إجتماع المائدة المستديرة للتوافق حول برنامج اإلصالح اإلقتصادي في الســـودان

 -1مقدمـــــــــــــــة-:
نظمت شركة يونيكونز لالستشارات بالتعاون مع المجموعة السودانية للديمقراطية أوالً اجتماع
المائدة المستديرة للتوافق حول برنامج لالصالح االقتصادي في السودان وذلك بقاعة تشرشل بفندق قراند
ھوليداي فيلال بالخرطوم يوم السبت  10يناير 2015م وذلك بھدف بناء رؤية مشتركة لبرنامج اصالح
اقتصادي شامل يمكن تطبيقه في السودان في ظل اصالح سياسي وذلك بغرض تحقيق النمو االقتصادي
المتوازن والعادل والمستدام .وتنبع الحاجة لھذا االجتماع من القناعة التامة لدى غالبية السودانيين بأن
االزمة االقتصادية واالجتماعية التي يعانيھا السودان نابعة من األزمة السياسية وحالة االحتراب التي
تعاني منھا البالد ،وانه ال بد من وصول الفرقاء السياسيين الى توافق يزيل حالة االحتراب.
لكن اكتمال عملية االصالح السياسي وتوقف الحروب في انحاء البالد ال يعني انتفاء االشكاليات
االقتصادية ،بل بالعكس سيولد تعقيد اكثر ،اذ ان السالم والديمقراطية ستولد توقعات استحقاقات للتعايش
السلمي قد ال تكون واقعية .واذا نظرنا الى ما يدور اآلن فإننا ال نجد لدى األحزاب السياسية أو آلية
الحوار الوطني التي انشأھا المؤتمر الوطني رؤى متوافق عليھا حول البرنامج االقتصادي الذي يجب
تبنيه في اعقاب التوافق السياسي لمقابلة تلك التوقعات.
على ضوء ما سبق نظمت شركة يونيكونز ھذا االجتماع والذي دعت له لفيف من الخبراء
االقتصاديين مثلوا االحزاب السياسية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني واالكاديميين لمناقشة
القضايا االقتصادية الھامة التي تتضمن السياسات االقتصادية الكلية واإلصالحات الھيكلية والمؤسسية
وقضايا االنتاج والفدرالية المالية وتقديم الخدمات من صحة وتعليم وبنيات أساسية بغية الوصول الى
برنامج اصالحي شامل.
قدم د .صديق امبده في مستھل اإلجتماع ورقة بعنوان "نحو اصالح مؤسسي وسياسات اقتصادية
داعمة لالستقرار )بعد التوافق السياسي(" ،إلعطاء خلفية للنقاش حول سياسات االصالح االقتصادي
المنشودة .عرضت الورقة التكاليف االقتصادية للحروب التي يشھدھا السودان حاليا وشرحت االوضاع
االقتصادية الراھنة والتحديات التي تواجه البالد ،كما بيّنت العوامل التي ساھمت في الوصول لتلك
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االوضاع إضافة الى تقديم مقترح لبرنامج إصالح اقتصادي يمكن تطبيقه في حال حدوث التوافق
السياسي.
وفقا للورقة فقد قدرت الدراسات تكلفة الحرب في دارفور خالل الفترة 2009-2003م بحوالي
 31مليار دوالر باالضافة الى  10.9مليار دوالر تمثل تكلفة قوات حفظ السالم .كذلك تصرف الحكومة
السودانية  %13من الناتج المحلي على الحرب في دارفور ،وال تتوفر تقديرات لتكلفة الحرب في جبال
النوبة والنيل االزرق وشرق السودان .وبناء عليه افترضت الورقة وقف النزاعات والتوافق السياسي
الذي يحفظ وحدة السودان ويؤسس للتعايش السلمي كأساس لتطبيق برنامج اصالح اقتصادي وقد اجمع
المشاركون في االجتماع على ذلك.

 -2التحديات االقتصادية الراھنة :جذور األزمة ونتائجھا-:
بالرغم من أن أنتاج وتصدير النفط قد وفر للسودان موارد مالية كبيرة خالل الفترة -1999
 2011وزادت الصادرات التي كان اغلبھا بترولية بشكل واضح ونما الناتج المحلي بحوالى %11-5
سنوياً ،إال ان معدل الفقر في السودان قد بلغ  %46.5من السكان ،ويزيد معدل الفقر عن تلك النسبة في
بعض الواليات.
بانفصال جنوب السودان فقدت البالد  %75من انتاجھا النفطي و %55من االيرادات العامة
واكثر من  %60من موارد النقد األجنبي وقد جاء ذلك عقب تاثر البالد بارتفاع اسعار الغذاء في عام
 2007واالزمة المالية العالمية في 2009/2008م ،وزاد من ذلك التاثير تدھور العالقات مع الدائنين
الرئيسيين مما حرم السودان من االستفادة من مبادرة تخفيف اعباء ديون الدول الفقيرة وادى لزيادة العجز
في الميزان الداخلي والخارجي وتدھور سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
تغير ھيكل اقتصاد السودان خالل السنوات القليلة الماضية ،فانخفضت مساھمة القطاع الزراعي
في الناتج المحلي وانخفض معدل نموه وذلك بسبب اھمال الزراعة خالل فترة انتاج النفط وتدھور
المشروعات الكبيرة وتذبذب السياسات الزراعية وتدني التمويل والنزوح والھجرة الى المدن ومناطق
التعدين والظروف االمنية باالضافة الى سياسات سعر الصرف المعيقة للزراعة .ذلك بالرغم من أھمية
القطاع الزراعي الواضحة..
أما القطاع الصناعي فقد تراجعت مساھمته في الناتج المحلي اإلجمالي بعد خروج القطاع النفطي
بينما ظلت الصناعات التحويلية تساھم بحوالي  %15من الناتج في عام 2013م ،كما ارتفعت مساھمة
القطاع الخدمي بشكل كبير مؤخرا .وقد حدت الضرائب العالية وارتفاع تكلفة المدخالت كالغاز
والكھرباء من تنافسية المنتجات الصناعية السودانية للبدائل المستوردة كما ادت الى انخفاض استغالل
الطاقة التصميمة للمصانع وتوقف العديد منھا.
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في جانب المالية العامة توصلت الورقة الى ان االيرادات العامة قد تحولت من االعتماد على
النفط قبل االنفصال الى االيرادات الضريبية بعده ،لكن تظل االيرادات الضريبية متدنية كنسبة من الناتج
المحلي للسودان مقارنة بالدول المشابھة ذلك بسبب االعفاءات الكبيرة وضعف التحصيل وضيق
القاعدة الضريبية .اما الخصخصة فقد تمت بطريقة ادت لتحويل اصول الدولة لجھات معينة باسعار
زھيدة وقد ولدت معھا شركات تتبع لالجھزة الحكومية باتت تزاحم القطاع الخاص.
ھنالك اختالل واضح في االنفاق العام ،فالنصيب االكبر منه يذھب الى تعويضات العاملين ودعم
السلع االستراتيجية وتكلفة تمويل الديون ،وھي جميعھا موجھة لخدمة منسوبي الجھاز الحكومي وسكان
الحضر ،كذلك يذھب قدر كبير من االنفاق الى قطاع األمن والدفاع مما يحد من امكانية الصرف على
الفقراء .أما التنمية القومية فكان نصيبھا منخفضا وتمول من الخارج عبر االقتراض بشروط غير
ميسرة .وقد ظل الصرف على التعليم والصحة منخفضا جدا مثله مثل الصرف على الزراعة .وبالرغم
من الزيادة الملحوظة في الصرف على التعليم خالل السنوات القليلة الماضية اال ان نسبة الصرف على
التعليم في السودان تظل ضعيفة مقارنة بالدول المشابھة.
وتقدم الدولة حاليا دعما لعدد من السلع اھمھا المحروقات ،ولذلك عدة آثار سلبية؛ فھو يزيد عجز
الموازنة ويزاحم االنفاق التنموي ويشجع التھريب الى دول الجوار ويؤدي الى االفراط في االستھالك
كما يخل بعدالة التوزيع .وفي كل االحوال ال يمكن استدامة الدعم ،لكن رفعه يؤثر على الفقراء وقد
يؤدي الى عدم االستقرار السياسي ويحتاج لشبكات دعم اجتماعي مناسبة وھي غير متاحة حاليا.
كذلك عانت الموازنة من عجز كبير خاصة في اعقاب االنفصال وقد كان العجز يمول من
القروض والمنح والسحب من حساب التركيز والدين الداخلي عبر اصدار الشھادات الحكومية واالستدانة
من البنك المركزي .لكن مؤخرا زاد حجم الدين كثيرا وارتفعت تكلفة التمويل فعجزت وزارة المالية عن
االيفاء بالتزاماتھا تجاه الدائنين وانخفض الطلب على الشھادات الحكومية لتراجع عائداتھا بسبب التضخم
المرتفع كما ساھم تمويل عجز الموازنة بالتوسع النقدي في زيادة معدل التضخم.
بالنسبة للقطاع الخارجي تراجعت صادرات السودان بشكل كبير منذ عام 2012م بينما ظلت
الواردات على حالھا فزاد عجز الحساب الجاري بصورة كبيرة ونتيجة لھذا العجز ارتفع سعر الصرف
في السوق الموازي وزادت الفجوة بينه وبين السعر الرسمي مما جعل معظم معامالت القطاع الخاص
تتم بالسعر الموازي وساھم في مزيد من التضخم .أكثر من ذلك تظل واردات الغذاء وخاصة القمح
تشكل عبئا كبيرا على ميزان النقد االجنبي.
باالضافة لما سبق ،بلغت ديون السودان الخارجية  43.8مليار دوالر وھو مبلغ يستحيل على
السودان سداده اذ ان  %90منه عبارة عن متاخرات .وتمثل استفادة السودان من مبادرة اعفاء ديون
الدول الفقيرة المثقلة بالديون  HIPCالحل المقترح لھذه المشكلة وقد استوفى السودان الشروط الفنية
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العفاء الدين ،لكنه يحتاج الى تمويل جسري لسداد متاخرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك
التنمية االفريقي ومن ثم التنسيق مع ھذه المؤسسات للوصول للدول الدائنة اضافة الى التعاون مع جنوب
السودان لحل مشكلة الدين .لكن مفتاح الحل ھو تطبيع العالقات السياسية مع الواليات المتحدة االمريكية
والدائنيين الرئيسيين ،فقد أضرت السياسة الخارجية للسودان بمصالحه االقتصادية كثيرا.ايضا بالرغم
من توقف تدفق العون االجنبي بعد مقاطعة مؤسسات التمويل الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ظلت التدفقات تاتي من الصناديق العربية ومن الصين وھو ما يحتاج الستراتيجية محكمة
لالستفادة من تلك التدفقات ،فاالنفتاح نحو الصين والبالد العربية واالسالمية من الممكن ان يقود لتحقيق
العديد من النجاحات اذا ما وظفت بشك جيد خاصة بعد التحوالت التي شھدھا االقتصاد العالمي وبروز
قوى اقتصادية نامية تقدم حلوال في مجاالت التقنية والصناعة ال يجب اھماله.
في الفترة الماضية تاثرت المؤسسات العامة في السودان سلبا بفقدان الكفاءات بسبب ما يعرف
بالفصل للصالح العام وتغيير شروط التعيين في الخدمة العامة والتعديالت القانونية والھيكلية الكثيرة
واالستثناءات من قانون االجراءات المالية للعديد من المؤسسات العامة مثل ادارة السدود ،اذ ان ھنالك
مؤسسات فقدت استقالليتھا مثل بنك السودان حيث تؤثر عليه كثيرا وزارة المالية فيما يخص تمويل
الموازنة بالتوسع النقدي ،ومفوضية تخصيص ومراقبة االيرادات العامة التي نشات في اطار تطبيق
الفدرالية المالية بھدف ازالة الفوارق التنموية بين الواليات لكنھا تواجه تدخال سياسيا في عملھا .ھذا
باالضافة لتصفية بعض المؤسسات المسؤلة عن ضبط االنفاق الحكومي مثل المخازن والمھمات والنقل
الميكانيكي والتداخل في االختصاصات بين الوزارات واصبحت السياسة فوق القوانين.
ھنالك بعض اآلراء دعت الى ضرورة التشخيص السليم لالزمة االقتصادية التي يعاني منھا
السودان ،ووصفت الوضع الراھن بالركود التضخمي وشككت في ارقام النمو االقتصادي وانتقدت
تركيز كل المناقشات على اآلراء االقتصادية الفنية جدا في وقت تعتبر فيه القضية اكبر من ذلك ونادت
بضرورة االصالح المفاھيمي والقيمي وتغيير دور االعالم االقتصادي واصالح كل المنظومات الفكرية
والسياسية واالجتماعية ،لكن غالبية المشاركون في االجتماع قد ا ّمنوا على كل ما جاء في الورقة من
تحليل لالوضاع الراھنة وشرح لجذور االزمة ونتائجھا.
أضاف المشاركون في جتماع المائدة المستديرة الى ما جاء في ورقة د .صديق امبده عددا من
المشكالت التي تتطلب الدراسة اھمھا (1) :تحديد الھوية االقتصادية للسودان؛ اي ما اذا كان االفضل
للسودان ان يعتمد على الزراعة ام الصناعة ام التعدين والخدمات وكيفية تجنيب البالد ظواھر مثل
المرض الھولندي ،فالبرغم من ان ھنالك عدم ثقة في مقدرة االنتاج الزراعي على حل االزمة اال ان
المساحة الكبيرة والمياه المتوفرة غير المستغلة ،والعدد الكبير من الفقراء الذين يعملون في القطاع
الزراعي ومساھمة الزراعة واالنتاج الحيواني الكبيرة في الصادر وازمة الغذاء التي تواجھھا بلدان
4

العالم تجعلھا مؤھلة لحل المشكلة الحالية ،كما أ ﱠمن المشاركين على ضرورة التوجﱡ ه نحو التصنيع
الزراعي ،كذلك ھنالك ضرورة لتحديد النظام االقتصادي االمثل للبالد حيث ظلت البالد تطبق
االشتراكية تارة والراسمالية والتحرير االقتصادي تارة اخرى والنظام المختلط وغيره ) (2ضرورة
تقديم معلومات اكثر دقة وتفصيالّ عن حجم الدين الخارجي والداخلي للسودان وحجم صادرات النفط
الحقيقية للبالد فالزيادة التي ظھرت مؤخرا في صادرات النفط تبدو غير واقعية (3) ،ضرورة فھم
مسببات التضخم ،اذ ان فرضية ان ھنالك تضخم مستورد غير صحيحة حيث تنخفض معدالت التضخم
كثيرا في الدول التي يستورد منھا السودان معظم احتياجاته (4) .،إن الحصار االقتصادي قد عزل
السودان عن االقتصاد العالمي لذلك ال بد من التفكير في كيفية اعادة دمج االقتصاد السوداني في
االقتصاد العالمي بالسرعة المطلوبة (5) ،ضرورة مراجعة الحكم الالمركزي واعادة النظر في عدد
الواليات والتحويالت المالية للواليات وبرامج مؤازرة الفقراء والتعامل مع االقتصاد الموازي الذي
تنامى في السنوات القليلة الماضية (6) ،الفوارق االقليمية في معدالت الفقر وما تسبب فيھا من سياسات
تنموية غير متوازنة وما قادت اليه من نزاعات اقليمية ،خاصة صراع الرعاة والمزارعين والنزاعات
الحدودية مثل الفشقة وغيرھا مما يستوجب الدراسة والمعالجة االقتصادية ،كذلك قضايا النوع وما تم
فيھا من اتفاقيات دولة ال بد من االلتزام بتطبيقھا ) (7قضية االراضي وما قادت اليه من نزاعات اعاقت
االستثمار والتنمية ) (8لم تھتم الورقة بقضية االستھالك ،فبالرغم من أن ھنالك اقتصاد غير انتاجي قائم
على التجارة ،تركز االھتمام باالنتاج وتم تجاھل االستھالك ،اذ ال بد من التمييز بين ما ھو ضروري
وما ھو تفاخري في االستھالك وشرح كيفية التعامل مع ھذا االمر في برنامج االصالح (9) ،محور
االنتاج ومناخ االستثمار والتمويل االجنبي والتنمية الريفية ،وتحديات تنمية القطاع المطري التقليدي
الذي يمثل ركيزة االستقرار االقتصادي للبالد ويوفر فرص العمل ومدخالت التصنيع ويدعم الصادرات
) (10مشكلة الحوكمة والحكم الراشد تاتي ضمن مقدمة قضايا االصالح ،كما ان تنامي ظاھرة االقتصاد
الموازي يتطلب استراتيجية اقتصادية للمعالجة.
ھنالك تحديات اخرى تواجه االصالح ،من ضمنھا ان نسبة كبيرة من االنفاق العام ھي عبارة عن
اجور يصعب تخفيضھا كما ان ھنالك بعض الظواھر مثل تجارة السالح وتھريب البشر وغسيل االموال
تقود لمزيد من بنود االنفاق العام ،من ناحية اخرى كل الحكومات المتعاقبة تواجه صعوبة في اقناع
الشعب بتطبيق سياسات صعبة خاصة سياسات فرض الضرائب ،وتظل تعتمد على انواع من الرسوم
والجبايات المفروضة على انشطة صغيرة مما ال يخدم االقتصاد.
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 -3مجاالت االصالح المقترحة-:
يرى البعض ان معظم مشكالت السودان الحالية ستزول بمجرد اصالح النظام السياسي؛ فقد
وصف ھؤالء االقتصاد السوداني بأنه شمولي حيث تزيد المنصرفات لكسب انصار وإبعاد المعارضين
وھو ما ينتفي بتغيير النظام الشمولي ،وانه اقتصاد حرب تتجه فيه الموارد لتمويل الجيوش وھو ما يتغير
بتحقيق التوافق السياسي ،كذلك ھو اقتصاد غير متوازن وغير مترابط اقليميا وقطاعيا وھو ما سينتفي
بالتوافق السياسي في الوقت الذي يتطلب فيه االستقرار السياسي معالجة عدم التوازن االقليمي وذلك
بتوجيه انفاق الواليات للتنمية ،بحيث يزيل الفروقات التنموية بين الواليات .كما أنه اقتصاد فساد سيزول
باالصالح السياسي الذي يضمن الشفافية والحوكمة الراشدة ،وانه اقتصاد معزول سيندمج مع العالم بعد
التغييرالسياسي ،بينما يرى آخرون ان التغيير السياسي ال يحل ھذه المشاكل بين عشية وضحاھا وان
افتراض التوافق السياسي المطلق غير موضوعي ،اذ ال بد من نظرة حول كيفية تسويق برنامج
االصالح االقتصادي للقوى السياسية وحملة السالح واقناعھم بضرورة تبنيھم للبرنامج واستمرار
الحوار حول قضايا االصالح االقتصادي ،كما ان شرح التكلفة االقتصادية للنزاع قد تسھم في حل
النزاع.
بناءا على ما سبق ،تم تقديم برنامج اصالح اقتصادي يھدف لتحقيق النمو واالستقرار
االقتصادي ،والتوازن في الميزان الخارجي ،واالستغالل االمثل للموارد االقتصادية .وقد ُحصرت
مجاالت االصالح المقترحة في (1) :السياسات االقتصادية الكلية وتشمل السياسة المالية والنقدية
وسياسات سعر الصرف والدين (2) ،االصالحات المؤسسية والھيكلية وتشمل اصالح المؤسسات
والقوانين والتشريعات والخدمة المدنية والحكم الفدرالي (3) ،سياسات تشجيع االنتاج واالنتاجية.
يجب النظر لھذا البرنامج االقتصادي كحزمة واحدة من السياسات االصالحية التي يجب
تطبيقھا ،اذ ان تطبيقھا بشكل انتقائي قد تترتب عليه نتائج اجتماعية وسياسية خطيرة ،فمثالً توحيد سعر
الصرف ورفع الدعم عن السلع الرئيسية قد ينتج توترات سياسية مالم يصاحبه قيام شبكات حماية
مناسبة .كما يجب تنفيذ إصالحات عاجلة على المدى القصير تتمثل في اآلتي:
العمل على تحقيق االستقرار االقتصادي وتحسين األحوال المعيشية وذلك عن طريق ما يلي :
أ .تبنى سياسات اقتصادية  -مالية ونقدية  -حكيمة ) (prudentوداعمة لإلستقرار االقتصادي.
ب .بذل الجھد الالزم لتطبيع العالقة مع المانحين لتحريك موضوع إعفاء الديون لحل مشكلة
الدين الخارجي وجذب تمويل إضافي لمشروعات التنمية .
ج .تقييم حجم الدين الداخلي بغرض إيجاد حلول لمشكالت السداد المتعلقة بأصل الدين واألرباح
وحل مشكلة الشھادات الحكومية والعبء المترتب عليھا.
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د .إنھاء جميع أوجه اإلنفاق خارج الميزانية .
ه .استمرار تنفيذ ما يلي السودان في اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان وباألخص في
مجال النفط والتجارة .
و .العمل الدءوب علي تحسين العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية وحثھا على رفع العقوبات
االقتصادية .
ز .تنفيذ مشروعات تنموية ذات عائد سريع تعالج مشكالت النازحين وإعادة دمج المحاربين
وتدعم مبادرات بناء الثقة لتحقيق السالم .
ح .إعادة تأھيل المرافق التعليمية والصحية .
ط .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاربة أوجه الفساد المختلفة ومعاقبة المتسببين والمشاركين في
الفساد .
) (1السياسات االقتصادية الكلية-:
 .1-1السياسة المالية :تخفيض عجز الموازنة العامة بزيادة االيرادات وذلك عبر اصالح ضريبي
شامل يجعل النظام اكثر مرونة وعدالة ،وذلك بالتركيز على الضرائب المباشرة وتقليل فئة
ضريبة القيمة المضافة وفرض ضرائب على التعدين وانتاج الذھب واجراء اصالح جمركي
وتنفيذ قانون االستثمار الذي ينص على وقف االعفاءات الضريبية الستثمارات القطاع الخاص
والبحث عن بدائل لتنويع مصادر االيرادات .واعفاء االنتاج الزراعي من الضرائب وازالة
الضرائب المتعددة في االقاليم ،ووقف التجنيب.
تخفيض عجز الموازنة العامة بتخفيض االنفاق العام وذلك عبر بتخفيض الصرف على االمن
والدفاع تدريجيا عن طريق معالجة النزاعات وإيقاف الحروب وتوحيد الجبھة الداخلية .كما يجب
ضبط الصرف ومراجعة االجور ووقف الصرف خارج الموازنة .وإعادة ھيكلة الصرف إلعادة
النظر في أولويات الصرف وااللتزام بھذه االولويات ،ورفع الدعم عن السلع االساسية تدريجيا
مع توفير شبكات الحماية االجتماعية المناسبة.
اعادة ھيكلة االنفاق العام ليكون داعم للفقراء والنمو وذلك عبر زيادة االنفاق على التعليم
والصحة والبنيات االساسية وتحديدا السكة حديد وتوجيه الصرف للتنمية .وإعادة ھيكلة ميزانية
التنمية العادة تأھيل المشروعات االنتاجية العامة والخاصة العاطلة ،واعادة تحديد اسبقيات
التنمية والتركيز على المناطق المتاثرة بالحرب .توجيه القروض االجنبية والقروض المحلية
للتنمية.
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االعتماد على االيرادات الحقيقية في تمويل االنفاق العام النھاء سيطرة السياسة المالية على
السياسة النقدية وتخفيض التمويل بالعجز واللجوء الى التمويل الخارجي بنظام البوت.
 .2-1السياسة النقدية والتمويلية وسياسة سعر الصرف :اتباع سياسة نقدية مستقلة تستھدف الحد من
التضخم وذلك عبر تحجيم نمو الكتلة النقدية للحد والتسرب النقدي الناتج من تمويل عجز
الموازنة وشراء الذھب وتحديد سقف معدل التضخم المستھدف.
تعديل القانون الحالي الذي يحكم استدانة الحكومة من البنك المركزي والذي يعطي وزارة المالية
وبنك السودان الحق في االتفاق على تمديد آجال سداد قروض وزارة المالية للبنك المركزي عند
تعذر سداد وزارة المالية لتلك القروض ،وھو ما يسھم في التوسع النقدي وزيادة التضخم.
اتباع سياسة سعر صرف تحقق المرونة واالستقرار :عبر توحيد سعر الصرف ووضع سياسة
تشجيعية لتحويالت المغتربين وتقليل الطلب على النقد االجنبي عبر تقليل استيراد السلع الكمالية.
فتاخير توحيد سعر الصرف يھدد االنتاج الزراعي وتدفق تحويالت المغتربين الى السودان.
اصالح النظام المصرفي وذلك عبر تطبيق نظام يحقق الكفاءة المصرفية واعادة توجيه تمويل
البنوك المتخصصة لمجال تخصصھا ،وتخصيص مزيد من التمويل المصرفي للقطاعات
االستراتيجية ،وتخفيض تكلفة التمويل.
) (2االصالحات الھيكلية والمؤسسية:
 .1-2تبني برامج اصالح مؤسسي شامل لكل مؤسسات الدولة ،باعادة النظر في ھياكل الدولة بما يقلل
التكلفة ويحقق الكفاءة ،ودمج مؤسسات الدولة ذات المھام المشتركة واعادة مؤسسات الضبط
كالمشتروات والمخازن ووزارة االشغال المسؤلة عن ضبط المباني الحكومية.
 .2-2اصالح النظام الفدرالي والفدرالية المالية بالعودة لنظام االقاليم الخمس القديمة المجديه اقتصاديا
وأن تحكم تلك االقاليم بالنظام البرلماني  .واعادة النظر في نظام التحويالت للواليات بإجراء
إصالح جذري في نظام الفدرالية المالية والتأكيد على شفافية وعدالة توزيع اإليرادات والتحول
التدريجي من التحويالت الجارية المطلقة الى التحويالت الموجھة لمجاالت محددة ،ومركزة
ادوات الضبط المالي مثل المرتبات المشتروات وايقاف اي شركة والئية نشأت بقانون خاص او
خصخصتھا ،وخصم مستحقات المعاشات من تحويالت الواليات ومنح مفوضية تخصيص
ومراقبة االيرادات كامل استقالليتھا.
 .3-2تبني برنامج اصالح شامل للخدمة المدنية وتطوير نظام االدارة ومركزة الوظائف العامة،
ومراجعة شروط الخدمة واعادة النظر في الھيكل الراتبي ،وان يصبح التأھيل والكفاءة ھي
االساس في التعيين والترقي ،ومراقبة ميزانية القوات المسلحة من قبل وزارة المالية ،والغاء
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االستثناءات الممنوحة للوحدات الحكومية المختلفة ،وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بجميع
الوحدات الحكومية وبناء القدرات البشرية.
 .4-2بناء قدرات منتسبي الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات
الخبرة بغرض رفع مستويات األداء وتحسنھا نوعيا ً.
 .5-2إنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة الفساد وفقا ً للمواصفات العالمية.
 .6-2تفعيل مفوضية االراضي لحل نزاعات االراضي.
 .7-2إعادة النظر في القوانين واللوائح المؤثرة سلبا ً على إتخاذ أو تنفيذ السياسات اإلقتصادية وإزالة
اإلستثناءات )قانون بنك السودان المركزي ،مرسوم إنشاء مفوضية اإليرادات ،قانون العمل...
ألخ(.
 .8-2العمل على إعادة الكفاءات السودانية بتوفير الظروف المناسبة والحوافز المادية الالزمة.
 .9-2تصفية الشركات والمؤسسات اإلقتصادية الحكومية ،خاصةً المملوكة لألجھزة العسكرية واألمنية
المنافسة للقطاع الخاص في األنشطة التجارية واإلستثمارية.
) (3سياسات تشجيع االنتاج واالنتاجية:
 .1-3استبدال االقتصاد الريعي المعتمد على النفط والمعادن كالذھب واعطاء اولوية للقطاع
الزراعي والقطاع المطري التقليدي والتصنيع الزراعي واستغالل الموارد المتجددة لحل
المشاكل االقتصادية التي تعانيھا البالد.
 .2-3العمل على إيجاد مناخ مالئم لالستثمار للقطاع الخاص المحلي وجاذب لالستثمار األجنبي.
 .3-3إصالحات قطاعية يتم تحديدھا بواسطة الخبراء وأصحاب المصلحة من القطاعات المعنية.
ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺑﻧﻲ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ(
 .4-3المساھمة في تطوير الزراعة والتصنيع الزراعي عن طريق تكوين مجلس قومي لالمن
الغذائي ،ودعم اسعار المحاصيل الزراعية لتشجيع المزارعين واالھتمام بالمنتجات البستانية
وتوفير التمويل واالنفاق على البحوث ونقل التقانة.
 .5-3االھتمام باالنسان كأساس للتنمية والتركيز على جودة التعليم والتدريب.
 .6-3التمييز االيجابي للمناطق المتاثرة بالنزاعات.
 .7-3تاھيل بنيات النقل واھمھا السكة حديد واالنفاق على صيانة االصول االنتاجية المتھالكة
كالطرق والمصانع المتوقفة.
 .8-3االستفادة من الموقع الجغرافي للسودان كنافذة الفريقيا واالھتمام بالقطاع التجاري والمالي
وذلك لجعل السودان منطقة تجارة حرة تنساب عبرھا السلع للدول االفريقية.
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 .9-3تھيئة المناخ وازالة كافة المعوقات امام تطور القطاع الخاص واالستثمار االجنبي والوطني.
 .10-3االھتمام بدراسة مشكالت القطاع غير الرسمي والعمل على ايجاد البيئة والسياسات المناسبة
والوضع الرقابي والقانوني الداعم لتحويل انشطته الى القطاع الرسمي  ،وعلى وجه
الخصوص دعم األنشطة االقتصادية التي تقوم بھا النساء.
) (4التركيز على تحسين مؤشرات التنمية البشرية:
.1-4

زيادة اإلنفاق على الخدمات االجتماعية ليصل الى مستويات اإلنفاق فى الدول الشبيھة ودول
الجوار .

.2-4

إعادة ھيكلة ميزانية التنمية لمعالجة قضايا التفاوت فى المجاالت التنموية بين األقاليم مع
التركيز على المناطق المتأثرة بالصراعات.

.3-4

تقوية شبكة األمان االجتماعي وبرامج دعم الفقراء.

.4-4

االھتمام بالمرأة والبرامج الموجھة لترقية مساھمتھا فى األنشطة االقتصادية واالجتماعية.

.5-4

تبنى برامج ومشروعات موجھة للشباب وتقليل البطالة بينھم وتشجيع القطاع الخاص لخلق
وظائف للشباب فى مشروعاته وتدريبھم أثناء العمل .

.6-4

التأكيد على أھمية أن تلبى البرامج التعليمية احتياجات سوق العمل وكذلك دعم مراكز التدريب
المھني والتقني وبرامج تدريب الشباب.

في نھاية اإلجتماع إتفق المشاركين على إختيار ستة قطاعات يتم إعداد أوراق حولھا ومن ثَم تُناقش في
ورش عمل متخصصة لبناء تواُفق حول اإلصالحات المطلوبة في ُك ٍل منھا .والفطاعات ھي :الزراعة،
الصناعة ،النظام المالي الفيدرالي ،التعليم ،الخدمة المدنية ،نظام التشريعات.
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