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@òû½a@áaZ  ”السودان مؤسسة − Sudan Foundation “. 

@îdnÛa@ƒí‰bmZ  م٢٠١٤ مايو ١٥. 
@ÝîvnÛa@áÓ‰Z@ @[T.NO : 3913]. 
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@ @
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يـق التنميـة االقتـصادية واالجتامعيـة الـشاملة ق دعم النهضة احلضارية وحتاملسامهة يف)١(

 .ونرش روح التفاهم والتسامح بني كافة رشائح املجتمع السوداين , بالبالد
ل  وحتسني دخـيمن املائى والغذائوحتقيق األ ,  تنمية ومحاية املوارد الطبيعيةاملسامهة يف)٢(

وحتقيق التنميـة املتوازنـة لكافـة منـاطق  ,  واحلرضيف الرّ ة الفقر يفدَّ رس وتقليل حِ األ
 .يف الرّ  لالستقرار يفالبالد تشجيعاً 

بات الـسوق تطلّ يفاء بمُ رة عىل اإلد واجياد عاملة وطنية قاتوليد فرص العمل للمواطنني)٣(
 .الت البطالةوكسب العيش الكريم وتقليل معد , قليمياً عن طريق التدريبإحملياً و

خالق احلميدة ويسعى للعدالـة ى األجمتمع راشد ومتسامح وعادل يتبنَّ  بناء املسامهة يف)٤(
 ,  لنــرش قــيم الفــضيلةيوالــسع , وعمــل اخلــري , يمن والتكافــل االجتامعــاوالتــض
 .يف واحلرض املوجب بالرّ نساينوالسلوك اإل , رهوالطُ , والتزكية

 دعم واملسامهة يف , “وفيةودية واملياه اجلمياه األ” لنيلا تنمية املوارد املائية خارج جمر)٥(
 . املياه وتنمية املناطق احلدوديةعرب مرشوعات حصادالسوداين  يمن القوماأل

 –يامنيـة إ” القدرات و التدريب لقطـاع الـشباب لقيـادة سـودان املـستقبل بأبعـادٍ بناء )٦(
ساسيات وتفاصيل أم وتعلُّ  , “وطنيةو – ثقافية –منية أ – تنموية – سياسية –اقتصادية 

 .عة من الربامج كجزء من جمموعة متنوِّ ي القيادة والتخطيط االسرتاتيجعلم
 تـشكيل  تعـانى منـه الـبالد واملـسامهة يفي سد نقص املعلومات احلاد الـذاملسامهة يف)٧(

 .جمتمع املعرفة واملعلوماتية

òû½a@ÝàÇ@püb©Z@@ @
 والصناعية نشطة الزراعية واحليوانية العديد من األتتمثل جماالت عمل املؤسسة يف

مويل عالمية وجماالت التنشطة االجتامعية والثقافية واإلدة إضافة لألتجدِّ والطاقات املُ 
التطوير وهيل والتدريب وتكنولوجيا املعلومات أوالت , يوالرشاكات والتسويق اخلارج

 ي هيكلة دوائر املؤسسة التنشطة يفجت األرِ دْ أُ وقد  , ص العمل وفتح جماالت فريداراإل
   :نشطة عمل املؤسسة فيام يىلأ جماالت وتشمل

 .نتاج النبايتاإل)١(
  .نتاج احليوايناإل)٢(
 . للمنتجات النباتية واحليوانية والتحوييلينتاج الصناعاإل)٣(
 .دة وحصاد املياهتجدِّ الطاقات اجلديدة واملُ )٤(
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 .يعالم واإلوالثقايفي العمل االجتامع)٥(
 .واق اخلارجية والتمويل والرشاكاتساأل)٦(
 .ريب الشبابعداد وتدإ)٧(
 .ملعلوماتية وتكنولوجيا املعلوماتا)٨(
 . ومنافذ البيعاجلمعيَّات التعاونيَّة)٩(
 .الوحدات اإلنتاجيَّة) ١٠(
 .توفري فرص العمل وتشغيل الشباب) ١١(
 . واجلودةيدارالتطوير اإل) ١٢(
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سية لكافة سا الدعامة األساسية متثلُ أنشطة أدائرة من خالل مسامها بثالثة تُعنى هذه ال

جياد حلول إ يفسواق اخلارجية يركز عىل املسامهة فقطاع األ , نشطة املؤسسةأجماالت و
 تيحليوانية وغريها من املنتجات وال تعرت الصادرات السودانية الزراعية وايللعقبات الت

الندوات ع بالدراسات ووذلك عرب مسامهة القطاسواق اخلارجية  األ يفافقدهتا التنافسية
 هلا اخرتاق للصادرات السودانية يفن حيدث من خالأيمكن  يوامللتقيات واملعارض الت

 .سواق اخلارجيةاأل
 , نتاجثرها املبارش عىل اإلأ عىل دراسة السياسات التمويلية وما قطاع التمويل فريكزأ
وظيف طاقات املجتمع وتقليل نتاج وتر لدعم اإلغَ متناهى الصِّ  و الصغريالتمويل ثر ضافة ألإ

الرشاكات ز عىل  داعم لقطاع التمويل ويركِّ  كقطاعٍ ما قطاع الرشاكات فيأيتأ .العطالة
كات اكانت تلك الرشجياد فرص متويلية للمرشوعات سو إ وذلك عرب بمفهومها املايل

لعمل ات والطاقات الداعمة لو رشاكات غري مالية عرب توظيف املجتمعأم خارجية أداخلية 
 .وزيادة اإلنتاجيَّةنتاج  املرتبط باإليالطوع

c@Òa†çcŠ’ß@òİ’ãëþa@òäjÜÛa@pbÇñŠöa†Ûbi@ò•b¨a@μëZ@@ @
ؤسـسة مداء ب تطـوير وترقيـة األنشطة الـدوائر الـشقيقة باملؤسـسة يفأسهام ضمن اإل)١(

 .السودان
ــســهام الــدائرة يفإ)٢( صادرات الــسودانية س عقبــات وموانــع منافــسة الــسلع والــ تلمُّ

ة عىل رؤ علمية وممارسـة عمليـة جياد حلول مبنيإ واملشاركة يف , سواق اخلارجيةألبا
 . هذا املجاليف

 )٧(  

 مع دوائر املؤسسة يتشاركطار إىف  دواريم األظ املوارد وتنمية القدرات وتع يفاملسامهة)٣(
 .لفة لتنفيذ خطط ومرشوعات املؤسسةاملخت

اد فـر بتـشجيع األ املحـيلو يرج اخلـاينيكات املختلفـة عـىل املـستوتعظيم دور الرشا)٤(
 .ة مرشوعات املؤسسباملسامهة يف

Þýèng@ @
رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن تبعه إىل يوم احلمدُ هللا ربّ العاملني والصالة والسالم عىل 

 وبعد... الدين 
فقد حرصت مؤسسة السودان ممثَّلة يف جملس أمنائها وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيَّة 

 . عىل مواصلة جهدها املتصل يف جماالت عمل دوائر املؤسسة املختلفةللمؤسسة
 ليغطي جانباً هاماً من دائرة األسواق اخلارجيَّة والتمويل والرشاكاتويأيت هذا اجلهد من 

موضوعات الساعة التي تشغل قطاعات الدولة املختلفة , وال سيام القطاع االقتصادي عىل 
ار األمريكي برفع احلظر االقتصادي والتجاري عن السودان , وجه التحديد واملتعلَّق بالقر

وحشدت املؤسسة هلذا املنشط كوكبة من علامء االقتصاد والسياسة واإلعالم , وغريهم من 
القطاعات ذات الصلة للتداول وتبادل األفكار , حيث خلصت الندوة ملجموعة من 

 .عية والبحثيةالتوصيات يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتام
والدائرة إذ عكفت عليها وقامت برتتيبها يف شكل مصفوفة متكاملة , إنام ترجو أن تعني 

 .هبا جهات اإلختصاص املختلفة لإلستفادة منها واالستهداء هبا
 واهللا من وراء القصد وهو هيدي السبيل , , , ,

 
 مؤسسة السودان
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ؤسـسة مداء ب تطـوير وترقيـة األنشطة الـدوائر الـشقيقة باملؤسـسة يفأسهام ضمن اإل)١(

 .السودان
ــســهام الــدائرة يفإ)٢( صادرات الــسودانية س عقبــات وموانــع منافــسة الــسلع والــ تلمُّ

ة عىل رؤ علمية وممارسـة عمليـة جياد حلول مبنيإ واملشاركة يف , سواق اخلارجيةألبا
 . هذا املجاليف

 )٧(  

 مع دوائر املؤسسة يتشاركطار إىف  دواريم األظ املوارد وتنمية القدرات وتع يفاملسامهة)٣(
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اد فـر بتـشجيع األ املحـيلو يرج اخلـاينيكات املختلفـة عـىل املـستوتعظيم دور الرشا)٤(
 .ة مرشوعات املؤسسباملسامهة يف

Þýèng@ @
رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن تبعه إىل يوم احلمدُ هللا ربّ العاملني والصالة والسالم عىل 

 وبعد... الدين 
فقد حرصت مؤسسة السودان ممثَّلة يف جملس أمنائها وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيَّة 
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موضوعات الساعة التي تشغل قطاعات الدولة املختلفة , وال سيام القطاع االقتصادي عىل 
ار األمريكي برفع احلظر االقتصادي والتجاري عن السودان , وجه التحديد واملتعلَّق بالقر

وحشدت املؤسسة هلذا املنشط كوكبة من علامء االقتصاد والسياسة واإلعالم , وغريهم من 
القطاعات ذات الصلة للتداول وتبادل األفكار , حيث خلصت الندوة ملجموعة من 

 .عية والبحثيةالتوصيات يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتام
والدائرة إذ عكفت عليها وقامت برتتيبها يف شكل مصفوفة متكاملة , إنام ترجو أن تعني 

 .هبا جهات اإلختصاص املختلفة لإلستفادة منها واالستهداء هبا
 واهللا من وراء القصد وهو هيدي السبيل , , , ,

 
 مؤسسة السودان



 )٨(  
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 عىلالتنفيذية  القرارات لعبته الذي السالب الدور ىلع للندوة املحورية الفكرة ترتكز
 السياسات إضعاف يف الواضح األثر له كان مما , م ١٩٩٧ العام منذ السوداين االقتصاد
 هذا ويأيت , كلية بصورة اإلقتصاد أداء عيل سالبة بصورة ذلك إنعكس وبالتايل واملالية النقدية
 , واألمنية واإلقتصادية السياسية األصعدة شتَّى يف الدولة بذلتها كبرية جمهودات بعد القرار
 اإلصالحات من العديد االقتصادي والتخطيط املالية وزارة فيه إختذت وقت يف وذلك

 بسعر متعلقة جديدة نقدية سياسات وإتباع االقتصاد هيكلة بإعادة املتعلقة االقتصادية
 السياسات تلك خلَّفت شك وبال , السياسات من ذلك وغري “ احلوافز سياسة ” الرصف
 بإلغاء املُتعلِّق اجلديد الواقع أنَّ  غري , ومعرتض مؤيد بني ما االقتصادية اآلثار من الكثري

 عهد إبان م١٩٩٧ أكتوبر ١٦ بتاريخ الصادر) ١٣٠٦٧ (رقماملذكورين  نييالتنفيذ األمرين
 عهد إبان م٢٠٠٦ عام أكتوبر ١٧ بتاريخ الصادر) ١٣٤١٢ (والقرار كلنتون بيل الرئيس
 االقتصاديَّة األوضاع جممل يف والتأمل التوقُّف يقتيض, بوش جورج األمريكي الرئيس
 مسرية عىل تأثريها ومد , قرارات من تالمها وما وماسبقهام القرارين هذين ظل يف واملالية

مريكية األ السودانيَّة االقتصادية العالقات مستقبل معرفة عن ضالً ف , السوداين االقتصاد
بُل  .السودان عىل سارية تزال ما القرارات بعض هنالك بأن علامً  , وتطويرها تعزيزها وسُ

püúbm@ñë†äÛaZ@@ @
 األسئلة , املثال سبيل عيل منها نذكر التساؤالت من جمموعة عىل اإلجابة الندوة حتاول

  :اآلتية
 الـرصف وسـعر عامة ةبصور النقدية السياسات عىل املتوقَّعة اإلقتصادية اآلثار هي ما)١(

 .? التحديد وجه عىل
 .? واملرصفية املالية السياسات عىل املُتوقَّعة االقتصادية اآلثار هي ما)٢(
 .? القرارات هبذه تأثرت التي احلكومية األصول جتميد فك من املُتوقَّع األثر ماهو)٣(
 الدوليـة ليـةوالتموي املاليـة املؤسـسات مـع للتعامل الثقة إلعادة املتوقَّعة اخلُطة ماهي)٤(

 . ? واألقليمية
 جـراء من السودان به تأثر الذي والتقني الفني العون من اإلستفادة يمكن مد أي إىل)٥(

 .احلظر?
 .السودان? ديون إعفاء عىل القرار أثر هو ما)٦(

 )٩(  

بادر أن الدائرة رأت لذا , األخر التساؤالت من للعديد باإلضافة  امللتقى هذا بتبني تُ
 وحماوالهتا , املختلفة اإلقتصاد جماالت يف املؤسسة مسامهة إطار يف كاراإلف هذه حول للنقاش
صة فنيَّة رؤ تقديم  . عملها جماالت لكافة خرباء من ومتخصِّ

æìq†zn½a@ë@ë‰†njß@”bÔäÛaZ@@ @
واالقتصاد  اليةامل ووزير إقتصادي خبري − الزبري خري حممد  :دكتور   :اجللسة رئيس

 .لسودان املركزي األسبقالوطني السابق وحمافظ بنك ا
ث  بـوزارة سـابق دولـة وزيـر و إقتـصادي خبري − طه أمحد حسن  :دكتور   :الرئيس املُتحدِّ

واملفاوض الوطني ملفاوضات انـضامم ) سابقاً ( واالقتصاد الوطني املالية
 .السودان ملنظمة التجارة العاملية

ë‰†njß@”bÔäÛaZ@@ @
بـوزارة املاليـة واالقتـصاد سابق ر دولة  خبري اقتصادي ووزي, إبراهيم الدين عز. د

 .الوطني
ومدير عام مرصف التنمية الصناعية ,  إقتصادي خبري , مرصيف , أمحد حممد مساعد

 .العربية املصارف إحتاد رئيس و
أعامل رجل , عبداللطيف أمني أمحد. 
لل إعالمي كاتب , لطيف حممد  .سيايس وحمُ
 .السوداين املصارف إحتاد −الكرب القاعة   :املكان
 .هـ١٤٣٨ربيع الثاين  ٢٦ له املوافق −م ٢٠١٧ / يناير / ٢٤  :الثالثاء  :الزمان
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  : حمافظ البنك املركزي ووزير املاليَّة األسبق, الدكتور حممد خري الزبريرئيس اجللسة 

. نبياء واملُرسلنيوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم األ , احلمدُ هللا رب العاملني
 .احلضور الكريم مجيعاً السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

كر والتقدير ملؤسسة السودان الهتاممها بموضوع الساعة كام ذكر ممثل املؤسسة  , إبدأ بالشُ
ودعوهتا النعقاد هذه الندوة ملناقشة آثار اإللغاء اجلزئي للعقوبات املفروضة عىل السودان من 

 .ات املتحدة األمريكيَّةالوالي
وموضوع الندوة هو السياسات التي جيب أن يتم تنفيذها يف الفرتة القادمة والتي تشمل 

يلِّ والقطاعي واإلجراءت التي جيب أن  , واإلصالحات املؤسسيَّة , سياسات االقتصاد الكُ
ة رفع نتّخذها لالستفادة من فرصة إلغاء العقوبات وتعزيز موقف السودان ليكمل مسري

 .العقوبات بالكامل
واجلزء الثاين واملهم من رفع العقوبات كام تعلمون مجيعاً هو موضوع إعفاء الديون 

 .اخلارجيَّة والناتج عن وضع السودان يف قائمة الدول الراعية لإلرهاب
خطوة رفع العقوبات االقتصاديَّة والتجاريَّة واالستثامريَّة األمريكيَّة عىل  , وهذه اخلطوة

ة جداً يف مسرية االقتصاد السوداين وهلا ما بعدها إن شاء اهللا تعاىلا  .لسودان هامَّ
ثكم يف هذه الندوة هو األخ الدكتور حسن أمحد طه وهو  , وهو معروف لديكم مجيعاً  , حمدِّ
امَى املحاربني بوزارة املالية والتخطيط االقتصادي دَ ليَّة  , من قُ ج يف جامعة اخلرطوم كُ خترَّ

ل يف الكثري من املؤسسات  ,  إدارة التخطيط−ثم التحق بوزارة املاليَّة , صاداالقت وتنقَّ
ثم وزيراً للامليَّة بوالية  , إىل أن وصل وكيالً لوزارة املاليَّة والتخطيط االقتصادي , االقتصاديَّة
 .ثم وزير دولة بوزارة املاليَّة والتخطيط االقتصادي , هنر النيل

ة جداً التي تقلدها يف مسريته العمليَّة احلافلة بالبذل والعطاء تعيينه ومن املهام الدوليَّ  ة املهمَّ
اً  وأخرياً تم تعيينه  , ويل ملدة أربع سنوات بواشنطندمجلس إدارة البنك البمديراً تنفيذيَّ

هبذه وهو اآلن يقوم  , النضامم السودان ملنظمة التجارة الدوليَّة , مفاوضاً قوميَّاً باسم السودان
 .املهمة الوطنيَّة الدوليَّة
هو أيضاً كان له باع طويل يف بحث اآلثار التي ترتَّبت عىل فرض  , بالنسبة ملوضوعنا

عن العالقات وسبق أن قام بإعداد مذكرة شاملة العقوبات األمريكيَّة عىل السودان 
ة طويلة  .االقتصاديَّة السودانيَّة األمريكيَّة قبل رفع احلظر بمدَّ

ح لنا ماذا بعد إلغاء هذه العقوبات? ماذا نفعل? وماهي السياسات املاليّة اآل ن أتى ليوضِّ
والنقديَّة واالقتصاديَّة التي جيب أن نتَّبعها حتى نستثمر هذه اإللغاء لصالح مسرية االقتصاد 

 .الوطني
 )١١(  

 
مة للندوة   :ورقة الدكتور حسن أمحد طه املُقدَّ

‰şìİm@pbiìÔÈÛa@òí…b–nÓüa@þaòîØíŠß@‰bqŁaë@Ûa@ojŞmŠm@bèîÜÇ 
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 السياسة آليات من واحدة Economic Sanctions  اإلقتصادية العقوبات تعترب
 العقوبات إستخدمت قد املتحدة الواليات أنَّ  ذلك عىل ويدل. األمريكية اخلارجية

 السوفيتي اداإلحت ضد خرهاآ وكان. خمتلفة فرتات خالل دولة ١٧٠ من أكثر ضد قتصاديةاال
 .أوكرانيا زمةأ تفاقم بعد

 Economic Sanction are “ coercive economic measures taken 
against one or more countries to force a change in policies, or at 
least to demonstrate a country’s opinion about the other’s 
policies ”. 

pbía†jÛa@μëþa@ÓýÈÜÛpb@òŞí…b–nÓüa@Éß@pbíüìÛa@ñ†zn½aZ@ 
 استقالل منذ خمتلفة بمراحل والسودان مريكيةاأل املتحدة الواليات بني العالقة تمرَّ 

 دخلت الباردة احلرب فرتة ويف الستينات بداية يف عبود براهيمإ الرئيس فرتة  ففي.السودان
 اخلرطوم ” الطرق جمال ىف سهامهاإ انفك مريكيةاأل املعونة برنامج ىف ةبقوَّ  املتحدة الواليات
ليَّة إنشاء ” التعليم جمال ويف “ اخلرطوم مدين − اجلييل اخلرطوم −بورسودان  −املهنية الكُ

 .“ إلخ ..واألساتذة واملباين واملعامل املكتبة يف اخلرطوم جامعة ودعم
 قطع بعد م١٩٦٧ رانيحز/  يونيو حرب بقِ عَ  املتحدة الواليات مع العالقة رتتوتَّ  ثم

 .اخلرطوم مؤمتر عقب العربية الدول مع تضامناً  مريكاأ مع عالقته السودان
حول  باباأ ديسأ اتفاقية السودان عوقَّ  نأ بعد الإ املتحدة الواليات مع العالقة دتعُ  مل

 عقب السوفيتي االحتاد مع احلميمية العالقة من لوحتوَّ م , ١٩٧٢السالم بجنوب السودان يف 
 .تدرجيياً  الغرب نحو اجته تم املحايد املعسكر ىلإ السودانية السياسة وعودة. م١٩٧١ انقالب
 يف املتحدة الواليات سامهت ذلك عقب اخلارجية حقبة خالد منصوردكتور  توىلِّ  فرتة ىف

 عتوقَّ  ثم احلالية البرتول حقول منطقة دحدَّ  والذي (Skylab)ـال عن البرتول استكشاف
َ  مبالغ بانفاق وقامت املنطقة ىف البرتول كشافالست “ شفرون ” رشكة ربْ  ملليار وصلت كُ
 روتصدِّ  نتجتُ  نأ املفرتض وكان .السودان يف جتارية اتبكميَّ  برتول وجود دتوحدَّ  .دوالر
 .م١٩٨٥ العام يف البرتول



 )١٠(  
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 .الوطني
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Šşmìm@òÓýÈÛa@Éß@pbíüìÛa@ñ†zn½aZ@ 
 الـرشيعة أحكـام طبقـت أن نـذم يتغـريَّ  الـسودان جتـاه املتحـدة الواليـات موقف بدأ) أ (

 .نمريي الرئيس عهد يف. م١٩٨٣ عام يف اإلسالمية
 هـتووجَّ  منـةوآ مـستقرة غـري منطقـة الـسودان بان قراراً  املتحدة الواليات صدرتأ) ب (

 .خسائرها كل عن الرشكة تعويض وتم .السودان من باخلروج شفرون رشكة

òÜyŠ½a@μëþa@pbiìÔÈÜÛZ@ 
 عـن الـسودان فختلُّـ إىل إسـتناداً  ١٩٨٨ عام يف السودان عيل عقوبات أول تطبيق بدأ) أ (

 يف الـسارية القوانني أستخدمت وقد. عام من ألكثر املتحدة الواليات عىل ديونه سداد
 األمريكيـة املعونـة ” اخلـارجي األمريكـي العـون مـن الـسودان بذلك مرِ وحُ  حينها

(USAID) “. 
 املـساعدات مـن الـسودان مانرْ حِ  تم. ١٩٨٩ يف اإلنقاذ ثورة وعقب ١٩٩٠ عام ويف) ب (

  :مثل األمريكية
 بـرامج مثـل اخلارجيـة الـديون هيكلـة إلعـادة األمريكيـة املساعدات برنامج−

 .الصادرات تشجيع وبرامج,  الزراعية القروض
 .اخلارجية العسكرية املساعدات برامج−

 سـطةبوا الـسلطة عـيل اإلستيالء يمنع الذ ٥١٣ رقم قانون ايل إستناداً  وذلك    
 ضـد القـانون هذا تستخدم مل املتحدة الواليات نأ الحظويُ . عسكري إنقالب
 .مرص يف السييس عىل وال باكستان ىف رشفم برويز

ــام يف− ــم ١٩٩٣ ع ــسودان إدراج ت ــة يف ال ــة القائم ــدول األمريكي ــة لل  الراعي
 املعونـات برامج من تلقائياً  حمروماً  السودان أصبح التصنيف وهبذا.. لإلرهاب

 التفـضيلية وغـري التفضيلية القروض , السالم دعم برامج , الزراعية ريكيةاألم
  Exim Bank. األمريكي والتصدير اإلسترياد لبنك

  الرئــايس القــرار كلنتــون بيــل األمريكــي الــرئيس أصــدر ١٩٩٧ العــام يف−

Executive-Order-No.13067-issued-in-No.3.1997  ـــذي  وال
 قتـصاديةاال الطـوارئ قـانون إىل إسـتناداً  الـسودان عىل شاملة عقوبات فرض
 يف وجـاء األمريكيـة املتحـدة الواليـات قـوانني من) ٥٠ (رقم القانون الدولية
  :القرار حيثيات

  :تشمل والتي السودان حكومة وسياسات أفعال أن هلم تبنيَّ  أن وبعد أنه ”

 )١٣(  

الدويل لإلرهاب املستمرة مساندهتا. 
اجلوار دول يف إلستقرارا عدم خللق املستمرة حماوالهتا. 
بالبرش اإلجتار ذلك يف بام اإلنسان حلقوق الواسعة اإلنتهاكات. 
نوالتديُّ  اإلعتقاد حرية من احلرمان. 

 الواليات وسياسات القومي لألمن مسبوق وغري معهود غري هتديداً  تشكل   
 جتارياً  السودان بمقاطعة قرار أصدر قد األمريكي الرئيس فإن. املتحدة
 .أرصدته وجتميد صادياً وإقت

  :ذلك بموجب تم وقد
األمريكية املتحدة الواليات يف السودانية احلكومة وممتلكات أرصدة حجز. 
املتعلقـة املـواد أو املعلومـات عـدا الـسودان منشأها خدمات أو سلع أي إسترياد منع 

 .باملعلومات
املتحـدة يـاتالوال مـن خـدمات او تكنولوجية سلع أي تصدير إعادة أو تصدير منع 

 .اإلنسانية اإلغاثة عدا _ للسودان
خـدمات ذلـك يف بـام الـسودان إىل التصدير وإعادة للتصدير بنكية تسهيالت أي منع 

 .اإلئتامن وكروت املالية والتحويالت والرصافات والوسطاء والوكاالت التأمني
يـشمل وهـذا. السودان حلكومة والقروض املالية الضامنات تقديم أو املنح تقديم منع 

 .املتحدة الواليات يف العاملة البنوك كل
ذلك ويشمل _ السودان وإيل من والنقل بالشحن املتعلقة التجارية املعامالت كل منع 

 Transit Trade. أخري دول ايل طريقها يف السودان يف تتوقف التي الشحنات
مـرشوع أي أو انالسود يف عامة مؤسسة أو جتارية او صناعية جهة أي مع دالتعاقُ  عدم 

 .حكومي
تتـاجر التـي الدول من الثالثة الفئة يف السودان تصنيف تم ٢٠٠٣ عام من سبتمرب ويف 

 وهـذا ٢٠٠٠ عـام يف صـدر الذي البرش يف اإلجتار مكافحة قانون ايل إستناداً  البرش يف
 مكافحـة معـايري مـن األدنـى احلد تطبق التي الدول قائمة يف السودان يضع التصنيف

 .اإللتزام لذلك الالزم باجلهد تقوم وال بالبرش اراإلجت
 ًموظـف أو مسئول أي مشاركة متويل من السودان حرمان تم القانون هذا ايل وإستنادا 

 .والتعليمي الثقايف التبادل برامج يف سوداين
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Executive-Order-No.13067-issued-in-No.3.1997  ـــذي  وال
 قتـصاديةاال الطـوارئ قـانون إىل إسـتناداً  الـسودان عىل شاملة عقوبات فرض
 يف وجـاء األمريكيـة املتحـدة الواليـات قـوانني من) ٥٠ (رقم القانون الدولية
  :القرار حيثيات

  :تشمل والتي السودان حكومة وسياسات أفعال أن هلم تبنيَّ  أن وبعد أنه ”

 )١٣(  

الدويل لإلرهاب املستمرة مساندهتا. 
اجلوار دول يف إلستقرارا عدم خللق املستمرة حماوالهتا. 
بالبرش اإلجتار ذلك يف بام اإلنسان حلقوق الواسعة اإلنتهاكات. 
نوالتديُّ  اإلعتقاد حرية من احلرمان. 

 الواليات وسياسات القومي لألمن مسبوق وغري معهود غري هتديداً  تشكل   
 جتارياً  السودان بمقاطعة قرار أصدر قد األمريكي الرئيس فإن. املتحدة
 .أرصدته وجتميد صادياً وإقت

  :ذلك بموجب تم وقد
األمريكية املتحدة الواليات يف السودانية احلكومة وممتلكات أرصدة حجز. 
املتعلقـة املـواد أو املعلومـات عـدا الـسودان منشأها خدمات أو سلع أي إسترياد منع 

 .باملعلومات
املتحـدة يـاتالوال مـن خـدمات او تكنولوجية سلع أي تصدير إعادة أو تصدير منع 

 .اإلنسانية اإلغاثة عدا _ للسودان
خـدمات ذلـك يف بـام الـسودان إىل التصدير وإعادة للتصدير بنكية تسهيالت أي منع 

 .اإلئتامن وكروت املالية والتحويالت والرصافات والوسطاء والوكاالت التأمني
يـشمل وهـذا. السودان حلكومة والقروض املالية الضامنات تقديم أو املنح تقديم منع 

 .املتحدة الواليات يف العاملة البنوك كل
ذلك ويشمل _ السودان وإيل من والنقل بالشحن املتعلقة التجارية املعامالت كل منع 

 Transit Trade. أخري دول ايل طريقها يف السودان يف تتوقف التي الشحنات
مـرشوع أي أو انالسود يف عامة مؤسسة أو جتارية او صناعية جهة أي مع دالتعاقُ  عدم 

 .حكومي
تتـاجر التـي الدول من الثالثة الفئة يف السودان تصنيف تم ٢٠٠٣ عام من سبتمرب ويف 

 وهـذا ٢٠٠٠ عـام يف صـدر الذي البرش يف اإلجتار مكافحة قانون ايل إستناداً  البرش يف
 مكافحـة معـايري مـن األدنـى احلد تطبق التي الدول قائمة يف السودان يضع التصنيف

 .اإللتزام لذلك الالزم باجلهد تقوم وال بالبرش اراإلجت
 ًموظـف أو مسئول أي مشاركة متويل من السودان حرمان تم القانون هذا ايل وإستنادا 

 .والتعليمي الثقايف التبادل برامج يف سوداين



 )١٤(  

òÜyŠ½a@òîãbrÛa@åß@pbiìÔÈÛaZ@@òÜyŠß@´ãaìÔÛa@òŞ•b¨aN 
  :السودان سالم قانون    )أ(

 مع بجدية للتفاوض للسودان ضغط كآلية نيفاشا إتفاقية توقيع قبل ٢٠٠٤ ربنوفم يف
 بني التفاوض بمسار حواها التي العقوبات وربط السودان سالم قانون صدر الشعبية احلركة

 اذا عام أشهر ستة كل يقرر أن األمريكي الرئيس من طلب حيث الشعبية واحلركة احلكومة
  :شملت بعقوبات القانون دهدَّ  احلالة هذه ويف ال أم قةصاد بنية تتفاوض احلكومة كانت

الديبلومايس التمثيل ختفيض. 
النفط عائدات من اإلستفادة من السودان حلرمان خطوات إختاذ. 
السودان عيل سالح حظر بفرض الدويل األمن جملس من قرار إستصدار. 
  :Darfur peace & Accountability Act دارفور سالم قانون )ب(

 الوعود وبعد السودان سالم قانون هتديدات وحتت الشامل السالم إتفاقية توقيع بعد
 مشكلة مبارشة برزت وبريطانية أمريكية برعاية اخلارجية السودان ديون بحل الكاذبة
 .دارفور

 خارجية مساعدات أي تقديم القانون ويربط ٢٠٠٦ عام يف دارفور سالم قانون صدر
  :لرشوطا من عدد بتوفر للسودان

أو فظـائع بأيـة تقـوم ال الصلة ذات واملليشيات السودانية املسلحة القوات بأن التأكيد 
  .اإلنسانية واإلغاثة اإلنسان حقوق مراقبي عمل تعيق

اإلبـادة مـزاعم حول للتحقيق األمن جملس هناكوَّ  التي الدولية التحقيق للجنة السامح 
 .دارفور يف والعمل بالدخول اجلامعية

تـدعمها التـي امليليـشيات سـالح ونزعـت حـترسَّ  قد السودان حكومة بأن كيدالتأ 
  .احلكومة

لدارفور اإلنسانية املساعدات بانسياب الكامل السامح. 
السودان يف العاملني واملراقبني املتحدة ممواأل األفريقي االحتاد مع التعاون.  
رتمِّ دُ  التي املحليات وبناء للنازحني اآلمنة الطوعية بالعودة السامح.  

 األمر بموجب صدرت التي العقوبات كل القانون شملها التي العقوبات تضمنت
 .فقط رئاسياً  أمراً  وليست قانون من جزءاً  أصبحت وبذلك O.E. No.13067 الرئايس

 

 )١٥(  

 & Sudan Accountabilityم ٢٠٠٧ لعـام اإلسـتثامر ونـزع املحاسـبة قـانون  )ج(

Divestment Act  
 غري الرشكات ملحارصة هتدف التي السودان من اإلستثامر نزع محلة تعزيزل القانون هدف
  :بـ وذلك السودان يف تعمل التي األمريكية
يف املـسامهة مـن رشكـة ألي السامح من “ اخلمسني ” األمريكية الواليات كل منع 

 مـن رشكـة ا أسـهم سـحب وكـذلك السودان يف تستثمر أمريكية غري رشكة أي
 .اإلجتامعية والرعاية كاملعاشات امراإلستث صناديق

جنبيـةأ رشكـة أي مع التعاقد األمريكية احلكومية واملؤسسات الوزارات عيل حيرم 
 .السودان يف إقتصادي أو إستثامر عمل لدهيا نَّ أ يثبت

 وزير توقيعها شهد التي الشامل السالم اتفاقية توقيع وعقب ٢٠٠٦ عام بريلإ يف
 E.O.No.13400 “رئايس” تنفيذياً  أمراً  بوش األمريكي الرئيس أصدر األمريكية اخلارجية

 املتحدة الواليات قوانني من) ٥٠ (رقم الدولية اإلقتصادية الطوارئ قانون عىل إستناداً  
   :بموجبه تمّ  حيث مريكيةاأل

دارفـور يف النزاع يف مساهم كشخص سمها حتديد يتم شخص كل مالكأ حجز تم 
 طتـورَّ  قد الشخص أنَّ  يزعم التي املسامهات أشكال فتوصي و حتديد كذلك تم و

 .فيها
دارفور سالم قانون األمريكي الكونغرس أجاز العام نفس يف:  Darfur peace 

& Accountability Act (DPAA) 
 نفس بموجب (No.13412 E.O)  أخر تنفيذياً  أمراً  أصدر ٢٠٠٦ من كتوبرأ ١٣ ويف
  :بموجبه أكد (DPAA) دارفور سالم نونلقا ودعامً  احليثيات ونفس القانون

 .السودان حكومة وممتلكات أموال وحجز العقوبات إستمرار)١(
 + دارفـور ” الـسودان منـاطق وبعض السودان جنوب حكومة العقوبات من يستثني)٢(

 .“ الثالث املناطق
 depository institutions or  :ثالــث طــرف طريــق عــن املاليــة املعــامالت)٣(

Sudanese depository not owned or controlled by Sudanese 
Government that is located in special Area , will be 
prohibited if it is routed through a depository institution 
located in the non-exempted area of the Sudan or one that is 

owned or controlled by the Government wherever located.  



 )١٤(  

òÜyŠ½a@òîãbrÛa@åß@pbiìÔÈÛaZ@@òÜyŠß@´ãaìÔÛa@òŞ•b¨aN 
  :السودان سالم قانون    )أ(

 مع بجدية للتفاوض للسودان ضغط كآلية نيفاشا إتفاقية توقيع قبل ٢٠٠٤ ربنوفم يف
 بني التفاوض بمسار حواها التي العقوبات وربط السودان سالم قانون صدر الشعبية احلركة

 اذا عام أشهر ستة كل يقرر أن األمريكي الرئيس من طلب حيث الشعبية واحلركة احلكومة
  :شملت بعقوبات القانون دهدَّ  احلالة هذه ويف ال أم قةصاد بنية تتفاوض احلكومة كانت

الديبلومايس التمثيل ختفيض. 
النفط عائدات من اإلستفادة من السودان حلرمان خطوات إختاذ. 
السودان عيل سالح حظر بفرض الدويل األمن جملس من قرار إستصدار. 
  :Darfur peace & Accountability Act دارفور سالم قانون )ب(

 الوعود وبعد السودان سالم قانون هتديدات وحتت الشامل السالم إتفاقية توقيع بعد
 مشكلة مبارشة برزت وبريطانية أمريكية برعاية اخلارجية السودان ديون بحل الكاذبة
 .دارفور

 خارجية مساعدات أي تقديم القانون ويربط ٢٠٠٦ عام يف دارفور سالم قانون صدر
  :لرشوطا من عدد بتوفر للسودان

أو فظـائع بأيـة تقـوم ال الصلة ذات واملليشيات السودانية املسلحة القوات بأن التأكيد 
  .اإلنسانية واإلغاثة اإلنسان حقوق مراقبي عمل تعيق

اإلبـادة مـزاعم حول للتحقيق األمن جملس هناكوَّ  التي الدولية التحقيق للجنة السامح 
 .دارفور يف والعمل بالدخول اجلامعية

تـدعمها التـي امليليـشيات سـالح ونزعـت حـترسَّ  قد السودان حكومة بأن كيدالتأ 
  .احلكومة

لدارفور اإلنسانية املساعدات بانسياب الكامل السامح. 
السودان يف العاملني واملراقبني املتحدة ممواأل األفريقي االحتاد مع التعاون.  
رتمِّ دُ  التي املحليات وبناء للنازحني اآلمنة الطوعية بالعودة السامح.  

 األمر بموجب صدرت التي العقوبات كل القانون شملها التي العقوبات تضمنت
 .فقط رئاسياً  أمراً  وليست قانون من جزءاً  أصبحت وبذلك O.E. No.13067 الرئايس

 

 )١٥(  

 & Sudan Accountabilityم ٢٠٠٧ لعـام اإلسـتثامر ونـزع املحاسـبة قـانون  )ج(

Divestment Act  
 غري الرشكات ملحارصة هتدف التي السودان من اإلستثامر نزع محلة تعزيزل القانون هدف
  :بـ وذلك السودان يف تعمل التي األمريكية
يف املـسامهة مـن رشكـة ألي السامح من “ اخلمسني ” األمريكية الواليات كل منع 

 مـن رشكـة ا أسـهم سـحب وكـذلك السودان يف تستثمر أمريكية غري رشكة أي
 .اإلجتامعية والرعاية كاملعاشات امراإلستث صناديق

جنبيـةأ رشكـة أي مع التعاقد األمريكية احلكومية واملؤسسات الوزارات عيل حيرم 
 .السودان يف إقتصادي أو إستثامر عمل لدهيا نَّ أ يثبت

 وزير توقيعها شهد التي الشامل السالم اتفاقية توقيع وعقب ٢٠٠٦ عام بريلإ يف
 E.O.No.13400 “رئايس” تنفيذياً  أمراً  بوش األمريكي الرئيس أصدر األمريكية اخلارجية

 املتحدة الواليات قوانني من) ٥٠ (رقم الدولية اإلقتصادية الطوارئ قانون عىل إستناداً  
   :بموجبه تمّ  حيث مريكيةاأل

دارفـور يف النزاع يف مساهم كشخص سمها حتديد يتم شخص كل مالكأ حجز تم 
 طتـورَّ  قد الشخص أنَّ  يزعم التي املسامهات أشكال فتوصي و حتديد كذلك تم و

 .فيها
دارفور سالم قانون األمريكي الكونغرس أجاز العام نفس يف:  Darfur peace 

& Accountability Act (DPAA) 
 نفس بموجب (No.13412 E.O)  أخر تنفيذياً  أمراً  أصدر ٢٠٠٦ من كتوبرأ ١٣ ويف
  :بموجبه أكد (DPAA) دارفور سالم نونلقا ودعامً  احليثيات ونفس القانون

 .السودان حكومة وممتلكات أموال وحجز العقوبات إستمرار)١(
 + دارفـور ” الـسودان منـاطق وبعض السودان جنوب حكومة العقوبات من يستثني)٢(

 .“ الثالث املناطق
 depository institutions or  :ثالــث طــرف طريــق عــن املاليــة املعــامالت)٣(

Sudanese depository not owned or controlled by Sudanese 
Government that is located in special Area , will be 
prohibited if it is routed through a depository institution 
located in the non-exempted area of the Sudan or one that is 

owned or controlled by the Government wherever located.  



 )١٦(  

 مـع يتعامـل أمريكـي مـواطن أي هبـا يقـوم التـي املعامالت كل العقوبات إىل أضاف)٤(
 .األنابيب وخطوط النفط يْ طاعَ قِ  ذلك يف بام السودان يف البرتوكياموية الصناعات

 السودان عيل العقوبات نطاق بتوسيع بوش األمريكي الرئيس قام ٢٠٠٧ عام مايو يف
 قوائم إىل سودانية رشكة ٣١ أضاف كام ظراحل لقوائم سودانية شخصيات أسامء بضم

  :رقم التنفيذية األوامر بموجب الصادرة العقوبات عليها قطبَّ تُ  والتي املحظورة الرشكات

O.E-13067 وO.ENo.-13412-  ,قوانني ينتهكون الذين عىل العقوبات زيادة فيه رقرَّ  كام 
 .السودان عيل قتصاديةاال املقاطعة

 وقد أرصدته وجتميد إقتصادياً  السودان ملقاطعة مةنظِّ املُ  ائحاللو صدرت ذلك وبموجب
 سنوات عرش إىل تصل السودان عىل العقوبات خمالفةعند  جنائية جزاءات العقوبات شملت
. لألفراد دوالر لفأ ٢٥٠و للمؤسسات دوالر لفأ ٥٠٠ إىل تصل مالية وعقوبات سجن
 ١١ إىل تصل حماكمة دون إدارياً  ضتفر إدارية وجزاءات مدنية عقوبات عيل أشتملت كام
 .الواحدة للمخالفة دوالر لفأ
  :للحصار السالبة اآلثار جتاوز عىل السودان ساعدت التي العوامل) ٥(
 مرحلة إىل تصل أن تستطع ومل للحصار السالبة اآلثار يتجاوز أن السودان إستطاع لقد   

  :يف نجملها عوامل عدة بسبب السوداين اإلقتصاد خنق يف خطرية
البنك قام عـىل سـاعدت التـي جـراءاتاإل من عدد باختاذ املركز ثـاراآل تفـاد 

  :جراءاتاإل هذه ومن االقتصادي احلصار عىل بةرتتِّ املُ 
 .البنكية للتحويالت داخلية مقاصة نشاءإ  :أوالً 
 Re-arranging اخلارجيـة املراسالت ونظم خارطة وتنظيم ترتيب عادةإ  :ثانياً 

the Banking Correspondence System 
 املركـزي البنك ينظمها داخلية تراتيب عرب اخلارجية املعامالت ترتيب عادةإ  :ثالثاً 

 .(BNB) ببنك ذلك تم ,  In-house arrangement خارجي بنك مع
قتــصاداال يف نوعيــة نقلــة أحــدث والــذي الــسوداين البــرتول وتــصدير إكتــشاف 

 .السودان يف مطرد ديإقتصا نمو حدوث إىل دَّ أ و السوداين
 ُّالبرتول إكتشاف عقب للسودان كبرية خارجية إستثامرات قتدف. 
التنميــة مــرشوعات خلــف العربيــة والــصناديق العربيــة الــدول وقــوف  ــربْ  الكُ

 .بالسودان
لعمــالت الــسودان إســتخدام املراســالت يف “اليــورو” للــدوالر بديلــة أخــر 

 .األصل األمريكية اتعدَّ للمُ  بالنسبة ثالث مصدر من والرشاء اخلارجية

 )١٧(  

وإتفاقيـة الـسودان رشق إتفـاق جانـب إىل نيفاشا يف الشامل السالم إتفاقية توقيع 
 جانـب إىل. دويل قبـول مـن اإلتفاقيـات هـذه أحدثتـه وما دارفور لسالم الدوحة
 .الثالث اإلتفاقيات صاحب الذي املايل الدعم

األمريكـي احلـصار أعبـاء يفختف يف بالقصرية ليست لفرتة اخلطوات هذه نجحت 
 التـي الكيفيـة سوتدرُ  تراقب كانت باملثل األمريكية احلكومة أن الإ. السودان عيل
 .عليه احلصار ةدَّ حِ  من ليقلِّ  نأ السودان هبا ستطاعا

  :دولية عقوبات تصبح بأن السودان عىل العقوبات لتعميق املتحدة الواليات حماوالت) ٦(
 عىل العقوبات فعالية حول الكونغرس مامأ األمريكية ةاخلارجي وزارة تقرير يف جاء
  :ييل ما السودان

 “It is the simple truth that sanctions are most effective when 
imposed multilaterally. The United States , has by the far , the 
broadest Sudan Sanctions in the World. A US sanction against 
Sudan are already quite extensive , multilateral sanctions offers 
the most powerful opportunity to increase the effectiveness of US 
sanctions at bringing about change in the regime behavior in 
Sudan. Multilateral co-operation with our allies could augment the 
pressure being exerted by the sanction against the GOS. 

 For example current UN Security Council and EU sanctions 
against Sudan include only a limited arms embargo and travel ban 
and asset freeze on four individuals. 

 The Central Bank of Sudan decision to convert its reserves to the 
Euro and other regional currencies increases the need for 
increased partnership with EU.  

 نأ بإعتبار  :األمريكية اخلزانة وزارة طريق عن املتحدة الواليات تستمر سوف وعليه
 داً هدِّ مُ  وتشكل السودان يف اإلنساين للوضع خطرياً  هتديداً  لتشكِّ  السودان حكومة فعالأ

  .اجلوار دول يف لإلستقرار
 اخلزانة دراسة تقوم بينام _ السودان ضد مةحمكَّ  اإلقتصادية العقوبات تستمر وعليه
  .الثالث واملناطق السودان جنوب عيل العقوبات هلذه السالبة اآلثار بمعاجلة واخلارجية
  :التالية القوانني إلنفاد الالزمة راءاتجاإل األمريكية اخلارجية وزارة ستتخذ وعليه

(1) Sudan Accountability & Divestment. 
(2) Darfur peace & Accountability Act. 
(3) TheTrade Sanction Reforms & Export Enhancement Act. Of 

2000. 



 )١٦(  
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(4) The-International-Emergency-Economic-Power-Act, E. O. 
13067 , E. O. 13400 & E.O.13412. 

  : املتحدة األمم طريق عن العقوبات تعميق) ٧(
 التي الثغرات وسد السودان عىل احلصار لتشديد جديدة خطوات تتخذ بدأت ثم ومن
  :التايل يف اخلطوات ومتثلت. عليه احلصار كرس من خالهلا من السودان أفلح

 الجمـ يف صـورته وتـشويه دوليـاً  الـسودان ملحارصة اخلارجية سياساهتا آلية إستخدام)١(
 .اإلنسان حقوق

والعبودية بالبرش اإلجتار. 
لشعوبه اجلامعية اإلبادة. 
األخر الديانات صحابأ إضطهاد. 

 ةمـستخدم الـسودان إلسـتهداف مطيـة ومنابرهـا املتحـدة األمم أجهزة من ختذتاو)٢(
 الفـرتة يف الـدويل األمـن جملـس أصـدر وقـد الشأن هذا يف األوريب اإلحتاد مع حتالفها

 .السودان من نالت التي القرارات من العديد ٢٠١٤ ايل ٢٠٠٤من
جمـال يف الـسودان ضـد املوجهـة اإلهتامـات لتهويـل األمـن جملس أستخدمت ثم 

 حتقيـق جلنـة بتكـوين قـراراً  صدرتوأ دارفور يف اجلامعية واإلبادة نساناإل حقوق
  .أرتكبت التي للفظائع دولية

 َّاحلملة هلذه ونتيجة دارفور يف امعيةاجل اإلبادة جمال يف السودان عىل احلملة دتصع 
 جنيـف يف االنـسان حقـوق جملس من السودان ضد القرارات من العديد صدرت
 .األمن وجملس

احلـصار تـشديد يف األطلنطـي وحلـف األوريب اإلحتـاد مـع رشاكتها أستخدمت 
 .دولياً  حصاراً  ليصبح اإلقتصادي

  :السودان حول األمن جملس أصدرها التي القرارات
 بموجبـه وتـم ٣٠/٧/٢٠٠٤ بتـاريخ Res1556 رقم القرار الدويل األمن جملس أصدر •

 يف بـام أفـراد أو حكومية غري مؤسسات ألي السودان يف األسلحة عيل فوري حظر فرض
 .الكربي دارفور واليات يف يتحركون الذين اجلنجويد ذلك

ـ ذيوالـ ٢٠٠٥ مـارس/ ٥ بتـاريخ ٢٠٠٥ لـسنة Res 1591 رقـم القـرار صدر •  عوسَّ
 املـسلحة اجلامعـات مـن أخـر أطـراف لتـشمل القـرار بموجـب املفروضـة العقوبات
 بتجميـد قـرار صـدور تـم الـذين األشـخاص هلـؤالء مراقبـة آليـة أنشأ كام. واجلنجويد
  AMLSالـ خرباء جلنة أنشأ وكام أرصدهتم

 )١٩(  

 , 1679 , 1672 , 1663 , 1665} ).٢٠٠٥(١٦٥١(  :القـرار صـدور ذلك عقبأ كام •

1713(2006)} {1779 (2007)} , {1841 (2008)} , {1891 (2009)} , {1945 

(2010)} , {1982 (2011)} , {2035 (2012)} , {2091(2013)} , {2038 

(2014)}. 
 سـلطات عوسَّ  الذي ٢٠٠٦ غسطسأ/ ١٣ بتاريخ مناأل جملس من ١٧٠٦ القرار صدر •

UNMIS  َّارفورد سالم إتفاقية اذإلنف التعبئة نلتتضم. 
 بموجبها صدر التي اجللسة حضور يف املشاركة رفض كام. ةبشدَّ  القرار السودان رفض
  :التايل النحو عيل أجيز والذي. القرار
القرار لصالح صوت ١٢. 
وروسيا قطر , الصني وتشمل التصويت عن إمتنعت أصوات ٣. 
القرار ضد صفر. 

 حشد عيل املتحدة والياتال وقدرة جانب من السودان عزلة مد يعكس ذلك وكان
 اجلنايات حمكمة إىل السودان ملف بإحالة دولياً  لتجريمه والسعي السودان ضد التحالف
 التحقيق جلنة عيل بناءً  ٢٠٠٥ لسنة) ١٥٩٣ (القرار األمن جملس أصدر وبالفعل. الدولية
 اإلنسان حلقوق الدويل للقانون جتاوزات هناك أنَّ  إىل خلصت والتي نتوِّ كُ  التي الدولية
 املتأزم الوضع بإحالة أمر املتحدة األمم ميثاق من السابع البند حتت سلطاته وبموجب وعليه

 :التايل النحو عىل القرار هذا أجيز وقد. الدولية اجلنائية املحكمة إىل ٢٠٠٢ عام منذ دارفور يف
القرار مع عضو ١١. 
القرار ضد عضو صفر. 
املتحـدة الواليـات , اجلزائـر , الـصني , ازيـلالرب هم التصويت عن اإمتنعو أعضاء ٤ 

 .األمريكية
 .الدوليني واألمن للسالم هتديداً  يشكل السودان يف الوضع أن مقدمته يف القرار نص−
 ألـزم انـه إذ  :الـسودان ضـد صـدرت التـي القـرارات أخطر هو القرار هذا كان لقد−

 والتعـاون إلسـتجابةبا دارفـور يف بالـرصاع املتعلقـة األطراف وكل السودان حكومة
 .ICCللـ العام املدعي مع الكامل

) ب) (١٣ (البنـد مـن الواردة السلطات فيها يستخدم التي األوىل املرة هي هذه كانت−
 .الدولية املحكمة لتأسيس روما قانون من
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 والتعـاون إلسـتجابةبا دارفـور يف بالـرصاع املتعلقـة األطراف وكل السودان حكومة
 .ICCللـ العام املدعي مع الكامل

) ب) (١٣ (البنـد مـن الواردة السلطات فيها يستخدم التي األوىل املرة هي هذه كانت−
 .الدولية املحكمة لتأسيس روما قانون من
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 أسـتخدمتها التـي واحليـل األسـاليب تعكـس القـرار هـذا هبـا صدر التي الطريقة نإ−
 عن هي إمتنعت حني يف. السودان ضد املعيب القرار هذا هبا ليصدر املتحدة الواليات
 .خريناآل ملحاكمة منها بإيعاز صدر الذي املحكمة قانون عىل توافق مل ألهنا التصويت

 اجلنائيـة املحكمـة يف عـضواً  لـيس هـو الـذي الـسودان عـىل طبـق املعيب القرار هذا−
 الواليات وقعتها التي الثنائية تفاقياتباال علامً  أخذ بأنه نفسه القرار أشار فيام.. الدولية
 أو أمريكـي مـواطن أي خيضع أن بموجبها متنع العامل يف دولة مائة من أكثر مع املتحدة

 يف مـشاريع إلنفـاذ املتحـدة الواليـات حكومة مع متعاقدين أفراد أو فرد أو رشكة أي
 , الدوليـة يـةاجلنائ املحكمة وأحكام قوانني بموجب للتحقيق اخلضوع من الدول هذه
 مـن أخري دول يف مشاريع إلنفاذ معها املتعاقدين ولكل وملواطنيها لنفسها أعطت أي
 .نفسه األوريب اإلحتاد يعارضها اإلتفاقيات وهذه. القرار هذا

 جملـس مـن قـضية إحالـة حالة يف فإنه الدولية املحكمة لتأسيس روما إتفاقية وحسب−
 أمـر وهـو واملحاكمـة للتحقيـق الالزمالعون  فريتو املتحدة األمم عيل يلزم فإنه األمن
 تتفـاد لكي املتحدة الواليات ولكن ... املتحدة لألمم العامة اجلمعية موافقة يتطلب
 أخـر مـصادر مـن التمويـل يـتم بأن الدولية املحكمة قانون عيل حتايلت املأزق هذا

 .ذلك يف الراغبة الدول بمسامهة وحددهتا
 القانونية وغري القانونية والوسائل الطرق بكل املتحدة الياتالو سعت كيف ندرك وهبذا
 التي العقوبات لتصبح. ضده دويل حتالف وإستصحاب صورته وتشويه السودان ملحارصة
 وزارة تقرير يف جاء كام وفعالية أثر ذات لتكون دولية عقوبات املتحده الواليات فرضتها
 .األمريكية اخلارجية

  :الدولية واملؤسسات االقتصادي الاملج يف العقوبات تعميق) ٨(
فـرض يف القـوي ذراعها املتحدة الواليات أستخدمت فقد قتصادياال املجال ويف 

 الـسودان يف تـستثمر التـي الرشكات كل وحماربة وإستهداف السودان عيل احلصار
 ىف العاملـة الـرشكات مـن عدد خلروج ذلك دأ و. االستثامر نزع قانون بموجب

  .البرتول جمال
تلتـزم مل التـي األوربيـة للبنوك الذراع يلّ  سياسة األمريكية السياسة أستخدمت كام 

 BNB BAREBA و اإلنجليزيني وباركليز لويدز بنك ذلك ومن. السودان بحصار
 .الفرنيس

بمنـع إقتـصادياً  الـسودان حمـارصة يف األوريب اإلحتـاد مع رشاكاهتا أستخدمت كام 
 التجاريـة للبنـوك اإليعـاز تـم ثـم للـدوالر يلـةبد تداول كعملة اليورو إستخدام

 )٢١(  

 إسـتخدام الـسودان مقـدور يف يعـد مل وبـذلك السودان مع التعاون بعدم األوربية
 .دويل تبادل أو إحتياطي عملةاليورو ك

  :الدولية التمويل مؤسسات ىف السودان حمارصة)  أ(
 + النقد صندوق” الدولية املؤسسات يف السودان بحصار األمريكية السياسات دتمتدَّ  ثم
 وامرأ بتعديل املؤسسات هذه من السودان طرد املتحدة الواليات حاولت وقد “الدويل البنك

 وقُصد التزاماهتا تسدد مل التي للدول العضوية من احلرمان نتتضمَّ  املؤسسات هلذه تأسيس
فِّ  السودان ولكن السودان بذلك  صالحاإل بربنامج التزم كام.التزاماته من جزء سداد ىف قوُ

الوحيدة الدولة املتحدة الواليات كانت كاملة العضوية حقوقه واستعاد.واهليكيل االقتصاد 
 .املعارضة

 مـن سـتفادةلإل حماولته يف السودان جتاه سالب موقف اختاذ يف املتحدة الواليات استمرت −
  .(HIPC) اهليبك مبادرة

  :اإلرهاب حماربة قوانني طريق عن العقوبات متديد) ب(
 الواليات قامت بنيويورك العاملية التجارة مركز عىل م٢٠٠١ سبتمرب ١١ هجامت بعق
  :مها جديدين قانونني بإبتداع املتحدة

−  (KYC) Know Your Customer 

− (AML ) Anti Money Laundry  

 تطبيق بعد القوانني هذه إجازة السوداين املركزي البنك فيها بام املركزية البنوك كل عىل و
 compliance وظيفة خلق تفرضه وبام العامل كل ىف املركزية البنوك بواسطة القانونني نهذي

officer القانونني هلذين املصاحبة اإلجراءات ملراقبة عاملية مرصفية أو مالية مؤسسة كل يف 
أيِّ  تفاد و الشفافية و املالية احلوكمة لتعزيز وكذلك إرهايب نشاط أيِّ  متويل عدم من للتأكد
 أن بل . األمريكية املتحدة الواليات بواسطة وأ دويل إما حظر عليها التي للدول متويل

 بالنسبة اخلاص القطاع حتى التمويل مغامرة يف الدخول تتفاد أصبحت العاملية املصارف
 والرشكات احلكومية واملؤسسات احلكومة عىل األساس يف احلظر نأ رغم املحظورة للدول
 . حلكومةا فيها تساهم التي

 حيـنام م٨/٢٠٠٩ العـام ىف األعـامل قطاع عىل كبرياً  أثراً  ترتك األمريكية العقوبات بدأت -
 والتي  واملؤسسات والرشكات األفراد حسابات إغالق املتحدة باململكة بنك باركليز أعلن
 املؤسـسات أو الـرشكات أو احلـسابات مـالكي مـن اليٍّ  بالـسودان إقامة سجلها ىف جيد

 Lloyds , NatWest, Standard Charter, HSBC لويـدز بنـك لـكذ عقـبوأ.
 .سودانياً  يكن مل نوإ السودان يف مقيم شخصأيِّ  وأ سوداينأيِّ  حسابات غلقتأ وكلها
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 مراقبـة و متابعـة OFAC املتحـدة بالواليـات األجنبيـة األصـوال مراقبـة مكتب بدأ ثم -
ـوُ  التـي بالـدول يتعلق فيام خاصة ةالعاملي الرئيسة البنوك لكل العاملية املعامالت  يف تعَ ضِ

 .“ الخ  ,سوريا , الشاملية كوريا,  إيران , السودان ” تشمل التي اإلرهاب قائمة
 نورد ييل وفيام الدول هذه مع يتعامل بنكأيِّ  عىل قاسية مالية عقوبات تطبيق توبدأ

 .م٢٠١٥−١٤ العام يف الرئيسية البنوك عىل قتبِّ طُ  التي العقوبات
 

No Name Of Bank Nationality 
The Fine in 

billion dolar 

1 NSBC British 1.9 

2 USB  Swiss 2.3 

3 J. P Morgan USA 0.9 

4 Standard charter British 0.7 

5 ING Dutch 0.6 

6 RBS Scotland 0.6 

7 Goldman Sacs USA 0.6 

8 Credit Swiss Swiss 0.5 

9 ABN Amro Dutch 0.6 

10 Barclays British 0.5 

11 BNP French 9.0 

18.2 

  :اآليت إىل املالية الغرامات تعدت قد العقوبات إن بل
 ىلإ نُعـرض واإل.أخر مرة التعامل اليتكرر بأن والسلوك السري بحسن ضامن خطاب)١(

 . Barclaysــل حدث كام ذلك من سوأأ ماهو
  BNP .ــل حدث كام كامل عام ملدة الدوالرية املقاصة من البنك إخراج)٢(
 .BNP حالة يف هو كام املعامالت هذه اورُ أجْ  الذين املوظفني فصل)٣(

 )٢٣(  

  :القائمة وتشتمل أخر بنوك عىل املحاكم يف إجراءات هنالك تزال وال)٤(
  Bank of China) أ(
 Royal Bank Of Scotland (RBS)) ب(
  Arab Bank) ت(
 Nat West Bank , France) ث(
 Credit Lyonnais and France) ج(

َ  عىل العقوبات هذه متأُستخدُ   عىل األخر املصارف خويفلت العاملية البنوك كربْ
 املصارف بني اهللع من حالة بالفعل خلقت وقد .“ خياف اجلمل خلّ  القراف دُق ” طريقة
 .OFACــال مكتب من مستثناة او خاصة كانت ولو حتى مؤسسةأيِّ  مع تتعامل التي

نح الذي اإلستثناء هو وضوحاً  احلاالت وأكثر  بنك ولكن احلظر من اخلرطوم لبنك مُ
 طائلة يف تقع نأ من خوفاً  معه التعامل تتحاشى خراأل البنوك نأل كثرياً  ديستف مل وماخلرط

 . اإلجراءات وبقية والتفتيش التحقيق
نح الذي لإلستثناء بالنسبة ماحدث ولعل  وتقانة املهنية واالمتحانات التعليم ملواد مُ

 الــ من اصدوره من بالرغم االستثناء تطبيق التي واجهت الصعوبات..(IT) املعلومات 

OFAC الغرامات سيف من واملهنية املالية املؤسسات كل صابتأ التي اهللع حالة يوضح 
 .والعقوبات
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 األوريب اإلحتاد صدرأ األوريب االحتاد عىل األمريكي للضغط ونتيجة ٢٠١٤ عام يف

Financial-Sanctions-Regulations-2014-  قانُ  لتطبيق ابةإستج ْ  KYC , AML وينَ
 عمالء عن وكثرية دقيقة تفاصيل واإلجراءات اللوائح نتتضمَّ  وقد .اإلرهاب ومتويل
 . البنوك

 خلق احلال واقع أن إال هلا احلريف باملعنى عقوبات التكون قد اإلجراءات هذه نأ ورغم
 ومتويلAML , KYC ــبال اإللتزام مراقبة ضباط ولد املصارف كل لد اهللع من حالة

 الراعية الدول قائمة يف دولة أيِّ  بأن انطباعاً  خلق لإلرهاب الراعية الدول وقائمة , اإلرهاب
ْ  نأ جيب لإلرهاب  هذه من والرشكات املؤسسات من األفراد وكذلك التمويل من مرَ حتُ
أيِّ  تفاد وأ Derisking وأ Avoid-Risk-عليه مايطلق خلقه االنطباع هذا ولعل الدول
 خاصة اإلرهاب ومتويل , AML , KYC ــال ونظم للوائح التجاوز وأ املخاطرة من درجة
 .املقاصة من واإلخراج املوظفني فصل شملت الكبرية والغرامات العقوبات وأن



 )٢٢(  

 مراقبـة و متابعـة OFAC املتحـدة بالواليـات األجنبيـة األصـوال مراقبـة مكتب بدأ ثم -
ـوُ  التـي بالـدول يتعلق فيام خاصة ةالعاملي الرئيسة البنوك لكل العاملية املعامالت  يف تعَ ضِ

 .“ الخ  ,سوريا , الشاملية كوريا,  إيران , السودان ” تشمل التي اإلرهاب قائمة
 نورد ييل وفيام الدول هذه مع يتعامل بنكأيِّ  عىل قاسية مالية عقوبات تطبيق توبدأ

 .م٢٠١٥−١٤ العام يف الرئيسية البنوك عىل قتبِّ طُ  التي العقوبات
 

No Name Of Bank Nationality 
The Fine in 

billion dolar 

1 NSBC British 1.9 

2 USB  Swiss 2.3 

3 J. P Morgan USA 0.9 

4 Standard charter British 0.7 

5 ING Dutch 0.6 

6 RBS Scotland 0.6 

7 Goldman Sacs USA 0.6 

8 Credit Swiss Swiss 0.5 

9 ABN Amro Dutch 0.6 

10 Barclays British 0.5 

11 BNP French 9.0 

18.2 

  :اآليت إىل املالية الغرامات تعدت قد العقوبات إن بل
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 )٢٣(  

  :القائمة وتشتمل أخر بنوك عىل املحاكم يف إجراءات هنالك تزال وال)٤(
  Bank of China) أ(
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  Arab Bank) ت(
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نح الذي اإلستثناء هو وضوحاً  احلاالت وأكثر  بنك ولكن احلظر من اخلرطوم لبنك مُ
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pbiìÔÈÛa@òîi‰ëþa@óÜÇ@æa…ìÛaZ@ 
 األوريب اإلحتاد صدرأ األوريب االحتاد عىل األمريكي للضغط ونتيجة ٢٠١٤ عام يف

Financial-Sanctions-Regulations-2014-  قانُ  لتطبيق ابةإستج ْ  KYC , AML وينَ
 عمالء عن وكثرية دقيقة تفاصيل واإلجراءات اللوائح نتتضمَّ  وقد .اإلرهاب ومتويل
 . البنوك

 خلق احلال واقع أن إال هلا احلريف باملعنى عقوبات التكون قد اإلجراءات هذه نأ ورغم
 ومتويلAML , KYC ــبال اإللتزام مراقبة ضباط ولد املصارف كل لد اهللع من حالة

 الراعية الدول قائمة يف دولة أيِّ  بأن انطباعاً  خلق لإلرهاب الراعية الدول وقائمة , اإلرهاب
ْ  نأ جيب لإلرهاب  هذه من والرشكات املؤسسات من األفراد وكذلك التمويل من مرَ حتُ
أيِّ  تفاد وأ Derisking وأ Avoid-Risk-عليه مايطلق خلقه االنطباع هذا ولعل الدول
 خاصة اإلرهاب ومتويل , AML , KYC ــال ونظم للوائح التجاوز وأ املخاطرة من درجة
 .املقاصة من واإلخراج املوظفني فصل شملت الكبرية والغرامات العقوبات وأن



 )٢٤(  

 واملصارف OFAC املقاطعة مكتب نبأ املصارف لد راسخة قناعة هنالك وأصبحت
 اإلتفاقية يف عليه فقتَّ مُ  هو مما وبأكثر دالتشدُّ  من بالكثري حاللوائ هذه تطبق مريكيةاألالعاملية و
 اجلهاز أو العاملية اجلهة وهى -Financial-Action-Task-Force (FATF) األصلية
 .اإلرهاب ومتويل األموال غسيل ملكافحة الدولية القوانني ومراقبة بتنفيذ املكلف العاملي

 معه عالقته األمريكي -J.P-Morgan قطع من السعودي الراجحي لبنك ماحدث ولعل −
 .ذلك يعكس األمريكية اإلدارة لضغوط نتيجة

أيِّ  عـىل وربيةاأل املصارف عىل األمريكية الضغوط تزايدت السودان جنوب إنفصال بعد −
ــل ـــا الئحــة األوريب حتــاداإل صــدرأ نأ بعــد خاصــة للــسودان متوي  Financial)  ل

Sanctions Regulation 2014)  , اللـوائح عقـب األوربيـة البنـوك اسـتجابة بعدو 
 الـسودان متويـل عن األوربية البنوك كل أحجمت , األوريب اإلحتاد فرضها التي فةاملُتعسِّ 
 .عاملاأل ولقطاع السودانية املصارف لكل صعباً  ذلك صبحأ وقد

Ýíë†m@pbiìÔÈÛa@Č†·ëbç…Z@ 
لـــ ا عىل لضغطا خالل من العربية املصارف عىل ذلك بعد الضغط حتول و

Compliance-Officers غري حظر هنالك أصبح وبذلك. السودان مع معاملة كل يف 
 الصينية البنوك حجامإ يف ومتثل. والعربية سيويةاآل البنوك من للسودان التمويل عىل علنمُ 

 الصينية البنوك رفض من اشتكت “ البحرية املوانئ هيئة ” .للسودان متويل أيِّ  عن والعربية
 .السودان من تحاويلل

 يعكس ٢٠١٥ لسنة السودان يف االستثامر عن اخلارجية وزارة تقرير يف ماجاء ولعل
 :ذلك

“ Financial Transactions With Sudan are difficult to execute, 
even for legal and permitted activities .since mid 2014, 
correspondent banks have closed accounts of clients in Sudan and 
have in many cases refused to conduct financial transactions if 
Sudanese individuals, businesses, or institutions were, involved 
including ones with licenses issued by the Treasury Department’s 
Office of Foreign Asset Control (OFAC). Banks and financial 
institutions abroad have declined to do business with clients who 
have any connection to Sudan ”.  

 مؤسسات عن كاملة عزلة حالة يف هناأ السودانية البنوك عن ليقول التقرير نفس ويمىض
  :الدولية التمويل

 )٢٥(  

 “ Sudan’s banking industry is largely cut off from international 
system due to US and international sanctions .American European 
and Gulf Arab banks have in the last years severed relationships 
with Sudanese banks for compliance purposes ”.  

 يف ةمجَّ  صعوبات يواجهون الذين باخلارج نييالسودان وعىل عاملاأل داءأ عىل ذلك رثَّ أ وقد
 .العادية املرصفية القنوات عرب فيها هم التي قطاراأل من حتويلأيِّ 

 أصبح وبذلك السودان مع ةماليَّ  عاملأأيِّ  داءأ يف الراغبة لبنوكا عدد صتقلَّ  لذلك نتيجة
 مع مالية تعامالتأيِّ  جراءإ يف ةمجَّ  صعوبات يواجهون السودانيون اروالتجَّ  عاملاأل رجال
 مما. السودانيني األعامل رجال لكل جداً  عالية للسودان التمويل تكاليف وأصبحت اخلارج

 ومن واملخاطر التمويل تكلفة من ورفع اخلارج يف السودان لسلع التنافسية القدرة ضعفأ
  :للسودان اخلارجي التمويل تكاليف يف االرتفاع نامذج

 .العام لربع% ٢.٥ اىل % ٠.٢ - ٠.١ من االعتامد تعزيز تكلفة ارتفعت)١(
 جتـاوز عدم من للتأكد فقط 2% (Compliance-Charge) فرضت البنوك بعض)٢(

 . االمريكي األوريب احلظر
  .نييالسودان حسابات عىل شهرياً  رسوم تفرض البنوك من كثري)٣(
 . داخيل اعتامد خطاب فتح تكلفة ارتفاع)٤(

ر مايعكس هذا ولعل  جلأت نأ بعد خاصة بصفة خريةاأل السنوات يف األعامل رجال تضجُ
 التي املضايقات وكذلك باخلارج نييالسودان حسابات إلغالق األوربية البنوك من كثري

 اخلليجية و العربية البنوك يف حسابات لدهيم الذين عاملاأل رجال من ريكث وجدها
 .سيويةواآل

 من نص وهذا السودان مع التعامل لعدم النص هذا نفس تورد البنوك من وكثري
  ”NatWest"بنك

“ As result of our most recent review We have decided that the 
risk of breaching UN/EU/US sanctions in relation to specific 
countries is too high .As such , NatWest bank will no longer be in a 
position to offer banking services to customers resident in 
Sudan ”. 

 للبقاء كثرية ضغوط السودان يف املوجودين واملستثمرين املؤسسات بعض تواجه كذلك
 . السودان يف اإلستثامر أو
) الدوليـة باملنظمـة خـاص بنـك وهو املتحدة مماأل ائتامن صندوقUNFCU (الـــ أغلق -

 باجلنيـه مرتبـاهتم ليتعاطو. بالسودان العاملني املتحدة األمم ملوظفي الدوالرية احلسابات



 )٢٤(  
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“ As result of our most recent review We have decided that the 
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countries is too high .As such , NatWest bank will no longer be in a 
position to offer banking services to customers resident in 
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 للبقاء كثرية ضغوط السودان يف املوجودين واملستثمرين املؤسسات بعض تواجه كذلك
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) الدوليـة باملنظمـة خـاص بنـك وهو املتحدة مماأل ائتامن صندوقUNFCU (الـــ أغلق -
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 )٢٦(  

 قـد OFAC ـــال مكتب نأ رغم. اخلرطوم بنك عرب للدوالر الرسمي وبالسعر السوداين
 .العقوبات عليها ينطبق ال املتحدة األمم مرتبات بأن هلم كتب

 معـه تتعامل الذي البنك بواسطة غالقهاإ تم بواشنطن السودانية السفارة حسابات أن بل  −
 شـئ أيِّ  فعـل عن األمريكية اخلاجية وزارة وعجزت. املقاطعة إلجراءات تنفيذاً  السفارة
 الدويل واشنطن بمطار نقداً  و ناً عي النقود هذه حيمل الذي الشخص ةقابلم سو للسفارة
 .بنكأيِّ  مع بالتعامل للسفارة سمحيُ  وال هبا بالدخول له ويسمح

 من اخلروج عىل اُجربت والتي الصينية ZTE رشكة بخصوص كان جراءاتاإل خرآ ولعل  −
 هنـاوأل الـسودان يف استثامراهتا حجم ضخامة من وبالرغم OFAC ــال بواسطة السودان
 .أمريكية بطاقة تستخدم

‰bqa@pbiìÔÈÛa@òí…b–nÓüa@þaòîØíŠß@óÜÇ@æa…ìÛaZ@ 
 األمم مؤسسات عرب دهامتدُّ  بعد خاصة.األمريكية اإلقتصادية العقوبات أثرت لقد
 نظمةلأل العاملية الضوابط منظومة من جزءاً  صبحتأ نأ وبعد األوريب اإلحتاد وعرب املتحدة
 صبحتأ وبذلك BASIL-(1)(2)(3) مثل مثلها AML و KYC ــال طريق عن املرصفية

 ماجعل وهذا السودانية واملصارف السوداين املركزي البنك فيها بام العاملية البنوك لكل مةزِ لْ مُ 
 .العاملي املرصيف النظام عن ومعزوالً  حمارصاً  السوداين البنكي النظام

  :عىل احلصار هذا أثر اجلزء هذا يف وسنتناول
  .يلِّ الكُ  االقتصاد   :أوالً 
 .املختلفة االقتصادية القطاعات   :ثانياً 
  .ةاخلارجيَّ  السودان مديونية    :ثالثاً 

  :وفيام ييل التفصيل لتلك اآلثار
cüëZ@@Šqþa@óÜÇ@…b–nÓ⁄a@ïÜØÛaZ@ 

 ىلإ احلصار لتحوَّ  نبأ اقتصادياً  السودان حمارصة يف مريكيةاأل املتحدة الواليات فلحتأ
 اربةحمُ  نظم تعميم طريق وعن , األوريب حتادواإل املتحدة مماأل طريق عن دويل حصار

... العاملية البنوك عىل فرضتها التي القاسية العقوبات طريق وعن موالاأل وغسيل رهاباإل
 عن ةكليَّ  شبه بصفة السوداين يفاملرص النظام عزل وتم دولية العقوبات صبحتأ وبذلك
  الصينية , العربية , األوربية ,االمريكية بنوكال ” ذلك وشمل. العاملي املرصيف النظام

د ومل “ واآلسيوية  الذي الشئ .كبرية بمخاطر الإ السودان متويل العاملية البنوك بمقدور يعُ
 .السودان متويل عن حتجم البنوك معظم جعل

 )٢٧(  

 التي لألسس جحفاملُ  للتطبيق نتيجة السودان متويل من العاملية املصارف ختويف
-Financial (FATF) .رهاباإل ومتويل موالاأل غسيل ملكافحة الدولية مةاملنظ وضعتها

Action-Task-Force الئحة مستخدمة AML والئحة KYC عن حتجم البنوك جعل مما 
 عىل السودان قدرة تقليص وبالتاىل السودان ىف العام او اخلاص القطاع بتمويل املغامرة جمرد

 . اخلارجية االستدانة
رم  −  صـندوق , الـدويل البنـك , الدولية التمويل منظامت يف كعضو حقوقه من السودان حُ

 .املـصارف مـن وغريهـا األفريقي البنك , والتعمري لإلنشاء األوريب البنك , الدويل النقد
 .دوالر مليار ٥٠ بحواىل السودان منه مرِ حُ  الذي يرسَّ املُ  التمويل يف املبالغ مجلة وتصل

َ جْ أُ  التي شفرون من بدءاً  السودان يف تستثمر تيال الرشكات رهابوإ هتديد -  تـرك عىل تربِ
 حربـاً  واجهـت التي الكندية تلسامن و -State-Petroleum لرشكة حدث كام السودان
 مـن جتنيها كانت التي الكبرية رباحاأل من بالرغم السودان من اخلروج عىل أجربهتا شعواء

 . السويدية الندين خرجت كام البرتول قطاع ىف االستثامر
 خرجـت كـام .األمريكـي -City-Bank بنـك وخـروج ملانيـةاأل سينمس رشكة خروج -

 ZTE رشكـة خرهـاوآ.. الفرنسية Shell , -Mob-oil , - .Total : مثل خرأ رشكات
 . ليبيا ىلإ مؤسستها وحتويل الصينية

 لتعطيـل أدَّت مريكيةأ تقانة استخدام نتيجة بيضاأل النيل سكر مرشوع تنفيذ له ضماتعرَّ   −
 . نتاجهإ
ـ والتـي رةاملتطـوِّ  التقانـة مـن ستفادةاإل من السودان درةقُ  عدم −  يف أسـايس بـشكلٍ  زترتكَّ

 .وربيةاأل واملجموعة املتحدة الواليات
رمنا −  األقـل للـدول الديون وإعفاء السودان عىل اهليبك مبادرة تطبيق من اإلستفادة من حُ

 مليـار ٤٥ ىلإ لتصل اخلارجية ديوننا تصاعدت أنْ  ذلك نتاج وكان .بالديون واملثقلة نمواً 
 مـن الـسودان حيـرم الـذي الـشئ. الـسداد لعدم وإجراءات فوائد نصفها من كثرأ دوالر
 .لإلستدانة العاملية املال سواقأ دخول
 البرتول خروج بعد خاصة للسودان جنبيةاأل موالاأل رؤوس قاتتدفُّ  انخفضت وبذلك

د ملو السودان جنوب من  من حتى ” ةميرسَّ  خارجية قروض يستقطب نأ السودان بمقدور يعُ
 الكبري احلجم ظل وىف .عاملياً  سعارهأ ىتدنِّ  مع الدولة موازنة من البرتول خروج بعد “ الصني
 . اخلارجي للدين

 تكلفـة ارتفـاع نتيجـة الـصادرات خاصـة السودانية للمنتجات التنافسية درةالقُ  ضعافإ  −
 التطـوير عـىل القـدرة وعـدم التمويـل تكـاليف ارتفـاع عـن النامجـة لسودانا يف نتاجاإل



 )٢٦(  

 قـد OFAC ـــال مكتب نأ رغم. اخلرطوم بنك عرب للدوالر الرسمي وبالسعر السوداين
 .العقوبات عليها ينطبق ال املتحدة األمم مرتبات بأن هلم كتب
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 شـئ أيِّ  فعـل عن األمريكية اخلاجية وزارة وعجزت. املقاطعة إلجراءات تنفيذاً  السفارة
 الدويل واشنطن بمطار نقداً  و ناً عي النقود هذه حيمل الذي الشخص ةقابلم سو للسفارة
 .بنكأيِّ  مع بالتعامل للسفارة سمحيُ  وال هبا بالدخول له ويسمح
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 .أمريكية بطاقة تستخدم
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 األمم مؤسسات عرب دهامتدُّ  بعد خاصة.األمريكية اإلقتصادية العقوبات أثرت لقد
 نظمةلأل العاملية الضوابط منظومة من جزءاً  صبحتأ نأ وبعد األوريب اإلحتاد وعرب املتحدة
 صبحتأ وبذلك BASIL-(1)(2)(3) مثل مثلها AML و KYC ــال طريق عن املرصفية

 ماجعل وهذا السودانية واملصارف السوداين املركزي البنك فيها بام العاملية البنوك لكل مةزِ لْ مُ 
 .العاملي املرصيف النظام عن ومعزوالً  حمارصاً  السوداين البنكي النظام

  :عىل احلصار هذا أثر اجلزء هذا يف وسنتناول
  .يلِّ الكُ  االقتصاد   :أوالً 
 .املختلفة االقتصادية القطاعات   :ثانياً 
  .ةاخلارجيَّ  السودان مديونية    :ثالثاً 

  :وفيام ييل التفصيل لتلك اآلثار
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ـ نأ يمكـن كـان التي االستثامرات وضعف احلديثة التقنيات واستخدام والتحديث  قحتقّ
 الـسكر , النـسيج , الزيتيـة احلبـوب , القطـن ” نتاجيـةواإل نتاجاإل يف املطلوب االرتقاء

 .“إلخ..
 .هلا مستو قلأ ىلإ السودانية ملةالعُ  قيمة وتدينِّ  مالتضخُّ  يف الكبري االرتفاع  −
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   :النقل قطاع   )أ(

 النقل  :القطاع ناتمكوِّ  كل ذلك وشمل كبرية بصورة النقل قطاع عىل العقوبات رتأثَّ 
البحرية واملوانئ احلديدية ككالس عرب والنقل , ياجلو النقل , البحري النقل , الرب. 
َ  احلديدية السكك واجهت وقد ربْ  الساحبة القاطرات عىل عتامدهاال نتيجة املشكالت كُ

 السكك اضطر مما. لذلك نتيجة فتوتوقَّ  غيار قطع هلا فرتتوَّ  مل التي ملانيةواأل مريكيةاأل
 وتكلفة قلأ بتقنية.ةالساحب القاطرات دخالإل والصني فريقياإ جنوب ىلإ للجوء احلديدية
 .عىلأ متويل

التحدِّ  نفس السودانية اجلوية اخلطوط رشكة واجهت خصخصتها متت نأ بعد حتى 
 طـائرات أيِّ  اسـتجالب عـىل ةرَ املـستثمِ  الـرشكة عجـزت فيها عارف رشكة دخالوإ
 .الرشكة سطولأل

عـدمل اجلـرسية الكرينـات تـشغيل يف مصاعب البحرية املوانئ رشكة واجهت وباملثل 
 لعـدم. كـاملني عـامني ملدة معطلة اجلرسية الكرينات حدإ وظلت. الغيار قطع رتوفُّ 
 الـرشكات مـع حتـى التعامـل يف صـعوبات واجهـت اهليئة أن بل... الغيار قطع توفر

 .السودان من القادمة للتحويالت الصينية املصارف لرفض نتيجة الصينية
  :الزراعي القطاع )ب(

 بأن علامً  . IDA عرب املجاين شبه التمويل لتوقف نتيجة كبرية بصورة يالزراع القطاع تأثر
 حنَ مِ  شكل يف تأيت التي IDA حتويالت من تستفيد والعامل فريقياإ يف دولة أول كان السودان
 للتنمية كانت كلها , سنوات عرش سامح بفرتة سنة ربعنيأل متتد ةميرسَّ  وقروض
 والريفية الزراعية للتنمية “ أملانيا , السويد , الدنامرك ” ربيةواأل حنَ املِ  توقفت كام...الزراعية
 التمويل عىل تعتمد الزراعة جعل مما. الزراعي للبنك امليرسَّ  التمويل قروض وكذلك
 يف كبرية صعوبات وواجهنا لصادراتنا التنافسية القدرة ضعفأ مما العالية التكلفة ذو التجاري
ي مشارع يف التوسيع  يف حقيقي حتريك حداثإ عن عجزنا نناأ كام القنوات هريتط ويف الرَ
  .املطري التقليدي الزراعي القطاع

 )٢٩(  

  :الصناعي القطاع )ج(
 لعدم نتيجة.والسكر النسيج مثل) (Agro-industryالــ  خاصة الصناعى القطاع تأثر
 .اخلارجي الدعم توقف بسبب. املنخفضة التكلفة ذو رساملي الرأساميل التمويل توفر

  :االجتامعي القطاع )د(
 عالية السودان يف الفقر التعدّ مُ  ظلت نهأ ذإ االجتامعي القطاع عىل بليغاً  املقاطعة أثر كان
 قروض و منح شكل يف اخلارجي الدعم النخفاض نتيجة. لفيةاأل أهداف حتقيق عن وعجزنا

 .دين األخريين كام ازدادت اهلجرة من الريف إىل احلرض بصورة كبرية خالل العق.تكلفة بال
 صبحأ السودان عىل وربيةاأل واملجموعة املتحدة الواليات تقودها التي للحملة ونتيجة
 يف االقتصادي النمو لضعف ونتيجة  (Donor-Orphan-country) ــال −السودان
 فوق البطالة التعدَّ مُ  ارتفعت كام واحلرض الريف يف الفقر حاالت تزايدت خريةاأل الفرتة

 .نيجياخلر وسط% ٤٦الــ  وصلت وبينام السودان للك %٢٠الــ 
 حمو عن بعيداً  السودان يزال فال التعليم جمال يف بُذلت التي الكبرية اجلهود من وبالرغم

 مليون ٢.٤ لدينا نَّ أ ذْ إ املدارس يف) ١٣− ٦ (العمرية السن طفالاأل دخالإ وعن يلِّ الكُ  ميةاأل
 . التعليمي النظام خارج طفل

 الريف يف خاصة التعليم مستو ىتدنَّ  فقد الكيفي اجلانب يف ماأ , الكمي انباجل يف هذا
 .بمستواه واالرتقاء لتقييمه الالزمة املوارد توفُّر عدم نتيجة
 طفالاأل لكل التطعيم تعميم يف كبرية حتديات يواجه اليزال فالسودان , الصحة جمال ويف

 النسبة تُشكل وكام املستوطنة مراضواأل نوالدر املالريا دحر عن وعجزنا الواليات كل يف
 ظل يف للسودان كبرياً  حتدياً  التغذية سوء جانب ىلإ عضَّ الرُ  طفالواأل مهاتاأل لوفيات العالية
 .اخلارجي العون انحسار
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 قدرته وعىل سوداينال االقتصاد داءأ عىل كبرية سالبة اَثاراً  اخلارجية الديون متراكُ  لشكّ 
 مع االتفاق من دالبُ  وكان. االنفصال بعد خاصة. كبرية خارجية استثامرات استقطاب عىل

 . اخلارجية الديون هذه معاجلة كيفية عىل السودان جنوب
 نأ بعد السودان ديون معاجلة ملتابعة عليا جلنة تكوين تمّ  السودان جنوب انفصال عقب
 الدين كل السودان يتحمل نأ عىل السودان جنوب دولة مع السودان حكومة اتفقت

 عاجلةملُ  السودان حكومة مع جنب ىلإ جنباً السودان  جنوب حكومة تعمل نأ عىل اخلارجي
 معاجلة املانحة الدول فيه يناشد دموحَّ  خطاب عىل الرئيسان عوقَّ  وقد اخلارجية الديون
 .منه وبدعم اإلفريقي حتاداإل طارإ يف كالتحرُّ  هذا ئوجي. الديون



 )٢٨(  
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 .“إلخ..
 .هلا مستو قلأ ىلإ السودانية ملةالعُ  قيمة وتدينِّ  مالتضخُّ  يف الكبري االرتفاع  −
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   :النقل قطاع   )أ(

 النقل  :القطاع ناتمكوِّ  كل ذلك وشمل كبرية بصورة النقل قطاع عىل العقوبات رتأثَّ 
البحرية واملوانئ احلديدية ككالس عرب والنقل , ياجلو النقل , البحري النقل , الرب. 
َ  احلديدية السكك واجهت وقد ربْ  الساحبة القاطرات عىل عتامدهاال نتيجة املشكالت كُ

 السكك اضطر مما. لذلك نتيجة فتوتوقَّ  غيار قطع هلا فرتتوَّ  مل التي ملانيةواأل مريكيةاأل
 وتكلفة قلأ بتقنية.ةالساحب القاطرات دخالإل والصني فريقياإ جنوب ىلإ للجوء احلديدية
 .عىلأ متويل

التحدِّ  نفس السودانية اجلوية اخلطوط رشكة واجهت خصخصتها متت نأ بعد حتى 
 طـائرات أيِّ  اسـتجالب عـىل ةرَ املـستثمِ  الـرشكة عجـزت فيها عارف رشكة دخالوإ
 .الرشكة سطولأل

عـدمل اجلـرسية الكرينـات تـشغيل يف مصاعب البحرية املوانئ رشكة واجهت وباملثل 
 لعـدم. كـاملني عـامني ملدة معطلة اجلرسية الكرينات حدإ وظلت. الغيار قطع رتوفُّ 
 الـرشكات مـع حتـى التعامـل يف صـعوبات واجهـت اهليئة أن بل... الغيار قطع توفر

 .السودان من القادمة للتحويالت الصينية املصارف لرفض نتيجة الصينية
  :الزراعي القطاع )ب(

 بأن علامً  . IDA عرب املجاين شبه التمويل لتوقف نتيجة كبرية بصورة يالزراع القطاع تأثر
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  .املطري التقليدي الزراعي القطاع

 )٢٩(  

  :الصناعي القطاع )ج(
 لعدم نتيجة.والسكر النسيج مثل) (Agro-industryالــ  خاصة الصناعى القطاع تأثر
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  :االجتامعي القطاع )د(
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 قدرته وعىل سوداينال االقتصاد داءأ عىل كبرية سالبة اَثاراً  اخلارجية الديون متراكُ  لشكّ 
 مع االتفاق من دالبُ  وكان. االنفصال بعد خاصة. كبرية خارجية استثامرات استقطاب عىل

 . اخلارجية الديون هذه معاجلة كيفية عىل السودان جنوب
 نأ بعد السودان ديون معاجلة ملتابعة عليا جلنة تكوين تمّ  السودان جنوب انفصال عقب
 الدين كل السودان يتحمل نأ عىل السودان جنوب دولة مع السودان حكومة اتفقت

 عاجلةملُ  السودان حكومة مع جنب ىلإ جنباً السودان  جنوب حكومة تعمل نأ عىل اخلارجي
 معاجلة املانحة الدول فيه يناشد دموحَّ  خطاب عىل الرئيسان عوقَّ  وقد اخلارجية الديون
 .منه وبدعم اإلفريقي حتاداإل طارإ يف كالتحرُّ  هذا ئوجي. الديون



 )٣٠(  

 االنفصال مابعد ترتيبات يف اإلفريقي حتاداإل مع مستمرة بصفة تتابع تظلَّ  اللجنة هذه
 معاجلة قضية املانحني مع الدويل والبنك الدويل النقد لصندوق السنوية االجتامعات ومع
 . السودان ديون
 .مكاهنا تبارح تزال ال القضية نأ الإ عوامأ ربعةأ من كثرأل بُذلت التي الكبرية اجلهود رغم −
 حتـاداإل لتحريك اللجنة مع بتنسيق اخلارجية وزارة جانب من كحترُّ  بدأ خريةاأل الفرتة يف −

 . اخلارجية السودان ديون معاجلة نحو جيابياً إ األوريب

ò•ý¨a@ëpbî•ìmòÓ‰ìÛa@Z@ 
 تالعقوبـا تـاريخ يف األوسـع عتـربتُ  الـسودان عـيل األمريكيـة اإلقتصادية العقوبات)١(

 هـذه فعاليـة ولزيـادة. خارجية دولة أي عيل املتحدة الواليات تفرضها التي اخلارجية
 وجملس األوريب اإلحتاد طريق عن تدويلها عيل املتحدة الواليات عملت فقد العقوبات

 .الدويل األمن
 النمـو مـن اقتـصاده وحرمـت كبـرياً  ثرياً تـأ الـسودان عىل مريكيةاأل العقوبات رتأثَّ )٢(

 والتبـاين الفقر اربوحت الشاملة النهضة ققحتُ  التي نامئيةاإل الطفرة حتقيق ومن ستداماملُ 
 .مناطقه و والياته خمتلف بني التنمية مستوياتيف 

  :املصادر اآلتية  إىل العقوبات أستندت)٣(
م , والتـي حتـرم ١٩٩٣وضع السودان يف قائمة الدول الراعيـة لإلرهـاب يف عـام −

 .ريكيالسودان من أي عون أو قرض أم
 بموجـب صادرة Executive-Orders رئاسية وامرأ بموجب صادرة عقوبات−

 International-Emergency-Economic-Power Act (50) of قانون

USA Code. 
 بالسودان ةخاصَّ  ترشيعات بموجب صادرة عقوبات−

− The Trade Sanction Reforms & Export Enhancement Act of 2000. 
− Sudan Peace Act of 2004. 
− Darfur Peace & Accountability Act of 2006. 
− Sudan Accountability & Divestment Act of 2007. 

 العقوبات كل اخلاصة القوانني بموجب السودان ضد الصادرة العقوبات نتتضمَّ    
 يعد مل وبذلك O.E13400 و O.E13067 السابقة الرئاسية القرارات يف الواردة

 هي أصبحت بالسودان ةاخلاصَّ  فالقوانني. أخر مرة رئايس بأمر إلغاؤها باإلمكان
 O.E  وليس للعقوبات احلاكمة الترشيعات

 )٣١(  

 اخلاصـة القـوانني وكـذلك الرئاسـية األوامـر بموجبهـا صـدرت التـي احليثيات أن )٤(
 وسياسـتها املتحـدة للواليـات القـومي لألمن هتديداً  ليشكِّ  السودان أنَّ  إىل ستندتا

  :من به يقوم بام جيةاخلار
 .الدويل اإلرهاب دعم−
 .له املجاروة الدول وإستقرار ألمن هتديد−
 .اإلنسان حقوق يف ترتكب التي والفظائع التجاوزات−
 .بالبرش اإلجتار−

 خارجيـة بعوامـل اإلقتـصادية للعقوبـات الـسالبة اآلثار يتجاوز أن السودان استطاع)٥(
 عـن دوليـة لتـصبح العقوبـات توسع نأ يف أفلحت أمريكا أن غري داخلية وسياسات

 ومـن احليثيـات هذه لنفس إستناداً  األوريب اإلحتاد مع وبالتحالف األمن جملس طريق
 .السابق يف عليه كان مما بأكثر السودان عىل اخلناق تضييق ثم

 جملـس يف ال موقفـه لتأييـد والـديبلومايس السيايس السند حيشد أن السودان يستطع مل)٦(
 األوريب اإلحتـاد جمموعـة يف كبرياً  إخرتاقاً  حيدث أن أو اإلنسان قوقح جملس أو األمن
ن يف العالقات مع اإلحتاد األوريب , .اآلن حتى  إال يف السنتني األخريتني حيث بدأ حتسّ

ن موقف روسيا والصني الداعم للسودان بـصورة  ونسبياً مع الواليات املتحدة , وحتسّ
 .أكرب

 املتحـدة الواليـات مـع اخلارجيـة الـسودان القـاتع حتسني عن حديث أي فإن عليه)٧(
 يف اإلسـتقرار حتقيـق يف عمليـة خطـوات إختاذ إىل يستند ان جيب األوربية واملجموعة

. وأبيـي األزرق النيـل , كردفـان جنـوب , دارفـور مـن بكـل اإلستقرار عدم مناطق
ـ واحلريات اإلنسان حقوق جمال يف حقيقي متقدُّ  إحداثو ـ الـسياسية ةالعامَّ  ةواخلاصَّ

 للعدالة اإلنسان وحقوق للقانون جتاوزات اإرتكبو الذين كل وتقديم الصحافة ةوحريَّ 
 .تامة بشفافية

إن القرار الذي صدر من الواليات املتحدة بالرفع اجلزئي للحظر االقتصادي الـصادر )٨(
هو حظر جزئي ومرشوط ألنه أبقى اسم السودان يف قائمـة الـدول بموجب القرارين 

كام أنه مل يمـس العقوبـات الـصادرة بموجـب ثـالث قـوانني مـن . ة لإلرهابالراعي
 .الكونغرس تفرض عقوبات عىل السودان

 الراعيـة الـدول قائمـة يف الـسودان وضـع يف املـستمر املتحدة الواليات موقف أنَّ  كام)٩(
 للسودان املتحدة الواليات وإهتامات حتفظات وتناول بعمق تدارسه يستحق لإلرهاب

 , حتى تكون هنالك وعقالنية موضوعية بصورة عليها والرد بجدية.. رهاباإل بدعم
 .خطوات عملية إلزالة اسم السودان من هذه القائمة



 )٣٠(  
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 )٣٢(  

 املطلوبة اخلطوات تتابع امللفات هبذه متسك دةموحَّ  مركزية جهة هنالك تكون أن البد) ١٠(
حـددة هبـذه خاصة الرشوط التي جاءت مصاحبة لقرار رفع احلظـر واملـدة الزمنيّـة امل

 .Benchmark أو  Milestones.للطريق معامل عملومسك امللفات و. اإللتزامات
 للوصـول طريق خارطة عمل ثم ومن هبا املعنية األطراف كل قبل من هبا اإللتزام يتم 

 ومعــامل حمــددة بمواقيــت اإلقتــصادي احلــصار ورفــع العالقــات لتحــسني إتفــاق إىل
 .حمددة وإلتزامات

 أرشنـا التـي الـسياسية القـضايا خماطبة طريق عن يتمالكُيل  احلصار رفع إىل السبيل نإ) ١١(
مة فعالة بصورة وخماطبتها إليها  يف التحـرك مـن يمكـن إجيايب تطور حيدث حتى وحمكَ

 . التي تقف عائقاً أساسياً يف سبيل تنمية وتطوير السودان.اخلارجية الديون معاجلة
 من فالبد اخلارجية ديون السودان ملعاجلة جيةاسرتاتي وضع من فرغ قد السودان نَّ أ بام) ١٢(

 الدوليـة التمويل مؤسسات دعم عىل للحصول صعدةاأل خمتلف عىل السيايس كالتحرُّ 
 ملعاجلـة طريـق خارطـة لوضـع “ اإلفريقـي  البنـك+النقد صندوق+الدويل  البنك ”

) ١٤ (تجتـاوز لفـرتة االقتـصاد دارةإل زاملميّـ داءاأل عـىل معتمدين.اخلارجية الديون
 .عاماً 

التحرك املشرتك مع دولة جنوب السودان يف إطار االحتـاد اإلفريقـي ملواصـلة جهـود ) ١٣(
 .معاجلة ديون السودان اخلارجيّة

 قيـادة ةدولـ حدإ لتبنِّي االوريب االحتاد مع العالقة يف النسبي االنفتاح من االستفادة) ١٤(
 .باريس نادي خياطب الذي الفريق

 ديـون ملعاجلة جرس متويل لعمل العربية املجموعة وأ بيةوراأل املجموعة حث حماولة) ١٥(
 فرصـة للـسودان ليتـيح (IBRD+IMF) الدوليـة التمويـل مؤسـسات لد السودان
  IMF Right Accumulation Program (RAP) الـــ برنامج من االستفادة

 Multilateral (MDACTF) واستحداث لتكوين الصديقة الدول مع السعي

Donors Arrear Clearance Trust Fund  , فغانستانأ , لليربيا بالنسبة حدث كام , 
  .وميانامر
 العقوبات عىل ترتبت التى القضايا هذه كل ملعاجلة األخرية اإلجراءات ستؤد هل

 .E.O فيـذينالت االمـر بموجـب الـصادرة العقوبـات الغاء قرار بأن التأكيد من البد : أوالً 

 العـدة تُعد ان ينبغى مواتية وفرصه كبرية اجيابية اتخطو هى)E.O. 13412 و) 13067
 .منها لالستفادة

 )٣٣(  

 املـصارف فيهـا توقفـت التـى املرحلـة هـى االقتصادية العقوبات مراحل أقسى كانت : ثانياً 
 .Over Compliance وال للتخوف نتيجة. السودان مع التعامل عن اخلارجية

 البنـوك كـل مـع املراسـلني عرب التعامل ىف يعيالطب الوضع اىل سيعيدنا العقوبات رفع : ثالثاً 
 .عاملية كعملة بالدوالر التعامل وإلعادة العاملية

 .فكها سيتم املتحدة بالواليات املجمدة األرصدة : رابعاً 
 .املاليـة واملؤسـسات الـدول بعـض من إئتامنية وتسهيالت مالية موارد تدفق يمكن : خامساً 

 اىل فوريـة بـصورة سـتأتى كبـرية رأساملية و نقدية تتدفقا هنالك ان يعنى ال ذلك ولكن
 .السودان

 :مسارين عىل وشاقاً  كبرياً   عمالً  يتطلب ذلك اىل الطريق : سادساً 
 االسـتقرار حتقـق ونقدية مالية سياسات بوضع الداخل من البيت ترتيب إعادة : االول املسار

الصادر أجل من جاالنتا وتدعم واالنتاجية االنتاج تدعم. والنمو االقتصاد. 
 . القوميـة االقتـصادية اهـدافنا حيقق بام اخلارجي العامل مع عالقتنا ترتيب اعادة : الثاين املسار

 .رأساملية لتدفقات الباب فتح ثم ومن اخلارجية الديون ومعاجلة
‰b½a@ïÜa†Ûa@pbyý•fiÛ@òîÛb½a@òí†ÔäÛaëZ@@ @

 املسار ىف السوداين اإلقتصاد تضع دانيةسو إدارة من تنبع ان جيب اإلقتصادية اإلصالحات
 : تواجهه التى الرئيسية االشكاالت بمعاجلة الصحيح

واالنتاجية االنتاج ضعف  
النمو ضعف االقتصاد 
اخلارجية املوارد ىف الكبرية الفجوة 
الداخلية املوارد ىف الفجوة  
االسعار وارتفاع التضخم 
ارجىواخل الداخىل الدين حجم ىف الكبري االرتفاع 
الشباب وسط خاصة (البطالة نسبة ارتفاع ( 

ñŠva@òîÜa†Ûa@@Z@ @
امليزان ىف اخلارجية الفجوة تشكل وتبلغ السودانى االقتصاد ىف الرئيسية املعضلة التجار 

 .مليار ) −,(+٤ حوايل
الـصادر أجـل مـن اإلنتاج دعم ىف يصب ان جيب والنقدية املالية الكلية السياسات جممل 

Supply Side Policies. 
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 )٣٤(  

حتقـق سـلع ٨لـ االنتاج زيادة حتقيق اىل هدف اخلامسى الربنامج وكذلك الثالثى الربنامج 
 .يتحقق مل وذلك اخلارجية الفجوة سد

حقيقيـة موارد توفري هبدف العام اإلنفاق ىف التوسع ووقف األولويات ترتيب اعادة جيب 
 .الرئيسية اإلنتاجية للقطاعات

وىف الرئيـسية الـصادر قطاعـات ىف االنتـاج لدعم املرصىف القطاع ىف ةاملتاح املوارد توجيه 
 ).االدوية و ,السكر القمح :الواردات ىف خفض حتقق التى القطاعات

واالحتــاد املتحــدة الواليــات موقــف ىف حــدث الــذي االجيــابى املنــاخ مــن االســتفادة 
 .االحزاب كل ليشمل السياسى احلوار لتوسعة.اجلوار ودول..االوريب

ال برنامج عىل املحافظةSMP الدويل النقد صندوق مع. 
pbbîÛa@òí†ÔäÛaZ@@ @

وال  اجيابياً  نمواً  حيقق بام املايل اإلستقرار حتقيق هو النقدية السياسات هدف يكون ان ينبغى 
األسعار زيادة ايل يؤد. 

يةواإلنتاج اإلنتاج لزيادة الصادر أجل من اإلنتاجية القطاعات لتمويل حافز اعطاء.  
امليـزان تـدعم مـرصفية وودائـع تـسهيالت عىل احلصول ىف االجيابى املناخ من اإلستفادة 

اخلارجية الفجوة وتسد التجار. 
التــصدير واعــادة التــصدير جمــال ىف األمريكيــة التــسهيالت و للتمــويالت البــاب فــتح 

 . للسودان املالية والضامنات واملنح التأمني وخدمات
‰b½a@óu‰b¨aZ@@ @

احلصار فك ان الـسياسى املـستويني عـىل جهـداً  يتطلـب االقتـصاد مـع واالقتـصاد 
 .االخر االقليمية واملجموعات االوربى واالحتاد املتحدة الواليات

الـسالم دائـرة ىف للـدخول للحـوار للرافـضني أفـق وفتح الوطنى احلوار لتوسيع السعى 
 جديـدة صـفحة وفـتح. الـثالث اطقاملن ىف احلرب الهناء املرتكز يكون ان ينبغى واحلوار
 .املناطق هذه ىف والتعمري للبناء

ويزيـد للمنطقـة اكـرب مـوارد ويوجـه احلكـومى االنفـاق حجم من سيقلل احلرب وقف 
 .االنتاج

خـالل املـشوار الكامل هلم املتحدة الواليات حددهتا التى اخلمس املسارات ىف االستمرار 
 .القادمة الست االشهر

سودانية مسارات (جانبنا من نحققه ان نريد ملا مالمح نضع ان ايضاً  علينا ( 
 )٣٥(  

ال مبـادرة وفـق اخلارجية ديونه ملعاجلة السودان جهود وتدفع املتحدة الواليات تدعم ان 
HIPC النقد وصندوق الدويل البنك عرب.  

بمنحة السودان املتحدة الواليات تدعم ان Fast Track ال بـاعتامد  Track Record 

of Sudan ( 14 years of SMP)  
لتـدفق رشط ذلـك الن لالرهـاب الراعيـة الـدول قائمـة من اسمه برفع السودان مطالبة 

 الزراعيـة القـروض هيكلـة العـادة االمريكيـة التفضيلية والقروض االمريكية املعونات
 .الصادرات تشجيع وبرامج

ىف يونهد معاجلة ىف السودان االوريب واالحتاد املتحدة الواليات تدعم ان باريس ناد. 
ومبادئ أسس وفق الصينية الديون معاجلة باريس ناد. 
ىف اخلارجيـة ديونـه ملعاجلـة السودان جهود العربية واملجموعة االفريقي االحتاد يدعم أن 

 .باريس ناد ولد الدولية التمويل مؤسسات
نتجـاتللم تتـيح التـى وكـاتنو لـومي اتفاقيـة وفـق الـسودان حقـوق السـتعادة السعى 

 .تفضيلية باسعار االوربية للسوق الدخول السودانية

”bÔäÛa@ë‰†njßIæìjÔÈ½aHZ@@ @
 .وزير دولة أسبق باملالية , وخبري اقتصادي –عزالدين إبراهيم . د

عت جداً باحلديث العلمي الطيِّب تاحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا لقد استم
ة جداً حيث عمل إضا الذي قاله دكتور حسن جتاه احلظر األمريكي  ءات يف جوانب مهمَّ

ة ملا جيب أن تكون عليه يف السياسات انية األمريكية يف السابق والرؤيوالعالقات السود
  .النقديَّة واملاليَّة

رف  أوالً  , يف حديثه الضايف −وهي قليلة−ما أستطيع قوله ألسد بعض الثغرات  احلظر عُ
هنالك حظر  , ألمر كان عىل ثالث مراحل أو ثالثة أنواعحقيقية ايف بأنه حظر جزئي وهو 

يْن يف سنة ينرَ  الذي قام به وزير اخلارجية يف حينها وهو خيتلف عن احلظْ ١٩٩٣  اآلخرَ
لباقي حتى اآلن هو الذي عمله وزير ا الغريب أن احلظر . بوش٢٠٠٦ويف م كلينتون ١٩٩٧

يْن رَ  .اخلارجية بينام تم إلغاء احلظرين اآلخَ
 هذه يف غاية األمهية “ مرشوط ”يمكن القول أن احلظر جزئياً ومرشوطاً وكلمة  لتايلوبا

 .?...فأين هذه الرشوط 
الرشوط التي تم وضعها أشبه برشوط صندوق النقد الدويل حيث يتم عمل سجل أداء 
ن فيه . الفرتة الستة أشهر وبعدها يتم النظر يف األداء يف األشياء املطلوبة ومد حدوث حتسُّ



 )٣٤(  

حتقـق سـلع ٨لـ االنتاج زيادة حتقيق اىل هدف اخلامسى الربنامج وكذلك الثالثى الربنامج 
 .يتحقق مل وذلك اخلارجية الفجوة سد

حقيقيـة موارد توفري هبدف العام اإلنفاق ىف التوسع ووقف األولويات ترتيب اعادة جيب 
 .الرئيسية اإلنتاجية للقطاعات

وىف الرئيـسية الـصادر قطاعـات ىف االنتـاج لدعم املرصىف القطاع ىف ةاملتاح املوارد توجيه 
 ).االدوية و ,السكر القمح :الواردات ىف خفض حتقق التى القطاعات

واالحتــاد املتحــدة الواليــات موقــف ىف حــدث الــذي االجيــابى املنــاخ مــن االســتفادة 
 .االحزاب كل ليشمل السياسى احلوار لتوسعة.اجلوار ودول..االوريب

ال برنامج عىل املحافظةSMP الدويل النقد صندوق مع. 
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وال  اجيابياً  نمواً  حيقق بام املايل اإلستقرار حتقيق هو النقدية السياسات هدف يكون ان ينبغى 
األسعار زيادة ايل يؤد. 

يةواإلنتاج اإلنتاج لزيادة الصادر أجل من اإلنتاجية القطاعات لتمويل حافز اعطاء.  
امليـزان تـدعم مـرصفية وودائـع تـسهيالت عىل احلصول ىف االجيابى املناخ من اإلستفادة 

اخلارجية الفجوة وتسد التجار. 
التــصدير واعــادة التــصدير جمــال ىف األمريكيــة التــسهيالت و للتمــويالت البــاب فــتح 

 . للسودان املالية والضامنات واملنح التأمني وخدمات
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احلصار فك ان الـسياسى املـستويني عـىل جهـداً  يتطلـب االقتـصاد مـع واالقتـصاد 
 .االخر االقليمية واملجموعات االوربى واالحتاد املتحدة الواليات

الـسالم دائـرة ىف للـدخول للحـوار للرافـضني أفـق وفتح الوطنى احلوار لتوسيع السعى 
 جديـدة صـفحة وفـتح. الـثالث اطقاملن ىف احلرب الهناء املرتكز يكون ان ينبغى واحلوار
 .املناطق هذه ىف والتعمري للبناء

ويزيـد للمنطقـة اكـرب مـوارد ويوجـه احلكـومى االنفـاق حجم من سيقلل احلرب وقف 
 .االنتاج

خـالل املـشوار الكامل هلم املتحدة الواليات حددهتا التى اخلمس املسارات ىف االستمرار 
 .القادمة الست االشهر

سودانية مسارات (جانبنا من نحققه ان نريد ملا مالمح نضع ان ايضاً  علينا ( 
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ال مبـادرة وفـق اخلارجية ديونه ملعاجلة السودان جهود وتدفع املتحدة الواليات تدعم ان 
HIPC النقد وصندوق الدويل البنك عرب.  

بمنحة السودان املتحدة الواليات تدعم ان Fast Track ال بـاعتامد  Track Record 

of Sudan ( 14 years of SMP)  
لتـدفق رشط ذلـك الن لالرهـاب الراعيـة الـدول قائمـة من اسمه برفع السودان مطالبة 

 الزراعيـة القـروض هيكلـة العـادة االمريكيـة التفضيلية والقروض االمريكية املعونات
 .الصادرات تشجيع وبرامج

ىف يونهد معاجلة ىف السودان االوريب واالحتاد املتحدة الواليات تدعم ان باريس ناد. 
ومبادئ أسس وفق الصينية الديون معاجلة باريس ناد. 
ىف اخلارجيـة ديونـه ملعاجلـة السودان جهود العربية واملجموعة االفريقي االحتاد يدعم أن 

 .باريس ناد ولد الدولية التمويل مؤسسات
نتجـاتللم تتـيح التـى وكـاتنو لـومي اتفاقيـة وفـق الـسودان حقـوق السـتعادة السعى 

 .تفضيلية باسعار االوربية للسوق الدخول السودانية
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 .وزير دولة أسبق باملالية , وخبري اقتصادي –عزالدين إبراهيم . د

عت جداً باحلديث العلمي الطيِّب تاحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا لقد استم
ة جداً حيث عمل إضا الذي قاله دكتور حسن جتاه احلظر األمريكي  ءات يف جوانب مهمَّ

ة ملا جيب أن تكون عليه يف السياسات انية األمريكية يف السابق والرؤيوالعالقات السود
  .النقديَّة واملاليَّة

رف  أوالً  , يف حديثه الضايف −وهي قليلة−ما أستطيع قوله ألسد بعض الثغرات  احلظر عُ
هنالك حظر  , ألمر كان عىل ثالث مراحل أو ثالثة أنواعحقيقية ايف بأنه حظر جزئي وهو 

يْن يف سنة ينرَ  الذي قام به وزير اخلارجية يف حينها وهو خيتلف عن احلظْ ١٩٩٣  اآلخرَ
لباقي حتى اآلن هو الذي عمله وزير ا الغريب أن احلظر . بوش٢٠٠٦ويف م كلينتون ١٩٩٧

يْن رَ  .اخلارجية بينام تم إلغاء احلظرين اآلخَ
 هذه يف غاية األمهية “ مرشوط ”يمكن القول أن احلظر جزئياً ومرشوطاً وكلمة  لتايلوبا

 .?...فأين هذه الرشوط 
الرشوط التي تم وضعها أشبه برشوط صندوق النقد الدويل حيث يتم عمل سجل أداء 
ن فيه . الفرتة الستة أشهر وبعدها يتم النظر يف األداء يف األشياء املطلوبة ومد حدوث حتسُّ
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التعاون مع املخابرات  , والتي تشمل السامح ملؤسسات اإلغاثة أن تعمل يف السودان
بأسلحة مثل جيش الرب  وعدم تزويد جهات معيَّنة , يف جمال مكافحة اإلرهاب األمريكية

سيتم النظر فيها  وبعد إنقضاء فرتة السته أشهر اليوغندي واملتمردين يف جنوب السودان
ماً فيهاتذا حتقق فيها وإىل أي مدي أحدثبالتفصيل ملعرفة ما  . احلكومة السودانيَّة تقدُّ

أن هذه األهداف قد تنمو وتزاد ألسباب تعجيزية وتعقيد  من جتربتي مع األمريكان
فلذلك جيب أال نفرط يف التفاؤل ونتوقع بأن األمور تسري وفق املسار اجليد الذي .. .فقط

 .نرجوه
م فيه مواد مهمة من أبرزها أن السودان دولة ١٩٩٣ول سنة بأن احلظر األ والبد أن ندرك
بام فيها القيود  , أن تؤثر تأثرياً مبارشاً وكبرياً عىل مجيع املسارات وهذة يمكن راعية لإلرهاب
ذات االستخدام املزدوج ولقد عانينا كثرياً جراء  وقيود عىل السلع األمريكية عىل املساعدات

 هذه واحدة من األسباب التي أحدثت عرقلة ولِّقة بالربجميات املتع احلظر عىل هذه السلع
الصناعية  كثرياً من التنمية وهذه ستعيق , وغريها من الكيامويات , ملصنع سكر النيل األبيض

رها للقروض من  معارضة الواليات املتحدة مثل , كذلك هنالك بنود متنوعة , وتطوّ
مثل البنك الدويل  الدولية ن هذه املؤسساتحيث النستطيع التسليف م املؤسسات الدولية

 .وصندوق النقد الدويل
ومن أخطر الفقرات التى وردت  , أما موضوع إعفاء الديون فأنا لست متفائالً بذلك
االرهاب من املقاضاة حيث أن ذلك  بالقرار رفع احلصانة عن الدولة لتتمكن أرس ضحايا

 مليون دوالر وجيب النظر للصورة ٨٤سيؤثر عىل األصول املجمدة التي تقدر بحوايل 
ه أمريكي عام , االمجالية حيث تم الرفع اجلزئي من إيران وسوريا  ورفع احلظر هو توجُّ
 .وكوريا

القايض برفع  هو رضورة معرفة األسباب التي دعت أمريكا هلذا القرار املهم يف املوضوع
اخرتاق  إحداث واقدر عىلأقوي  سيجعل موقفنا ومعرفة هذة األسباب املوضوعية , احلظر

 .وحتقيق أكرب مكاسب ممكنة منه فعيل يف املوضوع
م وانفراد أمريكيا ١٩٨٩الباردة يف العام  احلرب بعد اهنيار االحتاد السوفيتي وانتهاء

ولكن بعد احلرب عيل ليبيا ومشاكل  , دوليَّاً جديداً  أصبحت تتحدث عن نظاماً , بالعامل
توازن القو و بالتايل البحث عن  جديد مما يتطلب إعادةسوريا ظهرت روسيا كقوه من 
   .من جديد ونفوذ مصالح وتقسيم العامل ملناطق قوة

وقد  , دولة ما جتاه الدول األخر تسخدمه إن استخدام احلظر يعترب سالح سيايس
 , وكذلك العكس جتاه جنوب السودان السودان استخدمه العرب جتاه إرسائيل واستخدمه
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أن  إال % ٣٠تتحدت عن نجاحه بنسبة  ومع أن جممل الدراسات , كلفة من احلربوهو أقل 
حيقق هلم أي أهداف تذكر بالرغم من أنه أد إىل  فشل متاماً ومل عىل السودان األمريكي احلظر

لكن من جهة أخر نجد  , وقطاع النقل تدمري السكة حديد واخلطوط اجلوية السودانية
% ٤ واآلن يقارب ىف فرتة البرتول  %١١حلظر النمو وصل بالسودان فربغم ا , الفشل املبارش
م ٢٠٠٠ منذ العام  مرة١٦ أما الناتج املحيل فقد تضاعف % ١.٧افريقيا كلها  ىف حني أن
 .وحتي اآلن

 حلايل واهنيارهخوفها من تفكك النظام ا  التي أدت أمريكا لرفع احلظرومن أهم األسباب
 , جودة يف ليبيا وغريها مما سيحدث فوىض يف املنطقةواجلهادية امل اجلامعات وأن يكون البديل

 .بجانب رغبتها االستثامر يف السودان
قرأ مع ميزان رأس املال ورضورة ربطه بميزانية النقد  , أما امليزان التجاري فيجب أن يُ

تَّبع دوماً يف ال ته ىف هذا السياقاءاألجنبي وقر ا كام هو مُ دَ مع  , سودانالكيل وليس عىل حِ
م وال أدري ملاذ توقفت ٢٠١٠العلم أن ميزانية النقد األجنبي توقف العمل هبا منذ العام 

 .املالية واملحاسبية بامدة كاملة وهي منصوص عليها ىف قانون اإلجراءات
ويف اخلتام أويص بخفض املرصوفات احلكومية وختفيض االسترياد من الكامليات وتقوية 

 .لتصنيع احلريباجليش ودعمه وبناء ا
 مدير عام بنـك التنميـة الـصناعيّة ورئـيس إحتـاد املـصارف −مساعد حممد أمحد/ األستاذ

 .السوداين
م الورقة  , وشكراً سودان فاونديشن , شكراً األخ رئيس اجللسة وعربكام التحيَّة ملقدِّ

 .وللحضور الكريم , الدكتور حسن أمحد طه
فاملسار  , وبام أنَّ أسبابه سياسيَّة بحتة , هو حظر سيايسجيب التأكيد عىل أنَّ احلظر :  أوالً 

ى من حظر كام كان اجلهد السيايس املبذول  السيايس جيب أن يكون له احلظ األكرب يف ما تبقَّ
وبالرضورة البد من بذل املزيد من اجلهود إلحداث التسوية  , سبباً يف رفع احلظر اجلزئي

 .تتحقق آثارها وتأيت نتائجها عاملياً السياسيَّة الشاملة داخليَّاً حتى 
وإن كانت نتائجه لن تظهر يف املد  , إنَّ الرفع اجلزئي للعقوبات من األمهيَّة بمكان

ولكنه يمثل مدخل إجيايب وبداية جادة لعالقات متميزة مع املؤسسات الدوليَّة  , القصري
 .واإلقليميَّة واملجتمع الدويل

قق أهدافه كام نرجوها جيب علينا اإلرساع يف إجراء عدد  وحتى تتح–وهذا الرفع اجلزئي 
  :أمههامن  , من اخلطوات

 .الرتكيز عىل إصالح البيت من الداخل   −
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التعاون مع املخابرات  , والتي تشمل السامح ملؤسسات اإلغاثة أن تعمل يف السودان
بأسلحة مثل جيش الرب  وعدم تزويد جهات معيَّنة , يف جمال مكافحة اإلرهاب األمريكية

سيتم النظر فيها  وبعد إنقضاء فرتة السته أشهر اليوغندي واملتمردين يف جنوب السودان
ماً فيهاتذا حتقق فيها وإىل أي مدي أحدثبالتفصيل ملعرفة ما  . احلكومة السودانيَّة تقدُّ

أن هذه األهداف قد تنمو وتزاد ألسباب تعجيزية وتعقيد  من جتربتي مع األمريكان
فلذلك جيب أال نفرط يف التفاؤل ونتوقع بأن األمور تسري وفق املسار اجليد الذي .. .فقط

 .نرجوه
م فيه مواد مهمة من أبرزها أن السودان دولة ١٩٩٣ول سنة بأن احلظر األ والبد أن ندرك
بام فيها القيود  , أن تؤثر تأثرياً مبارشاً وكبرياً عىل مجيع املسارات وهذة يمكن راعية لإلرهاب
ذات االستخدام املزدوج ولقد عانينا كثرياً جراء  وقيود عىل السلع األمريكية عىل املساعدات

 هذه واحدة من األسباب التي أحدثت عرقلة ولِّقة بالربجميات املتع احلظر عىل هذه السلع
الصناعية  كثرياً من التنمية وهذه ستعيق , وغريها من الكيامويات , ملصنع سكر النيل األبيض

رها للقروض من  معارضة الواليات املتحدة مثل , كذلك هنالك بنود متنوعة , وتطوّ
مثل البنك الدويل  الدولية ن هذه املؤسساتحيث النستطيع التسليف م املؤسسات الدولية

 .وصندوق النقد الدويل
ومن أخطر الفقرات التى وردت  , أما موضوع إعفاء الديون فأنا لست متفائالً بذلك
االرهاب من املقاضاة حيث أن ذلك  بالقرار رفع احلصانة عن الدولة لتتمكن أرس ضحايا

 مليون دوالر وجيب النظر للصورة ٨٤سيؤثر عىل األصول املجمدة التي تقدر بحوايل 
ه أمريكي عام , االمجالية حيث تم الرفع اجلزئي من إيران وسوريا  ورفع احلظر هو توجُّ
 .وكوريا

القايض برفع  هو رضورة معرفة األسباب التي دعت أمريكا هلذا القرار املهم يف املوضوع
اخرتاق  إحداث واقدر عىلأقوي  سيجعل موقفنا ومعرفة هذة األسباب املوضوعية , احلظر

 .وحتقيق أكرب مكاسب ممكنة منه فعيل يف املوضوع
م وانفراد أمريكيا ١٩٨٩الباردة يف العام  احلرب بعد اهنيار االحتاد السوفيتي وانتهاء

ولكن بعد احلرب عيل ليبيا ومشاكل  , دوليَّاً جديداً  أصبحت تتحدث عن نظاماً , بالعامل
توازن القو و بالتايل البحث عن  جديد مما يتطلب إعادةسوريا ظهرت روسيا كقوه من 
   .من جديد ونفوذ مصالح وتقسيم العامل ملناطق قوة

وقد  , دولة ما جتاه الدول األخر تسخدمه إن استخدام احلظر يعترب سالح سيايس
 , وكذلك العكس جتاه جنوب السودان السودان استخدمه العرب جتاه إرسائيل واستخدمه
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أن  إال % ٣٠تتحدت عن نجاحه بنسبة  ومع أن جممل الدراسات , كلفة من احلربوهو أقل 
حيقق هلم أي أهداف تذكر بالرغم من أنه أد إىل  فشل متاماً ومل عىل السودان األمريكي احلظر

لكن من جهة أخر نجد  , وقطاع النقل تدمري السكة حديد واخلطوط اجلوية السودانية
% ٤ واآلن يقارب ىف فرتة البرتول  %١١حلظر النمو وصل بالسودان فربغم ا , الفشل املبارش
م ٢٠٠٠ منذ العام  مرة١٦ أما الناتج املحيل فقد تضاعف % ١.٧افريقيا كلها  ىف حني أن
 .وحتي اآلن

 حلايل واهنيارهخوفها من تفكك النظام ا  التي أدت أمريكا لرفع احلظرومن أهم األسباب
 , جودة يف ليبيا وغريها مما سيحدث فوىض يف املنطقةواجلهادية امل اجلامعات وأن يكون البديل

 .بجانب رغبتها االستثامر يف السودان
قرأ مع ميزان رأس املال ورضورة ربطه بميزانية النقد  , أما امليزان التجاري فيجب أن يُ

تَّبع دوماً يف ال ته ىف هذا السياقاءاألجنبي وقر ا كام هو مُ دَ مع  , سودانالكيل وليس عىل حِ
م وال أدري ملاذ توقفت ٢٠١٠العلم أن ميزانية النقد األجنبي توقف العمل هبا منذ العام 

 .املالية واملحاسبية بامدة كاملة وهي منصوص عليها ىف قانون اإلجراءات
ويف اخلتام أويص بخفض املرصوفات احلكومية وختفيض االسترياد من الكامليات وتقوية 

 .لتصنيع احلريباجليش ودعمه وبناء ا
 مدير عام بنـك التنميـة الـصناعيّة ورئـيس إحتـاد املـصارف −مساعد حممد أمحد/ األستاذ

 .السوداين
م الورقة  , وشكراً سودان فاونديشن , شكراً األخ رئيس اجللسة وعربكام التحيَّة ملقدِّ

 .وللحضور الكريم , الدكتور حسن أمحد طه
فاملسار  , وبام أنَّ أسبابه سياسيَّة بحتة , هو حظر سيايسجيب التأكيد عىل أنَّ احلظر :  أوالً 

ى من حظر كام كان اجلهد السيايس املبذول  السيايس جيب أن يكون له احلظ األكرب يف ما تبقَّ
وبالرضورة البد من بذل املزيد من اجلهود إلحداث التسوية  , سبباً يف رفع احلظر اجلزئي

 .تتحقق آثارها وتأيت نتائجها عاملياً السياسيَّة الشاملة داخليَّاً حتى 
وإن كانت نتائجه لن تظهر يف املد  , إنَّ الرفع اجلزئي للعقوبات من األمهيَّة بمكان

ولكنه يمثل مدخل إجيايب وبداية جادة لعالقات متميزة مع املؤسسات الدوليَّة  , القصري
 .واإلقليميَّة واملجتمع الدويل

قق أهدافه كام نرجوها جيب علينا اإلرساع يف إجراء عدد  وحتى تتح–وهذا الرفع اجلزئي 
  :أمههامن  , من اخلطوات

 .الرتكيز عىل إصالح البيت من الداخل   −
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 توتوضيح اخلارطة اإلستثامريَّة التي ما تزال مرتبطة برغبا , هتيئة املجال للبيئة اإلستثامريَّة  −
هــات الدالاملــستثمرين أكثــر مــن كوهنــا ذات ع ولــة أو سياســاهتا االقتــصادية قــة بتوجُّ

 .واالستثامريَّة
ه نحو القطاع اخلاص املحيل واألجنبي بصورة واضحة وتشجيعه عىل االستثامر  −   .التوجُّ
وهو أمر حيتـاج ملطلوبـات معيَّنـة وواضـحة تتعلَّـق بجوانـب  , حتسني مناخ أداء األعامل  −

زاتوبعض امل , ترشيعيَّة وجوانب أخر ترتبط بقوانني العمل وتقليـل  , والـشفافيَّة , حفِّ
ة واجلوانب التي جيب أن يكون .وغريها , وتقليل البريوقراطيَّة , الفساد وهي األشياء املهمَّ

 , فيها االجتهاد لإلصالح املطلوب الذي يقود لتشجيع القطاع اخلاص املحـيل واألجنبـي
ة أنَّ الربن , حتى نضمن مشاركته بصورة أوسع ونتيجة أرسع امج القائم حاليَّاً هـو وخاصَّ

وهذه القضيَّة مهمة  .يل فيه كثرياً عىل القطاع اخلاصوتعل الذي يتم ا“ الربنامج اخلاميس ”
ـزة وداعمـة  جداً فالبد أن يكون هنالك عمل رسيع واضح وجاد يتمثل يف سياسـات حمفِّ

ه صري باعتبار أنَّ مع األخذ يف اإلعتبار أن ذلك هو الذي سيسعفنا يف املد الق , هلذا التوجُّ
ـة جمـال األمـن الغـذائي عة وجاذبة لإلستثامر وبـصفةٍ خاصَّ  , هنالك جماالت كثرية ومتنوِّ

باإلضـافة إىل  , السلع التي تدخل يف العقـاقري , الثروة احليوانيَّة , السلع الزراعيَّة املختلفة
 .وغريها من املوارد , واألشياء املعدنيَّة , املياه

لالستثامر يف هذه اجلوانب وتشجيع القطاع  و كيفيَّة تسهيل الدخوللكن املهم جداً ه
تصادي قلكن املشكل احلقيقي يتمثل يف االستقرار اال , مع أنَّ البيئة مواتية لالستثامر , اخلاص
ويمكن خالل العرشين سنة املاضية التي تم فيها احلظر األمريكي  .ة السياساتيومرجع

عةوماقبلها كانت السياسات والرب علامً بأن  , بل متيَّزت بالتقلُّب وعدم الثبات , امج غري مشجِّ
وعليه جيب أن  ,  واضحة“ خارطة طريق ”اإلستقرار يف السياسات وثباهتا يمكن أن خيلق 

االقتصاد  ”أما سياسة  .ننظر للعمل املستقبيل يف ظل رفع العقوبات األمريكيَّة برؤية واضحة
ر دّ من السري فيها ,  حاليَّاً  التي تنتهجها الدولة“ احلُ ة  , والتي أصبحت أساسيَّة والبُ وخاصَّ

زات  , بعد أن أمَّنت عليها خمرجات احلوار الوطني األخرية فِّ ولكن من األمهيَّة أن نضع هلا حمُ
ميَّة أخر , جاذبة للقطاع اخلاص للدخول يف اإلستثامر  .مع وضع جوانب حتكُّ

امر وفق الضوابط التي أرشنا إليها تثيف جمال االسودخوله ونؤكد أنَّ حتفيز القطاع اخلاص 
يات لالقتصاد السوداين   :ومنها , يمكن أن يسهم كثرياً يف حل مجلة من املشاكل التي متثل حتدِّ

 .مشكلة البطالة−
 .زيادة املوارد−
 .سد الفجوة اخلارجية والداخليَّة−
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 .حد أبرز مشكالتهوأ , وهي بال شك متثل حتدياً مهامً لالقتصاد السوداين
هاً واضحاً نحو التصنيع ملا له من أمهيَّة قصو  :ثانياً   , البُد أن يكون هنالك توجُّ

 , والسودان به الكثري من السلع واملنتجات التي حتتاج للمزيد من التصنيع ويف مراحل متعددة
 : نبني جاوأيّ إضافة تصنيع ستضيف للسلعة ميِّزات أخر وقيم مضافة جديدة تساعد يف

, ثانيهام و.حيث أن أيِّ مرحلة تصنيع إضافيَّة ستخفض اإلسترياد , تقليل اإلسترياد , أحدمها
وأيِّ مرحلة تصنيع إضافيَّة أليِّ منتج أو سلع ستزيد من فرص تصديره  , زيادة الصادرات

د هبا عن  .ومنافسته اخلارجيَّة غريه من وهنالك بعض السلع التي يتميَّز هبا السودان ويتفرَّ
سواء كانت سلع  , “ خام ”ويتم التعامل معها كمواد  , ما تزال بعيدة عن التصنيع , الدول

 , بدعم كبري , ولذلك فالسري يف موضوع التصنيع برؤية واضحة , غذائيَّة أو حيوانيَّة
زات يمكن أن يساعد كثرياً يف جتسري الفجوة اخلارجيَّة  , وإرشاك للقطاع اخلاص , وبمحفِّ

 .وبالتايل إحداث توازن للميزان التجاري الذي يعاين خلالً كبرياً  , عاجلة الفجوة الداخليَّةوم
ويف املرحلة الراهنة جيب أن  , كام جيب إعادة النظر يف السياسات النقديَّة واملاليَّة والتحويليَّة

ه أكثر ناحية القطاعات املُنتِجة واخلدمات  , امروالبنيات التحتيَّة الداعمة لإلستث , نتوجَّ
دة للقطاعات الزراعيَّة والصناعيَّة ونحتاج  , “ قيمة مضافة ” خلقحتى نستطيع  , املساعِ

َ , أيضاً لرتتيب أكثر ودعم أكرب للقطاع املرصيف ربْ ونحتاج  , واستقطاب مصارف عاملية كُ
مج ”يتمثل يف  كذلك الستيعاب مقرتح تم طرحه من قِبَل البنك املركزي وتوسيع  , “ الدَّ

ة اإلنتشار  املواعني وإجياد بنوك أكرب وفاعلة وقادرة عىل حتقيق اإلنتشار اجلغرايف وخاصَّ
 التي حدثت لالقتصاد السوداين جراء “ اخلنقة ”ونعتقد أنَّ  .اخلارجي للبنوك الوطنيَّة

بدوره عىل وقد أثَّر ذلك  , العقوبات األمريكيَّة أحدثت أثراً سالباً كبرياً عىل القطاع املرصيف
وحرمان القطاع املرصيف من التسهيالت  , كثري من أنشطتها وقلَّل من أدائها وحدَّ من فاعليتها

ثالثة  ”وفقدنا أكثر من  , يف السنتني األخريتني أحدث كثرياً من الضغط عىل العملة والسوق
 .لةمما أحدث ضغطاً كبرياً عىل العم ,  من هذه التسهيالت والقروض“ مليارات دوالر

أخرياً هنالك موضوعات ذات صلة باألمر واملعاجلات تتمثل يف الشفافيَّة باملعامالت و
املاليَّة وزيادة التقنية املتعلِّقة باحلوسبة الرضيبيَّة واملسائل التجاريَّة والبنكيَّة التي ستؤدي إىل 

  .انات واملعلوماتكام أهنا ستسهم يف إنشاء قاعدة كبرية من البي ,  املامرسات اخلاطئةاحلد من
 . كاتب صحفي وحملِّل سيايس−حممد لطيف/ األستاذ

د إصدار القرار األمريكيالحظتُ وبم هالل ”  إنقسم الناس حياله إىل جمموعتنيجرَّ
أما املجموعة الثانية فتعتقد أنَّ  , إحدامها التر فائدة يف ذلك وتعتربه كالم والسالم, “مريخ

وأودّ أن أشري إىل رؤية وسطيَّة أعتقد من .كالت السودان املختلفةذلك يمثِّل بداية النهاية ملش
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 توتوضيح اخلارطة اإلستثامريَّة التي ما تزال مرتبطة برغبا , هتيئة املجال للبيئة اإلستثامريَّة  −
هــات الدالاملــستثمرين أكثــر مــن كوهنــا ذات ع ولــة أو سياســاهتا االقتــصادية قــة بتوجُّ

 .واالستثامريَّة
ه نحو القطاع اخلاص املحيل واألجنبي بصورة واضحة وتشجيعه عىل االستثامر  −   .التوجُّ
وهو أمر حيتـاج ملطلوبـات معيَّنـة وواضـحة تتعلَّـق بجوانـب  , حتسني مناخ أداء األعامل  −

زاتوبعض امل , ترشيعيَّة وجوانب أخر ترتبط بقوانني العمل وتقليـل  , والـشفافيَّة , حفِّ
ة واجلوانب التي جيب أن يكون .وغريها , وتقليل البريوقراطيَّة , الفساد وهي األشياء املهمَّ

 , فيها االجتهاد لإلصالح املطلوب الذي يقود لتشجيع القطاع اخلاص املحـيل واألجنبـي
ة أنَّ الربن , حتى نضمن مشاركته بصورة أوسع ونتيجة أرسع امج القائم حاليَّاً هـو وخاصَّ

وهذه القضيَّة مهمة  .يل فيه كثرياً عىل القطاع اخلاصوتعل الذي يتم ا“ الربنامج اخلاميس ”
ـزة وداعمـة  جداً فالبد أن يكون هنالك عمل رسيع واضح وجاد يتمثل يف سياسـات حمفِّ

ه صري باعتبار أنَّ مع األخذ يف اإلعتبار أن ذلك هو الذي سيسعفنا يف املد الق , هلذا التوجُّ
ـة جمـال األمـن الغـذائي عة وجاذبة لإلستثامر وبـصفةٍ خاصَّ  , هنالك جماالت كثرية ومتنوِّ

باإلضـافة إىل  , السلع التي تدخل يف العقـاقري , الثروة احليوانيَّة , السلع الزراعيَّة املختلفة
 .وغريها من املوارد , واألشياء املعدنيَّة , املياه

لالستثامر يف هذه اجلوانب وتشجيع القطاع  و كيفيَّة تسهيل الدخوللكن املهم جداً ه
تصادي قلكن املشكل احلقيقي يتمثل يف االستقرار اال , مع أنَّ البيئة مواتية لالستثامر , اخلاص
ويمكن خالل العرشين سنة املاضية التي تم فيها احلظر األمريكي  .ة السياساتيومرجع

عةوماقبلها كانت السياسات والرب علامً بأن  , بل متيَّزت بالتقلُّب وعدم الثبات , امج غري مشجِّ
وعليه جيب أن  ,  واضحة“ خارطة طريق ”اإلستقرار يف السياسات وثباهتا يمكن أن خيلق 

االقتصاد  ”أما سياسة  .ننظر للعمل املستقبيل يف ظل رفع العقوبات األمريكيَّة برؤية واضحة
ر دّ من السري فيها ,  حاليَّاً  التي تنتهجها الدولة“ احلُ ة  , والتي أصبحت أساسيَّة والبُ وخاصَّ

زات  , بعد أن أمَّنت عليها خمرجات احلوار الوطني األخرية فِّ ولكن من األمهيَّة أن نضع هلا حمُ
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 .حد أبرز مشكالتهوأ , وهي بال شك متثل حتدياً مهامً لالقتصاد السوداين
هاً واضحاً نحو التصنيع ملا له من أمهيَّة قصو  :ثانياً   , البُد أن يكون هنالك توجُّ
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, ثانيهام و.حيث أن أيِّ مرحلة تصنيع إضافيَّة ستخفض اإلسترياد , تقليل اإلسترياد , أحدمها
وأيِّ مرحلة تصنيع إضافيَّة أليِّ منتج أو سلع ستزيد من فرص تصديره  , زيادة الصادرات

د هبا عن  .ومنافسته اخلارجيَّة غريه من وهنالك بعض السلع التي يتميَّز هبا السودان ويتفرَّ
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 , بدعم كبري , ولذلك فالسري يف موضوع التصنيع برؤية واضحة , غذائيَّة أو حيوانيَّة
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 .وبالتايل إحداث توازن للميزان التجاري الذي يعاين خلالً كبرياً  , عاجلة الفجوة الداخليَّةوم
ويف املرحلة الراهنة جيب أن  , كام جيب إعادة النظر يف السياسات النقديَّة واملاليَّة والتحويليَّة
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ة اإلنتشار  املواعني وإجياد بنوك أكرب وفاعلة وقادرة عىل حتقيق اإلنتشار اجلغرايف وخاصَّ
 التي حدثت لالقتصاد السوداين جراء “ اخلنقة ”ونعتقد أنَّ  .اخلارجي للبنوك الوطنيَّة

بدوره عىل وقد أثَّر ذلك  , العقوبات األمريكيَّة أحدثت أثراً سالباً كبرياً عىل القطاع املرصيف
وحرمان القطاع املرصيف من التسهيالت  , كثري من أنشطتها وقلَّل من أدائها وحدَّ من فاعليتها

ثالثة  ”وفقدنا أكثر من  , يف السنتني األخريتني أحدث كثرياً من الضغط عىل العملة والسوق
 .لةمما أحدث ضغطاً كبرياً عىل العم ,  من هذه التسهيالت والقروض“ مليارات دوالر

أخرياً هنالك موضوعات ذات صلة باألمر واملعاجلات تتمثل يف الشفافيَّة باملعامالت و
املاليَّة وزيادة التقنية املتعلِّقة باحلوسبة الرضيبيَّة واملسائل التجاريَّة والبنكيَّة التي ستؤدي إىل 

  .انات واملعلوماتكام أهنا ستسهم يف إنشاء قاعدة كبرية من البي ,  املامرسات اخلاطئةاحلد من
 . كاتب صحفي وحملِّل سيايس−حممد لطيف/ األستاذ

د إصدار القرار األمريكيالحظتُ وبم هالل ”  إنقسم الناس حياله إىل جمموعتنيجرَّ
أما املجموعة الثانية فتعتقد أنَّ  , إحدامها التر فائدة يف ذلك وتعتربه كالم والسالم, “مريخ

وأودّ أن أشري إىل رؤية وسطيَّة أعتقد من .كالت السودان املختلفةذلك يمثِّل بداية النهاية ملش



 )٤٠(  

خالهلا أنَّ فرتة الستَّة أشهر هي إمتحان عسري جداً ملراقبة أداء النظام السيايس وتعامله فيام 
ونجاح احلكومة يف معاجلة هذه القضايا .وغريها , وحقوق اإلنسان , يتعلق باحلُريَّات

ر يف هناية املطاف رفع العقوبات األمريكيَّة والتعامل معها بشافيَّة و وضوح هي التي سوف تقرِّ
ة باختاذ إجراء ما  .عن السودان وأعتقد اعتقاداً جازماً أنَّ اإلدارة األمريكيَّة وصلت لقناعة تامَّ

نيْ جداً بالنسبة يل , حيال السودان تَنِدُ يف رؤيتي لسببني جوهريني وواضحَ   :وأسْ
يف  تَّفق معي دكتور حسن حوله وهو الدور الذي لعبته الواليـات املتحـدة قد ي :السبب األول

 , جنيف العام املايض بتمكني السودان من عودة التفاوض لإلنضامم ملنظمة التجارة العامليَّة
اً  مما ترك سـؤاالً كبـرياً جتـاه  , يف ذلك ولقد كان للمندوب األمريكي دوراً واضحاً وحموريَّ

اً مع السياسة اخلارجيَّة األمريكيَّة جتاه السودانهذا الدور الغريب و  .الذي يتناقض ظاهريَّ
 , لقـرار كمطلوبـات أمريكيَّـةا يتمثـل يف مجلـة اإلشـرتاطات التـي وردت يف  :السبب الثاين

  :واملتمثِّلة يف أربعة نقاط
ب ” التعويل عىل السودان يف إيقاف دعم)١(  . اليوغندي“ جيش الرَّ
 .وحتديداً الدكتور رياك مشار , وب السودانإيقاف دعم معارضة جن)٢(
 .مسألة العمليَّات اإلنسانيَّة للمنطقتني)٣(
 .مكافحة اإلرهاب)٤(

سنجد أنَّ الوضع فيها  وعند استعراض اإلشرتاطات األربعة التي وردت يف سياق القرار
  :كاآليت

ربِ  , نجد أنَّ السودان قد رفع يده متاماً عن الدكتور رياك مشار , بإرصارٍ أمريكي) أ( بل أُجْ
 .إذاً هذا موضوع حمسوم أمريكيَّاً قبل القرار , عىل اخلروج من اإلقليم بالكامل

ب اليوغندي) ب( نا نعرف أنه وبعد الفـصل الـسيايس واجلغـرايف  , فيام يتعلَّق بجيش الرَّ كلَّ
 َّالذي تمّ بموجب إتفاقيَّة السالم الشامل وإستفتاء شعب جنوب السودان والذي أد

أصـبح الـسودان غـري ذي صـلة مبـارشة بيوغنـدا  ,  دولة جنـوب الـسودانإىل نشوء
 .ومعارضتها

نجـد أنَّ احلكومـة قـد وافقـت عـىل مقـرتح  , أما احلديث حول املساعدات اإلنسانيَّة) ت(
وقـد رفـضت ذلـك احلركـة  , الوسيط يف أديس أبابا بإدخـال املـساعادات اإلنـسانيَّة

ة–مما دفع املندوب األمريكي  , الشعبيَّة ل مـرَّ  مـع “ حـاد ” للحـديث بـشكلٍ − وألوَّ
 .وعن احلركات املسلحة عموماً من جهة ثانية , احلركة الشعبيَّة من جهة

ابعة) ث( فإننـا نجـد أنَّ راعـي الـضأن يف  , لتي تتَّصل باإلرهاب ومكافحته , أما النقطة الرَّ
م كل امللفَّات املتعلِّ  نا ومنذ عرش سنوات سلَّمناهُ  .قة باإلرهاباخلالء يعلم أنّ

 )٤١(  

د هنالك أسباب منطقيَّة للعقوبات  متثل خطاب “ الستَّة أشهر ”ومسألة  , إذاً املسألة مل تعُ
لإلدارة األمريكيَّة وملجموعات الضغط الداخليَّة التي تعتقد أنَّ إدارة الرئيس أوباما  داخيل

د جتاه النظام السوداين الديكتاتور وبالتايل فإنَّ اإلدارة  .يَّة والقمعي متنحه هديبدالً من التشدُّ
األمريكيَّة كأهنا يف حماولة المتصاص غضبة جمموعات الضغط األمريكيَّة ولذلك وضعت 

 .هذه الستة أشهر
إفتكر  , وكيفيَّة اإلستفادة القصو بعد القرار , والحقاً  , وحول األثر االقتصادي سابقاً 

 ختفيف هذه العقوبات −س رفعهاوهي التسمية الصحيحة ولي–أن إجراء ختفيف العقوبات 
التي يمكن أن تصلح حال االقتصاد السوداين بليلة   السحريَّة“عصا موسى”قطعاً هو ليس 

 بعدها اآلن يمكن أن نرشع يف إصالح االقتصاد بل هي جمرد خطوة لنقول , وضحاها
 البداية أن نبدأ وعلينا يف الفرتة القادمة .السوداين بسياساتٍ جديدة ورؤ وأفكار جديدة

نا لو استعرضنا كل االقتصادات التي نأل , “خارج الصندوق” الصحيحة واملتمثلة يف التفكري
نشأت وترعرعت ونمت وازدهرت يف أزمان قياسيَّة نجد أهنا اعتمدت هذا الشكل من 

د ومشاريع جديدة , “خارج الصندوق” التفكري دُ  , ونعني به اإلتيان بأشخاص جُ
ة , خطط جديدةوب , وبمبادرات جديدة مع  , حتمل مايكفي من اجلُرأة والشفافيَّة والقوَّ

 .حرص الدولة عىل رعايتها وإنفاذها
ثني ذكرت الربنامج الثالثي لإلصالح  , والسدايس , اخلاميس , إشارات املتحدِّ

لو إستطاعت أن حتقق نتائج إجيابيَّة ملا كنَّا  كل هذه الربامج. وقس عىل ذلك, االقتصادي
ث اآلن عن اإلصالح االقتصادي بعد كل هذه السنوات من االستقاللنت  .حدَّ

ة فعالً ورغبة يف اإلصالح االقتصادي فإننا نحتاج لسياسات  , وإن كانت هنالك جديَّ
س وضوابط جديدة لإلستفادة من الفرصة التارخييَّة التي جاءت مع القرار األمريكي  وأُسُ

حتدٍّ كبري وهو كيف يمكننا أن نوظِّف هذه الفرصة التارخييَّة وبالتايل فنحن أمام  , املشار إليه
وأال تضيع كام ضاعت من قبل فرصة تارخييَّة أخر . ملصلحة االقتصاد واملواطن السوداين

د إنفصال اجلنوب بدأ  .وهي فرصة النفط السوداين الذي فشلنا متاماً يف اإلستفادة منه وبمجرَّ
 ملا كان د حتى يعوطويلةلرتاجع الكبري الذي حيتاج لسنوات االقتصاد يف التدهور املريع وا

  .عليه يف فرتة النفط وقبل اإلنفصال
كام جيب أن تستصحب السياسات اجلديدة عدد من املحاور املختلفة والداعمة لالقتصاد 

  :منها , السوداين
يس يعتـرب مـدخل صـحيح وأسـا , إعالء قيمة الزراعة وإجياد سياسـات زراعيَّـة جديـدة  −

 .إلحداث نقلة نوعيَّة وداعمة لالقتصاد وللتنمية



 )٤٠(  

خالهلا أنَّ فرتة الستَّة أشهر هي إمتحان عسري جداً ملراقبة أداء النظام السيايس وتعامله فيام 
ونجاح احلكومة يف معاجلة هذه القضايا .وغريها , وحقوق اإلنسان , يتعلق باحلُريَّات

ر يف هناية املطاف رفع العقوبات األمريكيَّة والتعامل معها بشافيَّة و وضوح هي التي سوف تقرِّ
ة باختاذ إجراء ما  .عن السودان وأعتقد اعتقاداً جازماً أنَّ اإلدارة األمريكيَّة وصلت لقناعة تامَّ

نيْ جداً بالنسبة يل , حيال السودان تَنِدُ يف رؤيتي لسببني جوهريني وواضحَ   :وأسْ
يف  تَّفق معي دكتور حسن حوله وهو الدور الذي لعبته الواليـات املتحـدة قد ي :السبب األول

 , جنيف العام املايض بتمكني السودان من عودة التفاوض لإلنضامم ملنظمة التجارة العامليَّة
اً  مما ترك سـؤاالً كبـرياً جتـاه  , يف ذلك ولقد كان للمندوب األمريكي دوراً واضحاً وحموريَّ

اً مع السياسة اخلارجيَّة األمريكيَّة جتاه السودانهذا الدور الغريب و  .الذي يتناقض ظاهريَّ
 , لقـرار كمطلوبـات أمريكيَّـةا يتمثـل يف مجلـة اإلشـرتاطات التـي وردت يف  :السبب الثاين

  :واملتمثِّلة يف أربعة نقاط
ب ” التعويل عىل السودان يف إيقاف دعم)١(  . اليوغندي“ جيش الرَّ
 .وحتديداً الدكتور رياك مشار , وب السودانإيقاف دعم معارضة جن)٢(
 .مسألة العمليَّات اإلنسانيَّة للمنطقتني)٣(
 .مكافحة اإلرهاب)٤(

سنجد أنَّ الوضع فيها  وعند استعراض اإلشرتاطات األربعة التي وردت يف سياق القرار
  :كاآليت

ربِ  , نجد أنَّ السودان قد رفع يده متاماً عن الدكتور رياك مشار , بإرصارٍ أمريكي) أ( بل أُجْ
 .إذاً هذا موضوع حمسوم أمريكيَّاً قبل القرار , عىل اخلروج من اإلقليم بالكامل

ب اليوغندي) ب( نا نعرف أنه وبعد الفـصل الـسيايس واجلغـرايف  , فيام يتعلَّق بجيش الرَّ كلَّ
 َّالذي تمّ بموجب إتفاقيَّة السالم الشامل وإستفتاء شعب جنوب السودان والذي أد

أصـبح الـسودان غـري ذي صـلة مبـارشة بيوغنـدا  ,  دولة جنـوب الـسودانإىل نشوء
 .ومعارضتها

نجـد أنَّ احلكومـة قـد وافقـت عـىل مقـرتح  , أما احلديث حول املساعدات اإلنسانيَّة) ت(
وقـد رفـضت ذلـك احلركـة  , الوسيط يف أديس أبابا بإدخـال املـساعادات اإلنـسانيَّة

ة–مما دفع املندوب األمريكي  , الشعبيَّة ل مـرَّ  مـع “ حـاد ” للحـديث بـشكلٍ − وألوَّ
 .وعن احلركات املسلحة عموماً من جهة ثانية , احلركة الشعبيَّة من جهة

ابعة) ث( فإننـا نجـد أنَّ راعـي الـضأن يف  , لتي تتَّصل باإلرهاب ومكافحته , أما النقطة الرَّ
م كل امللفَّات املتعلِّ  نا ومنذ عرش سنوات سلَّمناهُ  .قة باإلرهاباخلالء يعلم أنّ

 )٤١(  

د هنالك أسباب منطقيَّة للعقوبات  متثل خطاب “ الستَّة أشهر ”ومسألة  , إذاً املسألة مل تعُ
لإلدارة األمريكيَّة وملجموعات الضغط الداخليَّة التي تعتقد أنَّ إدارة الرئيس أوباما  داخيل

د جتاه النظام السوداين الديكتاتور وبالتايل فإنَّ اإلدارة  .يَّة والقمعي متنحه هديبدالً من التشدُّ
األمريكيَّة كأهنا يف حماولة المتصاص غضبة جمموعات الضغط األمريكيَّة ولذلك وضعت 

 .هذه الستة أشهر
إفتكر  , وكيفيَّة اإلستفادة القصو بعد القرار , والحقاً  , وحول األثر االقتصادي سابقاً 

 ختفيف هذه العقوبات −س رفعهاوهي التسمية الصحيحة ولي–أن إجراء ختفيف العقوبات 
التي يمكن أن تصلح حال االقتصاد السوداين بليلة   السحريَّة“عصا موسى”قطعاً هو ليس 

 بعدها اآلن يمكن أن نرشع يف إصالح االقتصاد بل هي جمرد خطوة لنقول , وضحاها
 البداية أن نبدأ وعلينا يف الفرتة القادمة .السوداين بسياساتٍ جديدة ورؤ وأفكار جديدة

نا لو استعرضنا كل االقتصادات التي نأل , “خارج الصندوق” الصحيحة واملتمثلة يف التفكري
نشأت وترعرعت ونمت وازدهرت يف أزمان قياسيَّة نجد أهنا اعتمدت هذا الشكل من 

د ومشاريع جديدة , “خارج الصندوق” التفكري دُ  , ونعني به اإلتيان بأشخاص جُ
ة , خطط جديدةوب , وبمبادرات جديدة مع  , حتمل مايكفي من اجلُرأة والشفافيَّة والقوَّ

 .حرص الدولة عىل رعايتها وإنفاذها
ثني ذكرت الربنامج الثالثي لإلصالح  , والسدايس , اخلاميس , إشارات املتحدِّ

لو إستطاعت أن حتقق نتائج إجيابيَّة ملا كنَّا  كل هذه الربامج. وقس عىل ذلك, االقتصادي
ث اآلن عن اإلصالح االقتصادي بعد كل هذه السنوات من االستقاللنت  .حدَّ

ة فعالً ورغبة يف اإلصالح االقتصادي فإننا نحتاج لسياسات  , وإن كانت هنالك جديَّ
س وضوابط جديدة لإلستفادة من الفرصة التارخييَّة التي جاءت مع القرار األمريكي  وأُسُ

حتدٍّ كبري وهو كيف يمكننا أن نوظِّف هذه الفرصة التارخييَّة وبالتايل فنحن أمام  , املشار إليه
وأال تضيع كام ضاعت من قبل فرصة تارخييَّة أخر . ملصلحة االقتصاد واملواطن السوداين

د إنفصال اجلنوب بدأ  .وهي فرصة النفط السوداين الذي فشلنا متاماً يف اإلستفادة منه وبمجرَّ
 ملا كان د حتى يعوطويلةلرتاجع الكبري الذي حيتاج لسنوات االقتصاد يف التدهور املريع وا

  .عليه يف فرتة النفط وقبل اإلنفصال
كام جيب أن تستصحب السياسات اجلديدة عدد من املحاور املختلفة والداعمة لالقتصاد 

  :منها , السوداين
يس يعتـرب مـدخل صـحيح وأسـا , إعالء قيمة الزراعة وإجياد سياسـات زراعيَّـة جديـدة  −

 .إلحداث نقلة نوعيَّة وداعمة لالقتصاد وللتنمية



 )٤٢(  

 .اإلهتامم بالصناعات التحويليَّة  −
 , الذي يمثل واحـدة مـن أكـرب مـشكالت االقتـصاد الـسوداين , إصالح اجلهاز املرصيفٍ   −

ة”وحيتاج لــ  التي حيصل عليها “ املرابحات الصوريَّة ”وهو يعاين من  ,  شديدة جداً “هزَّ
وهلا مشكالت سالبة كبرية جداً حيث أهنـا  , من العمالء دون تنفيذها فعلياً مئات اآلالف 

فــضالً عــن كوهنــا ستــسهم يف زيــادة  , ال حتقــق التنميــة املطلوبــة وال عالقــة هلــا بــذلك
ليها مراجعة سياسات التمويل األصغر التـي أن توعليه فالسياسة اجلديدة جيب .التضخم

ـصة هلـا لألعـتذ مـرة , سراهب األمـوال املخصَّ  , وغريهـا , وبنـاء املنـازل , احلـج والعُ
وعنـد التنفيـذ وبعـد أن يـستلم قيمـة  , فاملواطن يقوم بعمل دراسة جدو ملرشوع ومهي

ال بد مـن  و.التمويل يقوم بتنفيذ مرشوع آخر العالقة له بالتنمية وال اإلنتاج أو اإلنتاجيَّة
ات اعتامد اسرتاتيجيَّة جديدة تعتمد عىل تفكري جديد  ورؤية جديدة تستصحب كل املتغـريِّ

والبد مـن  , وال يقوم بوضعها األتيام احلاليَّة التي استنفدت ماعندها , الدوليَّة واإلقليميَّة
دَّ من إرادة سياسيَّة قويَّة و.إدارة جديدة وبغري هذه اإلرادة السياسيَّة التي هتتم باحلـل  , البُ

جي بـأفق مفتـوح لـن ينـصلح حـال االقتـصاد السيايس السلمى الداخيل والتعامل اخلار
م لألمام  .السوداين ولن يتقدَّ

 , عىل املستو الداخيل نحتاج لتحديد القواسم املشرتكة كغرينا من األمم والشعوب أما
وأن تكون هنالك خطوط محراء يتواضع عليها اجلميع معارضة وحكومة وممن هو عىل 

 .الرصيف
 خاصة باخلطوط احلمراء التي تتفق مع قناعاته مشكلتنا يف السودان لكل شخص رؤية

 , فالدولة نجدها تتحدث عن خطوط محراء والنجد أحد يعرف عنها شيئاً  , وأفكاره هو
ثون عن خطوط محراء دون أن يكون هنالك أدنى اتفاق حوهلا حتى من  واآلخرون بتحدَّ

ة يف ا. بينهم عىل مستو املجموعات الصغرية ملرحلة القادمة إلمجاع وبالتايل نحتاج وبشدَّ
وإذا مل يتم اإلصالح السيايس كام جيب ووفق  , وطني حقيقي يؤسس لإلصالح االقتصادي

د حديث إنشائي فقط ولن  , ما أرشنا إليه فـأيّ حديث عن اإلصالح االقتصادي يكون جمرَّ
 .يقود لنتائج مأمولة

 . رجل أعامل−أمحد أمني عبد اللطيف
طه عىل الورقةٍ وشكراً دكتور حسن أمحد  , بري رئيس اجللسةشكراً دكتور حممد خري الز

  .والشكر يمتد لسودان فاونديشن وللذين سبقوين بالتعقيب , ت متاماً الضافية التي أوف
دَّ عىل التأكيد بأنَّ القرار الذي قام بتوقيعه الرئيس األمريكي يوم  عتَربَ / ١٣البُ يناير يُ

وقد سبقته إرهاصات يف  , طار العالقات بني البلدينخطوة كبرية جداً ودفعة لألمام يف إ
 )٤٣(  

بني من املفاوضات كان القرار  , الفرتة السابقة من خالل املفاوضات اجلارية ولكن حتى املُقرَّ
وهو  , مفاجئاً بالنسبة هلم لكونه قراراً شامالً لفك احلظر وليس ختفيفاً فقط كام ير البعض

 . التي كانتٍ مفروضة عىل السودانرفع شامل للجزء األكرب من العقوبات
ي بعض العقوبات األخر مثل قانون سالم دارفور عضلة بقاء  , وبالرغم من تبقِّ ومُ

لكن رغم كل ذلك يمثل القرار خطوة كبرية  , السودان عىل قائمة الدول الراعية لإلرهاب
ا ووصوهلا وإذا متَّت مقارنة رفع احلظر األمريكي عىل كوبا وإيران بعد تعاوهن , جداً 

ويف السودان كانت  , كانت هنالك فرتة سنة قبل التنفيذ ويعد تلك اإلتفاقات, التفاقات
ة مع القرار مبارشة لتفعيله بصورة فوريَّة , احلالة استثنائيَّة متاماً  ت رخصة عامَّ رَ دِ . حيث استُصْ

رسع مما حدث مع وبصورة أ , وبعد ثالثة أيام فقط نزل األمر يف السجل الفيدرايل األمريكي
 .كوبا وإيران

ين جداً أن السيد وزير اخلارجية السوداين د يف مؤمتره الصحفي عقب  رسَّ لقرار أن اأكَّ
ت متاماً بكل إلتزاماهتا وذكر حتديداً أن أمريكا أوف , مسةهنالك مباحثات حول املسارات اخل

وهي لغة جديدة تدعو  , كيوهذه الشهادة تؤكد جديِّة الطرف األمري , التي قطعتها يف احلوار
مدُ للحكومة السودانيَّة كذلك استجابتها الفوريَّة بوقف فوري إلطالق النار  , لالستبشار وحيُ

ث احلكومة األمريكيَّة عن إيفاء احلكومة السودانيَّة دوبذات القدر تتح , دة ستة أشهرمل
 .بالتزاماهتا

 البلدين متثل فرصة حقيقيَّة ومتاحة ألن هذه اللغة اجلديدة التي ختتلف عامَّ كان سائداً بني
احلكومة السودانيَّة كذلك إلتزمت بتسليم جوزيف كوين زعيم  و.حيدث تطور رسيع وإجيايب

ب اليوغندي يف حال العثور عليه ومع ذلك  .وهنالك جائزة مخسة مليون دوالر , جيش الرَّ
وجيب أن  , مور ستتغريَّ بني يوم وليلةاأل فمن املهم جداً أال نفرح أكثر من الالزم وأال نظن أنَّ 

وجتربتنا كرجال أعامل نعمل يف السودان أنَّ الفرتة التي سبقت  , نكون عقالنيني ومنطقيني
ر بصورة مبارشة من احلكومة  تصدَ القرار كانت هنالك جماالت التعامل فيها متاح برخص تُسْ

تعامل أو القدرة عىل تنفيذ أيِّ ولكن بعد احلصول عىل الرخصة يصعب جداً ال , األمريكيَّة
ة م الورقة , وألسباب خمتلفة , معامالت ماليَّة أو تبادالت جتاريَّ  .بعضها ذكره مقدِّ

يف وزيادة حصار السودان وحينام ركَّزت اإلدارة األمريكيَّة عىل الضغط عرب النظام املرص
يقوم عىل حسابات الربح ألن القطاع املرصيف  , مة املصارف تتغريَّ زجعل ذلك حِ  , مرصفياً 

ولقد وجدت هذه البنوك أنَّ التعامُل مع السودان تسبب هلا يف أرضار أكرب  , واخلسارة
قررت املقاطعة خوفاً من تلك املخاطر وإن  , وخسائر أفدح من أيِّ مكاسب وأرباح ستجنيها

 .كانت خماطر معنويَّة فضالً عن اإلجراءات التي يمكن أن تطاهلا



 )٤٢(  

 .اإلهتامم بالصناعات التحويليَّة  −
 , الذي يمثل واحـدة مـن أكـرب مـشكالت االقتـصاد الـسوداين , إصالح اجلهاز املرصيفٍ   −

ة”وحيتاج لــ  التي حيصل عليها “ املرابحات الصوريَّة ”وهو يعاين من  ,  شديدة جداً “هزَّ
وهلا مشكالت سالبة كبرية جداً حيث أهنـا  , من العمالء دون تنفيذها فعلياً مئات اآلالف 

فــضالً عــن كوهنــا ستــسهم يف زيــادة  , ال حتقــق التنميــة املطلوبــة وال عالقــة هلــا بــذلك
ليها مراجعة سياسات التمويل األصغر التـي أن توعليه فالسياسة اجلديدة جيب .التضخم

ـصة هلـا لألعـتذ مـرة , سراهب األمـوال املخصَّ  , وغريهـا , وبنـاء املنـازل , احلـج والعُ
وعنـد التنفيـذ وبعـد أن يـستلم قيمـة  , فاملواطن يقوم بعمل دراسة جدو ملرشوع ومهي

ال بد مـن  و.التمويل يقوم بتنفيذ مرشوع آخر العالقة له بالتنمية وال اإلنتاج أو اإلنتاجيَّة
ات اعتامد اسرتاتيجيَّة جديدة تعتمد عىل تفكري جديد  ورؤية جديدة تستصحب كل املتغـريِّ

والبد مـن  , وال يقوم بوضعها األتيام احلاليَّة التي استنفدت ماعندها , الدوليَّة واإلقليميَّة
دَّ من إرادة سياسيَّة قويَّة و.إدارة جديدة وبغري هذه اإلرادة السياسيَّة التي هتتم باحلـل  , البُ

جي بـأفق مفتـوح لـن ينـصلح حـال االقتـصاد السيايس السلمى الداخيل والتعامل اخلار
م لألمام  .السوداين ولن يتقدَّ

 , عىل املستو الداخيل نحتاج لتحديد القواسم املشرتكة كغرينا من األمم والشعوب أما
وأن تكون هنالك خطوط محراء يتواضع عليها اجلميع معارضة وحكومة وممن هو عىل 

 .الرصيف
 خاصة باخلطوط احلمراء التي تتفق مع قناعاته مشكلتنا يف السودان لكل شخص رؤية

 , فالدولة نجدها تتحدث عن خطوط محراء والنجد أحد يعرف عنها شيئاً  , وأفكاره هو
ثون عن خطوط محراء دون أن يكون هنالك أدنى اتفاق حوهلا حتى من  واآلخرون بتحدَّ

ة يف ا. بينهم عىل مستو املجموعات الصغرية ملرحلة القادمة إلمجاع وبالتايل نحتاج وبشدَّ
وإذا مل يتم اإلصالح السيايس كام جيب ووفق  , وطني حقيقي يؤسس لإلصالح االقتصادي

د حديث إنشائي فقط ولن  , ما أرشنا إليه فـأيّ حديث عن اإلصالح االقتصادي يكون جمرَّ
 .يقود لنتائج مأمولة

 . رجل أعامل−أمحد أمني عبد اللطيف
طه عىل الورقةٍ وشكراً دكتور حسن أمحد  , بري رئيس اجللسةشكراً دكتور حممد خري الز

  .والشكر يمتد لسودان فاونديشن وللذين سبقوين بالتعقيب , ت متاماً الضافية التي أوف
دَّ عىل التأكيد بأنَّ القرار الذي قام بتوقيعه الرئيس األمريكي يوم  عتَربَ / ١٣البُ يناير يُ

وقد سبقته إرهاصات يف  , طار العالقات بني البلدينخطوة كبرية جداً ودفعة لألمام يف إ
 )٤٣(  

بني من املفاوضات كان القرار  , الفرتة السابقة من خالل املفاوضات اجلارية ولكن حتى املُقرَّ
وهو  , مفاجئاً بالنسبة هلم لكونه قراراً شامالً لفك احلظر وليس ختفيفاً فقط كام ير البعض

 . التي كانتٍ مفروضة عىل السودانرفع شامل للجزء األكرب من العقوبات
ي بعض العقوبات األخر مثل قانون سالم دارفور عضلة بقاء  , وبالرغم من تبقِّ ومُ

لكن رغم كل ذلك يمثل القرار خطوة كبرية  , السودان عىل قائمة الدول الراعية لإلرهاب
ا ووصوهلا وإذا متَّت مقارنة رفع احلظر األمريكي عىل كوبا وإيران بعد تعاوهن , جداً 

ويف السودان كانت  , كانت هنالك فرتة سنة قبل التنفيذ ويعد تلك اإلتفاقات, التفاقات
ة مع القرار مبارشة لتفعيله بصورة فوريَّة , احلالة استثنائيَّة متاماً  ت رخصة عامَّ رَ دِ . حيث استُصْ

رسع مما حدث مع وبصورة أ , وبعد ثالثة أيام فقط نزل األمر يف السجل الفيدرايل األمريكي
 .كوبا وإيران

ين جداً أن السيد وزير اخلارجية السوداين د يف مؤمتره الصحفي عقب  رسَّ لقرار أن اأكَّ
ت متاماً بكل إلتزاماهتا وذكر حتديداً أن أمريكا أوف , مسةهنالك مباحثات حول املسارات اخل

وهي لغة جديدة تدعو  , كيوهذه الشهادة تؤكد جديِّة الطرف األمري , التي قطعتها يف احلوار
مدُ للحكومة السودانيَّة كذلك استجابتها الفوريَّة بوقف فوري إلطالق النار  , لالستبشار وحيُ

ث احلكومة األمريكيَّة عن إيفاء احلكومة السودانيَّة دوبذات القدر تتح , دة ستة أشهرمل
 .بالتزاماهتا

 البلدين متثل فرصة حقيقيَّة ومتاحة ألن هذه اللغة اجلديدة التي ختتلف عامَّ كان سائداً بني
احلكومة السودانيَّة كذلك إلتزمت بتسليم جوزيف كوين زعيم  و.حيدث تطور رسيع وإجيايب

ب اليوغندي يف حال العثور عليه ومع ذلك  .وهنالك جائزة مخسة مليون دوالر , جيش الرَّ
وجيب أن  , مور ستتغريَّ بني يوم وليلةاأل فمن املهم جداً أال نفرح أكثر من الالزم وأال نظن أنَّ 

وجتربتنا كرجال أعامل نعمل يف السودان أنَّ الفرتة التي سبقت  , نكون عقالنيني ومنطقيني
ر بصورة مبارشة من احلكومة  تصدَ القرار كانت هنالك جماالت التعامل فيها متاح برخص تُسْ

تعامل أو القدرة عىل تنفيذ أيِّ ولكن بعد احلصول عىل الرخصة يصعب جداً ال , األمريكيَّة
ة م الورقة , وألسباب خمتلفة , معامالت ماليَّة أو تبادالت جتاريَّ  .بعضها ذكره مقدِّ

يف وزيادة حصار السودان وحينام ركَّزت اإلدارة األمريكيَّة عىل الضغط عرب النظام املرص
يقوم عىل حسابات الربح ألن القطاع املرصيف  , مة املصارف تتغريَّ زجعل ذلك حِ  , مرصفياً 

ولقد وجدت هذه البنوك أنَّ التعامُل مع السودان تسبب هلا يف أرضار أكرب  , واخلسارة
قررت املقاطعة خوفاً من تلك املخاطر وإن  , وخسائر أفدح من أيِّ مكاسب وأرباح ستجنيها

 .كانت خماطر معنويَّة فضالً عن اإلجراءات التي يمكن أن تطاهلا



 )٤٤(  

َ جيب معاجلتها باملفاوضات املبارشة والرسيعةهذا الواقع ا ربْ  , ملرصيف أوجد معضلة كُ
معة” بـإلزالة مايسمونه  العمالء بمعرفتهم تعامل  حتاشياً للصورة السيئة لد“خماطر السُّ

 .وإن كان ذلك متاحاً بالقانون بعد رفع احلظر , ي مع السوداننِ عْ بنك املَ لا
 التحاويل والعموالت املرصفيَّة وزيادة األسعار الرئيسيَّة من آثار فرتة احلصار زيادة رسوم

 , وتقليل اجلودة كذلك لعدم اخليارات أيضاً  , للرشاء جراء تضييق دائرة اخليارات املتاحة
ط وطويل األجل عة و , وانعدام التمويل متوسِّ من أهمَّ وأبرز اآلثار عدم مواكبة واقعنا لرسُ

لتايل انعدام التجارة اإللكرتونيَّة التي ارتبطت ارتباطاً مبارشاً وبا , تغريُّ االقتصاد العاملي
وخروج النظام املرصيف السوداين عن منظومة النظام املرصيف  , بالنظام املرصيف وتقنياته

وتأثريه  , وكذلك احلال بالنسبة لالقتصاد السوداين عند مقارنته باالقتصاد العاملي, الدويل
نتجة التي فقدت فرصة التجارة اإللكرتونيَّة بام فيها من إنعدام خماطر املبارش عىل الرشائح امل

وغياب  , وهي حالياً غري متاحة متاماً لعدم وجود نظام الدفع املربوط بالتقنية , وقيم مُضافة
ذلك النشاط يؤثر تأثرياً سالباً عىل هذه الرشائح التي كان بمقدورها أن متارس مجيع أنواع 

 Visa و Master card (.نتجات بصورة إلكرتونيَّة عرب البطاقات الذكيَّةالبيوع ولكافة امل

card) ,التي كانت تعمل سابقاً و  ربْ ل مع املصارف الدوليَّة الكُ جيب إعادة التواصُ
ومراجعة السياسات االقتصاديَّة والنقديَّة واملالية يف ظل هذه  , بالسودان لتنشيط عالقاهتا

ات اجلديدة   .التغريُّ
ات املطلوبة مع وترية ما حدث ك ام جيب أن يكون هنالك حرصاً شديداً لتتامشى هذه التغريُّ

ألن كثرياً من اإلصالحات  , فعلياً عىل أرض الواقع يف اجلانب االقتصادي واملايل والنقدي
 لكن املامرسة العمليَّة , النظريَّة يف اجلانب االقتصادي كانت إجيابيَّة وتدعو لتعظيم الفائدة

ت بذلك متاماً وهزمت هذه االصالحات وبالتايل جيب  , والتطبيق اخلاطئ والتقلُّبات أرضَّ
ة  , الشفافيَّة ومكافحة الفساد من األمهيَّة بمكان للفرتة القادمةو , حتديد سياسات مستقرَّ

  :ألكثر من سبب
مـع جهـات دوليَّـة  اإلنفتاح عىل العامل والرغبة يف جلب اسـتثامرات أجنبيَّـة والتعامـل  :أوالً 

يقتـيض ذلـك  , أوقفت تعاملها مع السودان لفرتات طويلة مثل أمريكـا وأوربـا وغريهـا
ث عن الشفافية العالية يف كل التعامالت  , معايشة اجلوّ العام يف تلك البلدان والذي يتحدّ

و وبغري ذلك ل. وذلك هو الفهم العام , بغض النظر عن كوهنم هم يتبعون ذلك فعلياً أم ال
سمحت لك القوانني بالتعامل فإن كثرياً من هذه الرشكات واملؤسـسات لـن تتعامـل إال 

  .بموجب قوانينها الداخليَّة ولوائحها ورشوط أعامهلا الصارمة جداً 

 )٤٥(  

لتضييق الفجوة بني السعر الرسمي والسوق احلُر فيام يتعلَّـق بالنقـد األجنبـي   إجياد آليَّة :ثانياً 
لكـن الفجـوة الكبـرية حتـى بعـد  , بغض النظر عن السعر الفعيل  ,ومداوالته وسياساته

 .ومعاجلتها بشافية ووضوح , حافز الصادر جيب أن تُقلَّل
 املفروض يف العرشين عاماً املاضية يتطلَّب عمالً كبرياً وجهوداً عمليَّة لكثري من  احلصار :ثالثاً 

سـيام  , ة جديدة واضحة املعاملاألشياء التي تدعو لتحفيز قطاع األعامل ورسم صورة ذهنيَّ 
فـت عليهـا  وأن كثرياً من هذه املؤسسات اصطدمت مبـارشة بـبعض اإلشـكاالت أو تعرَّ

 .بشكل غري مبارش
الستثامر األجنبي وجذب رساميل دولية كبرية حيتاج وبصورة فورية ملعاجلة موضـوع  ا :رابعاً 

أهـم املعيقـات قبـل احلظـر وتلك األسباب كانت مـن  , النقد األجنبي وضامنات السداد
سم وتُعالج بوضوح وشـفافية ولقـد فـشلت كثـري مـن حمـاوالت  , وستظل ماثلة ما مل حتُ

وتوظيف عائد الصادر كـامالً  , االستثامر األجنبية لعدم وجود الضامنات بالعملة الصعبة
 .مروفشلنا يف استصدار أي ضامن من بنك السودان أو وزارة املالية حول هذا األ , للسداد

ب القـرارات االقتـصاديَّة وازدواجيَّـة  ت :خامساً  ـة وتـضارُ ب الـسياسات املاليَّـة والنقديَّ ذبذُ
حال دون الرغبة يف االستثامر الـوطني  , وعدم االستقرار , التعامل يف هذا اجلانب احليوي

 .بالبالد ناهيك عن استثامر أجنبي
ة إلعادة بناء الثقة مع قطاع السودان يف املرحلة القادمة حي عليه يمكن القول أنَّ  تاج وبقوَّ

األعامل واملؤسسات املالية واالقتصادية الدوليَّة ملعاجلة الصورة السالبة عن التعامالت املالية 
يف اخلتام أؤكد عىل أنَّ الزراعة هي املخرج األول واألرسع  و.واالقتصادية مع السودان

 , الزراعية التي تؤدي إىل زيادة اإلنتاجيَّةوذلك بنقل وتطبيق التقانات  , ملشكالت السودان
والفرصة كبرية للدخول مع رشكات  , حيث أن تدينّ اإلنتاجية هو مشكلة يف حد ذاهتا

أمريكيَّة وهي رائدة جداً يف جمال التقانات الزراعيّة التي ستمكننا من أن نشهد طفرة كبرية يف 
 .اإلنتاج واإلنتاجيَّة يف أقرب وقت



 )٤٤(  
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  مرصيف وخبري مايل واقتصادي−صالح أبو النجا/ األستاذ

ب عىل  , سأتكلَّم فيها بصورة مبارشة , لديَّ أربعة نقاط حمددة كام أرجو أن أصوِّ
ولكن قبل الدخول يف املوضوع هنالك منحىً اجتامعيَّاً خيص االقتصاد ويرتبط  , التوصيات

 وأشكرهم عىل هذه “ سودان فاونديشن ”ـأوجه ذلك لو. به وليس هنالك عزل بينهام
 , وأرجو أن ألفت نظرهم إىل أنَّه قد حدثت فوارق كبرية جداً يف املجتمع السوداين, املبادرة

 , واألخر مسحوقة متاماً  , إحدامها مستواها عال جداً  , حيث صارت هنالك طبقتان فقط
ملجتمع أصبح اي يعن , البة يف املجتمعمع غيابٍ تام للطبقة الوسطى التي كانت هي الغ

 أن تقوم بعمل دراسة جتمع هلا خرباء “ سودان فاونديشن ” أطلب من وعليه , درجتان فقط
ب هذه الفوارق الكبرية واخلطرية جداً يف  ون يف هذا اجلانب لتحديد رؤية كيفيَّة تقارُ وخمتصُّ

نِيَاءِ  ﴿واإلسالم حيدثنا عن ذلك بقوله تعاىل  , املد البعيد َغْ َ األْ ولَةً بَنيْ ونَ دُ يْ الَ يَكُ كَ
مْ  نكُ  .ونحن اآلن نشهد زيادة واتساع هذه الفجوة , ]٧:  احلرش [﴾مِ

  :أما املوضوعات األربعة تتمثَّلُ يف اآليت
ـزوا عـىل اإلنتـاج الزراعـي والـصناعي  : موضوع النقد األجنبي : أوالً  أر أن املتحدثني ركَّ

العالج الفعيل والنـاجع ملـشكالتنا الداخليَّـة مـن خـالل اإلكتفـاء وأفاضوا يف ذلك وهو 
 .الذايت والتصدير ومها من أكرب أوجه رصف النقد األجنبي

ف :ثانياً  ف كانـت فيهـا ختـبُّط كثـري   : سعر الرصَّ أعتقد أنَّ العمليَّات التي متَّت يف سعر الـرصَّ
وإلغاء التـضارب يف  , ريرهوللخروج من ذلك البد من توحيد سعر الرصف مع حت, جداً 

. حيث أن هنالك أكثر من مخسة أو ستة أسعار للرصف وتلـك مبالغـة , األسعار وتنوعها
ووسـيلة التحريـر . فيجب أن يقوم بنك السودان بتحرير السعر وتوحيده ليكون مفتوحـاً 

يمكن أن تتم بواسطة جمموعات من البنوك بعد تقسيمها إىل مخسة جمموعات مثالً تنضوي 
عىل أن يلتقي رؤساء هذه املجموعات صباح كـل يـوم لتحديـد سـعر  , حتتها مجيع البنوك

وهكذا يومياً لنضمن بذلك استقراراً يف الـسعر  , الرصف اليومي حسب العرض والطلب
 .وعدم تفلُّت أو تضارب كالذي حيدث اآلن

م له أيِّ حوافز إدخاريَّة أو إ  : املغرتبون :ثالثاً  وبالتأكيد لو كان  , غراءات تنمويةاملغرتب مل نقدِّ
ولـن يبيـع بالـسعر  , عرب السوق الـسوداء الفرق بني السعرين جنيهاً واحداً سيقوم بالبيع

وقبـل رفـع . الرسمي املُفتقد للتشجيع والرؤية الشاملة لإلستفادة من حتويالت املغرتبـني

 )٤٧(  

 بالتعامل معها والتحويل اآلن يمكن أن يقوم املغرتبون , احلظر كانت البنوك مشلولة متاماً 
 .عربها يف حال ثبات األسعار وتوحيدها مع التحفيز اإلدِّخاري

ة القويَّة :رابعاً  لكي نقوم بجذب حتويالت املغرتبني جيـب أن نتجـه و  : رشكات املسامهة العامَّ
ة كبرية وقوية وهلا جمالس إدارات فاعلة وقادرة ومتميزة عىل  , إلنشاء رشكات مسامهة عامَّ

وبذلك نفتح باباً الستثامر أموال املغرتبني وتوظيفها واالستفادة  , ن تساهم فيها احلكومةأ
ولكـن رشيطـة أن  , لتحقيق مجلة من الفوائد وال سيام اجلانب الزراعي والـصناعي , منها

ة وليـست كـبعض  , تنتهج احلكومة الشفافية والوضوح وأن تكون رشكات فعليَّـة وجـادَّ
 .ت يف إحجام املغرتبنيالرشكات التي تسبب

 .خبري مرصيف وحمافظ سابق للبنك املركزي −صابر حممد احلسن. د
شكراً جزيالً لألخوة يف سودان فاونديشن لرتتيب هذه الندوة والتحية لألخ رئيس اجللسة 

والتحية لألخ مقدم الورقة عىل الرسد الضايف واملعلومات الغزيرة  , عىل اإلدارة اجليِّدة
وأقول . ثم التحية للحضور الكريم , األرقام املوثقة التي جعلت الورقة شاملةوالبيانات و

ن من إضافة ملا قيل ولكن أود الرتكيز عىل بعض النقاط التي أر  , من الصعب جداً أن نتمكَّ
ة  .وأرجو أن تكون إضافة للورقة وللتعقيبات من مبتدري النقاش , أهنا مهمَّ

ز عىل اإلجيابيَّات فقط دون النظر لألمر أرجو أال نبالغ يف توقُّع أكثر  من الالزم وأال نركِّ
ته مَّ ولكن يف نفس الوقت . ونعتقد أنَّ هذا القرار سيحل مشاكلنا هكذا بدون عمل مقابل , برُ

وهو يعترب إنجاز كبري ويمكن أن تكون له آثاراً إجيابيات  , جيب أال نقلل من أمهيَّة القرار
الت ضخمة وكبرية  .وحتوّ

احدة من إجيابيَّات هذا القرار أنه ألْغَى احلظر املرصيف الذي يمثل اآلليَّة الرئيسة التي تم و
. توظيفها من قِبَل اإلدارة األمريكيَّة لتحويل العقوبات من آحاديَّة إىل عقوبات شاملة ومجاعيَّة

اً   جاء يف إفادة اخلارجيَّة كام , ومن املعلوم أنَّ العقوبات اآلحاديَّة مل يكن تأثريها مبارشاً وقويَّ
 السنوات اخلمسة عرش األوىل مل تؤثِّر وكانت تقاريرهم تشري إىل أنّ  , األمريكيَّة ذات نفسها

وبمجرد ما استطاعوا تعميم احلظر ليكون شامالً ودولياً  , عىل السودان ألن العقوبات آحاديَّة
دث تأثرياً سالباً عىل وال أعتقد أن ه .عرب القطاع املرصيف أصبح التأثري كبرياً  ذه العقوبات مل حتُ

اللهم إال أن يكون مقياس الفشل عدم  , االقتصاد السوداين أو أهنا فشلت كام ير البعض
ولعل األخ  , لكن بغري ذلك فقد أثَّرت تأثرياً بالغ وكبري. قدرهتا عىل إحداث إهنيار للدولة

ب كثريين من اخلرباء فإن خسائر وبحس , دكتور حسن استعرض األرضار التي ترتبت عليها
السودان من هذا احلظر تتجاوز مئات املليارات من الدوالرات وهي مبالغ ضخمة جداً 

وحتى نستطيع معاجلة هذه اآلثار السالبة واألرضار الكبرية . وليست باألمر السهل أو البسيط



 )٤٦(  

Ûa@pbjîÔÈnÛaòŞßbÈ‰ìš§a@åß@Z@@ @
  مرصيف وخبري مايل واقتصادي−صالح أبو النجا/ األستاذ

ب عىل  , سأتكلَّم فيها بصورة مبارشة , لديَّ أربعة نقاط حمددة كام أرجو أن أصوِّ
ولكن قبل الدخول يف املوضوع هنالك منحىً اجتامعيَّاً خيص االقتصاد ويرتبط  , التوصيات

 وأشكرهم عىل هذه “ سودان فاونديشن ”ـأوجه ذلك لو. به وليس هنالك عزل بينهام
 , وأرجو أن ألفت نظرهم إىل أنَّه قد حدثت فوارق كبرية جداً يف املجتمع السوداين, املبادرة

 , واألخر مسحوقة متاماً  , إحدامها مستواها عال جداً  , حيث صارت هنالك طبقتان فقط
ملجتمع أصبح اي يعن , البة يف املجتمعمع غيابٍ تام للطبقة الوسطى التي كانت هي الغ

 أن تقوم بعمل دراسة جتمع هلا خرباء “ سودان فاونديشن ” أطلب من وعليه , درجتان فقط
ب هذه الفوارق الكبرية واخلطرية جداً يف  ون يف هذا اجلانب لتحديد رؤية كيفيَّة تقارُ وخمتصُّ

نِيَاءِ  ﴿واإلسالم حيدثنا عن ذلك بقوله تعاىل  , املد البعيد َغْ َ األْ ولَةً بَنيْ ونَ دُ يْ الَ يَكُ كَ
مْ  نكُ  .ونحن اآلن نشهد زيادة واتساع هذه الفجوة , ]٧:  احلرش [﴾مِ

  :أما املوضوعات األربعة تتمثَّلُ يف اآليت
ـزوا عـىل اإلنتـاج الزراعـي والـصناعي  : موضوع النقد األجنبي : أوالً  أر أن املتحدثني ركَّ

العالج الفعيل والنـاجع ملـشكالتنا الداخليَّـة مـن خـالل اإلكتفـاء وأفاضوا يف ذلك وهو 
 .الذايت والتصدير ومها من أكرب أوجه رصف النقد األجنبي

ف :ثانياً  ف كانـت فيهـا ختـبُّط كثـري   : سعر الرصَّ أعتقد أنَّ العمليَّات التي متَّت يف سعر الـرصَّ
وإلغاء التـضارب يف  , ريرهوللخروج من ذلك البد من توحيد سعر الرصف مع حت, جداً 

. حيث أن هنالك أكثر من مخسة أو ستة أسعار للرصف وتلـك مبالغـة , األسعار وتنوعها
ووسـيلة التحريـر . فيجب أن يقوم بنك السودان بتحرير السعر وتوحيده ليكون مفتوحـاً 

يمكن أن تتم بواسطة جمموعات من البنوك بعد تقسيمها إىل مخسة جمموعات مثالً تنضوي 
عىل أن يلتقي رؤساء هذه املجموعات صباح كـل يـوم لتحديـد سـعر  , حتتها مجيع البنوك

وهكذا يومياً لنضمن بذلك استقراراً يف الـسعر  , الرصف اليومي حسب العرض والطلب
 .وعدم تفلُّت أو تضارب كالذي حيدث اآلن

م له أيِّ حوافز إدخاريَّة أو إ  : املغرتبون :ثالثاً  وبالتأكيد لو كان  , غراءات تنمويةاملغرتب مل نقدِّ
ولـن يبيـع بالـسعر  , عرب السوق الـسوداء الفرق بني السعرين جنيهاً واحداً سيقوم بالبيع

وقبـل رفـع . الرسمي املُفتقد للتشجيع والرؤية الشاملة لإلستفادة من حتويالت املغرتبـني
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 بالتعامل معها والتحويل اآلن يمكن أن يقوم املغرتبون , احلظر كانت البنوك مشلولة متاماً 
 .عربها يف حال ثبات األسعار وتوحيدها مع التحفيز اإلدِّخاري

ة القويَّة :رابعاً  لكي نقوم بجذب حتويالت املغرتبني جيـب أن نتجـه و  : رشكات املسامهة العامَّ
ة كبرية وقوية وهلا جمالس إدارات فاعلة وقادرة ومتميزة عىل  , إلنشاء رشكات مسامهة عامَّ

وبذلك نفتح باباً الستثامر أموال املغرتبني وتوظيفها واالستفادة  , ن تساهم فيها احلكومةأ
ولكـن رشيطـة أن  , لتحقيق مجلة من الفوائد وال سيام اجلانب الزراعي والـصناعي , منها

ة وليـست كـبعض  , تنتهج احلكومة الشفافية والوضوح وأن تكون رشكات فعليَّـة وجـادَّ
 .ت يف إحجام املغرتبنيالرشكات التي تسبب

 .خبري مرصيف وحمافظ سابق للبنك املركزي −صابر حممد احلسن. د
شكراً جزيالً لألخوة يف سودان فاونديشن لرتتيب هذه الندوة والتحية لألخ رئيس اجللسة 

والتحية لألخ مقدم الورقة عىل الرسد الضايف واملعلومات الغزيرة  , عىل اإلدارة اجليِّدة
وأقول . ثم التحية للحضور الكريم , األرقام املوثقة التي جعلت الورقة شاملةوالبيانات و

ن من إضافة ملا قيل ولكن أود الرتكيز عىل بعض النقاط التي أر  , من الصعب جداً أن نتمكَّ
ة  .وأرجو أن تكون إضافة للورقة وللتعقيبات من مبتدري النقاش , أهنا مهمَّ

ز عىل اإلجيابيَّات فقط دون النظر لألمر أرجو أال نبالغ يف توقُّع أكثر  من الالزم وأال نركِّ
ته مَّ ولكن يف نفس الوقت . ونعتقد أنَّ هذا القرار سيحل مشاكلنا هكذا بدون عمل مقابل , برُ

وهو يعترب إنجاز كبري ويمكن أن تكون له آثاراً إجيابيات  , جيب أال نقلل من أمهيَّة القرار
الت ضخمة وكبرية  .وحتوّ

احدة من إجيابيَّات هذا القرار أنه ألْغَى احلظر املرصيف الذي يمثل اآلليَّة الرئيسة التي تم و
. توظيفها من قِبَل اإلدارة األمريكيَّة لتحويل العقوبات من آحاديَّة إىل عقوبات شاملة ومجاعيَّة

اً   جاء يف إفادة اخلارجيَّة كام , ومن املعلوم أنَّ العقوبات اآلحاديَّة مل يكن تأثريها مبارشاً وقويَّ
 السنوات اخلمسة عرش األوىل مل تؤثِّر وكانت تقاريرهم تشري إىل أنّ  , األمريكيَّة ذات نفسها

وبمجرد ما استطاعوا تعميم احلظر ليكون شامالً ودولياً  , عىل السودان ألن العقوبات آحاديَّة
دث تأثرياً سالباً عىل وال أعتقد أن ه .عرب القطاع املرصيف أصبح التأثري كبرياً  ذه العقوبات مل حتُ

اللهم إال أن يكون مقياس الفشل عدم  , االقتصاد السوداين أو أهنا فشلت كام ير البعض
ولعل األخ  , لكن بغري ذلك فقد أثَّرت تأثرياً بالغ وكبري. قدرهتا عىل إحداث إهنيار للدولة

ب كثريين من اخلرباء فإن خسائر وبحس , دكتور حسن استعرض األرضار التي ترتبت عليها
السودان من هذا احلظر تتجاوز مئات املليارات من الدوالرات وهي مبالغ ضخمة جداً 

وحتى نستطيع معاجلة هذه اآلثار السالبة واألرضار الكبرية . وليست باألمر السهل أو البسيط
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ك تكون أمهية رشح وحتقيق أكرب قدر من اإلجيابيات علينا بذل جهد كبري جداً وعىل رأس ذل
داً وغري مفهوم فهامً صحيحاً لكثري  د رشحاً وافياً ومستفيضاً لكونه قراراً معقَّ هذا القرار املعقَّ

ب عىل وزارة املالية والبنك املركزي واجلهات املعنية بالتنسيق مع  , من الناس وبالتايل يتوجَّ
لة رش وبخاصة لألخوة مديري البنوك  , حهالسفارة األمريكيَّة واملؤسسات القانونيَّة ذات الصِّ

 , ثم إن فرتة الستة أشهر ليست خميفة وستمر بسالم إن شاء اهللا. وقيادة القطاع االقتصادي
لكن املوضوع بصورة إمجالية حيتاج حلراسة شديدة ومراجعة شاملة لكثري من القضايا 

دَّ من السلوك اجليد فيام خيتص بالتزاماتنا التي , والسياسات  قطعناها عىل أنفسنا للطرف والبُ
ل قويَّة جداً مع العامل اخلارجي يف إطار دويل ثنائي أو . اآلخر دَّ من القيام بحملة تواصُ وال بُ
 , والبنوك التجاريَّة السودانيَّة مع نظرياهتا , فالبنك املركزي مع البنوك املركزيَّة , مجاعي

ة بغرض رشح القرار . وهكذا , املورجال األع , والقطاع اخلاص مع القطاعات اخلاصَّ
إىل جانب ذلك . وتبيان السياسات اجلديدة ومتتني العالقات مع الناس عىل أسس واضحة

كام أرجو أن . عىل اللجنة التي قادت هذه احلملة اإلستمرار يف عملها إلسقاط بقيَّة العقوبات
م برتتيب ب وهو أمر  , يتنا من الداخلأؤكد عىل أننا لن نستفد كثرياً من هذا القرار إن مل نقُ

وترتيب البيت الداخيل يقتيض عمل إصالحات سياسيَّة واقتصاديَّة  , أسايس ومهم للغاية
شاملة بالرتكيز عىل الربنامج اإلصالحي الشامل الذي يعمل عىل خلق االستقرار االقتصادي 

ن كام جيب عدم التقليل م.  وجوهريكمطلب رئيس للنمو املستدام وهو رشط أسايس
م وعدم االستمرار يف  , والعمل عىل استقراره , ومعاجلة أمر سعر الرصف وتوحيده , التضخُّ

نِيَت عليها قديمة جداً وال تتامشى مع وضعنا احلايل  عيَّة لكون النظرية التي بُ السياسات التوسُ
عنا وأيِّ كالم عن هذا اجلانب حماولة إلرجا , وال الوضع االقتصادي العاملي , يف السودان

ويمكن قراءة ذلك من خالل النظر لواقع زيمبابوي التي  , لعهد الستينات من القرن املايض
النظر يف الربامج االقتصاديَّة التي  وجيب إعادة. طبَّقت هذه النظريَّة فأوشكت عىل اإلهنيار

رب قدر وملاذا مل تعمل عىل حتقيق أك , والوقوف عند األسباب احلقيقيَّة لفشلها , طُرحت سابقاً 
بّ . من اإلفادة منها? قت كام تم طرحها أم أهنا مل تُطبَّق أصالً كام جيب لعدم إلتزام وهل هي طُ

 .السياسيني بذلك?
   وزير دولة سابقة بوزارة املالية− املهدي  حييعابدة. د

 هذه الندوة التي جاءت يف توقيت نحتاج فيه لقراءة  لتنظيم“ سودان فاندويشن”ـالتحية ل
م ورقة شاملة وضافيه حول   سليمةبصورةالقرار  والتحية للدكتور حسن أمحد طه الذي قدَّ

 ,  كذلكفاملحاذير والتخوَّ بنيَّ و , ة للوضع االقتصادييَّ موضوع الساعة ورسم صورة حقيق
صحيح أن احلظر األمريكي عىل السودان  , ري العقوبات عىل السودانث تأحولوأختلف معه 

 )٤٩(  

 كثري من واملالية وزاد من تدين اإلنتاج يفشكالت االقتصادية  املأسهم بشكل كبري يف
ه , اجلوانب شامعة لتعليق  القرار نجعل وبالتايل جيب أال , داخليَّةولكن هنالك أسباب خاصَّ
 اخلاطئة  اخلارجيَّةالسياسات اإلقتصادية والسياسة إنَّ .وإخفاقنا ومجيع مشاكلنا ناعليه فشل

يادة املستمرة زفال جتامعيةواال قتصاديةاال كلنا وأزماتنا مشا بعضيف , هي سبب مبارش أيضاً 
لوتر نفاق احلكومييف اإل انتشار  , ها وتقليل االنفاق عىل التنمية احلكومة ذات نفسهُّ
وغريها من  ,  من موارد البرتولعدم اإلستفادة القصو , دمار القطاعات االنتاجية, الفساد

 , سياستنا اخلارجية الغري متوازنةيضاف لذلك  , أسبابهي مجيعها السياسات اخلاطئة 
 إنّ . وفشلنالعقوبات شامعة نضع عليها مشاكلناال نستخدم اأوبالتايل جيب  احلروب األهليةو

ب عمل داخيل  أشهر القادمة تتطلَّ ةوالست , مة حيتاج النظرة الشاملة للقضايااخلروج من األز
وجيب علينا أن نستغل هذه  .ن السياسات والتوجيهات كثري م يفوخارجي كبري وإعادة النظر

كام  , جتامعيةقتصادية واال اجلوانب السياسية واالفرصة ونبدأ بسياسات واضحة جداً يفال
 , اجلادة  احلل الفعيل والبدايةوإعتباره عىل املسارين السيايس واإلقتصاديكثرياً  ويلالتعجيب 

 ألن الرشائح ,  للسياسات املالية واإلقتصاديةجتامعيةبعاد االوالبد من إعادة منهج يراعي األ
نعدام ال ذلك وأد , باتهومشكالته وتقلُّ  قتصادي كبري بالوضع االاً جتامعية تأثرت تأثرياال

 , إرادة سياسة قوية كام جيب إعادة هيكلة املوزانة العامة وهذه حتتاج .النمو للرشائح الفقرية
 املالية العامة حيث حتتاج بد من الشفافية يفال و.صحةوإعادة اإلنفاق عىل التعليم وال

والسيام السياسات  جاالتامل كل وأن تكون الشفافية يف , لسياسات واضحة وشفافة
أما  .سة اخلارجية ترتبط بتعديل السيايمن استقطاب املوارد اخلارجية الت البد و, النقدية

ة ييد من الشفافية واملرشوعات احلقيقاملغرتبني واإلستفادة من مواردهم فهذا يتطلب املز
املرصيف مراجعة التعامل معهم وبناء الثقة كفيلة باإلفادة من حتويالهتم عرب النظام وإعادة 

 ىق عليه حتوجيب اإلهتامم بالتعليم وزيادة اإلنفا ,  كثريةاتوهذه اخلطوة حتتاج مراجع
  قابلة للتنفيذات احلوار الوطنيأمل أن تكن خمرجن و. السودان مرشقاً ألبناءنضمن مستقبالً 

 ,  الرصف عىل احلرب يعم السالم ونوقفىحت , اً ني أحدستثكون احلوار شامالً والييوأن 
  من قائمة الدول الراعية لألرهابجيب الرتكيز بصورة أكرب عىل رفع اسم السودان ويف النهاية

ولكن قبلها  ,  كبريوجهد سيايس  مسارات خمتلفة عمل خارجي عربإىلوهذه النقطة حتتاج 
وأن نطالب  . مع العاملالبداية اجلادة لتعامل خارجي خمتلف ا برضورة أنفسنجيب أن هنيئ

ويل القطاع اخلاص حتي تتم املعاجلات لبقية القرارات ليقوم هذا القطاع ونعزز فرصة مت
 .دعم احلكومة لتطوير القطاع اخلاصبد من وال , بدوره املطلوب وهو دور حيوي ومهم
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ك تكون أمهية رشح وحتقيق أكرب قدر من اإلجيابيات علينا بذل جهد كبري جداً وعىل رأس ذل
داً وغري مفهوم فهامً صحيحاً لكثري  د رشحاً وافياً ومستفيضاً لكونه قراراً معقَّ هذا القرار املعقَّ

ب عىل وزارة املالية والبنك املركزي واجلهات املعنية بالتنسيق مع  , من الناس وبالتايل يتوجَّ
لة رش وبخاصة لألخوة مديري البنوك  , حهالسفارة األمريكيَّة واملؤسسات القانونيَّة ذات الصِّ

 , ثم إن فرتة الستة أشهر ليست خميفة وستمر بسالم إن شاء اهللا. وقيادة القطاع االقتصادي
لكن املوضوع بصورة إمجالية حيتاج حلراسة شديدة ومراجعة شاملة لكثري من القضايا 

دَّ من السلوك اجليد فيام خيتص بالتزاماتنا التي , والسياسات  قطعناها عىل أنفسنا للطرف والبُ
ل قويَّة جداً مع العامل اخلارجي يف إطار دويل ثنائي أو . اآلخر دَّ من القيام بحملة تواصُ وال بُ
 , والبنوك التجاريَّة السودانيَّة مع نظرياهتا , فالبنك املركزي مع البنوك املركزيَّة , مجاعي

ة بغرض رشح القرار . وهكذا , املورجال األع , والقطاع اخلاص مع القطاعات اخلاصَّ
إىل جانب ذلك . وتبيان السياسات اجلديدة ومتتني العالقات مع الناس عىل أسس واضحة

كام أرجو أن . عىل اللجنة التي قادت هذه احلملة اإلستمرار يف عملها إلسقاط بقيَّة العقوبات
م برتتيب ب وهو أمر  , يتنا من الداخلأؤكد عىل أننا لن نستفد كثرياً من هذا القرار إن مل نقُ

وترتيب البيت الداخيل يقتيض عمل إصالحات سياسيَّة واقتصاديَّة  , أسايس ومهم للغاية
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ن كام جيب عدم التقليل م.  وجوهريكمطلب رئيس للنمو املستدام وهو رشط أسايس
م وعدم االستمرار يف  , والعمل عىل استقراره , ومعاجلة أمر سعر الرصف وتوحيده , التضخُّ

نِيَت عليها قديمة جداً وال تتامشى مع وضعنا احلايل  عيَّة لكون النظرية التي بُ السياسات التوسُ
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بّ . من اإلفادة منها? قت كام تم طرحها أم أهنا مل تُطبَّق أصالً كام جيب لعدم إلتزام وهل هي طُ

 .السياسيني بذلك?
   وزير دولة سابقة بوزارة املالية− املهدي  حييعابدة. د

 هذه الندوة التي جاءت يف توقيت نحتاج فيه لقراءة  لتنظيم“ سودان فاندويشن”ـالتحية ل
م ورقة شاملة وضافيه حول   سليمةبصورةالقرار  والتحية للدكتور حسن أمحد طه الذي قدَّ

 ,  كذلكفاملحاذير والتخوَّ بنيَّ و , ة للوضع االقتصادييَّ موضوع الساعة ورسم صورة حقيق
صحيح أن احلظر األمريكي عىل السودان  , ري العقوبات عىل السودانث تأحولوأختلف معه 
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 كثري من واملالية وزاد من تدين اإلنتاج يفشكالت االقتصادية  املأسهم بشكل كبري يف
ه , اجلوانب شامعة لتعليق  القرار نجعل وبالتايل جيب أال , داخليَّةولكن هنالك أسباب خاصَّ
 اخلاطئة  اخلارجيَّةالسياسات اإلقتصادية والسياسة إنَّ .وإخفاقنا ومجيع مشاكلنا ناعليه فشل

يادة املستمرة زفال جتامعيةواال قتصاديةاال كلنا وأزماتنا مشا بعضيف , هي سبب مبارش أيضاً 
لوتر نفاق احلكومييف اإل انتشار  , ها وتقليل االنفاق عىل التنمية احلكومة ذات نفسهُّ
وغريها من  ,  من موارد البرتولعدم اإلستفادة القصو , دمار القطاعات االنتاجية, الفساد

 , سياستنا اخلارجية الغري متوازنةيضاف لذلك  , أسبابهي مجيعها السياسات اخلاطئة 
 إنّ . وفشلنالعقوبات شامعة نضع عليها مشاكلناال نستخدم اأوبالتايل جيب  احلروب األهليةو

ب عمل داخيل  أشهر القادمة تتطلَّ ةوالست , مة حيتاج النظرة الشاملة للقضايااخلروج من األز
وجيب علينا أن نستغل هذه  .ن السياسات والتوجيهات كثري م يفوخارجي كبري وإعادة النظر

كام  , جتامعيةقتصادية واال اجلوانب السياسية واالفرصة ونبدأ بسياسات واضحة جداً يفال
 , اجلادة  احلل الفعيل والبدايةوإعتباره عىل املسارين السيايس واإلقتصاديكثرياً  ويلالتعجيب 

 ألن الرشائح ,  للسياسات املالية واإلقتصاديةجتامعيةبعاد االوالبد من إعادة منهج يراعي األ
نعدام ال ذلك وأد , باتهومشكالته وتقلُّ  قتصادي كبري بالوضع االاً جتامعية تأثرت تأثرياال

 , إرادة سياسة قوية كام جيب إعادة هيكلة املوزانة العامة وهذه حتتاج .النمو للرشائح الفقرية
 املالية العامة حيث حتتاج بد من الشفافية يفال و.صحةوإعادة اإلنفاق عىل التعليم وال

والسيام السياسات  جاالتامل كل وأن تكون الشفافية يف , لسياسات واضحة وشفافة
أما  .سة اخلارجية ترتبط بتعديل السيايمن استقطاب املوارد اخلارجية الت البد و, النقدية

ة ييد من الشفافية واملرشوعات احلقيقاملغرتبني واإلستفادة من مواردهم فهذا يتطلب املز
املرصيف مراجعة التعامل معهم وبناء الثقة كفيلة باإلفادة من حتويالهتم عرب النظام وإعادة 

 ىق عليه حتوجيب اإلهتامم بالتعليم وزيادة اإلنفا ,  كثريةاتوهذه اخلطوة حتتاج مراجع
  قابلة للتنفيذات احلوار الوطنيأمل أن تكن خمرجن و. السودان مرشقاً ألبناءنضمن مستقبالً 

 ,  الرصف عىل احلرب يعم السالم ونوقفىحت , اً ني أحدستثكون احلوار شامالً والييوأن 
  من قائمة الدول الراعية لألرهابجيب الرتكيز بصورة أكرب عىل رفع اسم السودان ويف النهاية

ولكن قبلها  ,  كبريوجهد سيايس  مسارات خمتلفة عمل خارجي عربإىلوهذه النقطة حتتاج 
وأن نطالب  . مع العاملالبداية اجلادة لتعامل خارجي خمتلف ا برضورة أنفسنجيب أن هنيئ

ويل القطاع اخلاص حتي تتم املعاجلات لبقية القرارات ليقوم هذا القطاع ونعزز فرصة مت
 .دعم احلكومة لتطوير القطاع اخلاصبد من وال , بدوره املطلوب وهو دور حيوي ومهم
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ة القومي− رئيس القطاع االقتصادي−الباشمهندس صديق الصادق املهدي   حزب األمَّ
والشكر موصول للدكتور  , شكراً جزيالً سودان فاونديشن , بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .حسن ولرئيس اجللسة ولكل املتداخلني يف هذا اللقاء الطيِّب
 ,  احلظر األمريكي عىل االقتصاد السوداينجيب التأكيد عىل أنَّ هنالك آثاراً سالبة كبرية من

اديَّة التقل أمهيَّة عن احلظر  هنالك أسباباً داخليّة سياسيَّة واقتص−وبذات القدر–ولكن 
  .تسببت يف البطالة وتدهور املرشوعات القوميَّة وضعف اإلنتاج وغريها
فة كيفيَّة التعامل ملعر , ومن الرضورة أن نفهم القرار وسياقاته واجلهات التي يرتبط هبا

دّ من الوقوف عند اجلهات التي تصنع القرار  , معه وحتقيق أكرب قدر من اإلفادة منه وهنا البُ
 الولبيهات −رس األمريكيغ الكون−ة يف اإلدارة األمريكيَّةواملتمثِّل , داخل الواليات املتحدة

ةوكل جهة منها تعمل بمفردها ووفق رؤاها وتقديراهتا ا , واملنظامت  .خلاصَّ
دث آثاراً إجيابيَّة كبرية عىل اقتصاد البالد إن  هذا القرار يُعترب إجيابيَّاً ومن املأمول أن حيُ

ومن األمهيَّة  , أحسنَّا التعامل معه كام جاء يف مداخالت األخوة املتحدثني ووفق ما ذكروا
إلدارة ال تستطيع اأن القرار تم من اإلدارة األمريكيَّة وهنالك بعض القرارات  كذلك معرفة

وما تزال قائمة وسارية  , رس األمريكي والدوائر األخرغرفعها ألهنا ترتبط بالكون
ة وغريها, املفعول وبالنسبة  .وهي أشد خطراً وتأثرياً عىل موضوع الديون والقروض امليرسَّ

ال نفرط يف جيب أ , لإلدارة األمريكية وقدرهتا عىل رفع العقوبات املتبقيَّة ورغبتها يف ذلك
. ولكن نرجو أن نتناوله بموضوعيَّة , وكذلك عدم التقليل منه , التفاؤل جتاه هذا األمر

وأصبح  , “ إدارة أوباما ” فاإلدارة األمريكيَّة التي أصدرت القرار أصبحت اآلن إدارة سابقة
األمر أن  وهنا البد من الوضع يف احلسبان , التعامل مع إدارة جديدة ذات توجهات خمتلفة

هات اإلدارة األمريكيَّة اجلديدة  يستدعي تعامالً عقالنيَّاً مع القرار مع األخذ يف اإلعتبار توجُّ
والراجح حتى اآلن ليس هنالك ما يبرشِّ بعد حديث ترامب عن املسلمني واألفارقة ونحن 

د جتاهنيه الذين يتبنون منهج املحافظيوكذلك حديث مستشار , ن وأفارقةومسلم   اجلُدُ
ويف هذا السياق جيب قراءة الواقع اجلديد وحتديد اسرتاتيجيَّة مرنة للتعامل  , الرشق األوسط

وجيب التأكيد عىل أننا يف السودان أضعنا فُرصاً . مع اإلدارة اجلديدة لفرتة الستة أشهر القادمة
جتاه السودان وها هو يف هناية فرتته يبدي رغبته  , كبرية يف فرتة أوباما ومل نستثمرها كام جيب

 .ويتخذ خطوة كبرية ومهمة برفع احلظر اجلزئي عىل السودان
ويبقى السؤال املهم حول ماهو دافع استصدار هذا القرار اآلن من اإلدارة األمريكيَّة 

ة احلُكم? دَّ ولكني  , بالرغم من إيراد البعض جلملة أسباب ودوافع و.السابقة وهي تغادر سُ
من جهة ثانية يظل السودان  , ن أوباما جتاه السودان كام أرشتمأر أن هنالك رغبة صادقة 

 )٥١(  

وأيضاً  , يمثل ألمريكا بُعداً اقتصادياً مهامً كام رسدت الورقة تاريخ العالقات االقتصادية
ان . تعاون السودان يف ملف مكافحة اإلرهاب واستقرار دولة جنوب السودان وهذان امللفَّ

وترغب من حكومة السودان لعب  , الن هلا أمهيَّة قصويؤرقان اإلدارة األمريكيَّة ويمثِّ 
أدوار أكرب وكف يدها عن التأثري عىل األوضاع يف اجلنوب وكف يدها عن دعم اجلامعات 

وبام أنَّ القرار يُعد نقلة كبرية ومؤثرة جيب استثامره  .التي يرون أهنا إرهابيَّة يف ليبيا وغريها
م ونميض قُدماً لألمام يف رفع بقيَّة العقوبات وتوظيفه لصالح السودان حتى حيدث  تقدُّ

 .املفروضة عىل السودان
لة بأوضاعنا الداخلي�ة دّ من  , وهذه األسباب ليست ذات صِ وحتى يتم ذلك البُ

 , فيجب حماربة الفساد املسترشي بصورة كبرية جداً  , اصالحاتٍ سياسيَّة واقتصاديَّة شاملة
ل اجلهاز التنفيذيو , ومراجعة احلُكم اإلحتادي وغريها من  , وترشيد اإلنفاق احلكومي , ترهُّ

 .العوامل التي أدَّت لتدهور اإلنتاج واإلنتاجيَّة وتدهور اخلدمات
 , لكن أمريكا متقلِّبة جتاه السودان , املطلوبات األمريكيَّة للستة أشهر حمدودة وبسيطة

ة ونؤكد عىل ذلك بتجربة إتفاقيَّة  , ديدةبرؤية مغايرة ومطلوبات ج ويمكن أن تأيت يف كل مرَّ
ولكن بعد  , م وما صاحبها من وعود والتزامات أمريكيَّة جتاه السودان٢٠٠٥السالم الشامل 

بل اجتهدت  , ظهور أزمة دارفور انقلبت أمريكا بصورة كبرية وألغت كل العهود التي متَّت
ك الكبري عىل ومن هنا ن.يف جرّ السودان للمحكمة اجلنائيَّة الدولي�ة كرر بعدم التفاؤل والتحرُّ

 .املستو الدويل مع إجراء اإلصالحات السياسيَّة واالقتصاديَّة
  بنك أبوظبي اإلسالمي−حممد عبد الرمحن عثامن

مها الدكتور حسن وخالصتها تشري  سعدتُ أيَّام سعادة بالكلامت اجلزيلة الضافية التي قدّ
ٍ إن أحسنَّا التعامل يف ة  . الفرتة القريبة القادمةلغدٍ مبرشِّ أما احلديث حول السياسة النقديَّ

فأقرتح عىل سودان فاونديشن وإحتاد املصارف السوداين أن ينظام ندوة حول سياسة طباعة 
ى هلا أهل االختصاص , النقد السوداين عَ دْ وأعتقد أن كل اخللل الذي حيدث اآلن بسبب  , يُ

لندوة التي أوصينا هبا عىل سؤال جوهري وغاية ونأمل أن جتيب ا .مشكلة سياسة النقد
األمهيَّة وهو عىل أيِّ َ أسس طَبَع سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه النقود يف عهد الدولة 

 .?..? وعىل أيِّ أسس نطبع نحن يف السودان النقد اآلن..اإلسالميَّة
وتفاءلوا باخلري  ,  السودانيَّةونؤكد تفاؤلنا كثرياً بالقرار وتأثريه اإلجيايب عىل واقع احلياة

كذلك البُد من تصحيح ما ورد من نقد للجهاز املرصيف يف مداخالت بعض  , جتدوه
 .املناقشني



 )٥٠(  

ة القومي− رئيس القطاع االقتصادي−الباشمهندس صديق الصادق املهدي   حزب األمَّ
والشكر موصول للدكتور  , شكراً جزيالً سودان فاونديشن , بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .حسن ولرئيس اجللسة ولكل املتداخلني يف هذا اللقاء الطيِّب
 ,  احلظر األمريكي عىل االقتصاد السوداينجيب التأكيد عىل أنَّ هنالك آثاراً سالبة كبرية من

اديَّة التقل أمهيَّة عن احلظر  هنالك أسباباً داخليّة سياسيَّة واقتص−وبذات القدر–ولكن 
  .تسببت يف البطالة وتدهور املرشوعات القوميَّة وضعف اإلنتاج وغريها
فة كيفيَّة التعامل ملعر , ومن الرضورة أن نفهم القرار وسياقاته واجلهات التي يرتبط هبا

دّ من الوقوف عند اجلهات التي تصنع القرار  , معه وحتقيق أكرب قدر من اإلفادة منه وهنا البُ
 الولبيهات −رس األمريكيغ الكون−ة يف اإلدارة األمريكيَّةواملتمثِّل , داخل الواليات املتحدة

ةوكل جهة منها تعمل بمفردها ووفق رؤاها وتقديراهتا ا , واملنظامت  .خلاصَّ
دث آثاراً إجيابيَّة كبرية عىل اقتصاد البالد إن  هذا القرار يُعترب إجيابيَّاً ومن املأمول أن حيُ

ومن األمهيَّة  , أحسنَّا التعامل معه كام جاء يف مداخالت األخوة املتحدثني ووفق ما ذكروا
إلدارة ال تستطيع اأن القرار تم من اإلدارة األمريكيَّة وهنالك بعض القرارات  كذلك معرفة

وما تزال قائمة وسارية  , رس األمريكي والدوائر األخرغرفعها ألهنا ترتبط بالكون
ة وغريها, املفعول وبالنسبة  .وهي أشد خطراً وتأثرياً عىل موضوع الديون والقروض امليرسَّ

ال نفرط يف جيب أ , لإلدارة األمريكية وقدرهتا عىل رفع العقوبات املتبقيَّة ورغبتها يف ذلك
. ولكن نرجو أن نتناوله بموضوعيَّة , وكذلك عدم التقليل منه , التفاؤل جتاه هذا األمر

وأصبح  , “ إدارة أوباما ” فاإلدارة األمريكيَّة التي أصدرت القرار أصبحت اآلن إدارة سابقة
األمر أن  وهنا البد من الوضع يف احلسبان , التعامل مع إدارة جديدة ذات توجهات خمتلفة

هات اإلدارة األمريكيَّة اجلديدة  يستدعي تعامالً عقالنيَّاً مع القرار مع األخذ يف اإلعتبار توجُّ
والراجح حتى اآلن ليس هنالك ما يبرشِّ بعد حديث ترامب عن املسلمني واألفارقة ونحن 

د جتاهنيه الذين يتبنون منهج املحافظيوكذلك حديث مستشار , ن وأفارقةومسلم   اجلُدُ
ويف هذا السياق جيب قراءة الواقع اجلديد وحتديد اسرتاتيجيَّة مرنة للتعامل  , الرشق األوسط

وجيب التأكيد عىل أننا يف السودان أضعنا فُرصاً . مع اإلدارة اجلديدة لفرتة الستة أشهر القادمة
جتاه السودان وها هو يف هناية فرتته يبدي رغبته  , كبرية يف فرتة أوباما ومل نستثمرها كام جيب

 .ويتخذ خطوة كبرية ومهمة برفع احلظر اجلزئي عىل السودان
ويبقى السؤال املهم حول ماهو دافع استصدار هذا القرار اآلن من اإلدارة األمريكيَّة 

ة احلُكم? دَّ ولكني  , بالرغم من إيراد البعض جلملة أسباب ودوافع و.السابقة وهي تغادر سُ
من جهة ثانية يظل السودان  , ن أوباما جتاه السودان كام أرشتمأر أن هنالك رغبة صادقة 

 )٥١(  

وأيضاً  , يمثل ألمريكا بُعداً اقتصادياً مهامً كام رسدت الورقة تاريخ العالقات االقتصادية
ان . تعاون السودان يف ملف مكافحة اإلرهاب واستقرار دولة جنوب السودان وهذان امللفَّ

وترغب من حكومة السودان لعب  , الن هلا أمهيَّة قصويؤرقان اإلدارة األمريكيَّة ويمثِّ 
أدوار أكرب وكف يدها عن التأثري عىل األوضاع يف اجلنوب وكف يدها عن دعم اجلامعات 

وبام أنَّ القرار يُعد نقلة كبرية ومؤثرة جيب استثامره  .التي يرون أهنا إرهابيَّة يف ليبيا وغريها
م ونميض قُدماً لألمام يف رفع بقيَّة العقوبات وتوظيفه لصالح السودان حتى حيدث  تقدُّ

 .املفروضة عىل السودان
لة بأوضاعنا الداخلي�ة دّ من  , وهذه األسباب ليست ذات صِ وحتى يتم ذلك البُ

 , فيجب حماربة الفساد املسترشي بصورة كبرية جداً  , اصالحاتٍ سياسيَّة واقتصاديَّة شاملة
ل اجلهاز التنفيذيو , ومراجعة احلُكم اإلحتادي وغريها من  , وترشيد اإلنفاق احلكومي , ترهُّ

 .العوامل التي أدَّت لتدهور اإلنتاج واإلنتاجيَّة وتدهور اخلدمات
 , لكن أمريكا متقلِّبة جتاه السودان , املطلوبات األمريكيَّة للستة أشهر حمدودة وبسيطة

ة ونؤكد عىل ذلك بتجربة إتفاقيَّة  , ديدةبرؤية مغايرة ومطلوبات ج ويمكن أن تأيت يف كل مرَّ
ولكن بعد  , م وما صاحبها من وعود والتزامات أمريكيَّة جتاه السودان٢٠٠٥السالم الشامل 

بل اجتهدت  , ظهور أزمة دارفور انقلبت أمريكا بصورة كبرية وألغت كل العهود التي متَّت
ك الكبري عىل ومن هنا ن.يف جرّ السودان للمحكمة اجلنائيَّة الدولي�ة كرر بعدم التفاؤل والتحرُّ

 .املستو الدويل مع إجراء اإلصالحات السياسيَّة واالقتصاديَّة
  بنك أبوظبي اإلسالمي−حممد عبد الرمحن عثامن

مها الدكتور حسن وخالصتها تشري  سعدتُ أيَّام سعادة بالكلامت اجلزيلة الضافية التي قدّ
ٍ إن أحسنَّا التعامل يف ة  . الفرتة القريبة القادمةلغدٍ مبرشِّ أما احلديث حول السياسة النقديَّ

فأقرتح عىل سودان فاونديشن وإحتاد املصارف السوداين أن ينظام ندوة حول سياسة طباعة 
ى هلا أهل االختصاص , النقد السوداين عَ دْ وأعتقد أن كل اخللل الذي حيدث اآلن بسبب  , يُ

لندوة التي أوصينا هبا عىل سؤال جوهري وغاية ونأمل أن جتيب ا .مشكلة سياسة النقد
األمهيَّة وهو عىل أيِّ َ أسس طَبَع سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه النقود يف عهد الدولة 

 .?..? وعىل أيِّ أسس نطبع نحن يف السودان النقد اآلن..اإلسالميَّة
وتفاءلوا باخلري  ,  السودانيَّةونؤكد تفاؤلنا كثرياً بالقرار وتأثريه اإلجيايب عىل واقع احلياة

كذلك البُد من تصحيح ما ورد من نقد للجهاز املرصيف يف مداخالت بعض  , جتدوه
 .املناقشني



 )٥٢(  

  بنك النيل−أزهري سعيد سيد أمحد
لتعامل الفوري مع البنوك لبداية أن هنالك من برشيات القرار وآثاره اإلجيابيَّة اجليدة 

يات البنوك العامليَّةالسودانيَّة مبارشة بعد القر ربْ وبداية . وهذا مؤرش إجيايب ومهم جداً .ار من كُ
ة وممتازة هلا مابعدها يف جمال املصارف والتحويالت املاليَّة والتدفُّقات النقديَّة التي كادت  جادَّ

 نويص بدعم الصادرات  و.أن تتوقَّف وهي اآلليَّة الرئيسة يف تضييق احلظر عىل السودان
وتشجع  , امً مبارشاً أو غري مبارش عن طريق التحفيز االستثامري يف هذا اجلانبسواء كان دع

دَّ من تثبيت سعر  و.املستثمرين ملعاجلة مشكلة امليزان التجاري وزيادة الصادر عىل الوارد  البُ
 .الرصف وتوحيده

  جامعة أم درمان اإلسالميَّة− دياب أمحد صالحهد. د
ل  , نة وأرقام واضحة بام حوته من حقائق بيِّ الورقة شاملة وضافية وقيِّمة وحتى تتنزَّ

نرجو من سودان فاونديشن بتقسيمها إىل حماور  , رض الواقع وتكون فائدهتا أشمل وأعمأل
وحتويلها إىل اجلامعات السودانيّة لتعمل عىل دراستها وتقديم  , تفصيليَّة يف جماالت خمتلفة

لة يف كيفيَّة اإلستفادة القصو من القرار يف اجلوانب رؤ علميَّة حوهلا لتكون هادياً للدو
ن من رفع بقية  , املختلفة وكيفيَّة التعامل مع اإلدارة األمريكية يف الفرتة القادمة للتمكُّ

 .القرارات املتعلِّقة بالسودان
 خبري مرصيف وأستاذ جامعي − مصطفى بحرييمدثر. د
 .تنمية الصادراتنويص بالعمل اجلاد عىل   −
 لرفع احلظـر وتـشجيعه لإلسـتثامر من جتاوب القطاع اخلاص ومحاسهالقصو اإلستفادة   −

 .برؤوس أموال كبرية لتقليل الواردات وتعزيز الصادرات
كبـرية لتعمـل عـىل االسـتثامر يف ضخمة وبرؤوس أموال مسامهة  رشكة كام نويص بإنشاء  −

 .املجاالت املختلفة
 .ت قويةتقوية البنوك وجتميعها يف جمموعا  −

 )٥٣(  

òŞßbÈÛa@ñë†äÛa@pbî•ìm@ @
إنَّ أي حديث عن حتسني عالقات السودان اخلارجية مع الواليات املتحـدة األمريكيـة )١(

واملجموعة األوربية جيب أن يستند عـىل اختـاذ خطـوات عمليَّـة يف حتقيـق االسـتقرار 
 .وأبيي , النيل األزرق , جنوب كردفان , بمناطق النزاعات بكلٍ من دارفور

 .ة إحداث تقدم حقيقي يف جماالت حقوق اإلنسان واحلريات السياسية والصحفيةأمهي)٢(
تدارس موقف الواليات املتحدة املستمر يف وضع الـسودان يف قائمـة الـدول الراعيـة )٣(

لإلرهاب بصورة عميقة وتناول حتفظات واهتامات الواليات املتحدة للسودان بـدعم 
 .النيةاإلرهاب والرد عىل ذلك بصورة موضوعية وعق

وجود جهة مركزية موحدة متسك هبذه امللفـات وتتـابع اخلطـوات املطلوبـة ملعاجلتهـا )٤(
وصوالً خلارطة طريق متكن من الوصول التفاق لتحسني العالقات بمواقيـت ومعـامل 

 .والتزامات حمددة
التحرك السيايس عىل خمتلف األصعدة للحصول عىل دعم مؤسسات التمويل الدوليـة )٥(

لوضـع خارطـة طريـق ملعاجلـة  , “  البنك اإلفريقي– صندوق النقد −البنك الدويل ”
الديون اخلارجية باالعتامد عىل األداء املتميز إلدارة االقتصاد لفرتة جتاوزت أربعة عرش 

 .عاماً 
 قيـادة ةاالستفادة من اإلنفتاح النسبي يف العالقة مع اإلحتاد األوريب لتبنّي إحد دولـ)٦(

 .ريسالفريق الذي خياطب نادي با
حث املجموعة األوربية أو املجموعة العربية للعمل عىل تبنـي متويـل جـرسي ملعاجلـة )٧(

ليتيح ذلك للسودان فرصة اإلستفادة  , ديون السودان لد مؤسسات التمويل الدولية
 .IMF Right Accumulation Program (RAP)من برنامج

 Mutilateral (MDACTE)الـسعي مـع الـدول الـصديقة لتكـوين واسـتحداث )٨(
Donors Arrear Clearance Trust Fund. 

دراسة ومعرفة األسباب التي دعت الواليات املتحـدة األمريكيـة الستـصدار  رضورة)٩(
القرار القايض برفع احلظر التجاري واالقتصادي حيـث يمثـل ذلـك توجـه أمريكـي 

ومعرفـة هـذه األسـباب  , سيايس عام إذا ما قورن بـام تـم يف سـوريا وكوريـا وإيـران
املوضوعية سيقوي من موقف السودان وقدرتـه عـىل إحـداث إخـرتاق فعـيل يف هـذا 

 .اجلانب
 .رضورة قراءة امليزان التجاري مع ميزان رأس املال وربطه بموازنة النقد األجنبي) ١٠(
رضورة خفض املرصوفات احلكوميَّة وختفيض إسترياد الكامليات مع التأكيد عىل أمهيَّة ) ١١(

لقوات املسلحة والقوات النظاميـة األخـر باعتبـار ذلـك دعم موازنة األمن بتقوية ا
 . األمان للدولةميمثل صام
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 )٥٤(  

ينبغي أن تكون البداية الصحيحة بعد هذه القرارات تستند عىل مرشوعات ومبادرات ) ١٢(
د وخطط جديدة حتمل ما يكفي من اجلرأة والشفافية والقوة مع  دُ جديدة وأشخاص جُ

 .أمهية رعاية الدولة لذلك
ن قيمـة الزراعـة والـصناعات التحويليـة وإجيـاد سياسـات جديـدة هلـذين اإلعالء م) ١٣(

ويعتـرب ذلـك مـدخل صـحيح  , القطاعني مع الرتكيز عـىل إصـالح اجلهـاز املـرصيف
 .وأسايس إلحداث نقلة نوعية وداعمة لالقتصاد والتنمية

أمهيَّة تبنّي قواسم مشرتكة عـىل املـستو الـداخيل يتواضـع عليهـا اجلميـع معارضـة ) ١٤(
وإن مل ينـصلح  , كومة مما حيقق إمجاعاً وطنياً حقيقياً يؤسس لإلصالح االقتـصاديوح

 .احلال السيايس فإن أي حديث عن اإلصالح االقتصادي ال جدو له
ه نحو القطاع اخلـاص  , ارطة طريق لالستثامرخهتيئة البيئة االستثامريَّة ووضع ) ١٥( والتوجُّ

الل مطلوبـات تتعلَّـق بالتـرشيعات وحتسني منـاخ العمـل مـن خـ , املحيل واألجنبي
حتـى  , وقوانني العمل واالفصاح والـشفافية وتقليـل البريوقراطيـة وحماربـة الفـساد

 .مشاركة أوسع ونتائج مضمونة
ـن ذلـك مـن وضـع  , أمهيَّة ثبات واستقرار سياسات الدولـة االقتـصاديَّة) ١٦( حيـث يمكّ

 .يكيَّةخارطة طريق واضحة املعامل يف مرحلة رفع العقوبات األمر
بحيـث  , البد من استيعاب مقرتح البنك املركزي املتعلق بالدمج بالنـسبة للمـصارف) ١٧(

 . مصارف وطنية فاعلة وقادرة عىل االنتشار اجلغرايف اخلارجييتم تكوين
النظر ملوضوع رفع العقوبات اجلزئي بصورة عقالنية بحيث ال نرسف يف التفـاؤل ويف ) ١٨(

 .يُظن أن األمور ستتغريَّ بني يوم وليلةذات الوقت ال نقلل من أثره وأن ال 
َ التي كانت تتعامل مع السودان يف السابق ) ١٩( ربْ إعادة التواصل مع املصارف الدولية الكُ

 .وتنشيط العالقات املرصفية معها
إجياد آلية لتضييق الفجـوة بـني الـسعر الرسـمي والـسعر املـوازي فـيام يتعلـق بالنقـد ) ٢٠(

ألن ذلك يدعم االستثامر األجنبي وجيذب ر الصفر , بام يؤدي الستقرار سع, األجنبي
 .رساميل دولية كبرية

إعادة بناء الثقة مع قطـاع األعـامل واملؤسـسات املاليـة واالقتـصادية الدوليـة ملعاجلـة ) ٢١(
 .الصورة السالبة عن التعامالت املالية واالقتصادية مع السودان

مع هلا ا) ٢٢( خلرباء واملختصون لتحديد رؤية الدعوة لتبني مؤسسة السودان إعداد دراسة جيُ
 .حول كيفية التقارب يف الفوارق االجتامعية الكبرية يف املجتمع السوداين

 , التوصية بإنـشاء رشكـات مـسامهة عامـة كبـرية وقويـة وهلـا جمـالس إدارات فاعلـة) ٢٣(
الستقطاب استثامرات املغرتبني وتوظيفها آخذين يف احلسبان التجارب غـري الناجحـة 

 .الل انتهاج الشفافية والوضوحالسابقة من خ

 )٥٥(  

م رشحـاً وافيـاً ومستفيـضاً لكونـه قـراراً ٢٠١٧ ينـاير األمريكي رضورة رشح القرار) ٢٤(
وذلك يتوجب عىل وزارة املالية  , معقداً وغري مفهوم بصورة صحيحة لكثري من الناس

نية والبنك املركزي واجلهات املعنية بالتنسيق مع السفارة األمريكية واملؤسسات القانو
 .ذات الصلة القيام هبذا الدور وبصفة خاصة ملديري البنوك وقيادات العمل املرصيف

دّ من السلوك اجليِّد فيام خيتص باإللتزامات التي قطعتها الدولة عىل نفسها للطـرف ) ٢٥( ال بُ
 .األمريكي

 , القيام بحمالت تواصل قوية مع العـامل اخلـارجي يف إطـار دويل أو ثنـائي أو مجـاعي) ٢٦(
وكـذا  , واملصارف التجارية مع نظرياهتا من البنوك , ملركزي مع البنوك املركزيةالبنك ا

 .القطاع اخلاص ورجال األعامل
رضورة مواصلة اللجنة املكلفة هبذا اجلهد والتواصل يف عملها إلسقاط بقية العقوبات ) ٢٧(

 مع الرتكيز عىل ترتيب البيت الداخيل بالرتكيز عىل برنامج إصالحي سيايس اقتـصادي
 .شامل يعمل عىل خلق االستقرار االقتصادي كمطلب ورشط أسايس للنمو املستدام

إعادة هيكلة املوازنة العامة من خالل خلق إرادة سياسـية قويـة وإعـادة اإلنفـاق عـىل ) ٢٨(
 .التعليم والصحة لضامن مستقبل مرشق ألبناء السودان

ار شـامالً ال يـستثني التأكيد عىل أمهية تنفيذ خمرجات احلوار الوطني وأن يكـون احلـو) ٢٩(
 . وحيقق االستقرار السيايسحتى يعم السالم وتُوقف احلرب , أحد

تبنّي اسرتاتيجية مرنة للتعامل مع اإلدارة األمريكية اجلديدة خالل فـرتة الـستة أشـهر ) ٣٠(
 .القادمة

إقرتاح بتبنّي مؤسسة السودان واحتاد املصارف السودانية قيـام نـدوة حـول سياسـات ) ٣١(
 . سوداينطباعة النقد ال

 ذلـك دعـامً مبـارشاً أو غـري مبـارش عـن طريـق التحفيـز ندعم الصادرات سـواء كـا) ٣٢(
 .االستثامري وتشجيع املستثمرين

تقسيم الورقة الرئيسة املقدمة يف هذه النـدوة إىل حمـاور متعـددة وتقـديمها ملؤسـسات ) ٣٣(
 .التعليم العايل والبحث العلمي ملزيد الدراسة لتصبح خارطة طريق

شرتك مع دولة جنوب السودان يف إطار اإلحتـاد اإلفريقـي ملواصـلة جهـود التحرك امل) ٣٤(
 .معاجلة ديون السودان اخلارجيّة



 )٥٤(  

ينبغي أن تكون البداية الصحيحة بعد هذه القرارات تستند عىل مرشوعات ومبادرات ) ١٢(
د وخطط جديدة حتمل ما يكفي من اجلرأة والشفافية والقوة مع  دُ جديدة وأشخاص جُ

 .أمهية رعاية الدولة لذلك
ن قيمـة الزراعـة والـصناعات التحويليـة وإجيـاد سياسـات جديـدة هلـذين اإلعالء م) ١٣(

ويعتـرب ذلـك مـدخل صـحيح  , القطاعني مع الرتكيز عـىل إصـالح اجلهـاز املـرصيف
 .وأسايس إلحداث نقلة نوعية وداعمة لالقتصاد والتنمية

أمهيَّة تبنّي قواسم مشرتكة عـىل املـستو الـداخيل يتواضـع عليهـا اجلميـع معارضـة ) ١٤(
وإن مل ينـصلح  , كومة مما حيقق إمجاعاً وطنياً حقيقياً يؤسس لإلصالح االقتـصاديوح

 .احلال السيايس فإن أي حديث عن اإلصالح االقتصادي ال جدو له
ه نحو القطاع اخلـاص  , ارطة طريق لالستثامرخهتيئة البيئة االستثامريَّة ووضع ) ١٥( والتوجُّ

الل مطلوبـات تتعلَّـق بالتـرشيعات وحتسني منـاخ العمـل مـن خـ , املحيل واألجنبي
حتـى  , وقوانني العمل واالفصاح والـشفافية وتقليـل البريوقراطيـة وحماربـة الفـساد

 .مشاركة أوسع ونتائج مضمونة
ـن ذلـك مـن وضـع  , أمهيَّة ثبات واستقرار سياسات الدولـة االقتـصاديَّة) ١٦( حيـث يمكّ

 .يكيَّةخارطة طريق واضحة املعامل يف مرحلة رفع العقوبات األمر
بحيـث  , البد من استيعاب مقرتح البنك املركزي املتعلق بالدمج بالنـسبة للمـصارف) ١٧(

 . مصارف وطنية فاعلة وقادرة عىل االنتشار اجلغرايف اخلارجييتم تكوين
النظر ملوضوع رفع العقوبات اجلزئي بصورة عقالنية بحيث ال نرسف يف التفـاؤل ويف ) ١٨(

 .يُظن أن األمور ستتغريَّ بني يوم وليلةذات الوقت ال نقلل من أثره وأن ال 
َ التي كانت تتعامل مع السودان يف السابق ) ١٩( ربْ إعادة التواصل مع املصارف الدولية الكُ

 .وتنشيط العالقات املرصفية معها
إجياد آلية لتضييق الفجـوة بـني الـسعر الرسـمي والـسعر املـوازي فـيام يتعلـق بالنقـد ) ٢٠(

ألن ذلك يدعم االستثامر األجنبي وجيذب ر الصفر , بام يؤدي الستقرار سع, األجنبي
 .رساميل دولية كبرية

إعادة بناء الثقة مع قطـاع األعـامل واملؤسـسات املاليـة واالقتـصادية الدوليـة ملعاجلـة ) ٢١(
 .الصورة السالبة عن التعامالت املالية واالقتصادية مع السودان

مع هلا ا) ٢٢( خلرباء واملختصون لتحديد رؤية الدعوة لتبني مؤسسة السودان إعداد دراسة جيُ
 .حول كيفية التقارب يف الفوارق االجتامعية الكبرية يف املجتمع السوداين

 , التوصية بإنـشاء رشكـات مـسامهة عامـة كبـرية وقويـة وهلـا جمـالس إدارات فاعلـة) ٢٣(
الستقطاب استثامرات املغرتبني وتوظيفها آخذين يف احلسبان التجارب غـري الناجحـة 

 .الل انتهاج الشفافية والوضوحالسابقة من خ

 )٥٥(  

م رشحـاً وافيـاً ومستفيـضاً لكونـه قـراراً ٢٠١٧ ينـاير األمريكي رضورة رشح القرار) ٢٤(
وذلك يتوجب عىل وزارة املالية  , معقداً وغري مفهوم بصورة صحيحة لكثري من الناس

نية والبنك املركزي واجلهات املعنية بالتنسيق مع السفارة األمريكية واملؤسسات القانو
 .ذات الصلة القيام هبذا الدور وبصفة خاصة ملديري البنوك وقيادات العمل املرصيف

دّ من السلوك اجليِّد فيام خيتص باإللتزامات التي قطعتها الدولة عىل نفسها للطـرف ) ٢٥( ال بُ
 .األمريكي

 , القيام بحمالت تواصل قوية مع العـامل اخلـارجي يف إطـار دويل أو ثنـائي أو مجـاعي) ٢٦(
وكـذا  , واملصارف التجارية مع نظرياهتا من البنوك , ملركزي مع البنوك املركزيةالبنك ا

 .القطاع اخلاص ورجال األعامل
رضورة مواصلة اللجنة املكلفة هبذا اجلهد والتواصل يف عملها إلسقاط بقية العقوبات ) ٢٧(

 مع الرتكيز عىل ترتيب البيت الداخيل بالرتكيز عىل برنامج إصالحي سيايس اقتـصادي
 .شامل يعمل عىل خلق االستقرار االقتصادي كمطلب ورشط أسايس للنمو املستدام

إعادة هيكلة املوازنة العامة من خالل خلق إرادة سياسـية قويـة وإعـادة اإلنفـاق عـىل ) ٢٨(
 .التعليم والصحة لضامن مستقبل مرشق ألبناء السودان

ار شـامالً ال يـستثني التأكيد عىل أمهية تنفيذ خمرجات احلوار الوطني وأن يكـون احلـو) ٢٩(
 . وحيقق االستقرار السيايسحتى يعم السالم وتُوقف احلرب , أحد

تبنّي اسرتاتيجية مرنة للتعامل مع اإلدارة األمريكية اجلديدة خالل فـرتة الـستة أشـهر ) ٣٠(
 .القادمة

إقرتاح بتبنّي مؤسسة السودان واحتاد املصارف السودانية قيـام نـدوة حـول سياسـات ) ٣١(
 . سوداينطباعة النقد ال

 ذلـك دعـامً مبـارشاً أو غـري مبـارش عـن طريـق التحفيـز ندعم الصادرات سـواء كـا) ٣٢(
 .االستثامري وتشجيع املستثمرين

تقسيم الورقة الرئيسة املقدمة يف هذه النـدوة إىل حمـاور متعـددة وتقـديمها ملؤسـسات ) ٣٣(
 .التعليم العايل والبحث العلمي ملزيد الدراسة لتصبح خارطة طريق

شرتك مع دولة جنوب السودان يف إطار اإلحتـاد اإلفريقـي ملواصـلة جهـود التحرك امل) ٣٤(
 .معاجلة ديون السودان اخلارجيّة



 )٥٦(  
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 :بناء عىل ماسبق من مداوالت يمكن تلخيص أهم النتائج يف اآليت 

اريخ العقوبـات التـي مريكيَّة عىل السودان األوسع يف تتُعترب العقوبات االقتصاديَّة األ)١(
تفرضها الواليات املتحدة عىل البلـدان اخلارجيَّـة , حيـث اسـتمرت العقوبـات دون 

 . سنة٢٥انقطاع لفرتة 
أثَّرت العقوبات األمريكيَّة عىل السودان تأثرياً سالباً وملموساً , وحرمت إقتصاده مـن )٢(

 .رب الفقرالنمو وحتقيق الطفرة التنمويَّة التي حتقق النهضة الشاملة وحتا
إستندت الواليات املتحدة عىل مصدرين يف فرض عقوباهتا عـىل الـسودان , عقوبـات )٣(

ــة  ــة , وعقوبــات صــادرة بموجــب تــرشيعاتٍ خاصَّ صــادرة بموجــب أوامــر تنفيذيَّ
 .بالسودان

احليثات التي صدرت بموجبها األوامر التنفيذيَّة الرئاسيَّة إسـتندت عـىل أن الـسودان )٤(
القومي للواليات املتحدة وسياستها اخلارجيَّة بدعمـه لإلرهـاب يشكل هتديداً لألمن 

 .الدويل وهتديد واستقرار الدول املجاورة له وحقوق اإلنسان واإلجتار بالبرش
 .إستطاع السودان جتاوز اآلثار السالبة للعقوبات االقتصادية بتدابري اقتصادية داخلية)٥(
عت الواليات املتحدة نطاق العقوبـات لتـصبح د)٦( وليـة عـن طريـق جملـس األمـن وسَّ

وبالتحالف مع اإلحتاد األوريب استناداً عىل احليثيات التي سبق ذكرها , كام استخدمت 
واالقليميـة “البنك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل  ”نفوذها يف املؤسسات الدولية 

 حلرمان السودان من احلصول عىل متويل برامج ومرشوعات “بنك التنمية االفريقي ”
تنمية وقروض االصالحات اهليكليّة طيلة عقدين مـن الزمـان , فـضالً عـن جتميـد ال

 .استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون من تلك املؤسسات
مل يفلح السودان يف حشد سند سـيايس أو ديبلومـايس لتأييـد مواقفـه املناهـضة لتلـك )٧(

 .د األوريبالقرارات ال يف جملس األمن أو جملس حقوق اإلنسان أو اإلحتا
مـساعي ايقـاف  ”من األسباب التي أدت لرفع احلظر , سياسات الـسودان الداخليـة )٨(

 , “احلرب وحتقيـق الـسالم , احلـوار الـوطني , تنفيـذ بـرامج االصـالح االقتـصادي 
مع دولة جنوب السودان , حماربـة االرهـاب , حماربـة اهلجـرة  ”والسياسات اخلارجية 

 , املوقف االفريقي املساند للسودان ضد املحكمة اجلنائية , غري الرشعية واإلجتار بالبرش
 والتـي وجـدت ترحيبـاً مـن الواليـات املتحـدة “موقف السودان من عاصفة احلـزم 

ـك  األمريكية واالحتاد األوريب , فضالً عن خوف الواليات املتحدة األمريكية من تفكُّ
املوجودة يف ليبيا ومن ثـم إحـداث النظام احلايل وأن يكون بديالً له اجلامعات اجلهادية 

فوىض باملنطقة ترض بمصالح الواليات املتحدة باإلضافة لرغبـة الواليـات املتحـدة يف 
 .اإلستثامر بالسودان

 )٥٧(  

م بمثابـة خطـاب داخـيل ٢٠١٧متثل فرتة الستة أشهر التي نص عليها القرار منذ يناير )٩(
 السودان بجميـع إلتزاماتـه لإلدارة األمريكية وجمموعات الضغط الداخلة بعد ما أوىف

 .حيال متطلبات احلظر
إن قرار ختفيف العقوبات األمريكية االقتصادية والتجارية ليس عصا موسى السحرية ) ١٠(

التي يمكن أن تصلح حال االقتصاد الـسوداين بليلـة وضـحاها ولكنهـا جمـرد خطـوة 
لقرار بالنسبة لبداية هذا اإلصالح برؤ وسياسات جديدة , مع التأكيد عىل أمهية هذا ا

 .لالقتصاد السوداين
االهتامم بالزراعة والتصنيع الزراعي , وإجياد سياسـات زراعيـة جديـدةيعترب مـدخالً ) ١١(

 .صحيحاً إلحداث نقلة نوعية داعمة لالقتصاد السوداين
إتصفت السياسات والربامج االقتصادية خالل فرتة احلظر األمريكي يف العرشين عاماً ) ١٢(

 .دم الثبات , فيجب معاجلة ذلك األمر يف املستقبلاملاضية بالتقلُّب وع
يمثل قرار رفع احلظر األمريكي االقتصادي والتجاري خطوة متقدمة جداً إذا ما قورن ) ١٣(

 .بالقرارات املامثلة التي صدرت يف حق بلدان مثل كوبا وإيران
سـتة يمثل قرار احلكومة السودانية بتمديد وقف إطالق النار يف مناطق النزاعات ملـدة ) ١٤(

أشهر خطوة إجيابية متقدمة يف إطار إثبات اجلديَّة لإللتزام بموجهات استيفاء متطلبات 
 .رفع احلظر الكامل

من اآلثار االقتصادية السالبة عىل القطاع املـرصيف زيـادة وارتفـاع تكـاليف اخلـدمات ) ١٥(
املرصفية والعموالت مما يتسبب يف زيـادة األسـعار , باإلضـافة لعـدم مواكبـة الواقـع 
ات االقتصاد العاملي فيام يتعلق بالتجارة اإللكرتونيَّـة  االقتصادي واملرصيف لرسعة تغريُّ

 .وغري ذلك
يْ الرصف واملوازي للعمالت األجنبيَّة عـىل األداء االقتـصادي ) ١٦( رَ عْ تؤثر الفجوة بني سِ

لـذلك . بصورةٍ عامة واالستثامرات األجنبية وحتويالت املغرتبني عىل وجه اخلصوص
 السعي بأعجل ما تيرس لتقليص الفجوة بني الـسعرين بـام يـؤدي إىل اسـتقرار البد من

 .سعر الرصف وتوحيده
إن فرتة الستة أشهر التي حددها القرار ليست خميفة ولكن حيتاج األمر بـصورة إمجاليـة ) ١٧(

 .ملتابعة ومراجعة شاملة يف كافة املناحي
تـصاد الـسوداين جيـب قالهنالك أسباباً داخلية خاصة كـان هلـا األثـر يف مـشكالت ا) ١٨(

معاجلتها وأمهها إيقاف احلرب وحتقيق السالم وإنجاح احلـوار الـوطني بـام يـؤدي إىل 
االستقرار السيايس , وعدم جعل احلظر شامعة لتعليق فشل الـسياسات واالخفاقـات 

 .التي متت يف االقتصاد السوداين



 )٥٦(  

wöbnäÛaë@ò•ý¨aòŞßbÈÛa@@ @
 :بناء عىل ماسبق من مداوالت يمكن تلخيص أهم النتائج يف اآليت 

اريخ العقوبـات التـي مريكيَّة عىل السودان األوسع يف تتُعترب العقوبات االقتصاديَّة األ)١(
تفرضها الواليات املتحدة عىل البلـدان اخلارجيَّـة , حيـث اسـتمرت العقوبـات دون 

 . سنة٢٥انقطاع لفرتة 
أثَّرت العقوبات األمريكيَّة عىل السودان تأثرياً سالباً وملموساً , وحرمت إقتصاده مـن )٢(

 .رب الفقرالنمو وحتقيق الطفرة التنمويَّة التي حتقق النهضة الشاملة وحتا
إستندت الواليات املتحدة عىل مصدرين يف فرض عقوباهتا عـىل الـسودان , عقوبـات )٣(

ــة  ــة , وعقوبــات صــادرة بموجــب تــرشيعاتٍ خاصَّ صــادرة بموجــب أوامــر تنفيذيَّ
 .بالسودان

احليثات التي صدرت بموجبها األوامر التنفيذيَّة الرئاسيَّة إسـتندت عـىل أن الـسودان )٤(
القومي للواليات املتحدة وسياستها اخلارجيَّة بدعمـه لإلرهـاب يشكل هتديداً لألمن 

 .الدويل وهتديد واستقرار الدول املجاورة له وحقوق اإلنسان واإلجتار بالبرش
 .إستطاع السودان جتاوز اآلثار السالبة للعقوبات االقتصادية بتدابري اقتصادية داخلية)٥(
عت الواليات املتحدة نطاق العقوبـات لتـصبح د)٦( وليـة عـن طريـق جملـس األمـن وسَّ

وبالتحالف مع اإلحتاد األوريب استناداً عىل احليثيات التي سبق ذكرها , كام استخدمت 
واالقليميـة “البنك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل  ”نفوذها يف املؤسسات الدولية 

 حلرمان السودان من احلصول عىل متويل برامج ومرشوعات “بنك التنمية االفريقي ”
تنمية وقروض االصالحات اهليكليّة طيلة عقدين مـن الزمـان , فـضالً عـن جتميـد ال

 .استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون من تلك املؤسسات
مل يفلح السودان يف حشد سند سـيايس أو ديبلومـايس لتأييـد مواقفـه املناهـضة لتلـك )٧(

 .د األوريبالقرارات ال يف جملس األمن أو جملس حقوق اإلنسان أو اإلحتا
مـساعي ايقـاف  ”من األسباب التي أدت لرفع احلظر , سياسات الـسودان الداخليـة )٨(

 , “احلرب وحتقيـق الـسالم , احلـوار الـوطني , تنفيـذ بـرامج االصـالح االقتـصادي 
مع دولة جنوب السودان , حماربـة االرهـاب , حماربـة اهلجـرة  ”والسياسات اخلارجية 

 , املوقف االفريقي املساند للسودان ضد املحكمة اجلنائية , غري الرشعية واإلجتار بالبرش
 والتـي وجـدت ترحيبـاً مـن الواليـات املتحـدة “موقف السودان من عاصفة احلـزم 

ـك  األمريكية واالحتاد األوريب , فضالً عن خوف الواليات املتحدة األمريكية من تفكُّ
املوجودة يف ليبيا ومن ثـم إحـداث النظام احلايل وأن يكون بديالً له اجلامعات اجلهادية 

فوىض باملنطقة ترض بمصالح الواليات املتحدة باإلضافة لرغبـة الواليـات املتحـدة يف 
 .اإلستثامر بالسودان

 )٥٧(  

م بمثابـة خطـاب داخـيل ٢٠١٧متثل فرتة الستة أشهر التي نص عليها القرار منذ يناير )٩(
 السودان بجميـع إلتزاماتـه لإلدارة األمريكية وجمموعات الضغط الداخلة بعد ما أوىف

 .حيال متطلبات احلظر
إن قرار ختفيف العقوبات األمريكية االقتصادية والتجارية ليس عصا موسى السحرية ) ١٠(

التي يمكن أن تصلح حال االقتصاد الـسوداين بليلـة وضـحاها ولكنهـا جمـرد خطـوة 
لقرار بالنسبة لبداية هذا اإلصالح برؤ وسياسات جديدة , مع التأكيد عىل أمهية هذا ا

 .لالقتصاد السوداين
االهتامم بالزراعة والتصنيع الزراعي , وإجياد سياسـات زراعيـة جديـدةيعترب مـدخالً ) ١١(

 .صحيحاً إلحداث نقلة نوعية داعمة لالقتصاد السوداين
إتصفت السياسات والربامج االقتصادية خالل فرتة احلظر األمريكي يف العرشين عاماً ) ١٢(

 .دم الثبات , فيجب معاجلة ذلك األمر يف املستقبلاملاضية بالتقلُّب وع
يمثل قرار رفع احلظر األمريكي االقتصادي والتجاري خطوة متقدمة جداً إذا ما قورن ) ١٣(

 .بالقرارات املامثلة التي صدرت يف حق بلدان مثل كوبا وإيران
سـتة يمثل قرار احلكومة السودانية بتمديد وقف إطالق النار يف مناطق النزاعات ملـدة ) ١٤(

أشهر خطوة إجيابية متقدمة يف إطار إثبات اجلديَّة لإللتزام بموجهات استيفاء متطلبات 
 .رفع احلظر الكامل

من اآلثار االقتصادية السالبة عىل القطاع املـرصيف زيـادة وارتفـاع تكـاليف اخلـدمات ) ١٥(
املرصفية والعموالت مما يتسبب يف زيـادة األسـعار , باإلضـافة لعـدم مواكبـة الواقـع 
ات االقتصاد العاملي فيام يتعلق بالتجارة اإللكرتونيَّـة  االقتصادي واملرصيف لرسعة تغريُّ

 .وغري ذلك
يْ الرصف واملوازي للعمالت األجنبيَّة عـىل األداء االقتـصادي ) ١٦( رَ عْ تؤثر الفجوة بني سِ

لـذلك . بصورةٍ عامة واالستثامرات األجنبية وحتويالت املغرتبني عىل وجه اخلصوص
 السعي بأعجل ما تيرس لتقليص الفجوة بني الـسعرين بـام يـؤدي إىل اسـتقرار البد من

 .سعر الرصف وتوحيده
إن فرتة الستة أشهر التي حددها القرار ليست خميفة ولكن حيتاج األمر بـصورة إمجاليـة ) ١٧(

 .ملتابعة ومراجعة شاملة يف كافة املناحي
تـصاد الـسوداين جيـب قالهنالك أسباباً داخلية خاصة كـان هلـا األثـر يف مـشكالت ا) ١٨(

معاجلتها وأمهها إيقاف احلرب وحتقيق السالم وإنجاح احلـوار الـوطني بـام يـؤدي إىل 
االستقرار السيايس , وعدم جعل احلظر شامعة لتعليق فشل الـسياسات واالخفاقـات 

 .التي متت يف االقتصاد السوداين



 )٥٨(  

@ @
@ @
ò·b¨a@ @
مته تتم الصاحلات , فله احلمد يف اآلخرة احلمد هللا محد الشاكرين , ثم احلمد هللا الذي بنع

نحمده عىل توفيقه لنا يف قيام الندوة التي جاءت . مزيده ويكافئ , نعمه يُوايفواألوىل , محداً 
مت من التوصيات ما جيعل  خارطة طريق للتعامل مع قرار رفع هايف زمنها املطلوب متاماً , وقدَّ

يلّ بعد احلظر اجلزئي األمريكي , بل ويضع مؤرشات يف  جماالت خمتلفة لكيفية رفع احلظر الكُ
 .الستة أشهر عن السودان , وما توفيقنا إال باهللا

م بالشكر اجلزيل لألخوة  واألخوات الفضليات الذين استجابوا للدعوة األفاضل ثم نتقدَّ
ة وأفكارهم الثاقبة يف إثراء الندوة , والشكر املستحق لألخوين  وأسهموا برؤاهم النريِّ

كريمني الدكتور حممد خري الزبري الذي ترأس الندوة وأدارها وللدكتور حسن أمحد طه ال
م ورقة ضافية وشاملة وجدت اإلشادة واالستحسان من اجلميع , وصلُحت نواة  الذي قدَّ

 .هلذا الكتاب الذي بني يديك اآلن عزيزي القارئ
لَ  ق مع بعضها البعض , بتمليكه وإننا إذ نقوم بطباعة هذا الكتاب فإنام نرجو أن نكمل احلِ

للجميع آملني أن يكون إضافة حقيقيَّة للغايات الوطنية املنشودة , وحتقيقاً ألهداف 
 . واسرتاتيجية سودان فاونديشن

لِّفُ  الَ  ﴿ كَ ا اهللاَُّ يُ سً فْ ا إِالَّ  نَ ا هلََ هَ عَ سْ ا وُ بَتْ  مَ سَ ا كَ يْهَ لَ عَ ا وَ نَا مَ بَّ بَتْ رَ تَسَ ا الَ  اكْ نَ ذْ اخِ ؤَ ينَا إِن تُ  نَّسِ
ا أَوْ  طَأْنَ نَا أَخْ بَّ الَ  رَ لْ  وَ مِ ْ يْنَا حتَ لَ ا عَ ً امَ  إِرصْ تَهُ  كَ لْ َ ىلَ  محَ ينَ  عَ بْلِنَا مِن الَّذِ نَا قَ بَّ الَ  رَ نَا وَ لْ مِّ َ ا حتُ ةَ  الَ  مَ اقَ  لَنَا طَ
فُ  بِهِ  اعْ نَّا وَ رْ  عَ فِ اغْ نَا أَنتَ  لَنَا وَ ْ محَ ارْ ا وَ نَ الَ وْ ا مَ نَ ْ انرصُ ىلَ  فَ مِ ا عَ وْ ينَ  لْقَ افِرِ  .﴾ الْكَ

 وصلِّ اللهم وبارك وسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني

 )٥٩(  
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١ 

القات السودان إنَّ أي حديث عن حتسني ع
اخلارجية مع الواليات املتحدة األمريكية 
واملجموعة األوربية جيب أن يستند عىل اختاذ 
خطوات عمليَّة يف حتقيق االستقرار بمناطق 

 , جنوب كردفان , النزاعات بكلٍ من دارفور
 .وأبيي , النيل األزرق

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية

    

٢ 

يات املتحدة املستمر يف وضع تدارس موقف الوال
السودان يف قائمة الدول الراعية لإلرهاب بصورة 
عميقة وتناول حتفظات واهتامات الواليات 
املتحدة للسودان بدعم اإلرهاب والرد عىل ذلك 

 .بصورة موضوعية وعقالنية

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية

    

٣ 
لفات وجود جهة مركزية موحدة متسك هبذه امل

وتتابع اخلطوات املطلوبة ملعاجلتها وصوالً خلارطة 
طريق متكن من الوصول التفاق لتحسني 

 .العالقات بمواقيت ومعامل والتزامات حمددة

 −حكومة السودان سيايس
 −وزارة اخلارجية
 جلنة التفاوض

    

٤ 
االستفادة من اإلنفتاح النسبي يف العالقة مع 

 قيادة الفريق ة دولاإلحتاد األوريب لتبنّي إحد
 .الذي خياطب نادي باريس

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية

    

٥ 

دراسة ومعرفة األسباب التي دعت  رضورة
الواليات املتحدة األمريكية الستصدار القرار 
القايض برفع احلظر التجاري واالقتصادي حيث 
يمثل ذلك توجه أمريكي سيايس عام إذا ما قورن 

ومعرفة هذه  ,  يف سوريا وكوريا وإيرانبام تم
األسباب املوضوعية سيقوي من موقف السودان 
 .وقدرته عىل إحداث إخرتاق فعيل يف هذا اجلانب

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية



 )٥٨(  
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مته تتم الصاحلات , فله احلمد يف اآلخرة احلمد هللا محد الشاكرين , ثم احلمد هللا الذي بنع

نحمده عىل توفيقه لنا يف قيام الندوة التي جاءت . مزيده ويكافئ , نعمه يُوايفواألوىل , محداً 
مت من التوصيات ما جيعل  خارطة طريق للتعامل مع قرار رفع هايف زمنها املطلوب متاماً , وقدَّ

يلّ بعد احلظر اجلزئي األمريكي , بل ويضع مؤرشات يف  جماالت خمتلفة لكيفية رفع احلظر الكُ
 .الستة أشهر عن السودان , وما توفيقنا إال باهللا

م بالشكر اجلزيل لألخوة  واألخوات الفضليات الذين استجابوا للدعوة األفاضل ثم نتقدَّ
ة وأفكارهم الثاقبة يف إثراء الندوة , والشكر املستحق لألخوين  وأسهموا برؤاهم النريِّ

كريمني الدكتور حممد خري الزبري الذي ترأس الندوة وأدارها وللدكتور حسن أمحد طه ال
م ورقة ضافية وشاملة وجدت اإلشادة واالستحسان من اجلميع , وصلُحت نواة  الذي قدَّ

 .هلذا الكتاب الذي بني يديك اآلن عزيزي القارئ
لَ  ق مع بعضها البعض , بتمليكه وإننا إذ نقوم بطباعة هذا الكتاب فإنام نرجو أن نكمل احلِ

للجميع آملني أن يكون إضافة حقيقيَّة للغايات الوطنية املنشودة , وحتقيقاً ألهداف 
 . واسرتاتيجية سودان فاونديشن

لِّفُ  الَ  ﴿ كَ ا اهللاَُّ يُ سً فْ ا إِالَّ  نَ ا هلََ هَ عَ سْ ا وُ بَتْ  مَ سَ ا كَ يْهَ لَ عَ ا وَ نَا مَ بَّ بَتْ رَ تَسَ ا الَ  اكْ نَ ذْ اخِ ؤَ ينَا إِن تُ  نَّسِ
ا أَوْ  طَأْنَ نَا أَخْ بَّ الَ  رَ لْ  وَ مِ ْ يْنَا حتَ لَ ا عَ ً امَ  إِرصْ تَهُ  كَ لْ َ ىلَ  محَ ينَ  عَ بْلِنَا مِن الَّذِ نَا قَ بَّ الَ  رَ نَا وَ لْ مِّ َ ا حتُ ةَ  الَ  مَ اقَ  لَنَا طَ
فُ  بِهِ  اعْ نَّا وَ رْ  عَ فِ اغْ نَا أَنتَ  لَنَا وَ ْ محَ ارْ ا وَ نَ الَ وْ ا مَ نَ ْ انرصُ ىلَ  فَ مِ ا عَ وْ ينَ  لْقَ افِرِ  .﴾ الْكَ

 وصلِّ اللهم وبارك وسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني

 )٥٩(  
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١ 

القات السودان إنَّ أي حديث عن حتسني ع
اخلارجية مع الواليات املتحدة األمريكية 
واملجموعة األوربية جيب أن يستند عىل اختاذ 
خطوات عمليَّة يف حتقيق االستقرار بمناطق 

 , جنوب كردفان , النزاعات بكلٍ من دارفور
 .وأبيي , النيل األزرق

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية

    

٢ 

يات املتحدة املستمر يف وضع تدارس موقف الوال
السودان يف قائمة الدول الراعية لإلرهاب بصورة 
عميقة وتناول حتفظات واهتامات الواليات 
املتحدة للسودان بدعم اإلرهاب والرد عىل ذلك 

 .بصورة موضوعية وعقالنية

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية

    

٣ 
لفات وجود جهة مركزية موحدة متسك هبذه امل

وتتابع اخلطوات املطلوبة ملعاجلتها وصوالً خلارطة 
طريق متكن من الوصول التفاق لتحسني 

 .العالقات بمواقيت ومعامل والتزامات حمددة

 −حكومة السودان سيايس
 −وزارة اخلارجية
 جلنة التفاوض

    

٤ 
االستفادة من اإلنفتاح النسبي يف العالقة مع 

 قيادة الفريق ة دولاإلحتاد األوريب لتبنّي إحد
 .الذي خياطب نادي باريس

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية

    

٥ 

دراسة ومعرفة األسباب التي دعت  رضورة
الواليات املتحدة األمريكية الستصدار القرار 
القايض برفع احلظر التجاري واالقتصادي حيث 
يمثل ذلك توجه أمريكي سيايس عام إذا ما قورن 

ومعرفة هذه  ,  يف سوريا وكوريا وإيرانبام تم
األسباب املوضوعية سيقوي من موقف السودان 
 .وقدرته عىل إحداث إخرتاق فعيل يف هذا اجلانب

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية



 )٦٠(  
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٦ 
النظر ملوضوع رفع العقوبات اجلزئي بصورة 

ية بحيث ال نرسف يف التفاؤل ويف ذات عقالن
الوقت ال نقلل من أثره وأن ال يُظن أن األمور 

 .ستتغريَّ بني يوم وليلة

 −حكومة السودان سيايس
الوزارات 
 املختلفة

    

٧ 

م رشحاً وافياً ٢٠١٧رضورة رشح القرار يناير 
ومستفيضاً لكونه قراراً معقداً وغري مفهوم 

وذلك  , ناسبصورة صحيحة لكثري من ال
يتوجب عىل وزارة املالية والبنك املركزي 
واجلهات املعنية بالتنسيق مع السفارة األمريكية 
واملؤسسات القانونية ذات الصلة القيام هبذا 
الدور وبصفة خاصة ملديري البنوك وقيادات 

 .العمل املرصيف

 −حكومة السودان سيايس
 −وزارة املالية
 −البنك املركزي

املؤسسات 
نونية القا

 السفارة − والعدلية
األمريكية 
     باخلرطوم

٨ 
دّ من السلوك اجليِّد فيام خيتص باإللتزامات  ال بُ
التي قطعتها الدولة عىل نفسها للطرف اآلخر 

 .األمريكي

 −حكومة السودان سيايس
 −وزارة اخلارجية
     جلنة التفاوض

٩ 

رضورة مواصلة اللجنة املكلفة هبذا اجلهد 
يف عملها إلسقاط بقية العقوبات مع والتواصل 

الرتكيز عىل ترتيب البيت الداخيل بالرتكيز عىل 
برنامج إصالحي سيايس اقتصادي شامل يعمل 
عىل خلق االستقرار االقتصادي كمطلب ورشط 

 .أسايس للنمو املستدام

 −حكومة السودان سيايس 
 −وزارة اخلارجية
 جلنة التفاوض

١٠ 
تعامل مع اإلدارة تبنّي اسرتاتيجية مرنة لل

األمريكية اجلديدة خالل فرتة الستة أشهر 
 .القادمة

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية
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١١ 

التحرك السيايس عىل خمتلف األصعدة للحصول 
البنك ”ت التمويل الدولية عىل دعم مؤسسا

 , “ البنك اإلفريقي– صندوق النقد −الدويل
لوضع خارطة طريق ملعاجلة الديون اخلارجية 
باالعتامد عىل األداء املتميز إلدارة االقتصاد لفرتة 

 .جتاوزت أربعة عرش عاماً 

 −حكومة السودان اقتصادي
وزارة املالية 
واجلهات ذات 

 الصلة

    

١٢ 

األوربية أو املجموعة العربية حث املجموعة 
للعمل عىل تبني متويل جرسي ملعاجلة ديون 

ليتيح  , السودان لد مؤسسات التمويل الدولية
 (RAP)ذلك للسودان فرصة اإلستفادة من برنامج

IMF Right Accumulation Program. 

 −حكومة السودان اقتصادي
وزارة املالية 
واجلهات ذات 

 الصلة
    

١٣ 

ع الدول الصديقة لتكوين واستحداث السعي م
(MDACTE) Mutilateral Donors Arrear 

Clearance Truyt Fund. 
 −حكومة السودان اقتصادي

وزارة املالية 
واجلهات ذات 

     الصلة

١٤ 
رضورة قراءة امليزان التجاري مع ميزان رأس 

 .املال وربطه بموازنة النقد األجنبي
 −حكومة السودان اقتصادي 

 −رة املاليةوزا
     البنك املركزي

١٥ 

رضورة خفض املرصوفات احلكوميَّة وختفيض 
إسترياد الكامليات مع التأكيد عىل أمهيَّة دعم 
موازنة األمن بتقوية القوات املسلحة والقوات 

 األمان مالنظامية األخر باعتبار ذلك يمثل صام
 .للدولة

 −حكومة السودان اقتصادي
 وزارة املالية
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٦ 
النظر ملوضوع رفع العقوبات اجلزئي بصورة 

ية بحيث ال نرسف يف التفاؤل ويف ذات عقالن
الوقت ال نقلل من أثره وأن ال يُظن أن األمور 

 .ستتغريَّ بني يوم وليلة

 −حكومة السودان سيايس
الوزارات 
 املختلفة

    

٧ 

م رشحاً وافياً ٢٠١٧رضورة رشح القرار يناير 
ومستفيضاً لكونه قراراً معقداً وغري مفهوم 

وذلك  , ناسبصورة صحيحة لكثري من ال
يتوجب عىل وزارة املالية والبنك املركزي 
واجلهات املعنية بالتنسيق مع السفارة األمريكية 
واملؤسسات القانونية ذات الصلة القيام هبذا 
الدور وبصفة خاصة ملديري البنوك وقيادات 

 .العمل املرصيف

 −حكومة السودان سيايس
 −وزارة املالية
 −البنك املركزي

املؤسسات 
نونية القا

 السفارة − والعدلية
األمريكية 
     باخلرطوم

٨ 
دّ من السلوك اجليِّد فيام خيتص باإللتزامات  ال بُ
التي قطعتها الدولة عىل نفسها للطرف اآلخر 

 .األمريكي

 −حكومة السودان سيايس
 −وزارة اخلارجية
     جلنة التفاوض

٩ 

رضورة مواصلة اللجنة املكلفة هبذا اجلهد 
يف عملها إلسقاط بقية العقوبات مع والتواصل 

الرتكيز عىل ترتيب البيت الداخيل بالرتكيز عىل 
برنامج إصالحي سيايس اقتصادي شامل يعمل 
عىل خلق االستقرار االقتصادي كمطلب ورشط 

 .أسايس للنمو املستدام

 −حكومة السودان سيايس 
 −وزارة اخلارجية
 جلنة التفاوض

١٠ 
تعامل مع اإلدارة تبنّي اسرتاتيجية مرنة لل

األمريكية اجلديدة خالل فرتة الستة أشهر 
 .القادمة

 −حكومة السودان سيايس
 وزارة اخلارجية

 

 )٦١(  

 

bîãbqZ@ð…b–nÓüa@kãb¦bi@òÔÜÈnŽß@pbî•ìm@@ @
â@òî•ìnÛa@ @@Þb©

òî•ìnÛa@ @
@b@òèuì½a@òè¦a

òî•ìnÛa@ @

١١ 

التحرك السيايس عىل خمتلف األصعدة للحصول 
البنك ”ت التمويل الدولية عىل دعم مؤسسا

 , “ البنك اإلفريقي– صندوق النقد −الدويل
لوضع خارطة طريق ملعاجلة الديون اخلارجية 
باالعتامد عىل األداء املتميز إلدارة االقتصاد لفرتة 

 .جتاوزت أربعة عرش عاماً 

 −حكومة السودان اقتصادي
وزارة املالية 
واجلهات ذات 

 الصلة

    

١٢ 

األوربية أو املجموعة العربية حث املجموعة 
للعمل عىل تبني متويل جرسي ملعاجلة ديون 

ليتيح  , السودان لد مؤسسات التمويل الدولية
 (RAP)ذلك للسودان فرصة اإلستفادة من برنامج

IMF Right Accumulation Program. 

 −حكومة السودان اقتصادي
وزارة املالية 
واجلهات ذات 

 الصلة
    

١٣ 

ع الدول الصديقة لتكوين واستحداث السعي م
(MDACTE) Mutilateral Donors Arrear 

Clearance Truyt Fund. 
 −حكومة السودان اقتصادي

وزارة املالية 
واجلهات ذات 

     الصلة

١٤ 
رضورة قراءة امليزان التجاري مع ميزان رأس 

 .املال وربطه بموازنة النقد األجنبي
 −حكومة السودان اقتصادي 

 −رة املاليةوزا
     البنك املركزي

١٥ 

رضورة خفض املرصوفات احلكوميَّة وختفيض 
إسترياد الكامليات مع التأكيد عىل أمهيَّة دعم 
موازنة األمن بتقوية القوات املسلحة والقوات 

 األمان مالنظامية األخر باعتبار ذلك يمثل صام
 .للدولة

 −حكومة السودان اقتصادي
 وزارة املالية
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١٧ 

ة ووضع  رطة طريق خاهتيئة البيئة االستثامريَّ
ه نحو القطاع اخلاص املحيل  لالستثامر , والتوجُّ
واألجنبي , وحتسني مناخ العمل من خالل 
مطلوبات تتعلَّق بالترشيعات وقوانني العمل 
واالفصاح والشفافية وتقليل البريوقراطية 

حماربة الفساد , حتى مشاركة أوسع ونتائج و
 .مضمونة

 −حكومة السودان اقتصادي
 وزارة االستثامر

    

١٨ 
قرار سياسات الدولة أمهيَّة ثبات واست

ن ذلك من وضع خارطة االقتصاديَّة , حيث يمكّ
طريق واضحة املعامل يف مرحلة رفع العقوبات 

 .األمريكيَّة

 −حكومة السودان اقتصادي 
 − املاليةوزارة

 البنك املركزي
    

١٩ 
البد من استيعاب مقرتح البنك املركزي املتعلق 
بالدمج بالنسبة للمصارف , بحيث نخلق 
مصارف وطنية فاعلة وقادرة عىل االنتشار 

 .اجلغرايف اخلارجي

 −حكومة السودان اقتصادي
 −البنك املركزي

 املصارف
    

٢٠ 
َ التي إعادة التواصل مع املصارف الدولية  ربْ الكُ

كانت تتعامل مع السودان يف السابق وتنشيط 
 .العالقات املرصفية معها

 −حكومة السودان اقتصادي
 −البنك املركزي

     املصارف

٢١ 
إجياد آلية لتضييق الفجوة بني السعر الرسمي 
والسعر املوازي فيام يتعلق بالنقد األجنبي , ألن 

رساميل ذلك يدعم االستثامر األجنبي وجيذب 
 .دولية كبرية

 −حكومة السودان اقتصادي 
 −البنك املركزي

 املصارف
    

٢٢ 
إعادة بناء الثقة مع قطاع األعامل واملؤسسات 
املالية واالقتصادية الدولية ملعاجلة الصورة السالبة 

 .عن التعامالت املالية واالقتصادية مع السودان

 حكومة السودان اقتصادي
ات وزارة املالية واجله

 ذات الصلة
 )٦٣(  

â@òî•ìnÛa@ @@Þb©
òî•ìnÛa@ @

@b@òèuì½a@òè¦a
òî•ìnÛa@ @

٢٤ 

القيام بحمالت تواصل قوية مع العامل اخلارجي 
يف إطار دويل أو ثنائي أو مجاعي , البنك املركزي 
مع البنوك املركزية , واملصارف التجارية مع 
نظرياهتا من البنوك , وكذا القطاع اخلاص ورجال 

 .األعامل

 −حكومة السودان صادياقت
 − وزارة املالية

 −البنك املركزي
 إحتاد −املصارف

     أصحاب العمل

٢٥ 
إعادة هيكلة املوازنة العامة من خالل خلق إرادة 
سياسية قوية وإعادة اإلنفاق عىل التعليم والصحة 

 .لضامن مستقبل مرشق ألبناء السودان

 −حكومة السودان اقتصادي
 وزارة املالية

    

٢٦ 
إقرتاح بتبنّي مؤسسة السودان واحتاد املصارف 
السودانية قيام ندوة حول سياسات طباعة النقد 

 . السوداين

 −مؤسسة السودان اقتصادي
 إحتاد املصارف 

    

٢٧ 
دعم الصادرات سواء كام ذلك دعامً مبارشاً أو 
غري مبارش عن طريق التحفيز االستثامري 

 .وتشجيع املستثمرين

 −مة السودانحكو اقتصادي
−وزارة املالية
 −وزارة االستثامر
 البنك املركزي

@brÛbq@ZïbîÛa@kãb¦bi@òÔÜÈnŽß@pbî•ìm@ @
â@òî•ìnÛa@ @@Þb©
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٢٨ 

ينبغي أن تكون البداية الصحيحة بعد هذه 
القرارات تستند عىل مرشوعات ومبادرات 

د وخطط جديد دُ ة حتمل ما جديدة وأشخاص جُ
يكفي من اجلرأة والشفافية والقوة مع أمهية رعاية 

 .الدولة لذلك
 

 −حكومة السوان سيايس
رئاسة اجلمهورية 
واجلهات ذات 

 الصلة
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١٧ 

ة ووضع  رطة طريق خاهتيئة البيئة االستثامريَّ
ه نحو القطاع اخلاص املحيل  لالستثامر , والتوجُّ
واألجنبي , وحتسني مناخ العمل من خالل 
مطلوبات تتعلَّق بالترشيعات وقوانني العمل 
واالفصاح والشفافية وتقليل البريوقراطية 

حماربة الفساد , حتى مشاركة أوسع ونتائج و
 .مضمونة

 −حكومة السودان اقتصادي
 وزارة االستثامر

    

١٨ 
قرار سياسات الدولة أمهيَّة ثبات واست

ن ذلك من وضع خارطة االقتصاديَّة , حيث يمكّ
طريق واضحة املعامل يف مرحلة رفع العقوبات 

 .األمريكيَّة

 −حكومة السودان اقتصادي 
 − املاليةوزارة

 البنك املركزي
    

١٩ 
البد من استيعاب مقرتح البنك املركزي املتعلق 
بالدمج بالنسبة للمصارف , بحيث نخلق 
مصارف وطنية فاعلة وقادرة عىل االنتشار 

 .اجلغرايف اخلارجي

 −حكومة السودان اقتصادي
 −البنك املركزي

 املصارف
    

٢٠ 
َ التي إعادة التواصل مع املصارف الدولية  ربْ الكُ

كانت تتعامل مع السودان يف السابق وتنشيط 
 .العالقات املرصفية معها

 −حكومة السودان اقتصادي
 −البنك املركزي

     املصارف

٢١ 
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٢٢ 
إعادة بناء الثقة مع قطاع األعامل واملؤسسات 
املالية واالقتصادية الدولية ملعاجلة الصورة السالبة 
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 )٦٣(  
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٢٦ 
إقرتاح بتبنّي مؤسسة السودان واحتاد املصارف 
السودانية قيام ندوة حول سياسات طباعة النقد 
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٢٧ 
دعم الصادرات سواء كام ذلك دعامً مبارشاً أو 
غري مبارش عن طريق التحفيز االستثامري 
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ينبغي أن تكون البداية الصحيحة بعد هذه 
القرارات تستند عىل مرشوعات ومبادرات 

د وخطط جديد دُ ة حتمل ما جديدة وأشخاص جُ
يكفي من اجلرأة والشفافية والقوة مع أمهية رعاية 

 .الدولة لذلك
 

 −حكومة السوان سيايس
رئاسة اجلمهورية 
واجلهات ذات 

 الصلة
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٢٩ 
التحرك املشرتك مع دولة جنوب السودان يف إطار 

اجلة ديون اإلحتاد اإلفريقي ملواصلة جهود مع
 .السودان اخلارجيّة

حكومة السودان  سيايس
 رئاسة اجلمهوية –
  وزارة اخلارجية–

٣٠ 
رجات احلوار الوطني  التأكيد عىل أمهية تنفيذ خمُ
وأن يكون احلوار شامالً ال يستثني أحد , حتى 

 .يعم السالم وتُوقف احلرب

 −حكومة السودان سيايس
 رئاسة اجلمهورية
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٣١ 
مع  الدعوة لتبني مؤسسة السودان إعداد دراسة جيُ
هلا اخلرباء واملختصون لتحديد رؤية حول كيفية 
التقارب يف الفوارق االجتامعية الكبرية يف املجتمع 

 .السوداين

/ اجتامعي
 اقتصادي

 مؤسسة السودان

@bßb@ZïrzjÛa@ï¹…b×þa@kãb¦bi@ÕÜÈm@pbî•ìm@ @

٣٢ 
تقسيم الورقة الرئيسة املقدمة يف هذه الندوة إىل 
حماور متعددة وتقديمها ملؤسسات التعليم العايل 
والبحث العلمي ملزيد الدراسة لتصبح خارطة 

 .طريق

 −مؤسسة السودان علمي
مؤسسات التعليم 
 العلمي والبحثي
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òîbö‰@Õöbqë@ @
 جل االحتاديالس

 ٢١٤ رقم ٦٢جملد 
 م١٩٩٧ نوفمرب ٥األربعاء 

 م١٩٩٧ نوفمرب ٣ بتاريخ ١٣٠٦٧أمر تنفيذي رقم 
 حظر ممتلكات حكومة السودان ومنع املعامالت التجارية معها

بام  , عمالً بالسلطة املخولة يل كرئيس بواسطة دستور وقوانني الواليات املتحدة األمريكية
 (IEEPA)  االقتصادية العاملية يف حاالت الطواريءيف ذلك قانون السلطات 

(50U.S.C.1701etseq)  ٥٠(وقانون الطواريء القوميU.S.C.1601 et seq) 

  :من قانون الواليات املتحدة) ٣(من االختصاص رقم ) ٣٠١(وكذلك الفصل 
 من نام إىل علمي وفقاً ملا , رئيس الواليات املتحدة األمريكية ج كلينتون. أنا ويليام

واألعامل  , بام يف ذلك الدعم املستمر لإلرهاب العاملي , سياسات وأعامل حكومة السودان
املجاورة ووجود انتهاكات حلقوق اإلنسان بام يف ذلك  املستمرة لزعزعة استقرار احلكومات

جتارة الرقيق وعدم إتاحة احلريات الدينية والتي تشكل هتديداً غري عادي لألمن القومي 
ولذلك أعلن حالة الطواريء القومية  , للواليات املتحدة األمريكية ة اخلارجيةوالسياس

  :وآمر باآليت , للتعامل مع هذا التهديد
من قانون السلطات االقتصادية العاملية  203(b)  باستثناء التمديد يف الفصل :١الفصل 

رتاخيص التي قد يف حاالت الطواريء وفيام يتعلق باللوائح واألوامر والتوجيهات أو ال
فإن مجيع املمتلكات وفوائدها التابعة حلكومة السودان واملوجودة  , تصدر بموجب هذا األمر

يف الواليات املتحدة أو التي تدخل الواليات املتحدة فيام بعد أو تكون حتت حيازة أو سيطرة 
تعترب  , ربام يف ذلك أي فرع خارجي فيام وراء البحا , أشخاص تابعني للواليات املتحدة

 .حمظورة
من قانون  203(b)  تعترب األشياء اآلتية حمظورة باستثناء ما يرد يف الفصل :٢الفصل 

أو يف اللوائح واألوامر والتوجيهات أو  , السلطات االقتصادية العاملية يف حاالت الطواريء
  :الرتاخيص التي قد تصدر تبعاً هلذا األمر

سودانية إىل الواليات املتحـدة عـدا املتعلقـة توريد أي بضائع أو خدمات ذات أصول ) أ(
 .باملعلومات أو املواد اإلعالمية

 )٦٩(  

بارشة أو غـري مبـارشة ألي بـضائع أو تكنولوجيـا  بطريقة م–تصدير أو إعادة تصدير ) ب(
 أو خدمات مـن الواليـات “ بام يف ذلك البيانات الفنية والربجميات أو أي معلومات”

مـا  , ة أو حتتاج إىل استخراج إذن من جهة احتاديةاملتحدة للسودان سواء كانت موجود
 .عدا اهلبات التي تستخدم يف ختفيف املعاناة اإلنسانية مثل الطعام واملالبس واألدوية

 وال – ويشمل ذلك –تسهيل عمليات التصدير أو إعادة التصدير بواسطة أي أمريكي ) ت(
 مـن الـسودان ألي يقترص عىل أنشطة السمرسة ألي بضائع أو تكنولوجيا أو خدمات

 .مكان آخر أو إىل السودان من أي مكان
مـن شـأنه  , إجراء أي تعاقد يقوم به أي شخص أمريكي بام ذلك التعاقدات التمويلية) ث(

أن يــدعم أي مــرشوع صــناعي أو جتــاري أو متعلــق بــاملرافق العامــة أو حكــومي يف 
 .السودان

ي شـخص أمريكـي لـصالح املنح أو توسيع االئتامنات أو القروض التـي يقـوم هبـا أ) ج(
 .حكومة السودان

أي معاملة جتارية بواسطة شخص أمريكي هلا عالقة برتحيل ونقـل األشـياء مـن وإىل ) ح(
وكذلك توفري عمليات ترحيل وشحن البضائع من أو إىل الواليات املتحـدة . السودان

 أو بيـع , بواسطة أي سوداين أو بواسطة أي وعاء ناقل أو طائرات مسجلة يف السودان
داخـل  , أي بضائع أو عمليات شحن وترحيل باجلو تشمل عمليـة توقـف بالـسودان

 من االختـصاص ٧الواليات املتحدة بواسطة أي شخص حيمل أي سلطة حتت الفقرة 
 .التابع لقانون الواليات املتحدة , ٤٩

أي أمريكي أو داخل الواليات املتحدة تتهرب أو تتجنـب  , أي معاملة جتارية بواسطة) خ(
ا النية يف التهرب أو التجنب أو حتاول خرق أي واحدة من العقوبـات الـواردة يف أو هل

 .هذا األمر
  : األشياء اآلتية ال ختضع للحظر :٣الفصل 

املعامالت التجارية اخلاصة باألعامل الرسمية للحكومة االحتاديـة للواليـات املتحـدة ) أ(
 .التي يقوم هبا العاملون يف تلك احلكومة

ارية داخل السودان اخلاصة باألنشطة الصحفية التي يقوم هبا أشخاص املعامالت التج) ب(
 .يعملون يف هذه املهنة ومعينون من قبل منظامت إخبارية بصورة منتظمة

  : ألغراض هذا األمر :٤الفصل 
 . يعني فرداً أو كياناً “ شخص ”املصطلح ) أ(
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  : ألغراض هذا األمر :٤الفصل 
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 )٧٠(  

مرشوع مـشرتك أو  يعني الرشاكة أو االحتاد أو صندوق ائتامن أو  :“ كيان ”املصطلح ) ب(
 .هيئة أو تنظيم

أمريكـي أو   يعني أي مواطن تـابع للواليـات املتحـدة“ شخص أمريكي ”املصطلح ) ت(
 بـام يف ذلـك ”دائمة أو أي كيـان مـنظم وفقـاً للقـوانني األمريكيـة  أجنبي حيمل إقامة

 . أو أي شخص يف الواليات املتحدة“الفروع األجنبية 
حكومة السودان ووكاالهتـا وآلياهتـا وكياناهتـا  يشمل “ حكومة السودان ”املصطلح ) ث(

 .وكذلك البنك املركزي
 بعد التشاور مع وزير اخلارجية وغري ذلك من −التجارة/  خيول وزير اخلزانة :٥الفصل 

 الختاذ اإلجراءات التي تشمل نرش القوانني واللوائح واستخدام كافة –املنظامت ذات الصلة 
متى ما كان ذلك رضورياً لتنفيذ أغراض هذا  , IEEPA نالسلطات املخولة يل بموجب قانو

ويمكن لوزير اخلزانة أن يفوض أي واحدة من هذه املهام ملوظفني أو أي جهات . األمر
ومن هنا نوجه كافة اجلهات التابعة حلكومة الواليات . أخر تابعة حلكومة الواليات املتحدة

 . لتنفيذ أحكام هذا األمر− سلطاهتا حسب–املتحدة باختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة 
 ينبغي –حقيقي أو إجرائي  ,  ال يوجد يف هذا األمر ما خيلق أي حق أو امتياز :٦الفصل 

اإليفاء به قانوناً بواسطة أي طرق ضد الواليات املتحدة أو اآلليات أو الكيانات التابعة هلا أو 
 .رضد املوظفني أو العاملني املنسوبني هلا أو أي شخص آخ

   :٧الفصل 
 صـباحاً بتوقيـت أمريكـا ٠١ :١٢م الساعة ١٩٩٧ نوفمرب ٤يرس هذا األمر بتاريخ ) أ(

حيث يكون رسيـان هـذا  , الرشقي باستثناء املعامالت التجارية التي تم التعاقد عليها
 صـباحاً بالتوقيـت الـرشقي ٠١ :١٢األمر وفقاً لرشوط تلك املعامالت حتى الساعة 

م أم خطابات االعتامد وغريها من االتفاقيـات املاليـة يف مثـل ١٩٩٧ نوفمرب ٤بتاريخ 
 .فربام يتم التعامل معها وفقاً لرشوطها , هذه املعامالت التجارية التحتية

 . ينبغي حتويل هذا األمر إىل الكونغرس ونرشه يف السجل االحتادي) ب(
 كلينتون. ج . وليام 

 م١٩٩٧نوفمرب  ٣ البيت األبيض

 )٧١(  
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 السجل االحتادي

 ٨٣ رقم ٧١جملد 
 ١/٥/٢٠٠٥االثنني 

 ١٣٤٠٠أمر تنفيذي رقم    ٣اختصاص 
 ٢٠٠٦أبريل  ٢٦   الرئيس 

  :حظر ممتلكات األشخاص ذوي الصلة بمشكلة إقليم دارفور يف السودان
بام  , تحدة األمريكيةعمالً بالسلطة املخولة يل كرئيس بواسطة دستور وقوانني الواليات امل

 ٥٠U.S.C.1701et(يف ذلك قانون السلطات االقتصادية العاملية يف حاالت الطواريء 

seq)  ٥٠(وقانون الطواريء القوميU.S.C.1601 seq)  من قانون ) ٥(وكذلك الفصل
من ) ٣٠١(والفصل  (22 U.S.C. 287 )(UNPA) مشاركة األمم املتحدة تعديل

  :انون الواليات املتحدةمن ق) ٣(االختصاص رقم 
قد نام إىل علمي أن هناك هتديداً  , بوش رئيس الواليات املتحدة األمريكية. و. أنا جورج

ومصدر  , بالواليات املتحدة األمريكية عظيامً وغري عادي لألمن القومي والسياسة اخلارجية
يد الذي يلحق خاصة التهد , ذلك التهديد هو العنف السائد يف إقليم دارفور بالسودان

وكذلك التدهور الذي حدث يف  , بام يف ذلك العنف اجلنيس ضد النساء والفتيات , باملدنيني
حسب ما ورد يف قرار جملس األمن  , الوضع األمني هناك إليصال املساعدات اإلنسانية

 .٢٠٠٥ مارس ٢٩ الصادر يف ١٥٩١التابع لألمم املتحدة بالقرم 
ر بتوسيع جمال حالة الطواريء الوطنية املعلنة بموجب األمر وللتعامل مع هذا التهديد آم

واخلاص بسياسات وأعامل حكومة  , ١٩٩٧ نوفمرب ٣ بتاريخ ١٣٠٦٧التنفيذي رقم 
  :وأصدر األوامر اآلتية , والسودان

من قانون  203(b) (١(و ) ٣(و ) ٤ ( :باستثناء ما ينطبق عىل الفصول : (a) ١الفصل 
 أو حسب ما تنطوي “املذكور أعاله  ”العاملية يف حاالت الطواريء السلطات االقتصادية 

وبغض  , عليه اللوائح واألوامر والتوجيهات أو الرتاخيص التي قد تصدر تبعاً هلذا األمر
 , النظر عن أي تعاقد يطرأ أو أي ترخيص أو إذن قد أعطى قبل تاريخ رسيان ذلك األمر

واملوجودة يف الواليات  , ة لألشخاص املذكورين أدناهفإنني أعلن أن مجيع املمتلكات التابع
املتحدة أو التي تأيت فيام بعد إىل الواليات املتحدة أو املوجودة حالياً أو التي تأيت فيام بعد 

ويشمل ذلك أي فرع خارجي فيام وراء  , ولكنها حتت حيازة أو سيطرة أي شخص أمريكي
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يتم حتويلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو هي ممتلكات حمظورة وأهنا قد ال  , البحار
التعامل معها بأي صورة أخر:  

)i(بحيث , أي شخص يتم حتديده بواسطة وزير اخلزانة بعد التشاور مع وزير اخلارجية:  
 . يكون قد شكل هتديداً لعملية السالم يف دارفور) أ (
 .يكون قد شكل هتديداً لالستقرار يف دارفور واملنطقة) ب (
 عن أي سلوك له عالقة بمشكلة دارفور ويشكل خرقـاً للقـانون يكون مسئوالً )ج (

 .الدويل
يكون مسئوالً عن أي سلوك فظيع جتاه احلياة البرشية أو أي جزء من هذه احلياة ) د (

 . يتعلق بمشكلة دارفور
يكون مسئوالً بطريقة مبارشة أو غري مبارشة عن إمداد أو بيع أو نقل األسـلحة ) ه (

تقـديم أي مـساعدة أو مـشورة أو تـدريب ذي صـلة أو أي مواد متعلقة هبا أو 
  :باألنشطة العسكرية إىل

 .حكومة السودان)١(
 .جيش حترير السودان/ حركة)٢(
 .حركة العدل واملساواة)٣(
 اجلنجويد)٤(
حتـى ) ١) (هــ(بخالف األشخاص املذكورين يف الفقرة  ”أي شخص )٥(

و جنوب دارفور أ , يعمل يف واليات شامل دارفور أعاله) ٤) (هـ(الفقرة 
 .“ غرب دارفور ويكون حمارباً أو ال ينتمي إىل احلكومة أو فرداً عادياً 

 .يكون مسئوالً عن الطريان العسكري العدواين يف أو فوق إقليم دارفور) و (
 يكون قد ساعد بصورة رئيسية أو أرشف عىل أو قدم دعامً مادياً أو عينياً أو تقنياً )ز (

حتـى ) أ) (ii).١ ة يف الفقـراتأو قدم بضائع أو خدمات دعامً لألنشطة املذكور
أو أي شخص وضع يف قائمة أو تـم حتديـده وفقـاً  , من هذا الفصل) و(الفقرة 

  هلذا األمر أو
أي جهة تكون مملوكة أو حتت سيطرة أو تعمل أو يفهم عىل أهنا تعمل ملـصلحة )ح (

 .أو إنابة عن أي شخص تم وضعه يف القائمة أو تم حتديده بموجب هذا األمر
من قـانون الـسلطات االقتـصادية العامليـة يف  203(b) (٢( بموجب الفصل أقرر هنا)٢(

أن تقـديم اهلبـات واملـساعدات مـن  (50U.S.C.1702(b)(٢(حاالت الطـواريء 
عن طريق أو ملصلحة أي شخص تم وضعه يف القائمـة  , النوع املذكور يف ذلك الفصل

 )٧٧(  

دريت عـىل التعامـل مـع يمكن أن يفوق بصورة كبرية ق , أو حتديده بموجب هذا األمر
 والتوسـعات اخلاصـة ١٣٠٦٧حالة الطواريء القومية املعلنة يف األمر التنفيذي رقـم 

من  (a) حسب ما ورد يف الفقرة , ولذلك أعلن عنا حظر وحتريم مثل تلك اهلبات, به
 .هذا الفصل

  –  وال يقترص عىل–من هذا الفصل  (a) يشمل املنع أو احلظر املذكور يف الفقرة)ج (
)i( إجراء أي مشاركة أو تقديم لألموال والبضائع أو اخلدمات بواسطة أو ملصلحة

 . أي شخص تم وضعه يف القائمة أو حتديده بموجب هذا األمر
)ii (استالم أي مسامهة أو أموال أو بضائع أو خدمات مقدمة من ذلك الشخص. 
 : ٢الفصل 

)a ( شـأهنا أن  مـن–أي معاملة من جانب شخص أمريكـي أو داخـل الواليـات املتحـدة 
تتهــرب أو تتحايــل أو تنــوي أن تتهــرب أو تتحايــل أو حتــاول خــرق أي نــوع مــن 

 . تعترب معاملة ممنوعة–املحظورات الوارد ذكرها يف هذا األمر 
)b ( أي تآمر ينشأ بغرض خرق أي واحدة من املحظـورات املـذكورة يف هـذا األمـر يعتـرب

 . ممنوعاً 
  :ألغراض هذا األمر) ٣(الفصل 

 . يعني فرداً أو كياناً “ شخص ”املصطلح ) أ (
 يعني رشاكة أو احتاد أو صندوق ائتامن أو مرشوع مشرتك أو هيئة  :“ كيان ”املصطلح ) ب (

أو جمموعة أو جمموعة فرعية أو أي منظومة أخر. 
 يعني أي مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم بصفة دائمة يف “ شخص أمريكي ”مصطلح )ج (

 األمريكية أو أي هيئة قضائية داخل الواليات أمريكا أو أي كيان نشأ بموجب القوانني
 .أو أي شخص داخل الواليات املتحدة , “ بام يف ذلك الفروع اخلارجية ”املتحدة 

 يعني األسلحة أو املواد ذات الصلة هبـا  :“ أسلحة من أي مواد ذات صلة ”املصطلح ) د (
  :من ذلكويستثنى  , من مجيع األنواع والطائرات احلربية واألجهزة واملعدات

)i( التي يقصد هبا االسـتخدام يف – بام يف ذلك التدريب –املؤن واملساعدات الفنية 
بـام يف ذلـك  , حاالت املراقبة والرصد والتحقـق أو يف عمليـات دعـم الـسالم

 . العمليات التي تقودها املنظامت اإلقليمية
)ii (م كليـاً املؤن واإلمدادات اخلاصة باألجهزة العسكرية غري املهلكة التي تـستخد

يف اجلوانب اإلنسانية ورصد حقوق اإلنسان أو يف حاالت احلامية وغريهـا مـن 
 .بام يف ذلك التدريب , املساعدات الفنية ذات الصلة



 )٧٦(  

يتم حتويلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو هي ممتلكات حمظورة وأهنا قد ال  , البحار
التعامل معها بأي صورة أخر:  
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 .الدويل
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  :باألنشطة العسكرية إىل
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 )٧٧(  
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 )٧٨(  

)iii(ــة ــاملالبس الوقائي ــدادات اخلاصــة ب ــسرتات العــسكرية  , اإلم ــام يف ذلــك ال ب
م واخلوذات التي يستخدمها العاملون بـاألمم املتحـدة وممثلـو وسـائل اإلعـال
 , والعاملون يف املجاالت اإلنسانية والتنموية والعاملون مـن ذوي الـصلة هبـم

 .وذلك لالستخدام الشخيص فقط
)iv( املساعدات واإلمدادات التي تقدم لدعم تنفيذ اتفاقية الـسالم الـشامل املوقعـة

 . جيش حترير السودان/م بني حكومة السودان وحركة٢٠٠٥ نوفمرب ٩بتاريخ 
)v(ا خلاصـة باملعـدات واإلمـدادات العـسكرية داخـل إقلـيم التحركات األخر

دارفور التي تقوم هبا الواليات املتحدة أو املسموح هبا من خالل قانون أو قـرار 
 .بعد التشاور مع وزير اخلزانة , يصدره وزير اخلارجية

 فيام يتعلق باألشخاص املذكورين يف القائمة أو الذين يتم حتديـدهم وفقـاً هلـذا: ) ٤(الفصل 
والـذين  , األمر الذين ربام يملكون احلق الدستوري يف الوجود داخل الواليـات املتحـدة

أر أن اشـرتاط  , يملكون القدرة عـىل حتويـل أمـوال أو أصـول أخـر بـصورة فوريـة
حصوهلم عىل إذن مسبق حول اإلجراءات التي جيب اختاذها بموجب هذا األمر ربام جيعل 

ولذلك وحتى تكون تلك اإلجراءات ذات فعالية  , دوتلك اإلجراءات أمراً غري ذي ج
 والـذي ١٣٠٦٧فيام يتعلق بتطبيق حالة الطواريء القومية املعلنة يف األمر التنفيذي رقـم 

فقـد قـررت أنـه ال حاجـة يف احلـصول عـىل إذن مـسبق  , تم متديده بموجب هذا األمـر
  .ألمرمن هذا ا) ١(بخصوص حتديد قوائم أو قرار يصدر بموجب الفصل 

ن وزير اخلزانة : ) ٥(الفصل   خمـوالً باختـاذ إجـراءات − بعد التشاور مع وزير اخلارجية–يُكوِّ
تشمل نرش القوانني واللوائح واستخدام مجيع السلطات املمنوحة للرئيس بموجب قانون 

وقـانون مـشاركة األمـم  (IEEPA) السلطات االقتصادية العاملية يف حـاالت الطـواريء
وربام يفوض وزيـر . كلام كان ذلك رضورياً يف تنفيذ أغراض هذا األمر (UNPA) املتحدة

بـام يتامشـى مـع  , اخلزانة املوظفني اآلخرين أو اجلهات بالقيام بأي واحدة من هذه املهـام
ووفقاً لذلك نوجه مجيع اجلهات والوكاالت التابعة حلكومـة الواليـات . القانون الساري

 لتنفيذ أحكام هذا – ضمن السلطات املخولة هلم –ات املناسبة املتحدة باختاذ مجيع اإلجراء
حـول   منتظمة− لوزير اخلزانة بطريقة − متى ما كان ذلك مناسباً –وتقديم النصح  , األمر

وعىل وزير اخلزانة التأكد من التقيد هبـذه األحكـام اخلاصـة . اإلجراءات التي يتم اختاذها
 والفـصل ( 50U.S.C.1641(C)(NEA) يـةون الطواريء القوم من قان٤٠١بالفصل 

(C)204 من القانون IEEPA (50U.S.C.1703(C)). 

 )٧٩(  

 بعد – خمول يف حتديد – بعد التشاور مع وزير اخلارجية – وزير اخلزانة  :)٧(الفصل 
 احلاالت التي مل تعد رضورية لتضمني واستمرار بقاء أي شخص ضمن –صدور هذا األمر 

وأن ممتلكات ذلك الشخص والفوائد اخلاصة هبا مل تعد خاضعة   ,ابع هلذا األمرامللحق الت
 . من هذا األمر) ١(للحظر بموجب الفصل 

حقيقي أو  , ليس القصد من هذا األمر خلق أي حق أو فائدة أو امتياز: ) ٨(الفصل 
بواسطة أي طرق ضد الواليات املتحدة أو ضد  , ينبغي اإليفاء به قانوناً أو انصافاً  , إجرائي

أو ضد املوظفني أو العاملني  , لوزارات أو الوكاالت أو اآلليات أو الكيانات املنسوبة إليهاا
 .املنسوبني إليها أو ضد أي شخص من األشخاص التابعني هلا

 صباحاً ٠١ :١٢م الساعة ٢٠٠٦ أبريل عام ٢٧يرسي هذا األمر ابتداءً من : ) ٩(الفصل 
 . بالتوقيد الرشقي النهاري
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 تـاريخ –عقيد تابع للحركة القوميـة لإلصـالح والتنميـة  ”جربيل عبد الكريم بدري )١(
 .“  سريكا–م ١٩٦١امليالد 

 يونيـو ٢٤ تـاريخ املـيالد –لواء تابع للقوات املسلحة السودانية ” جعفر حممد احلسن )٢(
 .“ م١٩٥٢

تـاريخ  , ن من قبيلة جالول يف شامل دارفـورشيخ وأحد الزعامء البارزي ”موسى هالل )٣(
 .“  سريكا−١٩٦٠امليالد 

 .“ سريكا– ١٩٧٦ تاريخ امليالد –قائد تابع جليش حترير السودان ”آدم يعقوب شانت )٤(



 )٧٨(  
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 ضالبيت األبي
 م٢٠٠٦أبريل  26
ÕzÜ½a@ @
  :األفراد

 تـاريخ –عقيد تابع للحركة القوميـة لإلصـالح والتنميـة  ”جربيل عبد الكريم بدري )١(
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 يونيـو ٢٤ تـاريخ املـيالد –لواء تابع للقوات املسلحة السودانية ” جعفر حممد احلسن )٢(
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 .“  سريكا−١٩٦٠امليالد 
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òîbö‰@Õöbqë@ @
 السجل االحتادي

 ٢٠٠ رقم ٧١جملد 
 م٢٠٠٦ أكتوبر ١٧الثالثاء 

 ١٣٤١٢يذي رقم أمر تنف   ٣اختصاص 
 ٢٠٠٦ أكتوبر ١٣بتاريخ    الرئيس 

  :حظر ممتلكات حكومة السودان ومنع املعامالت التجارية معها
بام  , عمالً بالسلطة املخولة يل كرئيس بواسطة دستور وقوانني الواليات املتحدة األمريكية

 (IEEPA يف ذلك قانون السلطات االقتصادية العاملية يف حاالت الطواريء

(50U.S.C.1701et seq)  وقانون الطواريء القومي(NEA)(50U.S.C.1601 seq) 

 (22 U.S.C. 287 )(UNPA) من قانون مشاركة األمم املتحدة تعديل) ٥(وكذلك الفصل 

مع مراعاة قانون  , من قانون الواليات املتحدة) ٣(من االختصاص رقم ) ٣٠١(والفصل 
  :“ قانون ال” ٢٠٠٦السلم واملحاسبة بدارفور لعام 

نام إىل علمي بأن هناك  وفقاً ملا , بوش رئيس الواليات املتحدة األمريكية. و. أنا جورج
بالواليات املتحدة األمريكية ناجتاً عن  لألمن القومي والسياسة اخلارجية هتديداً مستمراً 

اً والتي من شأهنا أن متثل خرق , بعض السياسات واألعامل التي تقوم هبا حكومة السودان
حيث متارس حكومة السودان سلطاهتا  , خاصة فيام يتعلق بمشكلة دارفور , حلقوق اإلنسان

وبسبب التهديد الذي يلحق باألمن القومي  , اإلدارية والقانونية وتبسط نفوذها عملياً هناك
والسياسة اخلارجية للواليات املتحدة الناتج عن الدور الذي تلعبه حكومة السودان يف جمال 

أر أنه من الرضوري ملصلحة الواليات  , اعات البرتولية والبرتوكيميائية يف السودانالصن
املتحدة اختاذ خطوات إضافية فيام يتعلق بالطواريء القومية املعلنة بموجب األمر التنفيذي 

  :ولذلك آمر باآليت , م١٩٩٧ نوفمرب ٣ بتاريخ ١٣٠٦٧رقم 
من قانون السلطات االقتصادية  203(b)  باستثناء التمديد يف الفصل :)١(الفصل 

أو فيام يتعلق باللوائح  IEED(50U.S.C 1702(b))) العاملية يف حاالت الطواريء
فإن مجيع املمتلكات  , واألوامر والتوجيهات أو الرتاخيص التي قد تصدر تبعاً هلذا األمر

التي تدخل وفوائدها اخلاصة بجمهورية السودان واملوجودة يف الواليات املتحدة أو 
الواليات املتحدة فيام بعد أو املوجودة حالياً أو تدخل فيام بعد أو تكون حتت حيازة أو سيطرة 

تعترب  , ويشمل ذلك أي فرع خارجي فيام وراء البحار , أشخاص تابعني للواليات املتحدة

 )٨٥(  

رة حمظورة وقد ال يتم حتويلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي صو
أخر. 

 IEED(50U.S.C) من القانون 203(b)  باستثناء التمديد يف الفصل :)٢(الفصل 

1702(b))  ًأو فيام يتعلق باللوائح واألوامر والتوجيهات أو الرتاخيص التي قد تصدر تبعا
وبغض النظر عن أي تعاقد يطرأ أو أي ترخيص أو إذن يمنح قبل تاريخ رسيان  , هلذا األمر
إنني أعلن أن مجيع املعامالت التجارية لألشخاص األمريكيني التي تتعلق ف , هذا األمر

 خدمات حقول النفط – وال تنحرص يف –بالصناعات البرتولية والبرتوكيميائية والتي تشمل 
 .تعترب معامالت ممنوعة , وخطوط أنابيب النفط أو الغاز

و موجود داخل تعترب أي معاملة جتارية بواسطة أي شخص أمريكي أ (a)٣.الفصل
أو تنوي التهرب أو التحايل أو حتاول  ,  من شأهنا أن تتهرب أو تتحايل−الواليات املتحدة

 .معاملة ممنوعة , خرق أي نوع من املحظورات الوارد ذكرها يف هذا األمر
من هذا الفصل جيب أن تكون املحظورات الواردة يف هذا  (b) وفقاً للفقرة (a)٤.الفصل

 املحظورات الواردة بموجب األمر التنفيذي رقم – وليست خصامً عىل –ىل إضافة إ , األمر
١٣٠٦٧. 

)i((b) ال بنطبق أي من املحظورات املذكورة يف الفصل)من األمر التنفيذي رقم ) ٢
 عىل األنشطة أو املعامالت التجارية مع جنوب السودان أو والية جنوب ١٣٠٦٧
أو املناطق  ,  أو منطقة أبيي أو دارفورجبال النوبة أو والية النيل األزرق/ كردفان

رشيطة أال تشمل األنشطة واملعامالت التجارية أو  , املهمشة داخل وحول اخلرطوم
  .الفوائد الناجتة عنها حكومة السودان

)ii( حات أن حيدد معنى املصطل−  بعد التشاور مع وزير اخلزانة–يمكن لوزير اخلارجية:  
دارفور أو  , منطقة أبيي , والية النيل األزرق  ,جبال النوبة/ والية جنوب كردفان

 .املناطق املهمشة داخل وحول اخلرطوم ألغراض هذا األمر
من قانون اتفاقية السالم الشامل يف  6(C) (١(توكل مهام الرئيس الواردة حتت البند 

 –من القانون  5(a)(٣( تعديل الفصل “ ٤٩٧−١٨٠القانون العام  ”م ٢٠٠٤السودان لسنة 
 . وزير اخلزانة متى ما كان ذلك مناسباً ألداء تلك املهامإىل

)d( توكل مهام الرئيس حتت البند)٢) (C)6 واجلملة األخرية من الفقرة (d)6  من قانون
تعديل  , “ ٤٩٧−١٨٠القانون العام  ”م ٢٠٠٤السالم الدائم يف السودان لعام 

ر اخلارجية باستثناء  إىل وزي–عىل التوايل من القانون  and(3) 5(a)(b) الفقرات
 .مهمة رفض الدخول التي توكل إىل وزير األمن الداخيل
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 )٨٦(  

)e( توكل مهام الرئيس الواردة حتت الفصلني)من القانون إىل وزير اخلارجية ) ٨(و ) ٧
  :تستثنى املعامالت اآلتية من اخلطرة الوارد يف األمر التنفيذي) ٥(الفصل 

)a(ل الرسمية للحكومة االحتادية أو املعامالت التجارية اخلاصة بتسيري األعام
 .األمم املتحدة بواسطة العاملني بتلك اجلهات

)b( املعامالت التجارية داخل السودان اخلاصة بالنشاط الصحفي ألشخاص
 . معينني بانتظام يف هذا املجال بواسطة منظمة اخبارية

  :ألغراض هذا األمر) ٦(الفصل 
)a ( يعني فرداً أو كياناً “ شخص ”املصطلح . 
)b (أو صندوق ائـتامن أو مـرشوعاً مـشرتكاً أو   يعني رشاكة أو احتاداً  :“ كيان ”صطلح امل

 .أو أي منظومة أخر هيئة أو جمموعة أو جمموعة أو فرع من جمموعة
)c ( يعني أي مواطن أمريكي تابع للواليات املتحـدة أو أي “ شخص أمريكي ”مصطلح 

ان منتظم حتت قـوانني األمريكيـة بصفة دائمة أو أي كي أجنبي مقيم بالواليات املتحدة
أو أي  , “ بام يف ذلـك الفـروع اخلارجيـة ”أو أي هيئة قضائية داخل الواليات املتحدة 

 .شخص يف الواليات املتحدة
)d( يشمل حكومة السودان ووكاالهتا وآلياهتا والكيانات  :“ حكومة السودان ”املصطلح 

 يـشمل احلكومـة اإلقليميـة جلنـوب ولكنه ال , اخلاضعة هلا والبنك املركزي السوداين
 .السودان

من ) ١(بالنسبة لألشخاص الذين تم حظر ممتلكاهتم وفوائدها وفقاً للفصل  :) ٧(الفصل 
ونسبة للقدرة عىل  , هذا األمر والذين قد يكونون موجودين دستورياً يف الواليات املتحدة

ن رشط احلصول عىل إذن مسبق أر أ حتويل مبالغ مالية أو أي أصول أخر يف احلالة فإنني
سوف جيعل تلك اإلجراءات أمراً  , من جانبهم يتعلق باختاذ اإلجراءات التي ينبغي اتباعها

أنه ال حاجة يف احلصول عىل إذن ولذلك , غري ذي جدو إخطار مسبق وفقاً للفصل /أر
طواريء وذلك لضامن فعالية تلك اإلجراءات يف تلبية مطلوبات ال , من هذا األمر) ١(

  .١٣٠٦٧القومية املعلنة يف األمر التنفيذي رقم 
 باختاذ اإلجراءات – بعد التشاور مع وزير اخلارجية – خيول وزير اخلزانة  :)٨(الفصل 

التي تشمل نرش القوانني واللوائح واستخدام مجيع السلطات املمنوحة للرئيس بموجب 
ويمكن . راض ومقاصد هذا األمرمتى ما كان ذلك رضورياً لتنفيذ أغ (IEEPA) القانون

لوزير اخلزانة تفويض أي واحدة من هذه املهام إىل أي من املسئولني اآلخرين واجلهات 
ومن هنا نوجه مجيع اجلهات . وفقاً للقانون السائد , التابعة حلكومة الواليات املتحدة

 )٨٧(  

 يف إطار سلطاهتا –اسبة التنفيذية التابعة حلكومة الواليات املتحدة باختاذ كافة اإلجراءات املن
 بطريقة − متى ما كان ذلك مناسباً −وإسداء النصح لوزير اخلزانة ,  لتنفيذ أحكام هذا األمر–

وعىل وزير اخلزانة التأكد من االلتزام بتلك . منتظمة بشأن اخلطوات واإلجراءات املتخذة
الذين  , (٥٠U.S.C1641( من قانون الطواريء القومي ٤٠١األحكام الواردة يف الفصل 

 .ينطبق عىل وزارة اخلزانة بخصوص هذا األمر
حقيقي أو  , ليس القصد من هذا القانون خلق أي حق أو فائدة أو امتياز :) ٩(الفصل 

بواسطة أي طرق ضد الواليات املتحدة أو ضد  , ينبغي اإليفاء به قانوناً أو انصافاً  , إجرائي
أو ضد املوظفني أو العاملني  , نات املنسوبة إليهاالوزارات أو الوكاالت أو اآلليات أو الكيا

 .املنسوبني إليها أو ضد أي شخص من األشخاص التابعني هلا
يرسي هذا األمر حال تنفيذ وتطبيق قانون دارفور للسلم واملحاسبة لعام  :) ١٠(الفصل 
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 م٢٠١٧ يناير ١٣  :للنرش الفوري
   Dawn Selak , Treasury Public Affairs (202)622-2960 : لالتصال

التجارة تصدر ترخيصاً عاماً بخصوص السامح باملعامالت التجارية مع / وزارة اخلزانة
 . السودان

  ر التنفيذي اجلديداخلطوات الواجب اختاذها فيام يتعلق باألم
  :م مفاده٢٠١٧ أكتوبر عام ١٣ وقع اليوم الرئيس أوباما أمراً تنفيذياً بتاريخ  :واشنطن

اعرتافاً باخلطوات اإلجيابية التي قامت هبا حكومة السودان ومتهيداً لرفع احلظر املتعلق  ”
ر التنفيذية باألرقام  يمهد هذا األمر التنفيذي إللغاء العقوبات الواردة يف األوام“ بالسودان
إذا استمرت حكومة السودان يف اختاذ  , ٢٠١٧ يوليو ١٢ ابتداءً من ١٣٤١٢ و ١٣٠٦٧

ويف ما يتعلق باألمر التنفيذي . اخلطوات اإلجيابية التي قامت هبا خالل الستة شهور األخرية
م تعديالً يف اليو , التجارة/ اجلديد أعلن مكتب ضبط األصول األجنبية التابع لوزارة اخلزانة

وهذا التعديل الذي يصبح   (٣١C.F.R part 538(القوانني اخلاصة بالعقوبات السودانية 
سوف يرفع احلظر فوراً عن مجيع املعامالت التجارية  , سارياً بعد نرشه يف السجل االحتادي

وكذلك األمرين التنفيذيني  , (SSR) الذي كان مفروضاً ضمن لوائح احلظر السودانية
 . ١٣٤١٢ و ١٣٠٦٧

ووفقاً لذلك يمكن لألشخاص األمريكيني التعامل جتارياً مع األفراد واجلهات املختلفة يف 
كام أن احلظر أيضاً سريفع عن ممتلكات حكومة السودان وفقاً للترشيع القضائي  , السودان
 .األمريكي

يات املتحدة إن اخلطوات التي تم اختاذها اليوم كانت نتيجة للتواصل املستمر بني الوال
بام  , وحمصلة للتقدم الدائم من جانب حكومة السودان عىل عدة جبهات , وحكومة السودان

يف ذلك االنخفاض امللحوظ يف العمليات العسكرية والتعهد باحلفاظ عىل وقف العدائيات يف 
 واخلطوات املتخذة جتاه حتسني ظروف الدخول للعمليات اإلنسانية , مناطق النزاع بالسودان
والتعاون مع الواليات املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب ومعاجلة  , إىل كل مناطق السودان

 .النزاعات اإلقليمية
واهلدف من العقوبات أساساً هو تشجيع إحداث تغيري يف السلوك ويف حالة السودان  ”

 رصح “ كان اهلدف هو الضغط عىل حكومة السودان لتغيري الطريقة التي تعامل هبا مواطنيها
إن األمر  ”وأضاف ) ج صوبني الوكيل باإلنابة للمخابرات اإلرهابية واملالية. بذلك آدم

 )٩١(  

يقر  , التنفيذي الذي أصدره الرئيس اوباما وتعديل لوائح العقوبات السودانية املعلن اليوم
 , ويعرتف باخلطوات اإلجيابية التي اختذهتا حكومة السودان خالل الشهور القليلة املاضية

كان اهلدف منها هو زيادة تشجيع وحتفيز حكومة السودان للميض قدماً يف حتسني و
 .“سلوكها

من لوائح  ٥٣٨.٥٤٠إن التعديل القانوين سوف يتم تنفيذه كرتخيص عام يضاف للفصل 
ويسمح لألشخاص األمريكيني ملزاولة األعامل التجارية مع  , العقوبات السودانية

ات التوريد والتصدير التي كانت قد حظرت بموجب لوائح السودانيني والدخول يف عملي
والدخول يف املعامالت التجارية يف املمتلكات واألشياء التي يكون  , عقوبات السودان

 . حلكومة السودان مصلحة فيها
  :ونتيجة للتعديالت املذكورة

ت يتم رفع العقوبات واحلظر عن مجيع املمتلكـات والفوائـد اخلاصـة هبـا والتـي كانـ
 .(SSR) حمظورة بموجب لوائح العقوبات السودانية

 يسمح بمزاولة مجيع األنشطة التجارية بني الواليات املتحـدة والـسودان التـي كانـت
 .حمظورة مسبقاً بموجب لوائح العقوبات السودانية

 يسمح بمزاولة مجيع العمليـات التجاريـة بواسـطة األمـريكيني فـيام يتعلـق بـالبرتول
وكيميائية يف السودان التـي كانـت حمظـورة مـسبقاً بموجـب لـوائح والصناعات البرت

 .ويشمل ذلك خدمات حقول البرتول وأنابيب النقط والغاز , العقوبات السودانية
 مل يعد األشخاص األمريكيون حمظورين من تسهيل العمليات التجارية بـني الـسودان

قاً بموجـب لـوائح العقوبـات والتي كانت حمظورة مسب , والدول التي متثل طرفاً ثالثاً 
 .السودانية

إن التغريات القانونية ال تؤثر عىل األفراد السودانيني أو الكيانات السودانية التي كانت 
حظر ممتلكات ”م ٢٠٠٦ أبريل ٢٧ بتاريخ ١٣٤٠٠حمظورة وفقاً لألمر التنفيذي رقم 

درة من مكتب  أو أي عقوبات صا“ أشخاص ذوي صلة بمشكلة إقليم دارفور يف السودان
 واألمر ١٣٦٧بخالف لوائح العقوبات السوداين واألمر التنفيذي  , ضبط األصول اخلارجية

ويظل احلظر سارياً عىل ممتلكات وفوائد ممتلكات األشخاص املذكورين . ١٣٤١٢التنفيذي 
 . وغريه من األوامر التنفيذية١٣٤٠٠يف األمر التنفيذي رقم 

هذا التغيري القانوين ال يلغي احلاجة إىل االلتزام باألحكام باإلضافة إىل ذلك نشري إىل أن 
 C.F.R parts ١٥(األخر الواجبة التطبيق من القانون بام يف ذلك لوائح إدارة الصادر 

730 through774)  التابعة ملكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارية. 
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 .(SSR) حمظورة بموجب لوائح العقوبات السودانية

 يسمح بمزاولة مجيع األنشطة التجارية بني الواليات املتحـدة والـسودان التـي كانـت
 .حمظورة مسبقاً بموجب لوائح العقوبات السودانية

 يسمح بمزاولة مجيع العمليـات التجاريـة بواسـطة األمـريكيني فـيام يتعلـق بـالبرتول
وكيميائية يف السودان التـي كانـت حمظـورة مـسبقاً بموجـب لـوائح والصناعات البرت

 .ويشمل ذلك خدمات حقول البرتول وأنابيب النقط والغاز , العقوبات السودانية
 مل يعد األشخاص األمريكيون حمظورين من تسهيل العمليات التجارية بـني الـسودان

قاً بموجـب لـوائح العقوبـات والتي كانت حمظورة مسب , والدول التي متثل طرفاً ثالثاً 
 .السودانية

إن التغريات القانونية ال تؤثر عىل األفراد السودانيني أو الكيانات السودانية التي كانت 
حظر ممتلكات ”م ٢٠٠٦ أبريل ٢٧ بتاريخ ١٣٤٠٠حمظورة وفقاً لألمر التنفيذي رقم 

درة من مكتب  أو أي عقوبات صا“ أشخاص ذوي صلة بمشكلة إقليم دارفور يف السودان
 واألمر ١٣٦٧بخالف لوائح العقوبات السوداين واألمر التنفيذي  , ضبط األصول اخلارجية

ويظل احلظر سارياً عىل ممتلكات وفوائد ممتلكات األشخاص املذكورين . ١٣٤١٢التنفيذي 
 . وغريه من األوامر التنفيذية١٣٤٠٠يف األمر التنفيذي رقم 

هذا التغيري القانوين ال يلغي احلاجة إىل االلتزام باألحكام باإلضافة إىل ذلك نشري إىل أن 
 C.F.R parts ١٥(األخر الواجبة التطبيق من القانون بام يف ذلك لوائح إدارة الصادر 

730 through774)  التابعة ملكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارية. 
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