations; Report No. 14/364; www.imf.org; p.5.  

35See Ali, A.A.G., (2017),  “Economic Reforms. Labor Markets and Social Protection: Implications for  

Inclusive Growth and Poverty Reduction”;  unpublished manuscript, University of Khartoum, Sudan 

http://www.imf.org/
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 2011٪(؛ مث  1.4قبل إنفصال اجلنوب )مبتوسط معدل منو  و متثل فرتة ما  2010 -1998٪(؛  2.3بلغ 
 ٪(.   4.1و متثل الفرتة احلالية )سجلت متوسط معدل منو سالب مبقدار  2015 -

اإلنساين، حسب  وجه المل يكن هلا  نها عملية النمو اليت حدثت ىف السودانالرئيسية لسمات الأحد أن . 62
نساىن منظمة العمل الدولية. إن غياب الوجه اإلمعايري لق وظائف، حسب خت أهنا مل معايري منظمة اليونيسف، و 

 حيث متظهر  ،غري شاملة طبيعة  ذو  منو نها كشف عن،  حركتها  منو الصادرات البرتولية  ىف عملية النمو اليت
تشهد  ،  إلحصاءات املسجلةاطبيعة التنمية الىت ال ختلق الوظائف ، حسب ذلك ىف إنتشار و جتذر الفقر. إن 

حكم اإلنقاذ   الثالث املتتالية و املذكورة آنفآ خالل فرتاتال ىف ةمرتفع تطالة ظلبال تحقيقة ان معدال اعليه
النفط كان احملرك االساسى ن ا %. رمبا ال يكون ذلك مفاجئاً إبعتبار7.14% و 8.14%، 15مبعدالت ، 

على نشاط إقتصادي يعتمد على رأس املال أكثر من إعتماده هو اإلنتاج البرتويل من املعروف أن و  لذلك النمو 
 2016 - 1990أبن السياسات اليت اُتبعت خالل الفرتة ما بني  ، آنفا، هذا عالوة إيل ما اشران إليه ةالعمال

 إجتماعي يُذكر. توى أي حم يكن هلا مل 

منذ  نفذت إلقتصادية الىت ن كل السياسات والربامج اا و بسهولة إثبات على ذلك، ميكن  عالوة . 63
املرتهلة  تدابري الزكاة إبستثناء  رمبا  ،للحماية اإلجتماعية ميكن اإلشارة هلا، مل حتتو على أي سياسات  1990

 الضمان تقييم شبكة  ىف، الصادرة مؤخرًا ، من األوراق البحثية  سلسة  ابلرغم من ذلك، هناك 36واملشوهة.
احلالية هلا ن الربامج ا هو،  هذه األحباث ن اإلستنتاج العام  الذى توصلت اليه إواحلماية اإلجتماعية ىف البالد. 

  37تفتقر للتنسيق وتفتقد الرصد والتقييم.حمدودة التغطية و  تركيبة مؤسسية معقدة و
 يةإعادة توجيه التنمية المستقبل

، فإن التحدايت املتعددة السودان  منه سوف يبتدئ الذى   املتدىن للتنمية ى ستو املآخذين يف اإلعتبار . 64
مثل هذه السياسات ،  لتحقيق مرتبطة ابلواقع. و إمنائية مستنرية و تتطلب إتباع سياسات  آنفآ ، املشار إليها 

. 1980ن النامية قبل البلدا تتبعها السياسات التنموية اليت كانت  بنوع  يلزمنا إستدعاء، و لو بصورة خمتصرة،
معظم البلدان النامية املستقلة حديثًا و مبختلف تكويناهتا ، اعتمدت هنج  كما ذكر سابقآ ، إبختصار ، 

التخطيط إلحداث تغيريات عميقة يف اقتصاداهتا وجمتمعاهتا. وقد حظي هذا النهج بدعم واسع من  املقرتحات 
. وهنا البد أن نشري اىل أن  هذه املقرتحات  يف ذلك الوقت التنميةالنظرية والسياسية الرئيسية لرواد اقتصادايت 

تصميم ل كتيبات موجهة و تفصيلية قد مت إعتمادها من جانب األمم املتحدة اليت صاغتها يف هناية املطاف يف  

                                                           
36 Zakat is an Islamic levy, the resources of which are supposed to cater for needy individuals and 

households. Under the current regime, the organizational structure for Zakat became akin to a state within a 

state. 
37 For a review of these papers see Ali (2017); mentioned in footnote 35.  
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 البنك الدويل ساهم يف تصميم أن صانعي السياسات يف البلدان النامية. حىت نفعة لسياسات والتخطيط ملا
 .خطط التنمية الوطنية يف ذلك الوقت

منائي مناذج عظيمة ورؤية اسرتاتيجية للتنمية ترمي إىل إحداث حتول هيكلي ، إلوقد وضع رواد التفكري ا. 65
ة  هلذه النماذج يتكون للحكومة فيه دور مركزي يف ختطيط وتطوير الربامج. وقد استندت السياسات التفصيل

، وأن تصحيح أو  املستمر ألقتصادات السوقفشل لاب سم تصادات النامية تتإىل  مالحظة  مفادها أن االق
جراءات اإلوجدت فلقد يتطلب التنسيق املركزي وختصيص املوارد. عالوة على ذلك ،  ، جتنب فشل األسواق

. وابإلضافة إىل حاالت  دعما نظراي كبريا يف اقتصادايت الرفاهية إقصادات السوق ،ة لتصحيح فشل ياحلكوم
كان حمدودا املستثمرين  األعمال  جالر  أعدادالفشل السائدة يف السوق ، كان دور احلكومة مربراً لالعتقاد أبن 

وأن هناك حاجة إىل تغيريات هيكلية كربى ، بداًل من تعديالت هامشية ، لتحقيق خاصة يف هذه البلدان ، 
تنموية هتدف إىل تعزيز تراكم رأس املال ، واستخدام احتياطيات العمالة الدولة ال ةالتنمية. وهكذا ، فإن "حكوم

والتنويع االقتصادي ، وختفيف القيود على صرف العمالت  املدروسةالفائضة ، والقيام بسياسات التصنيع 
 ابدال الواردات ، وتنسيق ختصيص املوارد من خالل الربجمة والتخطيط. "سياسات األجنبية من خالل 

من املفهوم يف ذلك الوقت أن الربجمة والتخطيط ، لتنسيق ختصيص املوارد من قبل احلكومة ، مها ان ك.  66
األسباب الواضحة وراء حاجة  أحدواملتسقة واملنسقة.  عقالنيةطريقة بديلة للسياسات االقتصادية واالجتماعية ال

ن  تكظل الظروف التارخيية القائمة آنذاك ، مل االعرتاف أبن التنمية ، يفهو البلدان النامية إىل ختطيط تنميتها 
تحدث تلقائيا. ومبوجب هذا الفهم ، متثل الدور األساسي لتخطيط التنمية االقتصادية يف ضمان االستثمار ل

  .  والتنميةاإلقتصادى اإلنتاجي املطلوب للنمو 

ريقية، جداًل واسعا حول حمتوى . ااثرت جتربة التخطيط ىف الدول النامية، مبا يف ذلك جتربة الدول االف67
املوارد من أجل  لإلستقطاب اليت اقرتحت  فيما يلى األساليبب التخطيط للتنمية، خاصة منهج سياسات 

: أتميم بلد حسب درجة التنمية ىف كل  مع إختالفها ، تلك األساليب مشلت  ، و لقد  اإلستثمار املنتج
وارد الطبيعية اململوكة لألجانب؛ اإلصالح الزراعي ليساهم يف مؤسسات التمويل و التجارة و امل ات والصناع

إن املقرتحات هنا مالية الدولة؛ ابإلضافة للسياسة الضريبية العامة، الدين العام و التمويل ابلعجز. جيدر أن نذكر 
نتج. تشجيع القطاع اخلاص و حتفيز أصحاب املدخرات اخلاصة للدخول يف جماالت اإلستثمار امل مشلت أيضاً 

ن حتفيز املستثمرين ذوي اإلدخارات  ميكن أن يتم، من بني إجراءات أخرى، عرب فرض الضرائب الوحظ  و قد 
قيود على توزيع األرابح و القروض اإلجبارية. هلذا  ال، و اإلدخار اإلجباري و فرض ة غري املنتج الثروات على 

 ممارسة هنج  للمولعني بدور القطاع اخلاص ىف العملية التنموية، أن جيدوا أي أساس للمساواة بني سبيل فإنه ال 
 لدور القطاع اخلاص ، أايً  كان صغر حجم ذلك القطاع. دعوة املعادية وبني ال ىف التنمية التخطيط الشامل 
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قتصادي وهيمنة الة الليربالية يف التفكري ايديولوجيألبدأ زوال هنج التخطيط لتنمية البلدان الفقرية مع عودة ا. 68
قتصادية الكالسيكية اجلديدة. ونتيجة لذلك بدأت النظرية االقتصادية الكالسيكية اجلديدة تسورق الالنظرية ا

عاملًيا من قبل حتالف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ابعتبارها جيدة حلكومات البلدان النامية. "مت توجيه 
ًأصبح يعتقد فقط إلزالة التشوهات السعرية ولكن أيًضا إىل" جعل مجيع السياسات صحيحة ". احلكومات ليس 

 فاالختالبسبب االختالفات يف الشروط األولية ولكن ليس هو  أن ما يفسر التفاوت ىف أداء الدول النامية 
املفرغة ، بل بسبب سوء  حلقة الفقر أيضآ يعتقد أن أسباب الفقر ىف البلدان النامية ليس هويف السياسات . 

 38السياسات. جيب أن تكون األسواق واألسعار واحلوافز ذات أمهية مركزية يف صنع السياسات ".

احلكمة اإلمنائية اجلديدة  تتجسد بوضوح يف برامج التكيف اهليكلي للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل . 69
ن األفريقية منذ أوائل الثمانينات وحىت هناية التسعينات. ويف واليت فُرضت على البلدان النامية ، وال سيما البلدا

هذا السياق ، فأن األدبيات املتخصصة تؤكد بقوة أن تقرير بريغ  و الذى ُكتب بتكليف من البنك الدويل ، هو 
التكيف اهليكلي ، مع  الىت تعتمد على لولاحلظهور  كما أنما وفر التربير النظري لربامج التكيف اهليكلي.  

ىف فرتة ما بعد  لتخطيط اإلمنائي يف البلدان النامية اهناية حماوالت أدى اىل جمموعة الشروط املصاحبة ، 
 ابدال الواردات.سياسات ، وال سيما اإلستقالل

برامج نهج منهج ختطيط التنمية و مينبغي أن يكون واضحا من اإلستعراض املوجز املوجز أعاله ، أن . 70
بلد يشرتكان يف ميزتني أساسيتني ، ولكنهما خمتلفتان: )أ( أى يف إدارة االقتصاد الكلي يف التكًيف اهليكلى 

نهج التخطيط  يهدف إىل حتقيق النمو االقتصادي على مدى : فبينما جند أن مالرتكيز على النمو االقتصادي 
تعد بتحقيق برامج التكًيف اهليكلى حني أن  فرتة طويلة نسبياً يف إطار خطط متتالية مدهتا مخس سنوات ، يف

نهج التخطيط  يسعى إىل جند أن م :النمو االقتصادي يف فرتات زمنية أقصر ؛ )ب( االهتمام ابلسياسات 
أن تعبئة موارد االستثمار املطلوبة لتحقيق معدل النمو املخطط له ، يف حني ب اخلاصةحتديد السياسات اإلمنائية 

و يف حتقيق معدالت منو أعلى  ةفعال اأهنأبعتقاد يفرض سياسات االقتصاد الكلي   ليف اهليكالتكيً  منهج
من اجلهات املاحنة. إن منظور التخطيط على  املعوانتتلقى  طبيق تلك السياسات ليتثىن للدولة املعنية  يشرتط

كانت سياسات .  71قر.احلد من الف اتاسرتاتيجي ىف دراساتاآلن  إىل حد ما  يستخدماملدى املتوسط والطويل 
كما هو معلوم، يف السنوات األوىل لتجربة التنمية ىف البلدان النامية خالل مرحلة الستينات وصاعداً اىل التنمية  

اإلجتماعية و اليت تشمل اإلنفاق العام على الصحة  ساواة منتصف السبعينات، تدور حول آليات حتقيق امل
والتعليم ودعم املواد الغذائية ودعم أسعار مدخالت الزراعة ودعم الصرف علي الربامج اإلجتماعية و التوظيف 

                                                           
38 Meier, G. (2001)), “The Old Generation of Development Economists and the New”; in Meier, G., and J. 

Stiglitz, (eds.), Pioneers in Development Economics; Oxford University Press, Oxford;  p. 17.  
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برامج  حتت سيطرة  التسعينات، وعقد السبعينات وصاعداً إيل هناية عقد منتصف  لكن ومنذالعام للعمال. 
 ”.فقرية كسياسات إقتصادية “صبحت هذه السياسات ُتصنف أ، لىالتكًيف اهليك

 أخرى قطاعية سياسات  ، وبرامج التكًيف اهليكلى سياسات  جتريب  . بعد إضاعة عقدين من الزمان ىف72
 ، بعد كل ذلك، يشكل   "فقرية ابلسياسات اإلقتصادية ال“ ما يسمونه حقيقة إن  ، أكتشف جمتمع املاحنني 

 39مناسبة للدول الفقرية، خصوصاً تلك الىت تقع جنوب الصحراء. قتصادية إإ سياسات 

، مت إعداد ”سياسات تنموية مناسبة“، وإعرتافاً ابحلاجة املاسة لصياغة ذكره  . أايً كانت حصيلة ما سبق73
، و ذلك بتكليف من إدارة ”إسرتاتيجيات قطرية للتنمية“سياسات ملساعدة الدول النامية يف رسم  كراسات 

(، عماًل بتوصيات القمة اإلجتماعية لألمم UNDESAالشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية ابألمم املتحدة )
ن اهلدف من ، ورد ا سياساتالذى مجع هذه ال تقريروحبسب املقدمة الىت تتصدر ال 2005.40املتحدة ىف عام 
من السياسات البديلة للحلول بطيف  مد القائمني أبمر تصميم ووضع السياسات هبذه البلدان،“إعدادها هو: 

مساحة املعتادة اليت سادت خالل العقدين املاضيني، و مساعدة هذه البلدان على اإلستفادة منها و توسيع 
 ”هبا. ةالسياسات اخلاص إعداد 

املناسبة لصياغة اإلسرتاتيجيات القومية للتنمية الىت متت مناقشتها ىف املذكرات املشار اليها . إن السياسات 74
والسياسة التجارية ، وسياسات االستثمار والتكنولوجيا ،  نمو مشلت  سياسات اإلقتصاد الكلي و ال، 

يف جتربة  إبمعان النظر و .  والسياسات املالية ، والسياسة االجتماعية ، وإصالح املؤسسات اململوكة للدولة 
ن إستقرار اإلقتصاد الكلي هو شرط أنه و ابلرغم من ا جند البلدان النامية مع سياسات الليربالية اجلديدة، 

انألفكار اليت راجت حديثاً، و ا ن سجل العقدين املاضيني يدل على،  إال اضروري لتحقيق التنمية و النمو 
يتعلق مبا يصلح إلدارة اإلقتصاد الكلي و حيقق استقراره، كانت ذات أفق التوصيات اخلاصة ابلسياسات فيما 

 ضيق للغاية، و قد قادت ابلفعل اىل نتائج عكسية ملا  كان مقصود منها، يف عدة دول.

ن إدارة اإلقتصاد الكلي واسع مفاده اإدراك “إيل ، كما يعتقد ، قد قادت العقدين املاضيني   جتربة إن . 75
 ”النامية املنفتحة  جيب أن تسرتشد ابإلعتبارات اآلتية: ات ادصاإلقتيف 

 منهج ختطيطي: يف إطار منهج التخطيط إلدارة دولة انمية منفتحة “جيب أن يتم تطوير سياسة اإلقتصاد (1)
 الكلي ضمن إطار منسق حىت تكون اإلدارة املالية و النقدية و إدارة أسعار صرف العمالت و إدارة تدفقات

                                                           
39 See, for example, Commission for Africa, (2005), Our Common Future; An Argument; Penguin Books, 

London; and, the World Bank (2005), World Development Report 2006: Equity and Development; 

www.worldbank.org; and World Bank (2008), The World Development Report: Agriculture for 

Development 2008;  www.worldbank.org      
40 UNDESA, (2007), National Development Strategies: Policy Notes; www.desa.un.org 

http://www.worldbank.org/
http://www.desa.un.org/
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 رأس املال متسقة مع بعضها..” هناك ضرورة لتأكيد تناسق سياسات اإلقتصاد الكلي على املدى املتوسط
  ”.ألجل أن توفر "اإلطار العام الذي تنتظم داخله اسرتاتيجيات اإلقتصاد الكلي واملصروفات العامة

 تصميم سياسة االقتصاد الكلي: يف منهج التخطيط ، من املتوقع أن تستند السياسة االقتصادية لالقتصاد (2)
 الكلي إىل األهداف العامة للخطة. كما جيب إعطاء األولوية  للنمو االقتصادي واستقرار مصادر سبل كسب
 العيش  وتوليد فرص العمل ، وجيب عدم هتميش هذه األهداف و الرتكيز  على استقرار االقتصاد الكلي

 ..ومكافحة التضخم

النمو اإلقتصادي، وإمنا  تإبمجايل معدال معنية فقط جيب أن ال تكون السياسات :  ات سياسالهدف  (3)
هو توفري فرص العمالة املنتجة، مبا ملعظم الدول اهلدف الرئيسي   .  بنمط ذلك النمو -و هو األهم -أيضًا 
يتطلب  ما هو أكثر من جمرد اإلهتمام بسياسة إدارة اإلقتصاد الكلي  وهذا  فرص عمل حترتم كرامة اإلنسانيوفر 

داعمة لإلستثمار، و مشجعة  و على وجه اخلصوص إتباع سياسة للتصنيع تتضمن حوافز  و دون غريها؛ 
 كذلك السياسات املالية اليت تشمل التسهيالت املالية املوجهة.

ملوارد البشرية ألي ا  نتاج اإلنفاق العام: جيب اإلعرتاف أبمهية اإلنفاق العام و دوره ىف توسيع و إستدامة ا (4)
سياسات اإلقتصاد الكلي  تضمنأن جيب لذلك . اخلدمات اإلجتماعية من خالل الصرف على وذلك دولة، 

اإلنفاق العام على القطاعات اإلجتماعية و مبستوايت مناسبة؛ و على حكومات البلدان النامية  ىف ستمراراإل
على ملردود اإلجيايب لسياسات التوسع النقدي، خاصة الدور اهلام الذي يلعبه اإلنفاق ابأن تتحلى ابلثقة   

  من أجل التنمية. عام الالقطاع 

كيز على زايدة املوارد العامة بطرق ال تؤثر سلباً على الفقراء وذلك  من زايدة اإليرادات العامة: ضرورة الرت  (5)
ال ملبدأ الضرائب التصاعدية املباشرة والضرائب التجارية املرنة وكذلك الضرائب على حركة خالل التنفيذ الفعر 

 رأس املال.

و ليس العكس،  السياسة املالية السياسة النقدية جيب أن تستوعب السياسات النقدية و أسعار الصرف :  (6)
لتحقيق أهداف إقتصادية حقيقية، كتوفري املزيد من فرص العمالة ومحاية وتوسيع سبل  كالمها ينبغي توجيه  و 

تطلب  ن جيب أن تتم إدارة سعر الصرف بطريقة مرنة حىت إو كسب العيش وكذلك احلد من مستوى الفقر. 
احلر، و يتطلب ذلك درجة من الرقابة على حركة حساابت السوق  قوى ذلك ترك مساحة تسمح بنشاط ل

 رؤوس األموال، و ُيستحسن أن يتم ذلك عرب آليات مرنة.

ل، قامت املفوضية اإلقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة إبستعراض حزمة من السياسات ث. ىف سياق مما76
اهليكلي إلقتصاداهتا، و ذلك ىف سلسة من إصدارهتا التحول  بغرض البلدان اإلفريقية مع التنموية اليت تناسب 
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البلدان اإلفريقية ،  2015و  2013الىت صدرت ىف دعت التقارير  41"التقرير اإلقتصادي الفريقيا." :املميزة
الىت جيب السياسة القطاعية أحدى للتصنيع . وىف هذا اخلصوص، فإن حمدده لصياغة و تنفيذ سياسات قطرية 

 الىت  لمجتمعات اب لنسبة لراضي األ حواز ستإ هتدف اىل إزالة اآلاثر السالبة لظاهرة  لىت هى تلك اصياغتها 
 أراضيها. أنتزعت 

جوهر  تطبيق  ، ىف مجيع مقاصدها وأهدافها، إعادةعىن ضمنيآ ن املوجهات أعاله تإبجياز اىل اهنا نشري . 77
. إال أن هذه الدعوة تتطلب منا أن أنخذ السياسات التنموية لعقدي األربعينات واخلمسينات من القرن املاضي

هبا، واليت شهدها عاملنا ىف الستني عامًا املاضية أو ما يقار  السياسية واإلقتصادية اليت حوالت الت ىف اإلعتبار 
خالل العقد  األزمة املالية العاملية الىت صاحبت  طالضغو لعوملة و تت هبا املوجة الثالثة لتشمل التغيريات اليت أ

  املاضى.

 تنفيذ خارطة الطريق  رابعاً: طرق و إجراءات

إبستثناء أولئك امللتزمني آبيديولوجية  ، خالل العقدين ونصف املاضينيظل السودانيون مبختلف مشارهبم . 78 
اإلسالم السياسي، ميعنون النظر يف الكوارث اليت املت ببلدهم. وقد عربوا عن ارآئهم حول مجيع املواضيع اليت 
نوقشت ىف هذه الوثيقة عرب وسائل متعددة، مبا فيها إصدار الكتب واألوراق األكادميية و األوراق اخلاصة 

واد املنشورة يف الصحف و منابر التواصل اإلجتماعى. توفر هذه املسامهات ثروة  من ابلسياسات و كذلك امل
نوقشت ىف هذه الوثيقة.  ملؤمترات متخصصة حول القضااي اليتاملعلومات اليت ميكن اإلستفادة منها للتحضري 

قادرة ىف السودان يثة ا مسامهة واحدة ضمن اجلهود الرامية لبناء دولة حدلك فإن هذه الوثيقة ال تتعدى كوهنلذ
 أيضاً ىف خلق إمجاع حول القضااي الىت أشران إليها.الوثيقة ، و يُرجى أن تساعد على البقاء و اإلستمرار 

. تناولت هذه الوثيقة لب القضااي الىت تتطلب اإلهتمام يف الفرتة اإلنتقالية، و قدمت طرحًا نظراًي حول 79
سياسي انجح إيل سودان ما بعد اإلنقاذ.  و بسبب احلاجة لإللتزام اإلصالحات الضرورية الىت تضمن إنتقال 

من البداية بقيم النظام النيايب وسيادة حكم القانون، فإن الصيغ واإلجراءات اليت سيتم إتباعها لتحقيق 
البالد عقب  ار على مس عميق األثر سوف يكون هلا  ، اإلصالحات الدستورية والقانونية والسياسية الالزمة

إلنتقال. ولضمان حتقيق إنتقال سياسي انجح، البد من أتمني مشاركة واسعة و فاعلة من قبل خمتلف قوى ا
البالد. إن التوافق الكامل بني هذه القوى حول ضرورة إهناء النزاعات املسلحة وبناء دولة وخارج املعارضة داخل 

الطريق حلوار إجياىب حول القضااي اليت مت  سوف ميهد، حتقيق احلكم الرشيد  على سيادة حكم القانون والعمل 
 يف هذه الوثيقة. اتوهلا 

                                                           
41 See, for example, UN ECA (2015), The Economic Report on Africa 2015: Industrializing Through Trade; 

and UN ECA (2013), Economic Report on Africa 2013: Making the Most of Africa’s Commodities: 

Industrializing for Growth, Jobs and Economic Transformation; www.uneca.org.    
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تحلى ابلثقة املطلوبة لعقد مؤمترات متخصصة حول كافة القضااي اليت تأن  ةالقادم كومة على احلجيب . 80
وطنية.  الوية اهلتمتني عملية بناء لواسع، وإمنا  السياسي الدعم التناولتها هذه الوثيقة، ليس فقط بغرض حصد 

السودانية  الدراسات ملراجعة  كبري جمهود   أن يبذل ىف التحضري ملثل هذه املؤمترات، جيب  جرت العادة  و كما 
اليت تراكمت عرب الزمن واليت تتناولت مضمون القضااي اليت تناولتها هذه الوثيقة. سوف يتطلب ذلك ابلطبع 

 إستقطاب دعم املاحنني املتعاطفني مع األهداف املعلنة أعاله. التمويل الكايف من املصادر احمللية، ابإلضافة اىل

الكايف لكي يتم تطويرها وتنظيمها  زمن ن اخلطوات املذكورة أعاله سوف تتطلب ال. ال حنتاج للتذكري اب81
يتوقع أن يتناسب طول الفرتة اليت حتتاجها هذه العملية مع حجم التخريب الذى طال اجملتمع كما وتنفيذها.  

اإلنتباه اىل أن الفرتة سوداين، طوال الفرتة املاضية. وهذا يقتضي ضمناً اإلتفاق على فرتة إنتقالية مناسبة، مع ال
ن قصر الفرتة التجارب السابقة على ا . دلتاإلنتقالية الطويلة جدآ تثري األسئلة حول شرعية احلكومة اإلنتقالية 

ستدامة املسس األالوقت الكايف إلرساء  ال تتيح  اهنقراطية، كما استقرار العملية الدمياإلنتقالية يتسبب يف عدم إ
الىت استندت إليها هذه الوثيقة،  الدراسات و االوراق دولة حديثة. على ضوء التوصيات الىت وردت ىف بناء ل

 تدخالت تعترب كافية للقيام ببعض الو الىت  ربعة سنوات كحد أدىن، أل جيب أن تكون فرتة إنتقالية ال فأن مدة 
 الرئيسية املطلوبة.

خطوات العمل هذه  صياغة متت أعاله.  مت نقاشها  العمل اليت ط طخلمقرتحات  )ج(  امللحق  تضمن . ي82
األساسية املعنية ابلتنفيذ و مصادر التمويل. اجلدول األول يتضمن اخلطوات  اجلهات جدول زمين و  حتديد  وفق

إلعادة بناء اهلوية، و إرساء سيادة حكم القانون وبناء املؤسسات. اجلدول الثاين خمصص للقضااي  ألجراءات 
اجلدول و أن  ،ابلتوازى هذه خطط العمل  تبدأ أن  من املهم التنموية، مثل األمن والصحة والعالقات اخلارجية. 

 .طلوبةامل ةالزمنياملدة   يشري اىل الزمين املقرتح 

 ة ختامية ملحوظخامساً: 

. بغض النظر عن اإلصالحات املؤسسية الىت تقرتحها هذه الوثيقة، مبا يف ذلك إصالحات احلكم، فإن على 83
القوى الساعية للتغيري و حتقيق التحول الدميقراطي أن تدرك حقيقة إن اجملتمع الدوىل مل يعد متعاطفاً مع الفكرة 

 اهلادفة لـ " تغيري النظام". 
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  2017- 2012 ةالدول الهش   مؤشر  السودان: )أ( الملحق

 

 

 

 

 املؤشرات 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5th 4th 4th 5th 3rd 3rd الرتتيب 

 التنمية غري املتوازنة 8.8 8.5 8.2 7.9 7.6 7.4

 الفقر والتدهور اإلقتصادي 7.3 7.8 8.1 8.6 8.7 8.5

العقولهروب البشر وهجرة  8.3 8.4 8.7 8.8 9.1 8.9  

  اخلدمات العامة 8.5 8.8 9.1 8.8 9.1 8.9

 جهاز األمن 9.7 9.8 9.6 9.5 9.2 9.0

 الضغوط السكانية 8.4 8.8 8.6 8.7 9 9.3

  حقوق اإلنسان 9.4 9.3 9.3 9.6 9.3 9.6

  النخبة املفككة 9.9 10 10 9.8 10 9.7

 التدخالت األجنبية 9.5 10 9.6 9.8 9.9 9.7

 شرعية الدولة 9.5 9.6 9.3 9.6 9.8 9.8

 الضغوط السكانية 9.9 10 9.7 10 10 9.8

 الالجئون والنازحون 10 10 9.9 9.7 9.8 10.0

 اجلملة 109.4 111 110 110.8 111.5 110.6
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www.fundforpeace.org: Source 

 السودانالملحق )ب(: مؤشرات التنمية فى 

 2013 - 1980 مئوية من الناتج المحلي اإلجماليتحليل القيمة القطاعية المضافة كنسبة    

 
 سعار المستهلك ) % سنوية(أالتضخم حسب 
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  معدل العطالة بنمو الناتج المحلي اإلجماليعالقة 

 
 دوليةالتنمية ال اتاملصدر: البنك الدويل، مؤشر 
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 عمل مقترحةالملحق )ج(: خطة 
 إعادة بناء الهوية، سيادة حكم القانون وبناء المؤسسات

الفرتة 
 الزمنية

املنفذة اجلهات مصدر التمويل  القرارات  

4 
 أشهر

 
 تكوين احلكومة اإلنتقالية ) احلكومة اإلنتقالية( 

القوات املسلحة  ▪ احلكومة اإلنتقالية ▪  شهران
 السودانية

مراقب إلطالق النار وقف فوري عالنإ  

وجمموعات الكفاح  يبقى اجليش السوداين ▪
 املسلح ىف مواقعهم

 حظر املليشيات ▪
 عادهتا اىلإعادة بناء قوات الشرطة إل ▪

 طبيعتها املدنية
4 
 اشهر

وكاالت األمم  ▪
  املتحدة ذات الصلة

 وزارة العدل ▪
 نقابة احملامني ▪
 اجملتمع املدىن ▪

ل عماأمراقبة تكوين حمكمة دستورية قادرة على 
  احلكومة اإلنتقالية

6 
  أشهر

إصالح اخلدمة املدنية والوحدات األخرى املهمة  مجيع الوزارات ▪ احلكومة اإلنتقالية ▪
نظام ىف الدولة ) كاإلعالم( إلزالة آاثر ال

  السابق

وغريهم من الرموز  ممثلي اجملتمع املدين حتديد احلكومة اإلنتقالية ▪ احلكومة اإلنتقالية ▪  شهران
الذين سيقومون  و مهورالذين حيظون بثقة اجل

قادرة الية الوطنوية ر اخلاصة ابهلبنشر األفكا
غري  املتعددة و اهلويوية التعريفات على إستيعاب

 املتجانسة  

4 
  أشهر

 احلكومة اإلنتقالية ▪
 املاحنني ▪

احلكومة اإلنتقالية،  ▪
األحزاب السياسية 
وممثلون للمجتمع 

 املدين

ر متسامح إبتدار نقاش وتصميم إطار لدستو 
إلستفادة من اب يستوعب التنوع اإلجتماعي

وردت ىف هذه الوثيقة التوصيات اليت  
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الفرتة 
 الزمنية

املنفذة اجلهات مصدر التمويل  القرارات  

الم والعالقات الدولية لضمان توظيف اإلع كل الوزارات ▪ احلكومة اإلنتقالية ▪  سنتني
عن  لةءخضوع النظام احلايل وقادته للمسآ

املاضية اإلنتهاكات  

8 
شهرأ   

 
إعداد مسودة دستور جديد أتخذ ىف اإلعتبار  

 اإلختالفات اإلقليمية واإلثنية والنوع

منح من األمم  ▪  سنة
 املتحدة

 ناملاحنو  ▪
 احلكومة اإلنتقالية ▪

 األمم املتحدة ▪
وزارة الشئون  ▪

 اإلنسانية
  وزارة الداخلية ▪

مستقل ملتزم بسيادة  إعادة بناء نظام قضائي
 حكم القانون والفصل بني السلطات

4 
 سنوات

 احلكومة اإلنتقالية ▪
 ناملاحنو  ▪

 لوزاراتا ▪
 األحزاب السياسية ▪
 مع املديناجملت ▪
 األمم املتحدة ▪

الوطنية من خالل برامج للمصاحلة  إبتدار
عالمية هتدف التوظيف الكثيف لربامج إ

حول ملخاطبة مشكلة إعادة بناء اهلوية والنقاش 
 الوحدة الوطنية

4 
 سنوات

 احلكومة اإلنتقالية ▪
 اليونسكو ▪
 ناملاحنو  ▪

 وزارة التعليم ▪
 اجملتمع املدين ▪

شكلة التعليم من خالل مبالعام  رفع الوعي
العامة و جتعل املوارد  تستقطباإلعالم بطريقة 

يهدف قوماألفراد ينظرون للتعليم ك  

 ناملاحنو  ▪  سنتان
 اليونسكو ▪

مع األخذ ىف  بناء النظام التعليمي إعادة  وزارة التعليم ▪
عادة بناء اهلوية )التعليم اإلعتبار متطلبات إ

( وإحرتام اإلحتياجات املختلفة للمجتمع املدين
 )مدارس الرعاة(

 احلكومة اإلنتقالية ▪  سنتان
ن، اإلحتاد املاحنو  ▪

 األورويب

 األحزاب السياسية ▪
  اجملتمع املدين ▪

ىف  الداخليبتدار برامج لدعم عملية اإلصالح إ
 األحزاب السياسية

وزارة الثقافة واإلعالم  ▪  مستمر
  واليونسكو

وزارة الثقافة  ▪
  واإلعالم

أتسيس  و دعم الفرق املوسيقية واملسارح
مكتبات عامة وصاالت عرض الفنون وصيانة 

 املواقع التارخيية
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الفرتة 
 الزمنية

املنفذة اجلهات مصدر التمويل  القرارات  

ملعاجلة مشكليت إلقتصادي اإلستقرار اتوظيف  وزارة املالية ▪ احلكومة اإلنتقالية ▪  سنتان
ألجنيباالنقد  صرف سعارالتضخم وأ  

4 
 سنوات

و منهج  للنظام اإلقتصاديتغري األسس الفكرية   كل الوزارات ▪  ناملاحنو  ▪
خارطة اإلصالح اإلقتصادي وفقاً ملا ورد يف 

 الطريق

 
 األمن ، الصحة والعالقات الخارجية

املنفذة هاتاجل مصدر التمويل الفرتة الزمنية  القرارات 

سنوات 4 احلكومة  ▪ 
 اإلنتقالية

 ناملاحنو  ▪
األمم  ▪

 املتحدة

 احلكومة اإلنتقالية ▪
 وزارة الصحة ▪
 وزارة التعليم ▪
 القطاع اخلاص ▪
 التأمني العام واخلاص ▪
 املنظمات غري احلكومية ▪

، يتم فيها إعادة سياسة وطنية شاملة للصحةصياغة سياسة 
 البالد حتياجاتإالصحة الريفية و إعادة توزيع املوارد حسب 

حية.الص  

سنوات 4 احلكومة  ▪ 
 اإلنتقالية

 اليونسكو ▪
 ناملاحنو  ▪

 احلكومة اإلنتقالية ▪
 وزارة الصحة ▪
 وزارة التعليم ▪
 القطاع اخلاص ▪
 التأمني العام واخلاص ▪
 املنظمات غري احلكومية ▪

لخدمات الصحية األساسية ونظام للرعاية الصحية منظومة ل بناء
  للعاملني

احلكومة  ▪ سنتان
 اإلنتقالية

 احلكومة اإلنتقالية ▪
 القطاع اخلاص ▪

التعليم  احلكومة والقطاع اخلاص ىف قطاعي شراكة بني تطوير
 والصحة بغرض توفري موارد إضافية

وزارة  ▪ سنتان
 اخلارجية

 احلكومة اإلنتقالية ▪
 وزارة اخلارجية ▪
 ناملستشارو  ▪

لتخدم، و بصورة ذكية، التوجه السياسة اخلارجية  صياغةإعادة 
 اجلديد للبالد و اإلصالحات املطلوبة 

سنوات 3 احلكومة  ▪ 
 اإلنتقالية

 ناملاحنو  ▪

 احلكومة اإلنتقالية ▪
 وزارة اخلارجية ▪

العاملنين اخلارجية وتدريب تنفيذ اإلصالحات ىف وزارة الشؤو   
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معاهد الدبلوماسية  ▪
 الدولية واإلقليمية واحمللية

سنوات 3 احلكومة  ▪ 
 اإلنتقالية

محاية األمة والدستور تستهدف ترتيبات أمنية دائمة  عتمادإ اجليش السوداين ▪
    اجلديد

 

 رئيسيةال: التحديات (د)ملحق ال

على   تقريباً  توية حتالوارد وص. النصاملستدام السياسيهذا امللحق موجزاً للتحدايت الىت تواجه عملية التغيري  يقدم
 لألفكار الىت قدمها اخلرباء. حريفنقل 

 
  : الثقافة والهوية1 .د

وقراطية من قبل أغلبية بري  مية منذ أتسيس السودان احلديثاهلوية العروبية واإلسال فرض ت عمليةتسارعلقد  •
يشعرون أبن ثقافتهم  الثقافية هذه املنظومة شرتكون يفالسودانيون الذين ال يظل  و الدولة والنخب املتعلمة،

 .املهمشة ملناطقو إنكشاف اإستهداف إزداد  ما إزداد تركيز السلطة ىف املركز،مهددة. لذلك، كل
ن السودان بلد ابلرغم من او السياسة احلديثة.  ىف اتزاعأهم مصادر الن أحد للغويإنكار التنوع ايشكل  •

لتحجيم ذلك التنوع وفرض لغة رمسية واحدة  هتدف نهجةمتعدد الثقافات واللغات، إال ان هناك سياسة مم
إن قسر املواطنيني . و قد ظلت هذه السياسة تشكل حتدايً ملهمة البناء الوطينوعدم اإلعرتاف ببقية اللغات، 

 على إنعدام احلرية قف أيضاً كشاهدي و إمناعلى التحدث ابلعربية، ليس عسرياً فقط من الناحية العملية، 
 .الثقايف قهرلل ارمز و 

 
 مصيغة الحك الدستور و: 2د.   

لذلك فعل املؤسسات املختلفة ىف اجملتمع. يُ  ن وكر ميُ  الذى يالسياسالسودان من غياب النظام  يعاين ▪
هو احلوار الذي يهدف إىل اإلتفاق حول الشروع فيها فإن أحد أهم احلوارات الدستورية الىت جيب 

الذى و ذو األمهية خر اآل مراأل أم برملانياً أم نظاماً ميزج بني اإلثنني؟نظام احلكم: هل يكون نظاماً رائسياً 
 من ممن غرفة واحدة أ برملاانً يكون هل اجلديد:  يلنظام التشريعاهو حتديد أيضاً  حوله اإلتفاقجيب 
 ؟غرفتني

رئيسية و مواد  عربألن تتم خماطبته للعيان بني مناطق اهلامش واملركز  لظاهرإنعدام املساواة ا تاج واقعحي ▪
كما أنه ال   املركز،و احلكومات الوالئية قسمة حقيقية للسلطة فيما بني  ال توجد. حاكمة يف الدستور

املوارد املائية والبرتول  خاصة، ات أو قسمة عادلة مللكية األرض و الثرواتيللصالحتوزيع مناسب يوجد 
 .زوالغا
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ويزيد من املوجودة يعمق النزاعات  منهج جتزئة القضااين ااىل  للفرتات اإلنتقاليةتشري التجارب التارخيية  ▪
ية مشرتكة رؤ زيد من اإلنقسامات، وجيعل من الصعوبة الوصول اىل امل اىليؤدى  مما يالسياستوتر الفضاء 

 د املتعددة.زمات البالحول معاجلة أ
ا ، وإمنذاته ىف حدمعضلة التنوع  هذا يشكل الو  .السودان من أكثر البلدان تنوعاً أثنياً وثقافياً  يعترب ▪

 ال حيرتم الدستور احلايللتنوع. ا ىف إدارة الفشلىف زمة احلكم ىف السودان تكمن األسباب اجلذرية أل
يعاين السودان  نظام احلكم يف ظللقد ابلقدر الالزم. و  السودانيف املوجودة املتعددة الثقافية هلوايت ا

املستمدة حيث اهلوية الوحيدة اليت حتظى ابإلحرتام هي تلك : بويةمشكلة الدولة األعلى الدوام من 
، 1989منذ  سلك اإلداريأجهزة الدولة وال تتحكم يف ظلت سلطة اإلنقاذ املستبدة. هوية احلاكممن 

و كذلك كان حال صلحة النخب اإلسالموية. سعيها لتحقيق إسرتتيجية التمكني ملو ذلك يف إطار 
 تعززسياسات  لصياغةاملطلوبة الرؤية و اليت افتقدت املتتالية ىف السودان السابقة احلكومات و ساتري الد

 ستوعب التعددية الثقافية واإلثنيةال تفرض هوية سودانية بدالً عن ذلك اىل  وسعت؛ لسلمياالتعايش 
 .يتمتع هبا اجملتمع السوداين اليت

 اإلقتصادي و الوضع اإلجتماعي: 3د. 

أشارت متصاعدة للفقر وعدم املساواة. عالية و مبعدالت  يتميزمؤشرات التنمية، فإن السودان  انحيةمن  •
 ، ٪46.5 ن معدل الفقر وصل اىلا إىل 2009عام ال تتعلق ابلفقر يف السودان يف اليتآخر التقديرات 

٪ ؛ 69 اىلدارفور  يفحيث وصل مستوايت أعلى أحياانً؛  اىل يصل األقاليم يفملساواة امعدل عدم إن و 
ن النسبة احلقيقية رجح او يُ ، 2013 ٪ يف35.3 اىل)ملقياس عدم املساواة(  "Gini"معامل وصل  و

هناك أيضاً اجلوار مثل اثيوبيا. لتقديرات اخلاصة بدول ، ولكنها تظل األسوأ مقارنة ابأعلى من ذلك
 الكلياإلعتبار النمو  أخذان يفخاصة إذا ، اإلمجايل نصيب الفرد من الناتج القوميمنو معدل  خنفاض يفإ

٪ ىف عقد 170بلغ ذروته مسجاًل  و من القرن املاضي الستيناتعقد ٪ ىف 46الذى وصل إىل  اجليد
 عامتقريباً  اً أمريكياً دوالر  1500 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل حوايلالسبعينات. 

 .اجلاريةاألسعار حسب و ذلك ، 2013
 قاعدة اإليرادات وإزدايدتناقص و تالزم بني ، هناك إقرتان على صعيد الوضع املايل والنقدي الداخلي •

امللحوظ ىف  لإلرتفاعنتيجة  مقابلتهاميكن  املصروفات السنوية، فاملصروفات العامة تصاعدت مبعدالت ال
بينما ظلت امليزانية املخصصة للتنمية ضئيلة ومتناقصة؛  ،من والشرطةواألمنصرفات الدولة على الدفاع 

حيث  ،نه غري موجه للمحتاجني واحملرومنيمن ميزانية احلكومة، إال ا اً كبري   جزءً  دعم الضرورايت ميثل
 ، بينماالعايلالدخل  ٪ من ذوي20٪ من جممل الدعم ىف امليزانية اىل 48٪ اىل 46 بني ما يذهب
  .احملدودالدخل  ٪ من ذوي20٪ فقط إىل 7يذهب 

               ىل الوالايت تتم إاحلكومة املركزية  منالتحويالت املالية  نالفيدرايل ابلضعف، كما ا يلالنظام املا تتسم بنية •
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 و املايل والنقديية الرصد بعد حل مفوض صورة متقطعة وعند احلاجة وغري خاضعة للرقابة، خصوصاً ب
ضعف أيضًا من  يعاين للوالايت ن اجلهاز اإلدارياذلك يضاف اىل . 2007توزيع احلصص ىف سنة 

 ىف مقدراته. هيكلي
الطريقة الىت يتم هبا متويل سد العجز: يشمل و إمنا  ،حجم عجز امليزانيةيف فقط  لتحدي احلقيقيا ينحصرال  •

٪ من عائدات البرتول، 75بعد إنفصال اجلنوب وفقدان  الداخلية لإلستدانة العامة الكبريالتقليص يف ظل 
سابقة، القروض اللتجارية معًا بسبب التعسر ىف سداد ا امليسرة أووحمدودية توفر القروض ذات الشروط 

 ية العامليةاملؤسسات املال ، حتديداً احنةاملالدولية وبؤس العالقات الثنائية مع معظم الدول ومع الصناديق 
ومن عامة الشعب  ستدانة الداخلية من البنك املركزياحلكومة على اإل إعتمدت كما سبقت اإلشارة،

 2012 ٪ يف74اىل  ٪ مث تراجع99.4 خليإستثمار )شهامة(. بلغ التمويل الدا شهاداتعرب إصدار 
دة عجز احلساب بصورة دائمة من زاي ارجيلقطاع اخلا عاىنلذلك،  إضافة، 2013عام  يف٪ 83، و 

 و اإلستثمارات دفق رأس املال، وهروب رأس املال، وتناقص تاجلاري وتناقص الرصيد اخلارجي الرمسي
 حتويالت السودانيني العاملني ابخلارج عرب القنوات الرمسية.  ل، وكذلك تضاءةاألجنبي

قبل فرتة النفط  اعانت القطاعات املنتجة خاصة الزراعة والصناعة من اإلمهال منذ بداية او رمب •
يف  ة الىت متثلتناقات هيكلية تواجه هذه القطاعات. ابلنسبة للزراعو هنالك إخ (.)املرض اهلولندي

ة، حدث إمهال لم% من القوى العا70اىل ويعمل هبا أكثر من اإلمج % من الناتج احمللي45 املتوسط
وقد جسدت . و الرهد اجلزيرة كمشروعيشروعات الزراعية املروية الكبرية  من قبل احلكومة للم إدارةوسوء 
إلعادة إعمار املشروعات لسوء إدارة املوارد اليت خصصت ابلنهضة والنفرة الزراعية أمثلة واضحة  ما مسي

طلوبة وهدفت إلثراء ومتكني ن الضوابط املعالزراعية. كانت حماوالت اخلصخصة بصورة عامة بعيدة جداً 
ر متدنية جداً عن أسعار سعاك من خالل بيع املمتلكات العامة أب، و ذلاحلزب احلاكم وحلفائه قيادات

بارة عن عمل طائش. يضاف اىل هذا اخلصوص كانت حماولة خصخصة مشروع اجلزيرة ع يفو السوق. 
التخريب والتشريد  من أجل معاجلةشامل الصالح املاسة لإلاخلدمة املدنية  و حاجةالفساد،  ذلك تفشي

 الية.الذى مارسته احلكومة احل
رًا مثريًا للقلق ىف والقوات املسلحة ميثل مظهرًا آخ تصاد الظل الذى يديره جهاز األمنسيطرة إق •

و  املؤسسات ذلك املصانع و املزارع ويشمل  القطاع العقاري خاصة، وىف اإلقتصاد بصورة عامة.
حجم  ض التقديراتبعتضع ، جبانب نشاطات أخرى موزرعة على كامل اإلقتصاد. وحدات خدمات

الذى يبلغ  أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج احمللي اإلمجايلبليون دوالر،  65ىف حدود  إقتصاد الظل
ىف  يلعب دوراً رئيسياً إقتصاد الظل هذا  لقد ظل(. 2014)حسب القوة الشرائية لعام  بليون دوالر 94

 .، ومن مث معاانة غالبية السوداننير وتطويل فرتة حكمه احلزب احلاكممتكني 
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 التعليم .4د.

، وذلك منذ لوجيةيو خلدمة أجندهتا اآليدكأداة التعليم  توظف النخبة السياسية الشمالية  استمرت •
تويج لسياسات أسلمة ت سوىليست سياسات اإلنقاذ اإلسالمية ىف هذا اخلصوص  ذا فإنل. اإلستقالل

 ن نظام التعليم الوطينيس البشري االرئعلن ا ،1990فذت منذ اإلستقالل. ىف العام وتعريب التعليم الىت نُ 
جديد وإعداد  بعًا لذلك، مت إعتماد منهج تعليمي. تاإلسالمينيبىن على قيم ىف كل مستوايته جيب أن يُ 

و على كل طالب اجلامعات.  ايضاً فرض مقرر إجباري من القرآن  واحلديث النبوي ، واصة بهمراجع خ
تقوية وتعزيز الدروس مع وزارة التعليم اإلحتادية لوحدها،  صبح سلطةلي مركزة التخطيط التعليمي متت أيضاً 

ومن خالل توظيف التعليم، قام النظام اإلسالموي احلاكم بفرض تفسريه . دينية والتدين ىف النظام التعليميال
 أفكار و جرى يف هذا اإلطار غرس. اخلاص لإلسالم على اجلميع بوصفه التفسري الصحيح الوحيد لإلسالم

 التطرف وعدم التسامح و اإلعرتاف ابآلخر و حقه يف اإلختالف اليت تشكل عصب فكر األخوان املسلمني
كان لقد  بغرض توظيف التعليم كأداة لتحقيق هدف وحيد هو البقاء ىف السلطة.  العام وذلكىف التعليم 

مني مع النموذج  وهو جعلهم منسجالطالب واضحاً عقول ية ىف و لوجيا اإلسالميو اآليد غرساهلدف من 
سياسات  كم او حتديعلى التفكري النقدي حول مسائل احلحتويلهم جلمهور مستسلم يفتقد املقدرة عرب 

كانت التخلص من املديرين وأعضاء الكليات األكفاء قد  ف ،. أما اخلطوة التالية للسيطرة على التعليمالنظام
اف وطنية هديف أي مرحلة، أ ،السودان يف ليميعلى العموم، مل يكن للنظام التعاملناوئني لإلسالميني. 

دمة من هم ىف السلطة على الدوام أداة خل لنظام التعليمياظل لقد  منفصلة عن أهداف احلزب احلاكم؛
 .صاحل العامدمة الخلوليس 

 يا العاملية جزءً من خطة إسالميي السودان جامعة أمدرمان اإلسالمية وجامعة إفريقمثل  بعض اجلامعاتمتثل  •
 واليت متثل – العامليةلوجيا األخوان املسلمني. تستضيف جامعة إفريقيا ديو يسطوة آحتت  لوضع كامل البالد

ساسي هلذه اجلامعة ألاهلدف او آالف الطالب من دول إفريقية عديدة.  -كامل الدسم   اً إخوانياً مشروع
العابر  حتقيق املشروع اإلسالمي سرتاتيجيةإطار إ ، يفاألفارقة ل الشبابو عق يف هو غرس التطرف الديين

بري من جيش مجاعة الشباب الصومايل خترجوا من هذه اجلامعة. إن أغلب القادة، وجزء كجند ان للدول. 
 السودان اجلديد هي نظام التعليم يفمهام إصالح إطار جيب إختاذها ىف  من أهم اخلطوات اليت إحدى

 كامل اإلقليم.  يفكذلك   داخل السودان و ألصولية يفامعتني اللتني تنشران اإعادة تنظيم هاتني اجل
احلكومة كانت هي   حكومة الرئيس جعفر منريي .تطوير سياسات تعليمية مناسبة احلكومة يف تفشللقد  •

دخلت  ،، ولكن نتيجة للخطط الطموحة واملكلفة وغري املناسبةحاولت تطوير النظام التعليمياليت الوحيدة 
فشلت  تزايدين مثلماتعليم سكاهنا امل مقابلة حتدي وهكذا فشلت الدولة يفالبالد ىف دائرة الديون املزمنة. 

 احملافظة على جودة التعليم. يف
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 ملشكالت اليتواحدة من ا طريقة إختيار الطالب متثل :منذ عهد اإلستعمار تقويض التعليم الفين مت •
 -يتم تصنيفهم الذين أولئك ، حيث يتم إختيار الطالب املتفوقني للتعليم العام، أما تواجه التعليم الفين

الغالبية و ابلنتيجة، يتم إرسال اىل املدارس الفنية. يتم إرساهلم أهنم اقل ذكاًء فعلى  -بطريقة خاطئة 
 .مهارات فنية يقدم اي يقدم القليل او ال الذي اىل التعليم الذهينالساحقة من الطالب 

من الكادر املؤهل والظروف اإلقتصادية على احملافظة بصورة منهجية على  التعليمي يساعد النظام ال •
 اىل هجرة العقول. أعضاء هيئات التدريس مما ادى

 
يف  عدم مالئمة النظام التعليميصادمة.  الثانوي واملستوى التعليم األساسي يف معدالت الفاقد الرتبوي •

اليت تواجهها نتيجة للصعوابت اإلقتصادية  ،املستوعبنيعلى احلفاظ على الطالب  جعلته غري قادرالسودان 
 طفال لرتك التعليم ملساعدة أسرهم.األتدفع  و اليتسر األ

العام متهيدًا إللغائه  قطاعالتعمدت احلكومة السودانية إضعاف  .احلكومة إمهال التعليم العام تعمدت •
التدهور نتيجة  يف التعليم العام ضمن هذا السياق[. بينما بدأ النظام التعليميكلياً، ]وتندرج سياساهتا جتاة 

اىل  حتكار اإلسالميني للنظام التعليميفضى إظهرت مدارس وجامعات خاصة عديدة. انقص التمويل، ل
ليم عام إسرتاتيجية تعلمية مستقبلية من مكونيني: تعليم خاص لنخبة اإلسالميني واألثرايء املرتبطني هبم، وتع

دث األساسية مبستوى الدخل، حيفعندما ترتبط حقوق اإلنسان  ة الشعب حتول اىل جمرد دور حضانة؛لبقي
 .مييز و عدم املساواةالت

ي التعليمالنظام ن أبرمبا يكون من املناسب القول  .أداة خلدمة احلكومة ظل النظام التعليمي يف السودان •
 لتطوير القيم احلديثة اليت مشروعاً مل يكن نه احترير العقول، كما لتنوير و السودان مل يكن ابداً مشروعاً ل يف

فاعل.  دميقراطيحكم أو إستدامة نظام  العدالة التفاهم، التنوع و ،البناء الوطين تدعم الوحدة الوطنية أو
للنظام و نصاعة امل وطيعة امل طبقة من النخبأداة خللق  ، و على النقيض مما ذُكر،دائماً  التعليم ظللقد 
 خدمة ذاهتا.ن إهتمامها يرتكز على ابحبق كن وصفها مياليت 

 الصحـــة 5د. 

كذلك   دستورية و إستحقاقاتهنالك  .من مشاكل اإلدارة واإلشرافيف السودان  النظام الصحي يعاين •
 يف احلالكما هو و  لكن  .اخلدمات الصحية احلق يفكفالة إللتزام بالرعاية وهي مجيعها تُوجب ا واجب

توزيع املوارد. هنالك إنفراد ختصيص و موجهات  واملسآءلة و الرقابة ال تتوفر ضوابط  ،اجملاالت األخرى
 تسببقضااي الصحة.  ( ىف املواقع اليت تتخذ القرار يفر ومتثيل ضعيف للقطاعات )او هامشيإبختاذ القرا

 الوحدات الصحية.كذلك يف   قطاع الصحة و سوء اإلدارة يف الفساد و يف تفشي ذلك
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وقد تنصلت احلكومة بشكل تنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات الصحية املوجودة،  كومة يففشلت احل •
حيث قلرلت احلكومة  ،( اخلاص ابلرعاية الصحية األوليةAlma Ataإعالن ) خاص عن اإللتزام مبباديء

 الثة.الصحية من الدرجة الثانية والث دماتابخلركزت على اإلهتمام  الصحية األولية و ابلرعاية من إهتمامها
التوزيع غري العادل للكادر  يتمثل ذلك يف الصحي؛ النظام مة نظام إدارة املوارد البشرية يفعدم مالئ •

كادر   2.5لصحة العاملية بواقع تضعه منظمة ا احلضر والريف )أقل من احلد األدين الذيبني مناطق  البشري
 وجود اىل سياسة ضابطة إلدارة الكادر الصحي قاد عدم وجودإضافة لذلك، نسمة(.  1000لكل  صحي

 التأهيل والتدريب. عدد كبري من األفراد ضعيفي
كفاءة التقارير اىل   عدم ادتإستغالل نظام املعلومات الصحية خلدمة أغراض سياسية، كما  يتم أحياانً  •

 تسبب وقد .عملية إختاذ القرار يف املعلومات الصحية  يفر على توظغري قادو فقري  خلق نظام صحي
كما   ،مراقبة أمراض حمددة كذلك على مستوى  و نظام املراقبة على املستوى الوطينآداء  تدين يفذلك 

ف تسبب أيضًا يف إضعا ، وك تتم بطريقة غري عقالنية وغري واقعيةكنتاج لذل  عملية إختاذ القرار اصبحت
 كامل القطاع.  وعلى مستوى الوحدات يف واحمللي الوطين على املستوىاألسس احملاسبية 

م كفاية غطاء نقص التمويل اىل عد دىا يف قطاع الصحة.التمويل  واملتبعة عدم مالئمة السياسات  •
لكلية % من التكلفة ا75حىت بلغت نسبة تكلفة العالج املباشرة خارج التأمني  ،مشروع التأمني الصحي

توحيد وتنسيق املعوانت اخلارجية مع ما تقدمه احلكومة للقطاع، لذلك ال  ايضاً ضعف يفللعالج. هنالك 
حيول احلساابت القومية للصحة. ميثل هذا الوضع عائقاً  مم املتحدة واملاحنني اآلخرين يفتنعكس معوانت األ

متويل  ة فيما خيصملشاو احملاسبة ال، كما يعوق أيضًا الشفافية للقطاع وضع ميزانية حقيقية وشاملةدون 
 الرعاية الصحية.

ذلك جسد يت .ىالصح للقطاعجديدة حتتية فيما خيص أتسيس بنيات ألولوايت هناك ترتيب خاطيء ل •
بينما يتم من املستوى الثالث ألغراض سياسية، جديدة صحية مؤسسات خدمة على بناء الطائش الرتكيز  يف

بناء أو حتديث  جوة كبرية يفترك ف، و يرتافق مع ذلك إمهال أو تفكيك املؤسسات املوجودة يف ذات الوقت
 التحتية القائمة للرعاية الصحية األولية. البنيات

ساعد  تطوير قطاع صناعة األدوية الذي يفساعدت  ستثمارات السابقة اليتمت إمهال السياسات و اإل •
كانت نتيجة هذا  و ،إنتاج األدوية األساسية وتوفري اإلمدادات الطبية يف -رغم صغر حجمه  -بفعالية 
فشلت احلكومة على املرضى.  على احلكومة ومعاً التحول لإلعتماد على اإلسترياد بتكلفة عالية هي اإلمهال 

ترتيبات جتارية مع الدول املزودة /املصنعة أن تسعى بشكل جاد للدخول يف  اإلستفادة من، أو يف يف أيضاً 
، و فشلت أيضاً يف  اتحلصول على ختفيضوذلك بغرض ااو اجملاورة مع الدول اإلفريقية  الرئيسية و كذلك

أن تعطي األولوية إلسترياد األدوية من مصنعني عاديني بدالً من إعطاء األولوية لإلسترياد من األمساء التجارية 
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مرض  نضمام اىل ترتيبات الشراء الطوعي املوحد للقاحات األطفال واإلوفشلت كذلك يف الطبية الكبرية، 
 ، و أدوات صحة األمومة و الوالدة وغري ذلك من الفرص الضائعة.األمراض الفريوسية األخرى األيدز و

لشراء ميزانيات او نقص يف قصور  بذات القدر هناك .قصور معايري الشراء للسلع الصحية للقطاع العام •
 ونقص يف اإلمدادات الطبية ويف توفري التقنية الصحية و املعامل و ألدوية،من القطاع العام حتياجات اإل

 .من األجهزة و املعينات الطبيةة الطب اإلشعاعي وغريها أجهز 
من  ياىل تقليص حق أساس ،ةضر بصورة م و منذ أايمها األوىل ،سعى واضعو سياسة حكومة اإلنقاذ •

 تبنت حكومة اإلنقاذ إجراءات قاسية  اخلدمات الصحية وحتويله اىل سلعة، حقوق اإلنسان كاحلق يف
ميكن القول أبن عدد ضحااي خصخصة رمبا و ، للخدمات الصحية كان جيدًا يف املاضي خلصخصة نظام

 عدد ضحااي احلروب. هذا القطاع ال يقل عن

 العالقات الخارجية 6د.

حيل العديد اُ تبعتها احلكومة اإلسالمية اىل تشريد عدد هائل من العاملني. التوظيف الىت اقادت سياسة  •
اىل التقاعد املبكر ألسباب سياسية، وكان بعض هوالء ضحااي لثأرات وضغائن العاملني  من الدبلوماسيني و

 ى بدوره اىل إضعافالذي اد مت تعيينه على أساس حزيب ابلضعف املهين ديد الذيالكادر اجل متيزشخصية. 
، وليس السياسي وزارة اخلارجية على أساس الوالء . يتم التعيني يفاملعايري املتبعة دونوتدنيها  اخلدمةو تدهور 
 اىل دبلوماسيني بطريقتهم اخلاصة.متكنوا من التحول املعينني قد من هؤالء جداً  قليالً  اً عددن وجند االكفاءة، 

مت فصل قرابة   .وذلك منذ بداية عهدها اإلسالمية بعض اإلثنيات والنساءإستهدفت احلكومة العسكرية  •
. نهنكا ملشغل أينوا الذين عُ  راع عامل النوع يف% من النساء الدبلوماسيات بطريقة غري قانونية، ومل يُ  80الـ 

األخذ النظر ملؤهالهتم و دون دون و قد مت تعينهم ، لوجية النظاميو يدآهم ممن يتبنون  أغلب الكوادر احلالية
 ختصيص امليزانية و عدم شفافية يفك أيضًا . هنالملدى متثيلهم لواقع التنوع اإلثين يف السوداناإلعتبار  يف

النقل للبعثات ال  الدفعيات و للمراجعة بصورة دورية. التعيني وحساابت وزارة اخلارجية  كذلك ال ختضع
 تم بال هدف حمدد.ت و)اجلندر( او النوع  لإلقاليممجيعها التمثيل العادل عكس ت
العامة و القضااي بطبيعته السرية املغلقة و بستار السرية الغليظ الذي حييط مناقشة  يتميز النظام احلايل •

القرارات يتم إرسال  و ،دائرة ضيقة من القادة تتبع بواسطة السياسات اليتتتم صياغة  .اتإختاذ القرار عملية 
كما تتم صياغة موجهات عامة   ال ،لة وزارة اخلارجيةاويف ح، نية ابلتنفيذعاملوهنا مباشرة لألجهزة يتخذ اليت

 تنفيذها.ليس هناك إلتزام ب
 اصبح اإلضطراب هو السمة السائدة يف .الوطنيةتتناقض مع مصاحله عديدة شراكات طرف يف لسودان ا •

 حالة مواجهة مع أغلب جريانه. كان السودان يف  ،مرحلة ما يف و اإلقليم. عالقة السودان ابلدول اجملاورة و
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 الرئيس السوداين ألمم املتحدة السودان دولة مارقة.، يعترب العديد من أعضاء اعلى املستوى الدويل •
 ا ترتكبت ىف دارفور. تؤثر املقاطعاليت اُ لفظائع بسبب اية لحمكمة اجلناايت الدو  مطلوب للتحقيق بواسطة

ألمم املتحدة السودان التابعة ل وضعت مفوضية حقوق اإلنسانيف البالد، كذلك  ى التنميةاإلقتصادية عل
اإلنضمام ملنظمة التجارة العاملية لعدم  أيضاً يففشل السودان  .بسبب إنتهاكات حقوق اإلنسان حتت املراقبة

تتسم عالقة  إضافة لذلك، حقوق اإلنسان.ماية حب واإللتزام الرشيد خاصة احلكم ،إستيفاء الشروط املطلوبة
 ايت املتحدة األمريكيةالوال ما زالت، و ابلتوتر متعددة األطراف السودان مع الكثري من املنظمات الدولية

السياسات  بعضحتفظات على  أيضاً  يبلإلحتاد األورو  و، قائمة الدول الراعية لإلرهاب السودان يف تضع
 الداخلية الىت تطبقها احلكومة.

صبح السودان ا .اإلنسانية للمعايري هاحملافل الدولية نتيجة لعدم إحرتام مسعة السودان يفالنظام  شانا •
ين لبشر األشخاص الذ، حيث يستغل املشتغلون يف اإلجتار ابالبشر يفاملربح مبثابة نقطة إنطالق لإلجتار 

أحياانً يصل و الذي لتعذيب يبحثون عن مالذ وملجأ وخيضعوهنم لكل صنوف اإلذالل و إمتهان الكرامة و ا
 السودان بعمليات غسيل األموال وجتارة املخدرات. يرتبط اإلجتار ابلبشر يفو . التصفية اجلسديةحد 

   األمــن .7د.

اجليش  ،تشمل القوات املسلحة السودانية و هي؛ توجد العديد من القوات احلكومية واملليشيات •
قوات و ، كومية قائمة على التجنيد اإلجباريمليشيا ح هي وو قوات الدفاع الشعيب ، سابقاً  الوطين

جهاز األمن واملخابرات و أمام الرئيس، مباشرة لة حكومية أخرى مسؤو مليشيا و هي الدعم السريع 
و للدولة،  حدى األذرع الرمسيةو هي إالشرطة و مقدرات قتالية، رمسي و ميتلك هو جهاز  و الوطين

 للحكومة، و مليشيا اتبعة هي أيضاً  الشرطة الشعبية واألمن الشعيب و هو مليشيا اتبعة للحكومة و 
 ،جانب املعارضة أخرى تتبع مجيعها للحكومة. يف مسلحةجمموعات أيضًا مليشيات قبلية و هنالك 

شمل قوات ت و الكفاح املسلحيف وهي جيوش متمردة منظمة منخرطة توجد جمموعات الكفاح املسلح 
 مشال. –لتحرير السودان  اجليش الشعيب اجلبهة الثورية و

 
مل توفر هذه  ؛املؤمتر الوطينحزب اتبعة لنظام مؤدجلة و أجهزة حزبية عبارة عن أجهزة األمن احلالية  •

مارست كل  ،األمن للسودانيني، بل على العكس من ذلك السالم و اترخيهاطوال  أبدًا و األجهزة
. تتسم هذه اجلماعية اجلرائم ضد اإلنسانية واإلابدة مشل ذلك جرائم احلرب وشكال العنف ضدهم؛ أ

 األجهزة بعدة خصائص منها:
 .من شبكات اإلرهاب الدويل ان كجزءداخل السود و ترعى اإلسالم املتطرف تدعم وتغذي .1



 سياسي مستدام فى السودان: عناصر خارطة الطريقنحو تحول 

 

46 | P a g e  
 

المية املتطرفة يف الدول اجملاورة ماعات اإلساجلقامت هبا  ابية اليترهاألعمال اإلىف  تورطت هذه األجهزة .2
 . اإلرهابية املتطرفة لمنظماتمالذ آمن ل جبانب توفريو ذلك العامل،  و على نظاق

 سلحة على حساب القوات النظامية.وجود مليشيات متعددة وإنتشار األ .3
 الصراعات داخل اجملموعات املسلحة وإنتهاكات وقف إطالق النار. .4
 .و تتحكم فيها القبائل حول احليازات القبلية لألرضختطط احلكومة الصراعات بني  .5
 .اليت ترعاها دولة املؤمتر الوطين تدعم بصورة سرية عدداً من الشبكات املسلحة .6
 .اإلغتياالتتنفذ  سياسية وتقوم بتنفيذ العقوابت ذات الطبيعة و الدوافع ال .7
  .شر و املخدرات(كـ )اإلجتار ابلب  اجلرمية املنظمةاخلروج على القانون والتورط يف  .8
 مواجهة املقاومة السلمية. إستخدام العنف يف .9

 

 : تدخالت مقترحةهـ(الملحق )

 امللحق السابق قرتحة ملخاطبة التحدايت اليت مت تلخيصها يفاملسياسات ال معاجلات وليقدم هذا امللحق ملخصاً ل
مت  .اخلرباءاليت قدمهافكار األمع امللخص الوارد يف هذا امللحق يتطابق . وكما هو احلال يف امللحق )د( د()

هذه اجملاالت  ألن املعاجلات يف ،بعض اجملاالت كالثقافة والتعليم على األهداف طويلة املدى الرتكيز يف
 املدى القصري و علىاجملاالت األخرى مت الفصل بني احللول  املدى الطويل فقط. يف نتائجها يف ظهرت

الطويل.املدى   

 الثقافـة .1هـ.

 إنشاء مفوضية للثقافــة  •
 حدث يف اإلعتبار ما ابألخذ يفثقافية، و قد ال تكون وحدها كافية لضمان احلقوق ال مبا أن الرتتيبات الدستورية

القادمة إنشاء مفوضية للثقافة بصالحيات لإلشراف على احلقوق املدنية مع  جارب السابقة، نقرتح على احلكومةالت
 الوالايت. وعاملني ومتثيل شامل للمركز و ميزانيةهلا ص ختص أن
 .التقليدية احمللية اإلقليمية وو اهلوايت  الثقافاتللتعبري عن  ؛اإلعالم الوطين واحمللي تساوية يفتوفري فرص م •
التنوع إثراء عملية كجزء من   املستوى اإلبتدائي خاصة يف  ،أتسيس ومتويل وحدات ابملدارس لتدريس اللغات •
 .السودان يف
يشمل ذلك الفرق الثقافية، املوسيقى واملسرح واملهرجاانت متويل النشاطات املرتبطة ابلثقافات التقليدية؛  •

 .إطار اإلعرتاف ابلتنوع الثقاىف ىف السودان يف ، وذلك السنوية
بطلب للتمويل  التقدمميكن  واملناطق األخرى لتشجيع السياحة؛ مشال السودان صيانة املواقع التارخيية يف •

 .و املواقع لآلاثر و اجمللس العاملي)اليونسكو( أ ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
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التحريض من خالل اخلطب او ، أو إضطهادأو رتام مجيع املعتقدات والسماح حبرية العبادة دون مضايقة إح •
  .الدينية التحريضية ىالفتاو 
النشاطات كذلك يف   القرار و صنععملية  و يف القطاعات اإلقتصادية، ملتساوية يفاملشاركة اتوفري فرص  •

 .و التنوع التمايزواقع لة، ابلصورة اليت تعكس للدو األخرى السياسية 
 وليس فقط جزء من اجملتمع. ستقويتعكس تطلعات كافة السودانيني،  ابلصورة اليت يمراجعة املنهج التعليم •
سيمكن إتباع  .حقيقية املشرتكة و اإلحساس ابلتمتع حبقوق مواطنةاهلوية  اإلحساس ابإلنتماء وذه العملية من ه

 .ع، التسامح والتعايش السلميمنهج لزايدة محالت التوعية العامة من فتح نقاش حول قضااي التنو 

 الدستور : .2هـ.

                  جيب أن ختضع صياغة الدستور              ،السودان يفاملطلوب املستدام حتقيق التغيري و التحول السياسي  من أجل 
املذكورة أدانه، و كذلك املباديء الدستورية املستقرة األخرى ذات )م د( ء الدستورية اجلديد للمبادي

سابقة اإلعتبار احملاوالت ال تمعات متعددة التنوع. ابألخذ يفالىت متت صياغتها لتناسب اجمل الصلة، و
دراسة وحتليل بصياغة الدستور اجلديد  صياغة الدستور، رمبا يكون من األفضل أن تبتديء عمليةل

 جعة مسودات الدساتري السابقة اليت. ميكن أيضاً مرالسابقة من منظور إحرتام هذه املباديءالدساتري ا
 صاغتها القوى السياسية املختلفة كخطوة أولية أخرى:

   )1( ستورية د بادئم ▪
طنة املتساوية و ، قائمة على  املواال مركزية ذات سيادةأتسيس دولة على دستور السودان  ينصجيب أن 

 النوع واإلثنية والدين. لتزم بتحقيق املساواة يفذي يال نظام احلكم الدميقراطي
 (2) ستورية د بادئم ▪
 جيب  املعرتف هبا عاملياً واليتاحلقوق املدنية  جيب أن يتمتع اجلميع حبقوق اإلنسان وابحلرايت و  
 الدستور بواسطة نصوص واضحة ميكن إنفاذها قضائياً. تضمينها ومحايتها يف  
 ( 3)  ستورية د بادئم ▪
 .مستوايت احلكمخمتلف  البالد وهو ملزم لكل أجهزة الدولة و الدستور هو القانون األعلى يف  
 ( 4)  ستورية د بادئم ▪
 .عادلةالقانونية الجراءات اإلكذلك جيب أن يضمن النظام القانوين متتع اجلميع ابملساواة أمام القانون و   
 (5)  ستورية د بادئم ▪

هنالك ضوابط القضائية، كما جيب أن تكون  التنفيذية و يتم الفصل بني السلطات التشريعية وجيب أن 
 و الشفافية. لة والتفاعلية واإلنفتاحرقابية لتأكيد املسآء

 ( 6)  ستورية د بادئم ▪
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اإلختصاص  وأن ميتلك السلطة و و حمايداً  ، كما جيب أن يكون مستقالً جيب أتهيل اجلهاز القضائي
 كل احلقوق املضمنة فيه.  الالزمني حلماية وإنفاذ الدستور و

 ( 7) ستورية د بادئم ▪
تكون هنالك حكومة متثيل دميقراطي تقوم على دميقراطية التعددية احلزبية و اإلنتخاابت الدورية جيب أن 

 .النسيبتمثيل نظام لل عام  و العام لكل البالغني و سجل إنتخايبحق اإلقرتاع  و 
 (8) ستورية د بادئم ▪

كل إدارات ومستوايت   و الشفافية يف لةءاملعلومات لضمان املسآاحلصول على حرية احلق يف كفالة 
 احلكومة.

 ( 9)  ستورية د بادئم ▪
 .ابإلجراءات التشريعية الرمسية ،كل املستوايت احلكومية  يف ،تلتزم كافة األجهزة التشريعية

 (10) ستورية د بادئم ▪
تعترب  شروط  تطور اللغات و الثقافات؛ مع ضمان ،ابلتنوع اللغوي و الثقايف و محايتهجيب اإلعرتاف 

غتا املعامالت لتعترب العربية و اإلجنليزية ساواة. املسودان لغات رمسية وجيب معاملتها على قدم ال كل لغات
 .     على املستوى الوطين

 ( 11)  ستورية د بادئم ▪
           تكوين أو اإلنتساب اىل أو اإلبقاء على                    حلقوق اجلماعية والفردية يفا كفالة ومحاية  جيب

عدم قاعديتر على أساس  ،الدينيةاملنظمات اللغوية و الثقافية و  مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين،
 حرية التنظيم. و مييزالت
 (12)  ستورية د بادئم ▪

. العرف القانويندور ومكانة ومنظومة القيادات األهلية حسب  ر وحيميجيب أن يعرتف الدستو  أ( 
األساسية املضمنة اإلنسان حقوق  مع ابألعراف القانونية و تلتزم بتطبيقها، مبا ال يتعارضاحملاكم  تعرتف

 التشريعات اخلاصة بذلك. الدستور و يف
الدساتري الوالئية اخلاصة مبؤسسة اإلدارة األهلية ودورها وسلطتها ومكانتها  ب( النصوص الواردة يف

 .قوميا ومحايتها بواسطة الدستور الجيب اإلعرتاف هب
 (13)  ستورية د بادئم ▪

 العملية التشريعية مبا يتوافق مع القواعد الدميقراطية. لى مشاركة كل األحزاب السياسية يفجيب النص ع    
 (14) ستورية د بادئم ▪

 ي.واحملل كوين احلكومات على املستوى القومي والوالئييتم ت
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 ( 15) ستورية د بادئم ▪
أال يتعارض ذلك مع ما ورد ىف ، على يىف كل مستوى حكوم جيب أن يكون هنالك متثيل دميقراطي

 (.13رقم ) املبدأ الدستوري
 (16)  ستورية د بادئم ▪

 حدود الوالايت اجلغرافية. حكومات الوالايت و ور سلطات ومهام احلكومة القومية وأ( حيدد الدست
حق اهليئة التشريعية الدستور، مبا يف ذلك  ام الوالايت احملددة يفال تكون سلطات ومهب(  جيب أ

 كبري من تلك الىت حددها الدستور.  أو أدىن بشكلأقل اخلاص هبا، إعتماد دستور الوالية   الوالئية يف
 ددها الدستورحي ج( تكون حدود الوالايت هي تلك اليت

و  –تطلب تسلطات أو حدود أو مهام أو مؤسسات الوالايت من غري ت دستورية تتعديال د( أي
تعديالت دستورية على وجوب إتباعها عند إجراء أي الدستور  خاصة ينصإجراءات ابإلضافة اىل أي 

لربملان مكونة من لالتشريعية للوالايت. يف حالة إنشاء غرفة اثنية  موافقة أغلبية خاصة من األجهزة -
يئة الربملانية اهل تلكأعضاء  لثيموافقة غالبية ث يتطلبممثلي الوالايت، فإن إجراء مثل هذه التعديالت 

 تلك يتطلب موافقة برملان ، فإنهكان التعديل يتعلق بوالية حمددة  . أما إذاالوالايت املكونة من ممثلي
 الوالية أيضاً.

األجهزة التشريعية الوالئية فيما احلصول على آراء  يف الدستور تنص على وجوبمواد  تضمنيهـ( جيب 
 تتعلق ابلسلطات و احلدود واملهام الوالئية. خيص أي تعديالت دستورية

 (17)  ستورية د بادئم ▪
ميكن أن  هام اليتاملأيضاً  الوالئية السلطات احلصرية و جيب أن تشمل سلطات ومهام احلكومة القومية و

 او التفويض. تقوم هبا نيابة عن مستوايت احلكم األخرى عن طريق الوكالة
 (18) ستورية د بادئم ▪

يذية املناسبة الصالحيات التشريعية والتنفجيب أن حيظى كل مستوى من مستوايت احلكم ابلسلطات و 
 بصورة فعالة.  ابلقدر الذى ميكنه من النهوض مبهامه

 توزيع السلطات للحكومة القومية واحلكومات الوالئية: اآلتية يف تطبق املعايري
إجراءات  من خالل إتباع أيمن خالل التشريعات أو  ق التدخلأ( مينح الدستور احلكومة القومية ح   

للمحافظة على املعايري القومية اليت تتطلب التدخل الضرورة  حاالت يفو ذلك الدستور،  حيددهاأخرى 
وحدة اإلقتصادية، لحفاظ على الاملطلوبة لتقدمي اخلدمات، أو لاحلد األدىن معايري  لوضعأو األساسية 

مبصاحل والية  تضرغري سليمة إختذهتا أحد الوالايت او قرارات عاجلة إجراءات ملأو  أو األمن القومي
 أخرى أو مصاحل الوطن ككل.
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تستوجب ضرورة أن يتحدث السودان بصوت واحد، أو يتصرف كوحدة  اليت احلاالت ب( يف   
 واحدة، خاصة فيما يتعلق ابلدول األخرى، متنح الصالحيات للحكومة القومية.

كانت هناك مهام حمددة يتطلب القيام هبا موقفًا وطنياً موحداً، جيب أن متنح الصالحيات إذا   ج(   
 ، بقدر رئيسي إذا مل يكن كلياً، للحكومة القومية.امالتشريعية للقيام هبذه امله

بني البينية التجارة  بسلطة حتديد السياسات اإلقتصادية القومية، و ترقيةختتص احلكومة القومية د( 
 السلع واخلدمات، و رؤوس األموال البضائع و حركةفيما خيص  املوحد قسو محاية ال الوالايت و

 والعمالة.
  .خاصة هبا ت حصريةتكون حلكومات الوالايت سلطااتجيب أن ( ه 
احلاالت الىت يكون فيها التعاون املشرتك ضرورايً أو مرغوابً أو مطلوابً من أجل  ضمان  الفرص  ( يفو  

احلصول على اخلدمات العامة، جيب أن مُتنح السلطات اخلاصة بذلك للحكومة  ق يفاملتساوية واحل
 القومية و حلكومات الوالايت معاً و يف ذات الوقت.

 ( 19) ستورية د بادئم ▪
ة الىت تتغول على او تنتهك الكيان اجلغرايف أو سلطاهتا ابلصور اال متارس كومة القومية احل علىجيب 

 الدستورية.مهامها و صالحياهتا أو للوالايت  املؤسسي
 ( 20) ستورية د بادئم ▪

 سلطات وت ومهام وتكوين احلكومات احمللية، و يتم تفصيل سلطااإلطار العام لحيدد الدستور 
 الربملان القومي تصدر منيعات تشر حلكومات احمللية بواسطة اجلوانب األخرى اخلاصة اب وتصاصات إخ
  معاً.نير الربملاانت الوالئية أو من األثناو 
 (21) ستورية د بادئم ▪

 عامحيدد اإلطار الو املالية للحكومة القومية وحلكومات الوالايت. و املهام حيدد الدستور السلطات 
ملختلف املالية املناسبة  صالحيات( السلطات وال23البند ) يفشار اليه املاخلاص ابحلكومات احمللية و 

 . كم احملليأجهزة احل
 (22) ستورية د بادئم ▪

نصيب عادل من املوارد اليت يتم حتصيلها على املستوى القومي،  يف لكل مستوى من احلكم حق دستوري
تنفيذ  وللمواطنني ساسية كومات احمللية على القيام بتقدمي اخلدمات األالوالايت واحلو ذلك لضمان قدرة 

 املهام املنوطة هبا.
 (23) ستورية د بادئم ▪



 سياسي مستدام فى السودان: عناصر خارطة الطريقنحو تحول 

 

51 | P a g e  
 

 يام ابلتوزيع العادل للموارد املالية القوميةالق، و تتوىل قاليمفيها كل األل ثَ متُ جيب أن تنشأ مفوضية مالية 
، قاليمالفوارق اإلقتصادية بني األ واإلعتبار املصاحل القومية  الايت واحلكومات احمللية، آخذة يفبني الو 

مصاحل أخرى مشروعة لكل  ملسؤوليات اإلدارية وأياو  اإلحتياجات التنموية جبانب عدد السكان و
 والية. 

 (24)  ستورية د بادئم ▪
نقاابت واإلحتادات تكوين ال يفجيب اإلعرتاف حبقوق العاملني واملخدمني  ،(12ا ورد ىف البند )ممرغم ابل
التمتع بشروط  جيب النص على حق كل شخص يف  .و محاية هذه احلقوق املساومة اجلماعيةمبدأ يف  و

 عمل عادلة.
 (25)  ستورية د بادئم ▪

هيئة املظامل  املراجع العام و البنك املركزي و جلنة اخلدمة العامة و حيادية و يةينص الدستور على إستقالل
هنية عالية وممارسات ماإللتزام مبعايري  إداراته بصورة جيردة و لضمان توظيف املال العام والعامة، و ذلك 

 اخلدمة العامة. يف
 (26) ستورية د بادئم ▪

تنوع وممثلة ل و املهنية تكون هنالك خدمة عامة فعرالة، غري حزبية، قائمة على الكفاءةجيب أن أ( 
دون متييز أو لكل املواطنيني ؤدي عملها بطريقة عادلة و نزيهة و تقدم خدماهتا ، تاجملتمع السوداين

بنتفيذ السياسات املعتمدة من أن تقوم  ،واجباهتاب الوفاء و حماابة. وجيب عند ممارسة سلطاهتا اإلدارية
خدمة  و كذلك شروطاخلدمة العامة  اكل و مهامهي. حيدد القانون جترد اتموالء و ب احلكومة القائمة

 .العاملني
 معاش عادل. ب( لكل موظف عام احلق يف

 (27) ستورية د بادئم ▪
يش وقوات األمن )الشرطة واألمن(، و كذلك على مؤسسيت اجليش و األمن فراد اجلجيب على كل أ

اإلمتناع عن خدمة او اإلضرار ابملصاحل  و وطنية،ممارسة سلطاهتم وصالحياهتم خلدمة املصلحة ال ككل،
 السياسية احلزبية. 
 

 القضايا اإلقتصادية واإلجتماعية .3هـ. 

السليمة لقطاع خاص سس تبادر بوضع األن املستندة على معرفة علمية ابلواقع ألحتتاج احلكومة  •
وضع حد ط هبا لو املنابلدور القيام احلكومة  علىو جيب  للتنمية.  يقوم بدور احملرك يلك مؤهل و نشط

هو إقتصاد  . إن السوق اإلجتماعيعائدات التنمية بطريقة عادلةتوزيع  لكل أنواع التهميش واحلرمان و
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اعية. جيب أن إجتم عوائد حتقيق اىل احلرلسوق لقوى ا التنظيم القانوين هدفيث يو خمطط له حبمنظم 
 أعاله.املذكورة املتطلبات يف اإلعتبار واإلقتصادى  اجملالني اإلجتماعي أيخذ الدور التنظيمي للدولة يف

 وملدينة، اىل ا ريفأخذ ال بداًل عنلريف أخذ املدينة اىل ا عن طريقاملظامل اإلقليمية  احلد منميكن  •
اء الطريقة ميكن القض و هبذه. البالدمجيع أحناء  دمات بصورة عادلة يفوزع اخلتُ  أنيف هذا اإلطار جيب 

اإلجتماعية الضغط على اخلدمات  و، املدن يف اإلقتصاد غري الرمسي الفقرية والصفيح أحياء على ظاهرة 
أرضهم مبا يضمن إزدهار الزراعة والتصنيع  بقاء الناس يفيف ضمان ذه السياسة ستساعد هاحملدودة. كما 

 الفرص اإلقتصادية األخرى.املزيد من خلق  و الزراعي
تراكمت عرب الزمن   للتخلص من التشوهات اهليكلية اليتاإلنتاج  تشجع السياسة العامة التنوع يف •

 تشجيع وتنويع الصادرات من قطاعي تقوم هذه الرؤية على". نب وضع حد ألعراض" املرض اهلولنديجبا
 املنتجني يفلتحفيز  ضمان سعر صرف تنافسي ، من بني أشياء أخرى،من خاللوذلك ناعة الزراعة والص

 حيتاج تثبيت سعر صرف تنافسي لكناردة. للسلع الصادرة والو  لزايدة اإلنتاج احمللي و ةقطاع السلع التجاري
لسودان بدرجة أهم مراجعة قانون بنك ا لكبح مجاح التضخم املرتفع من خالل ترشيد املنصرفات احلكومية و

بصورة عامة،  السياسيسوء اإلستغالل منع  عة النقود وماكينة لطباحتويله اىل  للتأكد من إستقالليته و ملنع
 لسياسة النقدية.أو تلحق الضر ابعلى ن السياسة املالية ال هتيمن امن د لتأكل و

وارد يتم الرتكيز على إستغالل املالسالم.  مفهوم التنمية البشرية و جيب الربط بقوة بني إدارة البيئة و •
بصورة متنع النزاعات  و ،مبا ال يهدد مصاحل األجيال القادمة لصاحل املواطنني الطبيعية بصورة عادلة ورشيدة

بيئة نظيفة وسلمية وصحية. يتم العمل  املواطنني يفمجيع ، مع إحرتام حق و ما ينتج عنها املرتبطة ابملوارد
 البيئة.سالمة احلفاظ على  بدأالبيئية من خالل مو الواجبات على نشر ثقافة احلقوق 

بعض املقاييس املهمة كدخل  ننتيجة لإلحصاءات املتضاربة جند اف، دقيقصاء جراء إحإلضرورة هناك  •
. تعتمد نوعية احلياة على الظروف املوضوعية للسكان وقدراهتم. ختتلف إبختالف املصدر اإلحصائياألسرة 
 الشخصية و منشاطاهت وني و تعليمهم صحة املواطنشروط لتحسني  الالزمة جيب إختاذ اخلطوات لذلك

و شاملة آليات فاعلة لتطوير  كبريةبذل جهود   -بصورة خاصة  -كما جيب   احمليطة هبم. الظروف البيئية
السياسية  عن آراءهم و تطلعاهتماحلر التعبري ني من ملواطنتمكني او أيضاً ل، للتواصل و الرتابط اإلجتماعي

 .ابلواقع املعيشي أن تعكس مدى الرضاميكن ، حبيث أمنهملضمان  و
العقود  الذى غادر البالد يف إستعادة الكادر البشري لمساعدة يفتأسيس آلية عملية لك حاجة لهنا •

أيضاً ملعاجلة ضرورة هناك عالقاته.  خرباته و واملرتاكمة و على األقل اإلستفادة من موارده املالية أاألخرية، 
 اُخذت بطريقة غري مشروعة اىل خارج البالد. ستعادة املوارد املالية اليتاملطالبة إب س املال، وقضية هروب رأ
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ستفادة من األطر القانونية املوجودة ونظام "اآللية الدولية إلستعادة األصول" واملبادرات بوسع هذه اآللية اإل
 األخرى القائمة.

و العرفية الرمسية و القواعد احلكومية  ي، و يشمل ذلك القواننيضاضرورة إصالح نظام ملكية األر  •
الالزمة إلستكشاف إمكانية مراجعة جيب ايضاً إختاذ اإلجراءات القانونية  .ائح التنظيمية ذات الصلةاللو 

 مع بعض الدول أو مع مؤسسات متعددة اجلنسيات. العقود اخلاصة ابألراضي اليت اُبرمت
 التعــليم. 4هـ.

نيون الثقة سيستعيد السودا]الدميقراطي[ عندما تتم إستعادة احلكم  املسؤولني الرمسيني؛ إستعادة الثقة يف •
من  العون الذايتتفجري طاقات إستقامة املسؤولني الرمسيني، و سيسهل ذلك عملية تعبئة املوارد العامة و  يف

 مسبوقة. غري لدعم التعليم بصورة جديد
ة رشيدالتنموية غري الالسياسات  تسبب نظام احلكم و زايدة ميزانية التعليم من مجلة املنصرفات العامة،  •

 سوء ختصيص املوارد. جيب إستعادة األموال املنهوبة وختصيصها لتمويل التعليم. يف
األعمال واملنظمات  اجملتمعات احمللية و تعبئة ، ولة للتوعية إبحتياجات النظام التعليميإطالق مح •

ختصصه احلكومة املركزية والسلطات من أجل مجع األموال واملوارد لتدعم ما ميكن أن اإلقليمية والدولية، 
حمدودة.  مواردن السودان سيستأنف مسريته من واقع دولة فاشلة ذات ار ااإلعتب مع األخذ يف للتعليم، احمللية

للمدارس. تؤكد الدعم خمتلف أنواع  األموال وتوفري  ج بصورة كبرية يفاخلار  ن يفميكن أن يساعد السودانيو 
تقدمي أموال ضخمة للمدارس وخدمات الكهرابء واملياه واخلدمات الطبية  اجلزيرة يفوالية جتربة املغرتبني من 

إبطالق محلة إعالمية فوراً . جيب البدء يف هذا اخلصوص ميكن أن يلعبه املغرتبون الكبري الذيعلى الدور 
احلد الذي يدفع الناس ابلقضية اىل  الناس مبستوى التحدايت اليت تواجه التعليم، كما جيب رفع وعي وعيةتل

 قضيتهم الشخصية. إلستجابة وكأن إستعادة التعليم هياألفراد ل
خطط قصرية   إعدادضرورة لوجية، يو يداآلجندة األوليس  خيدم املصاحل الوطنية نظام تعليميتصميم  •

 .و تسخريه خلدمة مصاحلهم اخلاصة هناء حتكم القيادات احلكومية يف التعليمإلى هتدف وطويلة املد
اليت تتوافق مع رؤية الدميقراطية  املساواة و إعتماد منهج تعليمي جديد يعلي من مباديء احلرية و •

الدول  من اً ن السودان يعد واحداو يعرب عن حقيقة املنهج اجلديد  يستوعب جيب أن السودان اجلديد.
وإسالمية املفروضة( عرب العودة اىل بالعر يف هذا السياق جتاوز أزمة اهلوية )ميكن و العامل.  األكثر تنوعًا يف

ضمن املنهج اجلديد للتعليم املدين مباديء جيب أن يتو . دراسة التاريخمنهج جديد ل تطوير ريخ والتا
ة للتعليم افة الشخصية. حتتاج اللجنة الوطنيحىت النظ والسلمي  أساسية مثل إحرتام اآلخر و التعايش

التمويل،  زية أو ال مركزية حمتوايت املنهج ومرك، مثل التعليميةلتعليم والسياسات خماطبة قضية فلسفة ا
 اخل...
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الدعاية التلفزيونية اليت تروج قف جيب و  للمدارس اخلاصة؛لممارسات اخلاطئة ضع حد لضرورة و  •
ممارسة إغراء الطالب و جيب كذلك حظر . اخلاصة أو على األقل إخضاعها للمراقبة الدقيقةمدارس لل

تضعف ألن هذه املمارسة  ،اإللتحاق ابملدارس اخلاصة ة وترك املدارس احلكوميوحثهم على املتميزين 
 تقوض التعليم العام وتستبدله ابلتعليم اخلاص.املدارس احلكومية و 

لسرب غور سوء الفهم املنتشر حول  ةألن البحث هو األداة الوحيدابلبحث،  دعم التخطيط التعليمي •
ن صياغة منهج حديث و مواكب للتطور العلمي من دون اإلستناد اىل معرفة حديثة لسودانية. ال ميكاهلوية ا

ن تبداء من حيث إنتهى حتتاج يف هذا اخلصوص ألالدول النامية ف، و مواكبة للتطور العلمي اهلائل لعاملاب
 إقتصاد العامل املتقدم. العلمي وميثل اإلثنان عصباإلبتكار مها نتيجة البحث  و قديالتفكري النالعامل. إن 

 ملخاطبة القضااي التالية:من خرباء مستقلني ىف جمال التعليم  وطنيةل جلنة ( ُتشك1
 ، وغريها من الرسائل يولوجية اليت حيتويهالتحديد الرسائل اآليد أ( إجراء مراجعة شاملة للمنهج احلايل     

 .وتنكر واقع التنوع يف السودان صطنعاملتجانس التزعم  اليت تلك و الىت تغذي عدم التسامح الديين         
طوات الواجبة اإلختاذ     ب( تقييم صالحية املنهج من انحية معرفية ومهارية، وتقدمي مقرتحات للخ         

 منهج متوازن يضمن تقدمي معرفة حديثة وإكساب مهارات عصرية وقيم دميقراطية.لتطوير 
تناسب  صيغة اليتإعتماد ال و عامل اليوم، يفتلفة من املناهج التعليمية املتبعة ج( إستعراض مناذج خم

تنوعة يف ألقاليم املجتعلها تستجيب إلحتياجات ا اليتل التعديالت الالزمة إدخا السودان، و ظروف
 .السودان

 .قبل بداية الفرتة اإلنتقالية إعداد املنهج التعليميمن  د( اإلنتهاء     
 :يف ظل حكم املؤمتر الوطين؛ تشمل اخلطة اآليتتدريب املعلمني راب الذي حلق خل( إصالح ا2

 يتم فيها أتهيل املعلمني. ملراجعة املنهج والوحدات اليت نة فرعية من خرباء التعليم العايلأ( تشكيل جل
 يفحاليًا أقل جاذبية للشباب ألن وظيفة املعلم أصبحت  ، وذلكب( إقرتاح الطرق جلذب املعلمني

اللجنة الفرعية املختصة ابلنظر يف تدريب املعلمني تقوم نفس أكثر من أي وقت مضى. السودان 
راجعة اجلامعات )رمبا تكون م مهنة التدريس وظيفة جاذبة خلرجيي جتعل من ابلنظر يف الوسائل اليت

 (.ذا اجلانبيف ه عقد الستينات من القرن املاضى مفيدة أبمدرمان يف جتربة معهد املعلمني العايل
 للسكان قضية يف و اليوميةربط التعليم ابإلحتياجات احمللية يعترب  ربط التعليم ابإلحتياجات احمللية؛(  3

. جيب أن يلعب التعليم دوراً خمة من املناطق الريفية اىل املدنض دولة شهدت هجرات األمهية يفغاية 
يف مساعدة املناطق الريفية على اإلحتفاظ برصيدها و رأمساهلا  الريف ممكنة و احلياة يف جعل يفقياداًي 

عند الناس. كما  التضاءل إلرتباط ابألرض اآلخذ يفالبشري من القوة العاملة و احملافظة على الشعور اب
)وليس فقط لتحسني نوعية  ت التقنيةدخالوامل اتدة اإلستثمار زاي و وفرص العمل، تعليم الفينجيب دعم ال
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اخلاصة. يضاف العامة و التدريب التعليم و  ؤسساتم العلوم الصحية يفجمال  يفلتدريب و التعليم اكمية( 
 ضمان حصوهلم على التعليم املطلوبلالرحل السكان  تناسب ظروف، إستحداث مدارس متنقلة ذلكل

 يتوافق مع طبيعة حياهتم املتنقلة. ومبا
 املنطلقة من منطلقات دينية، اىلتلك نظمة الدكتاتورية، خاصة تنحو األ ( إشراك اجملموعات احمللية؛4

أيضاً اء هنالك إحتمال أن يقع اخلرب و  هنا "تعرف أفضل"،االسياسات بصورة فوقية، حتت دعاوى  فرض
، منذ وضع خطط إلشراك اجملموعات احملليةلذلك فوقية. جيب نفس مشكلة فرض السياسات بصورة  يف

، من الضروري أن يشعر  آخرىنكيفية إدراته. مبع  حتديد و دة بناء النظام التعليميعملية إعا يف البداية،
 لقرارهم فيما خيص شؤوهنم احمللية.ن أبهنم مالكون السكان احملليو 

يف حاليًا واألاثاثت املوجودة  املرافقتشكيل جلنة فرعية لتقييم حال املرافق التعليمية ابملدارس؛  (5
جيب أن تستويف طفال حتت األشجار. مناطق عديدة يتم تدريس األصاحلة، ويف بحت غري املدارس اص

ة للتدريس. تقوم اللجنة الئمتوفر بيئة م تضمن سالمة الطالب و مباين املدارس الشروط الدنيا اليت
 اإلعتمادأن يتم يفضل  أحناء السودان.كل   ث يفاثواألاث و الوقوف على حالة املباين الفرعية بتفتيش

لبناء ابملواد احمللية رباء يف ااخل و النجاريني مثلاحملليني املواد احمللية واحلرفيني إستخدام على  يف البداية
القائمة  حالة املباين و املرافقحتسني و وذلك هبدف صيانة احلدادين وعمال اللحام وغريهم،  كالقش و
 .ةث حديثاثاثن يتم تشييد مباين دائمة وتوفري أحالياً اىل أ

تعيق مقدرة  أحد العوامل اليتيعترب سوء التغذية  و ذلك ألن املدارس؛ يف ( توفري وجبات للطالب6
. جيب أن حيصل طالب املدارس األولية على وجبة واحدة على األقل الدراسي الطالب على التحصيل

لكن جيب أال  روف السودان احلالية،ظظل  التكلفة ليس ابألمر السهل يف ههذ ن مقابلةاملدرسة. إ يف
شتملت اخلطط على حتويل املدارس اىل وحدات ، خاصة إذ امينع ذلك من حماولة حتقيق هذا اهلدف

املناطق  يف ت. يف هذا اإلطار يتوقع أن يرتبط التعليم املهينإلنتاج الغذاء كاأللبان والدواجن واخلضروا
 اة بصورة عامة.الريفية منذ البداية إبنتاج الغذاء وبكل ما حيسن من نوعية احلي

 الصحة .5هـ.

% من املنصرفات احلكومية 10جيب ختصيص  واملوارد حسب أولوايت قطاع الصحة،  إعادة توزيع ▪
املوجودة ، جيب إعادة توزيع األصول ستتم للوضع الصحي قة اليتلقطاع الصحة. بناء على املراجعة الدقي

 ة.العلوم الصحية املساعد ستثمار يفكليات الطب احلالية اىل كليات الطب العامة األساسية وزايدة اإل  يف
، و يشمل ذلك النازحني جلميع املواطننيجيب وضع اخلطط لتوفري حزمة اخلدمات الصحية األولية  ▪

لصحية العامة يف كل داخليًا و الالجئني و املهاجرين الذين يعيشون يف السودان، و ذلك عرب املرافق ا
 مستوايت اخلدمة الصحية )األولية، الثانوية و الدرجة الثالثة(.
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لتصل كل  خلدمات التأمني الصحيتخطيط ال جيب دراسة و واحلكومة،  توفري التأمني الصحي ملوظفي ▪
ليشمل اجلميع، جيب إعادة  واىل أن يكتمل غطاء التأمني الصحياملواطنيني والالجئني واملشردين داخلياً، 

 لحياة.املنقذة لعمليات الواحلوادث و  خدمات الطواريء أتهيل
النظافة الشخصية  يشمل ذلك يف املدارس؛ ةالصحيالصحي و اخلدمات التعليم وزايدة  تكثيف ▪

، حيان، تناول الغذاء الصة الديدان، صحة العيون، صحة األسنوالصحة العامة، التطعيم، التغذية، مكافح
 اإلجناب. خدمات الصحة اجلنسية وو حتسني إسلوب احلياة، خدمات الصحة النفسية والعقلية، 

عن طريق إشراك اصحاب املصلحة )جهات مستقلة، ماحنني، اإللتزام مبعايري فعالية املساعدات العاملية  ▪
املالراي، مرض منظمات دولية.. اخل..( لضمان إنسياب املشروعات الصحية الكربى ) شلل األطفال، 
 فقدان املناعة املكتسبة "األيدز"، البلهارسيا والسل وغريها( حبيث تكون هذه املشروعات:

 ؛أ( منسقة فيما بينها          
 الوطنية و أولوايت اإلسرتاتيجية الوطنية ذات الصلة؛سقة مع السياسة ب( مت       
 .و لتقوية النظام الصحي القائمعام القطاع ال عربلتعمل من ج( يتم دجمها تدرجيياً        

 من الدول الصديقة او املاحنني أو األمم املتحدة. إستقطاب الدعم الفين  واملايل ذلكشمل ميكن أن ي
 نقرتح السياسات التالية للمدى املتوسط: 
 مية قطاع الصحة وآدائه، مع تنفيذ لتوجيه تنللسرتاتيجية وخطة مع إ ية شاملةإعداد سياسة صحية وطن ⬧

 .إنساين على املستوى الوطين ن الصحة حقمفهوم اتكريس 
 سرتاتيجية قطاع الصحة.الرئيسي إلكون إبعتبارها امل الصحية األولية، تطوير و تقدمي الرعاية ⬧
 إعداد نظام جيد لتحويل املرضى ⬧
الرئيسية يف حتديد مصادر اإلصابة وذلك من خالل خفض حاالت األمراض املزمنة غري املعدية،  ⬧

و التعامل ل التعرض ملخلفات املصانع املسببة للسرطان، إستخدام املبيدات، احلشرية وغريها( السودان )مث
دعم أمناط احلياة  حازمة ضد التبغ، وتقليل تناول امللح، و تدابري إختاذ. يشمل ذلك معها بطريقة فاعلة

 الصحية.
و الفحص املبكر برامج املنازل،  من خالل نظام تقدمي الرعاية يفستوطنة، إدارة األمراض امل تطوير ⬧

 ضغط الدم، واألمراض األخرى غري املعدية.إرتفاع  و سكريلاحلماية من السرطان وا
املتبادلة والرؤية  والفوائد اإلحرتام قائمة علىبني احلكومة والقطاع اخلاص، و شاملة تطوير شراكة واسعة  ⬧

واإلتفاقات الرمسية. ال تقتصر هذه الشراكة على املسامهة املالية للقطاع اخلاص بل تتعدى ذلك املشرتكة 
قطاع الصحة، كتوسيع نطاق اخلدمات الصحية، من عديدة  نواحي يمة اليت ميكن أن يضيفها يفاىل الق

 ة.يالصح للرعاية كذلك التطوير و التحديثاإلستغالل األمثل للتقنيات احلديثة و 
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اخلدمة  يشمل كل مستوايت على نظام إحصائي تعتمد ر سياسة صحية قائمة على البحث، تطوي  ⬧
 وقاعدة البياانت السكانية. ومرتبطة ابإلقتصاد الوطين

اليت يرتكز إهتمامها يف مراكمة الطبية اخلاصة  ؤسساتإصدار تشريعات ملراقبة واحلد من إنتشار امل ⬧
 أخالقيات املهنة.اآلداء املهين و  تتسم ابلضعف فيما خيص ، لكنها األرابح و رؤوس األموال

 ية:، فنقرتح السياسات التالاملدى الطويل أما على
 متطورة.ة يصحتطبيق سياسة  ⬧
املوارد البشرية لقطاع الصحة  مكوين اليت ُاعدت وجربت يف نطاق أويل يف ملكوانتاب بدء العمل ⬧

 ومتويل الصحة، وغريمها من املكوانت.
ابستخدام و ذلك الوالئية الصحية لوحدات ا متويل قائم على آداءسياسة تعد وزارة الصحة وتنفذ  ⬧

ة احمللية من يوحدات الصحلاكن متتشمل ميزات اليت أثيوبيا وغريمها، و  رواندا و بقت بنجاح يفطُ مناذج 
 احلكومات احمللية.املوارد املالية اليت تتم جبايتها حملياً بواسطة اإلستفادة من الضرائب و 

قدراهتا لتتمكن من إعادة التوزيع والدعم واإلحتفاظ بنوعية  وتطوير إعادة خدمات الصحة الريفية،  ⬧
تفتقر للخدمات يف كل احناء  اليتالفئات السكانية  وسط واملناطق  وتكوينه وعدده يف در الصحيالكا

 .السودان
 العالقات الخارجية  .6هـ.

وليس خدمة مصاحل ، ارجية خلدمة مصاحل الشعب السوداينالسودان اخلإعادة توجيه عالقات  ▪
 ة.يولوجيات معينيداو فئات أو آجمموعات 

 عالقات السودان اإلقليميةإطار  يف اً خاص ة و إهتماماً تفضيلي مكانةإعطاء دولة جنوب السودان  ▪
مينح مواطين البلدين حق و الذي ، 2012مارس  13 املوقع يف على اإلتفاق اإلطاري يقومان و الدولية

ق عالقة إسرتاتيجية هو خل التملك. و اهلدف النهائي التنقل، اإلقامة، العمل و التمتع ابحلرايت األربع:
 ال يؤثر على إستقالل الدولتني وذلك من خالل: أتخذ شكل نظام كونفدرايل أو اي نوع من اإلحتاد الذي

إعتماد نظام  ق مشرتك، عملة موحدة، وقائم على سو بني الدولتني خلق نوع من اإلحتاد  .1
 ؛دوجةجنسية مز 

ن ام املتبادل وعدم التدخل ىف الشؤو لدعم السياسات القائمة على اإلحرت  خلق تفاهم أساسي .2
 ؛من الدولتني يأل داخليةال

اة واحلرية جلميع املواطنني من الدميقراطية، العدالة، املساو مباديء تبادل األفكار القائمة على  .3
 الدولتني؛شعيب 
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مثل الديون اخلارجية، احلدود، البرتول، مياه النيل، القائمة مشاكل لحلول هنائية ل إجياد .4
 ؛والرتتيبات األمنية اخل..

أي إعتماد نظام متفق عليه يسمح ابهلجرة املومسية للرعاة وقطعاهنم لعبور احلدود الدولية دون  .5
 عوائق؛

 الدول اجملاورة؛ و جتاهيق سياسات الدولتني تكوين جلنة مشرتكة جتتمع بصورة منتظمة لتنس .6
 ، خاصة يفحتتاج فيها خلرباهتم  اجملاالت اليتجنوب السودان يفدولة مساعدة السودانيني ل .7

 التأمني وغريها. و التعليم، صحة اإلنسان واحليوان، البنوك، تجماال
من تعقيداهتا التارخيية، ابلرغم  السودان وجنوب السودان عالقة متفردة، و إن العالقة بني دوليت

إال أهنا عالقة حمكومة ابلتاريخ والثقافة والروابط اإلجتماعية واإلقتصادية واملصاحل السياسية 
أخرى  ةدول أطول حدود دولية مقارنة مع أييف فيما بينهما  اإلسرتاتيجية. تشرتك الدولتان

ديدة على جانبيها. لقد كانت تتأثر هذه احلدود مبصاحل جمتمعات عو . يف اإلقليم جماورة هلما
 جيعل العالقة خمتلفة عند مقارنتها ألكثر من مائة عام وهو األمر الذيالدولتان دولة واحدة 

ظروف  البلدين ببعضها البعض يف ة السياسية يفإرتبطت الطبقإضافة لذلك، مع الدول اجملاورة. 
، أو يف الدراسة عدد منهم تزامل تلفة و يعرف أفرادها بعضهم يف خمتلف مراحل حياهتم؛خم

اليت جتنيها جتماعية اإل قتصادية واإلفوائد املؤسسات املختلفة. ال لبعض يفعملوا مع بعضهم ا
ن هنالك ايضاً جوانب سلبية ى اال ننس. كما جيب أرتاتيجيةإسالدولتان من هذه العالقة تعترب 

اإلقتصاد. لكن   ترسيم احلدود و من القضااي املعلقة و اليت تشملالعديد  إختالف يفونقاط 
وهذا  ،سرتاتيجيةفإن العالقة بني الدولتني ال ميكن هلا إال أن تكون عالقة إ ذلك منرغم ابل

خطة واضحة لبناء دولتني مستقلتني قابلتني  تني وتبينالدول و إستقاللسيادة  إحرتاميتطلب 
شراكة بناءة تستفيد من املوارد  يف للدخول حبرية حركة املواطنيني والسلع و و للسماحللحياة 
الدول اجملاورة لدولتني على أيضًا إنفتاح الفائدة الدولتني. حيتاج هذا األمر و الطبيعية البشرية 

و إمكاانهتا، بكل قدراهتا  ،وروابإذا كانت دول أ هبدف خلق تكتل أكرب؛ خللق تكامل إقليمي
اإلقليم.  وبقيةالسودان  على دوليت األمر اتينطبق ذلماذا ال ف، حتاجت لإلحتاد األورويباقد 

 التكامل بني دولتني مستقلتني. التعاون و ني تقدمي منوذج للقارة يفللدولتلذلك ميكن 
حتتاج وزارة اخلارجية إلعادة إصالح وإعادة وزارة اخلارجية،  إجراء إصالحات هيكلية يف ▪

بشكل يعكس التنوع اإلثين  ةر املساعدلكوادتدريب متخصص للدبلوماسيني وا وجذرية تنظيم 
ة جديدة. جيب أن يتم حىت تتمكن من إعتماد سياسة خارجي ، وذلكالبالد يف والنوعي )اجلندر(

 اإلستقامة الشخصية. اخلدمة على أساس املؤهالت العلمية واخلربة و اإلستيعاب يف
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 .ةرج بناء على مصاحل السودان الوطنياخلا أتسيس البعثات الدبلوماسية يف ▪
وشرق إفريقيا  ودول منطقة البحريات  ص ابلعالقة مع دول القرن اإلفريقيخا مإهتما إيالء ▪

 .الكربى
 الذي كجزء من منهج التكامل اإلقليميإقامة عالقة إسرتاتيجية وشراكة بناءة مع مصر  ▪

لقضااي احلدود التارخيية مثل  ، ويوفر حلوالً اىل األمام يدفع ابملصاحل اإلسرتاتيجية للسودان والقارة
حلقائق التارخيية وقواعد مع ا و ذلك مبا يتسق ،حلفا وغريمها من املناطق ديوا نتوء مثلث حاليب و

 .القانون الدويل
مهمة لبناء السالم والتنمية متثل آليات  اليتتنشيط التفاعل مع املؤسسات اإلقليمية اإلفريقية  ▪

 إفريقيا. يف
 التنمية اإلقتصادية و ت متينة يفعالقاتؤسس ل ع الدول الدول العربيةسياسة خارجية م تبين ▪

ارج وحيارب أجندة مصاحل السودانيني العاملني ابخل عية واجملاالت السياسية، مبا حيمياإلجتما
دول جملس التعاون  و جيب على وجه اخلصوص أتسيس شراكة بناءة مع .اإلسالم السياسي

 اخلليجي.
ستعادة حىت يتمكن السودان من إالوالايت املتحدة،  و اإلحتاد األورويبيع العالقات مع تطب ▪

العالقة  فيما خيص. مليالعا يدعم السلم واألمن األمر الذيفاعل يف اجملتمع الدويل، كعضو   دوره
على اإلستفادة من جناحاهتم ىف جمال  ، فيجب أن تركزمع الدول اآلسيوية  ودول أمريكا الالتينية

على عن الرتكيز العالقة مع روسيا وبعض دول شرق أورواب والصني  تبتعدجيب أن  مابينالتنمية، 
 .اجلوانب العسكرية دون غريها

نظمات الدولية املعنية مع منظمات التمويل الدولية واملو عالقته تطبيع عضوية السودان  ▪
 للحصول على املوارد وتسهيل عملية إعفاء الديون.، ابلتنمية

 ملخاطبة قضااي الالجئني واملشردين داخلياً.الدولية  العون اإلنساينالعمل مع منظمات  ▪
 وحتويل مهامه لوزارة اخلارجية.حل جهاز املغرتبني،  ▪
إختصاصاته لوزارة اخلارجية أو وزراة الشباب مهامه و وحتويل حل جملس الصداقة الشعبية،  ▪

 حسب مقتضى احلال.
 األمــن .7هـ.

ابرز مسات الدولة احلديثة هو إحتكارها  ىحدبقت اإلشارة فإن إكما س إعادة هيكلة قوات األمن؛ ▪
غياب هذه اخلاصية هو ما جيعل  اطنيها ولضمان سيادة حكم القانون، ولتوفري األمن العام ملو  ،للعنف
األمن ت أجهزة صبحم اإلسالم السياسي، اعاماً من حك 28هشة أو فاشلة. بعد  ُتصنف كدولة الدولة
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قوات احلكومة وعتني أساسيتني حتمالن السالح: ميكن حتديد جممو . حزبية مؤدجلةعبارة عن مؤسسات 
هلذه  ة جذرية وترتيبات أمنية جديدةح املسلح. هنالك حوجة إلعادة هيكلجمموعات الكفا  ومليشياهتا و

 .القوات
لة ، تعلن اجلهات املسؤو املدى القصري على ، شامل ومراقب؛إعالن وقف إلطالق النار فوريجيب  ▪

يتم أن  و ،األطراف بوقف إطالق النار مجيعتلتزم و جيب أن إلطالق النار.  اً ومراقب اً فورايً عن األمن وقف
 الفرتة اإلنتقالية. لخال حفظ األمنة يمسؤول وضع اآلليات الضرورية لتتوىل تكوين قيادة مشرتكة و

 الترتيبات األمنية اإلنتقالية

اإلجراء إبعاد  و يشمل هذا  بداية الفرتة اإلنتقالية؛ يف الوطين اتإعادة هيكلة جهاز األمن واملخابر  ▪
 أال تكون جلهاز األمن واملخابرات الوطين أيمن كل مستوايت اجلهاز. جيب  العناصر املعينة سياسياً 

وجيب . ا وتقدمي املشورة للجهاز التنفيذيوحتليله يقتصر دوره على جتميع املعلومات سلطة تنفيذية، و أن
الشامل يف صفوف جهاز لتسيس ظاهرة اذلك لوضع حد ل و ،أمنية مهنية فقط أيضًا قوةيكون أن 

 .األمن
 تستعيد طبيعتها املدنية كقوة نظامية.إعادة هيكلة قوات الشرطة حىت  ▪
الفرتة اإلنتقالية  القصري يفاملدى  يف املسلح قوى الكفاح يقتصر وضع القوات املسلحة السودانية و  ▪

 على اآلتى:
بشكل  املتحالفة مع القوات املسلحة السودانيةو القوات ( يتم حل مجيع املليشيات املسلحة 1

 .فوري
قالية، مواقعها أثناء الفرتة اإلنت ودانية وجمموعات الكفاح املسلح يفالس ( تبقى القوات املسلحة2

 دانية.السو الوطنية القوات املسلحة  إبعتبارهماملساواة   ويتم التعامل معهم على قدم
لعملية،  و قوى الكفاح املسلح الرمسية من اجليش السوداين ( ختضع املليشيات احمللولة والقوات3

إعادة الدمج عملية ل الالزمة بتوفري املوارداحلكومة  سالح، التسريح وإعادة الدمج. تلتزمنزع ال
 خاصة. تواجه الشباب ملواجهة التحدايت اليت ، وذلكالتوظيف و التعليمتشمل خدمات ل

 :املسلحة قواتحتديد تكوين ال ▪
 ( القوات املسلحة السودانية1 

 الكفاح املسلح ) اجلبهة الثورية، احلركة الشعبية لتحرير السودان/ مشال( قوى( 2
 ( الوحدات املشرتكة.3

س مصاحل وتنوع اجملتمع تعك ابلصورة اليت حدات مشرتكة بعقيدة عسكرية جديدة؛تكوين و  ▪
فيما يتعلق  كة ميثل فرصة للخروج من حالة اإلنسداد احلايلالوحدات املشرت . منوذج السوداين
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موحد سودان جديد  ن اجملموعات املهمشة تتطلع لبناءخاصة وا ،موحدوطين بتشكيل جيش 
 برتتيبات أمنية جديدة.

اإلتفاق كذلك تعكس العقيدة العسكرية اجلديدة ما جيمع السودانيني وميثل مصاحلهم. يتم  جيب أن 
من أجل  ،على مهنية الوحدات املشرتكة، ليس فقط خالل الفرتة اإلنتقالية بل على املدى الطويل

 موحد من خالل جتربة الوحدات املشرتكة. جيش سوداينخلق 
 .اجلديد ت املشرتكة النواة للجيش السوداين( متثل الوحدا1
 .طلباهتا( يتم اإلختيار للوحدات املشرتكة على أساس املعايري املهنية ومت2
قوى الكفاح وبني  أَعداد تكوينها بني اجليش السوداين تكون الوحدات املشرتكة متوازنة يف( 3

 .املسلح
 .خالل الفرتة اإلنتقاليةالوطنية للوحدة  الوحدات املشرتكة رمزاً  ثل( مت4
 الوحدات املشرتكة رمزاً للسيادة خالل الفرتة اإلنتقالية. ثل( مت5
 الدفاع عن البالد جنباً اىل جنب مع القوتني الرمسيتني األخريني. شرتكة يف( تشارك الوحدات امل6
 محاية الشخصيات املهمة أثناء الفرتة اإلنتقالية. ( تشارك الوحدات املشرتكة يف7
 إعادة بناء البالد. ( تشارك الوحدات املشرتكة يف8
الناجتة عن  تستجيب ألقصى درجات التهديد، إعداد خطط لألمن الوطين و للطواريء ▪

مل تتم خماطبتها بكفاءة وسرعة.  ميكن أن تقود لتبعات خطرية إذا ليتدوافع سياسية أو إجرامية وا
على  من إعداد خطط كاملة لألمن الوطين وللطواريء لذلك جيب على القيادة السياسية التأكد

 فرتة كافية. قبلأن يتم التدريب عليها 
 لمدى الطويلاألمنية على اترتيبات ال

 أساسية مباديء ▪
 منية تنوع ومصاحل الشعب السوداين.( جيب أن تعكس الرتتيبات األ1
 ( حتمى الرتتيبات األمنية اجلديدة األمة والدستور الدائم اجلديد.2
جتربة  خاللتم تطويرها يعقيدة عسكرية جديدة  ديداملوحد اجل ( يكون للجيش السوداين3

 الوحدات املشرتكة.
 القوات اإلقليمية  ▪
 الكفاح املسلح مكون الرتتيبات األمنية اخلاص مبجموعاتوجود خالل الفرتة اإلنتقالية  سينتهي 

أمام قيام ستنتهى تلك الرتتيبات بفتح الطريق و اخلاص ابلقوات املسلحة السودانية، املكون وايضاً 
شهدت الكفاح  املهمشة اليتاملناطق  حتتاج ،قوات مسلحة سودانية جديدة ودائمة. رغم ذلك

 إقليميةفإن وجود قوات  . هلذه السببتكرار التجارب السابقة اىل ضماانت تضمن عدم املسلح
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ن هذه القوات ميكن ينة الضرورية لتلك املناطق، كما االضمان والطمأنبصورة دائمة وفر سوف ي
  .لذلك دعت احلاجة مىت ما ملستوى الوطينعلى ا قدم املساعدةأن ت

 
 


