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 :اوال املقدمة

على السودان في  التدابير القسرية االنفرادية  1997أعلنت الواليات املتحدة االمريكية في العام      

ووسع  مجال ذلك  كل من الرئيس بوش، والرئيس أوباما جددت فى عهد عهد الرئيس بيل كلينتون و 

 على مجمل أداء القطاعاتالى  أدى الحصارالحظر، حيث 
ً
االقتصادية  تداعيات أثرت سلبا

والفئات الضعيفة مثل املراة والطفل وذوى االحتياجات  والثقافية واملدنية والسياسية واالجتماعية

  الخاصة.

 :ت املتحدة بتطبيق نوعين من التدابير وقد قامت الواليا

لةام اردارة ايمريكيةة بذنفية   تدابير 
ز
علةى دولةة معينةة  ذا  التةدابير ناجمة عن وجود قوانين عامةة سةارية ت

وقعت تلك الدولة تحت تصةنيفات محةددة مثةل الت لة  عةن سةداد املديونيةة أو عةدم احرةرام الحريةات 

 . وما الى ذلكالدينية .. 

 وصةةدرت  مةةا  تةةدابير 
ً
أوامةةر تنفي يةةة عةةن لريةةق النهةةا  التنفيةة   أو فةةى لةة ل اسةةدفدفت السةةودان تحديةةدا

 عن لريق تشريعات برملانية من ال ونغرس .

السةةةودان عةةةن سةةةداد  ةةةدمات  عنةةةا حينمةةةا  1988علةةةى السةةةودان يول مةةةرة فةةةي العةةةام  تةةةدابير بةةةدأ تطبيةةةق ال

 للقةةةوانين ايمريكيةةةة تةةة  فةةةر  الديونةةةل للواليةةةات املتحةةةدة ايمريكيةةةة يو ةةةر مةةةن عةةةام، و 
ً
عليةةةل  تةةةدابير تطبيقةةةا

 بحرمانل من تلقي املعونات ايمريكية الخارجية مع استثناء املعونات ارنسانية.

 للقةةةةوانين ايمريكيةةةةة ال ةةةة  تق ةةةة    1990فةةةةي فررايةةةةر 
ً
تةةةة  حرمةةةةان السةةةةودان مةةةةن املعونةةةةات الخارجيةةةةة تطبيقةةةةا

 غرس أن الديمقرالية عادت للبالد.ال ونو الدول  لى أن يعلن الرئيس  ن بعض بحرما

بوجةةةود عةةةدم تلقةةةي السةةةودان أ  مسةةةاعدات تحةةةت عةةةدد مةةةن الرةةةرام  مثةةةل   برنةةةام   تةةةدابير قضةةت هةةة   ال

 املساعدات العسكرية الخارجية، املساعدات ايمريكية رعادة هي لة الديون ( .

هةةاد و ضةةع بةة لك لقائمةةة تمةةت  فةةافة السةةودان للقائمةةة ايمريكيةةة للةةدول الراعيةةة ل ر  1993فةةي العةةام 

االقتصةةادية ال ةة  تضةةمنت الحرمةةان مةةن املسةةاعدات الخارجيةةة مثةةل   بةةرام  املعونةةات  لتةةدابير لويلةةة مةةن ا

الاراعيةةةةةةة، بةةةةةةرام  دعةةةةةة  قةةةةةةوات حفةةةةةةي السةةةةةةالم، دعةةةةةة  بنةةةةةةك التصةةةةةةدير واالسةةةةةةتيراد ايمري ةةةةةةي، الةةةةةةدع  فةةةةةةي 

ن صةةةةةندوق النقةةةةةد الةةةةةدولي الصةةةةةناديق وامل سسةةةةةات املاليةةةةةة الدوليةةةةةة، معارفةةةةةة مةةةةةن  السةةةةةودان قةةةةةرو  مةةةةة

 وحرمان السودان من ميزات املعامالت التفضيلية ( .

 اقتصادية لاملة على البالد.تدابير م وقد فر  1997نوفمرر 3بتاريخ  (13,067)ايمر التنفي   رق  
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 م وق  ى بتوسيع حظر ايشخاص .2006أبريل  27تاريخ ب (13,400) ايمر التنفي   رق 

 م وقد ق  ى باستمرار حنا أموال الح ومة.2006بتاريخ سبتمرر ( 13,412  ايمر التنفي   رق 

قةةةانون سةةةالم السةةةودان الشةةةامل لعةةةام  -م.2002قةةةانون سةةةالم السةةةودان  تشةةةريعات مةةةن ال ةةةونغرس و ةةةى : 

قةةةةانون املحاسةةةةةبة ونةةةةا  االسةةةةذثمار فةةةةي السةةةةودان لعةةةةةام  -م.2006قةةةةانون سةةةةالم ومحاسةةةةبة دارفةةةةور  -.2004

 م .2007

االنفراديل  كان من فمن أجنةدة  تفةاق السةالم الشةامل لعةام   لى أن رفع التدابير القسرية تجدر ارلارة

مةةةةةةن أجةةةةةةل الضةةةةةةغ  علةةةةةةى الح ومةةةةةةةة  2004وبنةةةةةةاء عليةةةةةةل تةةةةةة  وفةةةةةةع قةةةةةةانون السةةةةةةالم الشةةةةةةامل عةةةةةةام  2005

السةةةودانية لتوقيةةةع  تفاقيةةةة السةةةالم وعنةةةدما تةةة  ذلةةةك لةةة  تلرةةةزم الح ومةةةة ايمريكيةةةة بمةةةا وعةةةدت وتةةة رعت 

ممةةا  اد مةةن التةةدابير  2006الحةةرد فةةي دارفةةور وتةة   صةةدار قةةانون سةةالم ومحاسةةبة دارفةةور فةةي عةةام  بإنةةدال 

 علةةةى ايوفةةةا  
ً
املفروفةةةة تجةةةا  ايفةةةراد السةةةودانيين الةةة ين لةةةدوف  عالقةةةة بالح ومةةةة و نعكةةةس ذلةةةك سةةةلبا

 ارقتصادية والسياسية.

 : ثانيا منهجية اعداد التقرير

اول مقرر  اص يعينل مجلس حقوق االنسان في كجاائر  لسيد ادريس قدم السودان الدعوة ل

على التمتع بحقوق االنسان و قد تولى ه   املهمة االنفراديل   التدابير القسريةموفو  االثار السلبية 

اهمية اتضحت اول  يارة يقوم بفا في الار واليتل. و  كانتم، و  يارتل للسودان 2015مايو  1اعتبارا من 

التف  السودان وحد  و انما تف  جميع الدول النامية املنضوية تحت لواء حروة عدم  ه   الايارة ال  

القسرية في اجندة مجلس حقوق  التدابير االنحيا  و ي ال   ظلت تسعى ب ل جد في الدفع بموفو  

 جهدها انشاء والية املقرر الخاص. االنسان ح ى اثمر 

 في ب     
ً
حيث ل ل و ير العدل رئيس  مناهضة التدابير القسرية االنفرادية  لت الدولة جهودا

م من النهات 21/12/2011( بتاريخ 3املجلس ارسذشار  لحقوق ارنسان لننة بموجب القرار رق   

وال ى انبثق منفا اللننل الفنيل وال ى ذات الصلة برئاسة مقرر املجلس االسذشار  لحقوق ارنسان،

وقد قامت اللننة بوفع  طة عمل ت  ارعالن عنفا عرر وسائل ارعالم  بدورها عقدت اجتماعات

ممثلي املجتمع املدني عدة اجتماعات مع وعقدت اللننة رصد اثار التدابير القسرية االنفرادية ملتابعة 

 ملبدأ املشاورة واملشاروة الولنية.
ً
حيث قدمت والنهات ذات الصلة بحقوق ارنسان تعاياا

تقاريرها الخاصة  حيث ت  ادراج ه ة االثار فى  ومية والولنية النهات ذات الصلةوالملوسسات الح 

 ه ا التقرير .
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 -وقد روعى فى اعداد ه ا التقرير ماياتى:

 .وتصنيفها   وتحليلها  منفا  تلقى املعلومات من النهات ذات املعنية والتحقق -

 القيام بايارات للمواقع املتاثرة . -

 املدنى الراك منظمات املجتمع  -

 دعمة باالحصائيات االرقام والرسومات والبيانية.الررويز على ان ت ون املعلومات م -

عدم االسهاد فى االلر والنوانب القانونية للتدابير القسرية االنفرادوفواثرها السالب على حقوق  -

 االنسان.

 القسرية على السودان.االسذشهاد بتقارير رسمية اصدرتفا وكاالت الدول ال ى تفر  ه   التدابير   -

  

    التةةةةدابير القسةةةةرية تفةةةةر  ح ومةةةةة الواليةةةةات املتحةةةةدة االمريكيةةةةة حامةةةةة مةةةةن  امللخااااص التنفيااااذى ثالثااااا 

يةةةةةت  تقييةةةةةد حروةةةةةة التجةةةةةارة واالسةةةةةذثمارات االمريكيةةةةةة مةةةةةع  التةةةةةدابير علةةةةةى السةةةةةودان بموجةةةةةب هةةةةة ة االنفراديةةةةةل  

ة وللمةةةوالنين العةةةاديين بمةةةن فةةةفف  املسةةة لين فةةةى السةةةودان وتجميةةةد كةةةل االمةةةوال اململووةةةة للح ومةةةة السةةةوداني

م . وهة ا التصةةني  1993  الةةدول الداعمةة ل رهةةاد ( منة  العةةام  ة السةودان فةةى قائمة ومةا وفةةعت الدولةة . 

 ملجموعة من القيود السياسية واالقتصادية والقانونية امل تلفة
ً
 .يجعل البلد م هال

ما يقوم بل من أعمال في مجال حقوق ارنسان وذلك  تعيق يواجل السودان تحديات ب لك اصب  

التدابير القسرية ارنفرادية املفروفة على السودان وال   تتعار  مع  املب ولة اال انرغ  النهود 

 على حق املوالن السوداني في التمتع بحقوقل 
ً
نصوص و روح ص وك حقوق ارنسان أثرت سلبا

ى ح ومة السودان للتغلب على اآلثار السالبة له   والعيش في مستوى معيش   مالئ . ورغ  سع

باالنفتاح على دول صناعية لتغطية عناها في مجال توفير  وذلك  الل السنوات الطويلة التدابير 

على التمتع ب افة حقوق التدابير ظهر تاثيرها ارحتياجات ايساسية والضرورية  للموالن  ال أن ه   

 ارنسان 

على عدد من م ونات ه ا القطا   ه   التدابير أثرت  ت على الحق فى الصحل حيثنجد ان التدابير اثر 

ارتفا  ت الي  استيراد العديد من ايدوية واملبيدات الخاصة  ، والطوارئ والتصد  لألوبئة كوحدة 

عدم توفر بعض اللقاحات وايمصال الخاصة بعالج ووقاية بعض و باحتواء الوقاية من ايوبئة.

عدم توفير ايجهاة ،املساعدات اللوجسذية والدع  التقن  ، وق وبائية مثل الحمى النزفيةايمرا  ال
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واملعدات واملسدفل ات الطبية مل افحة املالريا ومد الت التقص   الحشر  ومد الت معامل الحشرات 

 ر.صعوبة الحصول على عقارات االيد  وال وال  امريكية املصد، و الطبية وأنظمة التعرف النغرافي

الى منع البنوك العاملية وارقليمية من  جراء ل  ت ثر التدابير على االدويل ووفرتفا فق  وانما تعداها 

 
ً
 أ  معامالت مصرفية مع السودان مما أدى الى نقص حاد في بعض ايدوية وانعدامها احيانا

 في مجال امليا :

املن  الدراسية والررمجيات املوالن السوداني من فرص  التدابير القسرية االنفرادية حرمت

وتكنولوجيا التعلي  والتعل . وما أن عدم قدرة البالد على تحديث ورش التدريب الهندس   والتعلي  

 بان اغلب ه   الورش ت  تأسيسها من املعونة ايمريكية لتطوير 
ً
الحرفي والصناعي والاراعي  علما

 .ر املت رجة من تلك املعاهد التعلي  الفن ( أدى ذلك الى تفالك الورش وفع  ال واد

ل  تتحصل  التدابير على القطا  الاراعي وهو محور ايمن الغ ائي في السودان وبسبب  التدابير  أثرت   

من التقانات ال   تساه  في رفع ارنتاج وتقليل  حظاالاراعة على املعدات واآلالت الحديثة ول  تنل 

 الت لفة. 

ار الناقل الولن  الخطوط النوية السودانية ال   تست دم لائرات بانفيفى التنقل وذلك تأثر الحق  

بوين  ايمريكية وال   منعت منفا قطع الغيار وفقدت فرصدفا في الصيانة الدورية والتأهيل. و لك 

% من 83الطرق والنسور حرمت من املن  والقرو  وبناء القدرات و سر املوالن السوداني 

كل  سنار  227الى قفل  طوط حديد هامة مثل سنار الدما ين القطارات ايمريكية مما أدى 

، كل ذلك بسبب التدابير القسرية كل  بسبب فقدان  القطارات وقطع الغيار 854القضارف هيا 

 .االنفرادية 

ظهر االثر الكبير للتدابير القسرية االنفرادية  املفروفة على السودان جليا على الحق فى التنمية        

حرمت السودان من التقانة املتطورة وقطع الغيار مما أدى  لى تدهور الصناعات الرئيسية مثل حيث 

النسي  والايوت وقد نج  عن ذلك تشريد االالف من العاملين وهناك الكثير من الصناعات 

عن السودان أ  تقانة في مجال النف  كان يمكن ان تايد من وفاءة  التدابير  وما حنبت.  السودانية 

التنقيب وارست راج واملصافي، وما أدت الى ارتفا  اسعار املواد واملعدات واآلليات املست دمة في 

 عمليات التعدين. 
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 ادى الى مما الديون الخارجيةالتدابير القسرية االنفرادية على تفاق  مش لة ساهمت                  

 فض الصرف على مشاريع تنموية ذات أهمية قصوى مما أدى الى  رتفا  أعباء املعيشة و رتفا  

معدالت الفقر وتقليل فرص التعامل مع ايسواق املالية العاملية وقل تدفق العمالت ايجنبية مقارنة 

ة من مبادرة  عفاء وقد حرم السودان من ارستفاد .بالطلب مما أدى الى  ن فا  العملة املحلية 

 ماعدا HIPCالديون املصروفة ومبادرة الدول الفقيرة املثقلة بالديون  
ً
( وقد ت   عفاء كل الدول تقريبا

و لك ل  يسم  للسودان بارنضمام ملنظمة التجارة   .السودان رغ   سذيفاء كل لروط ارعفاء

 .رغ   سذيفاء كل لروط ارنضمام WTOالعاملية 

انسحبت بعض الشركات ايجنبية املنف ة لبعض مشار  امليا  الكررى  و حرمان  التدابيربسبب 

السودان من التقنيات واآلليات املتقدمة الال مة لتطوير قطا  امليا  مما افطر الدولة لنلبفا من دول 

 أ رى بعد  جراءات معقدة واست دام بدائل أقل وفاءة. 

 اتاملفروفةةة  لةةى تةةأثير  التةةدابير أفضةةت هةة   ات الضةةعيفة حيةةث  اثةةرت التةةدابير القسةةرية االنفراديةةة علةةى الفئةة

فةةي  م انيةةة حصةةول النسةةاء علةةي حقةةوقهن بجانةةب تةةأثير  علةةي السةةل  وايمةةن، وحقةةوق ارنسةةان وبصةةفة  ةوبيةةر 

 اصةةةة علةةةى الحقةةةوق فةةةي الصةةةحة والتمتةةةع بمسةةةتوى معيشةةة   مناسةةةب وفةةةي الغةةة اء والتعلةةةي  والعمةةةل والسةةةكن 

 عن الحق في التنمية
ً
أثار سالبة علي ايسرة في املجتمةع السةوداني تجعةل مةن الصةعب فصةل  للتدابير  ، فضال

 لةةةى تةةةدهور  فةةةر  هةةة   التةةةدابير أدى، حيةةةث اآلثةةةار املحةةةددة علةةةى املةةةرأة والطفةةةل عةةةن اآلثةةةار علةةةى املجتمةةةع برمتةةةل

 هائلةةةةة علةةةةى النسةةةةي  االجتمةةةةاعي وألةةةةارت  لةةةةى نقةةةةص ايدويةةةة
ً
 وفةةةةر  فةةةةغولا

ً
 حةةةةادا

ً
ة ظةةةةروف املعيشةةةةة تةةةةدهورا

واآلثةةةةار املحةةةةددة علةةةةى حةةةةق املةةةةرأة فةةةةي الصةةةةحة، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك الايةةةةادة فةةةةي حةةةةاالت ارجهةةةةا  وارصةةةةابة بةةةةأمرا  

 
ً
 لةةةديدا

ً
السةةرلان وفقةةر الةةدم والسةةةكر  واالوتئةةاد وغيةةر ذلةةةك مةةن الحةةاالت. وقةةةد تةةأثر الحةةق فةةةي التعلةةي  تةةأثرا

ل من حقهة  فةي التعلةي  وبنةاء بسبب الفقر، حيث يضطّر ايلفال  لى العمل مما ينعكس علي حرمان ايلفا

علةةةي اتفاقيةةةات منظمةةةة العمةةةل الدوليةةةةة الةةة   يمنةةةع عمةةةل ايلفةةةال القصةةةةر   وبسةةةبب القيةةةود املفروفةةةة علةةةةى 

اسةةةتيراد املةةةواد التعليميةةةة  والكفةةةاح لتلبيةةةة االحتياجةةةات اليوميةةةة ايساسةةةية. ومةةةا أن ايسةةةر ال ةةة  لةةةدوفا ألفةةةال 

. وايسةةر ال ةة  لةةدوفا ألفةةال  ةةي أو ةةر عرفةةة للتةةأثر بةةنقص املةةوارد تعةةاني أو ةةر مةةن ايسةةر ال ةة  لةةيس لةةدوفا ألفةةال

 املالية الال مة لشراء الغ اء وتوفير السكن الالئق. 
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 سةةلبية علةةى تحقيةةةق ايهةةداف ارنمائيةةة لأللفيةةة و عمةةال حقةةوق ارنسةةةان،  التةةدابير هةة   ومةةا ان  ل        
ً
آثةةارا

مسةةةألة  التةةةدابير  ن مسةةةألة  . شةةة   الئةةةق وفةةةي التعلةةةي بمةةةا فةةةي ذلةةةك الحةةةق فةةةي الصةةةحة وفةةةي التمتةةةع بمسةةةتوى معي

، و ي مسألة تتعلق بتحديد النهة ال   يحق لها فر 
ً
والتأثير في قدرة اآل ةرين علةى  التدابير  أ القية أساسا

علةةةةى املةةةةدى الطويةةةةل فةةةةي  التةةةةدابير الحصةةةةول علةةةةى امليةةةةا  والغةةةة اء والرعايةةةةة الصةةةةحية بجانةةةةب ايثةةةةر ال ةةةة  تحدثةةةةل 

الطريقةةة ال ةةة  ينظةةةر بفةةةا النةةاس  لةةةى الغيةةةر ويبنةةةون الحةةوار فيمةةةا بيةةةنف  فةةةي املسةةتقبل  والعةةةال  يسذشةةةرف أهةةةداف 

عةةةن  التةةةدابير تنمويةةة جديةةةدة تروةةةا علةةةي املحةةةاور الثالثةةةة االجتماعيةةةة والثقافيةةةة واالقتصةةةادية ممةةةا يتطلةةةب رفةةةع 

 نمية املستدامة .السودان ح   تتمتع املرأة بثمرات أهداف الت

الحقااااااااوق االقتصاااااااااادية واالجتماعياااااااااة  :اثاااااااار التااااااااادابير القساااااااارية االنفرادياااااااااة علاااااااااى أ/

  :والثقافية

فةى ديباجتةل علةى  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة ينص                       

 ذ تةةةدرك أن السةةةبيل مةةةن ورامةةةة ارنسةةةان ايصةةةيلة فيةةةل،  تقةةةر بةةةأن هةةة   الحقةةةوق تنبثةةةق   انالةةةدول ايلةةةراف 

الوحيةةةد لتحقيةةةق املثةةةل ايعلةةةى ، وفقةةةا ل عةةةالن العةةةالم  لحقةةةوق ارنسةةةان، أن ي ةةةون البشةةةر أحةةةرارا ومتحةةةررين 

مةةةةةةةن الخةةةةةةةوف والفاقةةةةةةةة، هةةةةةةةو سةةةةةةةبيل تفيئةةةةةةةة الظةةةةةةةروف الضةةةةةةةرورية لتمكةةةةةةةين كةةةةةةةل  نسةةةةةةةان مةةةةةةةن التمتةةةةةةةع بحقوقةةةةةةةل 

لنميع الشعود حق تقرير مصيرها بنفسها، و ى بمقت  ى هة ا الحةق و .  ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافي

لنميةةةع  . حةةةرة فةةةي تقريةةةر مرواهةةةا السياسةةة   وحةةةرة فةةةي السةةةعي لتحقيةةةق نماقفةةةا االقتصةةةاد  واالجتمةةةاعي والثقةةةافي

الشةةةةةعود، سةةةةةعيا وراء أهةةةةةدافها الخاصةةةةةة، التصةةةةةرف الحةةةةةر ب رواتفةةةةةا ومواردهةةةةةا الطبيعيةةةةةة دونمةةةةةا   ةةةةةالل بأيةةةةةة 

نبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصاد  الدولي القةائ  علةى مبةدأ املنفعةة املتبادلةة وعةن القةانون الرزامات م

 الدولي. وال يجو  في أية حال حرمان أ  لعب من أسباد عيشل الخاصة 

تتعهةةد كةةل دولةةة لةةرف فةةي هةة ا العهةةد بةةأن تت ةة ، بمفردهةةا وعةةن لريةةق ومانصةةت املةةادة الثانيةةل منةةل علةةى ان 

اون الدوليين، وال سيما علةى الصةعيدين االقتصةاد  والتقنة ، وبأقصة ى مةا تسةم  بةل مواردهةا املساعدة والتع

املتاحةةة، مةةا يلةةام مةةن  طةةوات لضةةمان التمتةةع الفعلةةي التةةدريبي بةةالحقوق املعرةةرف بفةةا فةةي هةة ا العهةةد، سةةالكة 

  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبل املناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة، و صوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيل اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعية.

ايلةراف فةةي هة ا العهةد بةأن تضةةمن جعةل ممارسةة الحقةوق املنصةةوص علففةا فةي هة ا العهةةد تتعهةد الةدول وان 

بريئة من أ  تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الننس، أو اللغة، أو الدين، أو الةرأ  سياسةيا أو غيةر سياسة  ، 
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 أو ايصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي أو االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي، أو ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروة، أو النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب، أو غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ايسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباد.

 العهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص: نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص  ى الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحةالحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

تقةةر الةةدول ايلةةراف فةةي  الثانيةةة عشةةر منةةل علةةى ان  املةةادة   فةةى  بةةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة 

 هةةةةةة ا العهةةةةةةد بحةةةةةةق كةةةةةةل  نسةةةةةةان فةةةةةةي التمتةةةةةةع بةةةةةةأعلى مسةةةةةةتوى مةةةةةةن الصةةةةةةحة النسةةةةةةمية والعقليةةةةةةة يمكةةةةةةن بلوغةةةةةةل.

ل ايلراف فةي هة ا العهةد ات اذهةا لتةأمين املمارسةة ال املةة لهة ا تشمل التدابير ال   يتعين على الدو  على ان 

 الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق، تلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير الال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل:

 العمةةةةةةةةل علةةةةةةةةي  فةةةةةةةةض معةةةةةةةةدل مةةةةةةةةوتي املواليةةةةةةةةد ومعةةةةةةةةدل وفيةةةةةةةةات الرفةةةةةةةةع وتةةةةةةةةأمين نمةةةةةةةةو الطفةةةةةةةةل نمةةةةةةةةوا  ةةةةةةةةحيا،

املهنيةةةةةةة تحسةةةةةين جميةةةةةةع جوانةةةةةب الصةةةةةةحة البيميةةةةةة والصةةةةةةناعية الوقايةةةةةةة مةةةةةن ايمةةةةةةرا  الوبائيةةةةةة واملتولنةةةةةةة و و 

 اي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى وعالجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وم افحدفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا، وايمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا 

 تفيئة ظروف من لأنفا تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للنميع في حالة املر .و 

، حيةث اثةةرت  مبالةرةاثةرت علةى  الحةق فةى الصةحة السةودان   ىعلةاملفروفةة    التةدابير القسةرية  ان          

لهةةة   التةةةدابير تتمثةةةل فةةةي  فقةةةار  غيةةةر مبالةةةرةعلةةةى           الخةةةدمات الصةةةحية، وقائيةةةة كانةةةت أم عالجيةةةة. واثةةةار  

وسوء التغ ية  ال ة  احتلةت املرتبةة التاسةعة  الو ةر االمةرا  نذشار  ايمرا   املستولنة ايسر مما ادى  لى ا

ت ااملرتبةةة الرابعةةة الو ةةر االمةةرا  املعديةةة سةةببا للوفةةاة % ومةةا احتلةة 1.6د  ةةوال للمسذشةةفيات بنسةةبة بلغةةت 

%  اما وس  االلفال اقةل مةن  مسةة اعةوام فقةد احتلةت امةرا  سةوء التغ يةة املرتبةة الثانيةة   4.4بنسبة 

التقريةةةر االحصةةةائي السةةةنو  للةةةو ارة الصةةةحة االتحاديةةةة  % 13الو ةةةر ا المةةةرا  سةةةببا للوفةةةاة  بنسةةةبة و قةةةدرها 

 الصحية.على الخدمات له ا الحظر النائر بالر املتأثير ه  املجاالت ال   يظهر فففا ال( ، أ 2014للعام 

تقوية قدرات القطةا  الصة ي لتوقةع الهمية   مجال الطوارئ والتصد  لألوبئةظهر اثر ه   التدابير جليا فى 

ث لةةهدت  الةةبالد فةةى ، حيةةسةةرراتيجية  هةةداف ار مةةن اي وال ةةى تعةةد  ،لهةةااملبكةةر ال ةةوارو واالسةةتعداد والتصةةد  

و  2012،  2005 امو عةةةاال ت لةةةهدحيةةةث  الصةةةفراء ىهمهةةةا وبةةةاء الحمةةةأ ،العديةةةد مةةةن ايوبئةةةة السةةةابقة ام و عةةةاال 

وفةةةاة ومةةةا  186حالةةةة و عةةةدد  615م  2005و قةةةد بلغةةةت فففةةةا الحةةةاالت فةةةي العةةةام   الصةةةفراء ىوبةةةاء الحمةةة 2013

محليةةةةة مةةةةن  23الوبةةةةاء فةةةةي  انذشةةةةر و وفةةةةاة 171عةةةةدد  و مشةةةةتبفة اصةةةةابة حةةةةاالت849عةةةةدد  2012لةةةةهد العةةةةام 

محليةةةات واليةةةات دارفةةةور الكرةةةر  و قةةةد  ةةةنلت والي ةةة  جنةةةود ووسةةة   دارفةةةور اعلةةةي معةةةدالت االصةةةابة.  ايضةةةا 

حالةةة وعةةدد  44حةةاالت الةةذبا  باالصةةابة بةةالحم  الصةةفراء حيةةث بلغةةت الحةةاالت املشةةتبفة  2013لةةهد العةةام 

 املعمةةةةةل بواسةةةةطة الصةةةةفراء الحمةةةةة  تاويةةةةد تةةةة  قةةةةد و ردفةةةةةانوفةةةةاة و غطةةةةي الوبةةةةاء والي ةةةةة  جنةةةةود و غةةةةرد و 14



9 
 

 ،الةةةةةدفرريا ايضةةةةةا االوبئةةةةةة لةةةةةملت ومةةةةةاالسةةةةةنغال.  بدولةةةةةة الصةةةةةفراء للحمةةةةة  العامليةةةةةة الصةةةةةحة ملنظمةةةةةة املرجعةةةةةي

كةل محةاوالت املسةاعدة ال ةى قةدمدفا  ،وبئةة. والحتةواء هة   اي بعةض الحميةات النزفيةةو لدفاد الكبةد   ،الحصبة

اصةةةةةةةطدمت بالتةةةةةةةدابير القسةةةةةةةرية   ةوالرةةةةةةةرام   العاملةةةةةةةة  فةةةةةةةي  م افحةةةةةةةة  واحتةةةةةةةواء  ايوبئةةةةةةة  ةاملنظمةةةةةةةات  الدوليةةةةةةة

 في اآلتي:  االنفرادية املفروفة على ، حيث تمثلت  اثار التدابير .

أدى بةدور   ال والة   ومعينةات  فحةص  وتصةخيص  ايمةرا   الوبائيةة والة  تأ ير سرعة الحصةول علةى  

 .لبعض ايمرا   الوبائية تأ ير  التأويد  املعملي  لى 

حظةةةر  التعامةةةل  املبالةةةر  مةةةع  النهةةةات  امل تصةةةة  فةةةي  الذصةةةخيص  املعملةةةي   ال  عرةةةر  قنةةةوات  وسةةةيطة  مثةةةل 

ومةةا حةةدو  اي يةةرة.  ةونةةلةةبعض  ايوبئةةة ال ةة  حةةدثت  فةةي اآل    منظمةةة الصةةحة العامليةةة للذصةةخيص  التأويةةد

 . (CDC )من مروا السيطرة علي ايمرا  ايمري ي

غيةةةةةةار  للعديةةةةةد مةةةةةةن ايجهةةةةةاة  الطبيةةةةةةة  البمةةةةةا فةةةةةةي ذلةةةةةك  قطةةةةةع  ،واملعةةةةةدات  الطبيةةةةةةة  ةسةةةةةتيراد  ايجهةةةةةةا ا صةةةةةعوبة

 املعملية  أمريكية  الصنع الخاصة بسالمة  ايغ ية.

  .الوقاية  من ايوبئة وأواملبيدات الخاصة  باحتواء   ةستيراد   العديد من ايدوياارتفا   ت الي   

 .ةالنزفي  ىمثل  الحم الوبئل اللقاحات  وايمصال  الخاصة  بعالج  ووقاية  بعض اعدم  توفر  بعض 

أجهةةةةةاة  ما ةةةةةحات   علةةةةةى ومثةةةةةال ذلةةةةةك صةةةةةعوبة الحصةةةةةول والةةةةةدع   التقنةةةةة    اللوجسةةةةةذيةتحنةةةةةي   املسةةةةةاعدات 

املطةةةةةةارات ونقةةةةةةاط العبةةةةةةور لذصةةةةةةخيص حةةةةةةاالت أمةةةةةةرا  النهةةةةةةا  التنف ةةةةةة   الفيروسةةةةةة   فةةةةةةي  ةالحةةةةةةرارة  املسةةةةةةتعمل

 .(ناالو نفو وار   السارس 

 .وتبادل  الخرراتة للعاملين في  دارة ايوبئة والطوارئ الصحية التدريب امل تلف أوجل

التنف ةة   الدفابةةات النهةةا  و  أمةةرا  ارسةةهال ،البلهارسةةيا ،يةةد تعترةةر ايمةةرا  السةةارية  املالريةةا، السةةل، وار     

ال ة  يمكةن الوقايةة منفةا،  اصةة بةين  اةوالوفةمن ايولويات الصحية وتشة ل غالبيةة أسةباد املرافةة  الحادة(

رفة     الفقراء.النساء و و  مثل ايلفال Vulnerable Groupsاملجموعات ايو ر عز

 املالرياااا:
ا
٪ معرفةةةةون لخطةةةةر 25مليةةةةون( يتعرفةةةون لخطةةةةر املالريةةةا، فةةةةي حةةةين أن  24٪ مةةةةن السةةة ان  75ان  أوال

 يقةةدر بةةةةةةةةةةةةمةةن السةة ان، ومعةةدل ارماتةةة  000 100ل ةةل  430 7يصةةل  لةةى وبةةاء املالريةةا. معةةدل ارصةةابة السةةنو  

 علةةي الرةةردد حيةةث مةةن االنتقاليةةة االمةةرا  الو ةةر االولةةي املرتبةةة حيث احتلةةتمةةن السةة ان. 000 100ل ةةل  3.6

السةةةة ان و قةةةةد  ةةةةنلت املالريةةةةا  مةةةةن 1000 ل ةةةةل 32 اصةةةةابة بمعةةةةدل%  11بلغةةةةت بنسةةةةبة الصةةةةحية امل سسةةةةات

املرتبةةة االولةةي  بلغةةت املالريةةا  ومةةا سةة  املرةةرددين مةةن االلفةةال اقةةل مةةن  مسةةة سةةنوات% و 14نسةةبة و قةةدرها 
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 الو ةةر السةةابعة احتلةت ااملرتبةةة وةة لك و%  13.6 بلغةةت بنسةةبة للمسذشةفيات  ةةوال الو ةر االمةةرا  املعديةةة د

امل افحةة تتمثةل فةي سرراتيجيات املتبعة في برام  ه  ار أ % .  4.3بلغت  بنسبة للوفاة سببا املعدية االمرا 

، وتةةةةةوفير عةةةةةالج املالريةةةةةا املجةةةةةاني بوحةةةةةدات الرعايةةةةةة لواليةةةةةات باملبيةةةةةد ذو ايثةةةةةر البةةةةةا ىتنفيةةةةة  حمةةةةةالت الةةةةةرش فةةةةةي ا

. تمثلةةةةت اآلثةةةةار السةةةةالبة للتةةةةدابير ت الصةةةةحية بةةةةالفحص السةةةةريع للمالريةةةةاساسةةةةية وتغطيةةةةة الوحةةةةداالصةةةةحية اي 

ر ايجهةةةةةةاة  واملعةةةةةةدات  يم انيةةةةةةة  تةةةةةةوف عةةةةةةدم  فةةةةةةي ملالريةةةةةةا علةةةةةةى الررنةةةةةةام  القةةةةةةومي مل افحةةةةةةة االقسةةةةةةريل االنفراديةةةةةةل 

ذات النةةودة  ال ةة   تسةةت دم  فةةي أعمةةال  امل افحةةة  لوقايةةة  السةة ان  مةةن  طةةر  املالريةةا   ات الطبيةةةواملسةةدفل 

-Hudson X)مةثال  للمبةةة  هدسةون   املالريةاآليةات  وماوينةات  الةةرش  باملبيةدات  مل افحةة  وال ة   تتمثةل فةي :

Pert)   معدات  وأجهاة  التحليل الكيميائي  واملبيدات.وغيرها من 

 . الحقلي  واملعملي مالست دااحاليل املعدات و امل  فامنو مد الت  التقص    الحشر   لنواقل  ايمرا  

 
ً
للمعلومةةةةةةات    وسةةةةةةائل  االسذشةةةةةةعار عةةةةةةن  بعةةةةةةد  وأنظمةةةةةةة  التعةةةةةةرف  النغرافةةةةةةي  والتنبةةةةةة   بحةةةةةةاالت املالريةةةةةةا  وفقةةةةةةا

 املنا ية .

 أجهاة  ومعدات  تشري   الحشرات  الطبية  ونواقل  ايمرا .

 يبحاو.ايغرا   الدقيقةمد الت  معامل  الحشرات  الطبية  وايحياء 

يةةد  مةةر  نقةةص املناعةةة املكذسةةبة/ ار وعةةالج   افحةةةفةةي ماآلثةةار السةةالبة للتةةدابير القسةةريل االنفراديةةل تمثلةةت  

. لةةةةة  تةةةةةتمكن أميركةةةةةا  لعقةةةةةار مصةةةةةدر يةةةةةد   فةةةةةي  السةةةةةودان ار ب بيناملصةةةةةااحتةةةةةاج  بعةةةةةض   2009فةةةةةي العةةةةةام حيةةةةةث 

اريةد  يتطلةب نةو  وبةاء معرفةة   .صةابينللم  ةلةديد  ةنةاامعه   الدواء وترتب على ذلك  توفير  الح ومة من

ذات املصةةدر  والةة  النةةو   معةةين مةةن هةة ا الفحةةص يحتةةاج  لةةى  ة.جمةةع عينةةات بواسةةطة نقطةةة الةةدم النافةة

تع ةةةةر التقصةةةة    وتةةةةأ ر  لةةةةى  ىالخاصةةةةة بنقطةةةةة الةةةةدم النافةةةةة أدايمريكيةةةةة تةةةةوفير ال والةةةة   صةةةةعوبةميركةةةةي. اي 

فةةةي م افحةةةة  ةمةةة ثر   تكثيةةةر مةةةن املةةةوارد والفةةةرص  لتطةةةوير تةةةد ال الالةةةبالد  ىمعرفةةةة نةةةو  الوبةةةاء ممةةةا أفةةةا  علةةة

ال ةةة     يبيةةةةدر سةةةتفادة  مةةةن بعةةةض  الرةةةرام  التاال مةةةن فةةةي م افحةةةة اريةةةد  ين لعةةةاملين االسةةةودانيحرمةةةان  املةةةر .

التةةدريب فةةي لةةرق البحةةوو الةة   تنظمةةل  ومنفةةا برنةةام   ،أميرويةةا ةتةةنظ   فةةي منطقةةة  الشةةرق ايوسةة   واملمولةة

الة   يقدمةل املشةرو  املعةروف  السودان من الةدع استفادة  منعت التدابير   .ةالنامعة  ايميروية  بالقاهر 

 President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFER) ل يةد   ة طةة الةرئيس  ايميركةي  الطارئةباسة  

 وال   ت
ً
 ريد  والدرن واملالريا. افحة ابعد صندوق الدع  العالم   مل عترر مصدر التمويل الثاني عامليا
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املعلةةةوم أن صةةةندوق  الةةةدع   العةةةالم   مةةةن الشةةةركاء  املهمةةةين  فةةةي تةةةوفير  الةةةدع   للسةةةودان  فةةةي مجةةةال   مةةةن  

  ىالسودان  من الدول  ال    تتلقة اييد   والدرن  واملالريام افحة  أمرا   
ً
  دعمةا

ً
. مةن هة ا الصةندوق  مقةدرا

أن  ي ةةةةةون  ال تسةةةةةم  للسةةةةةودان بةةةةة وال ةةةةةى فةةةةةافية  ار سياسةةةةةة  الضةةةةةمانات    تفرفةةةةةهةةةةة   التةةةةةدابير و فةةةةي   لةةةةةار  

 
ً
 أساسةةةةي  مسةةةةتقبال

ً
 افحةةةةة املالريةةةةا، صةةةةندوق الةةةةدع  العةةةةالم  ملللةةةةدع   املقةةةةدم  مةةةةن  Principle Recipientا

 وسةيطة   جهةاتوجةود ه   الساسة تطلب ت واريد  والدرن.
ً
ايمة   يةت   توصةيل  الةدع   عرةر صةندوق  حاليةا

رنفةةةةةةاذ    يةةةةةت  الةةةةةدع  اى ان (، ومنظمةةةةةة الصةةةةةحة العامليةةةةةةهةةةةةو املسةةةةةتقبل ايسةةةةةاس  UNDPاملتحةةةةةدة ارنمةةةةةائي 

تصةل  نسةبدفا    ةأمةوال  لائلة  الةى اهةدار ه ا املسةار الطويةل  للتمويةل ، حيث ي دى املشروعات عرر  وسطاء 

  .دارية ار  الوسطاءصروفات امل ملقابلة ،%  من جملة الدع 25أو ر  من   ىل 

لةةةةراء وتو يةةةةع  تواجةةةةل فةةةةي الصةةةةعوبات ال ةةةة   ةتمثلةةةةم الةةةةدوائيارمةةةةداد علةةةةى التةةةةدابير القسةةةةريل االنفراديةةةةل  أثةةةةرت

التةةةةةةدابير القسةةةةةةريل . لةةةةةة  يقتصةةةةةةر أثةةةةةةر فةةةةةةي الةةةةةةبالديجهةةةةةةاة الطبيةةةةةةة للم سسةةةةةةات العامةةةةةةة ايدويةةةةةةة واملسةةةةةةتلامات وا

القطةةةةةا  الخةةةةاص العاملةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال اسةةةةةتيراد وتصةةةةةنيع ايدويةةةةةة  علةةةةةىعلةةةةةى القطةةةةةا  الح ةةةةةومي، بةةةةةل االنفراديةةةةل 

 علةةى لةةراء ايدويةةة واملسةةتلامات الطبيةةة أمريكيةةة املصةةدر بةةل 
ً
واملسةةتلامات الطبيةةة. لةة  يكةةن الحصةةار مفروفةةا

 لةى هة ا الحصةار أدى تعداها  لى منع البنوك العاملية وارقليمية من  جراء أ  معامالت بنكيةة مةع السةودان. 

  نعدامهاو ايدوية بعض في حاد نقص 
ً
ل جةراءات املطولةة فةي الحصةول علةى ر صةة ايوفةاك فةي حالةة ، أحيانا

ايدويةةةةةة ايمريكيةةةةةة أو ريجةةةةةاد البنةةةةةك الةةةةة   يقبةةةةةل تحويةةةةةل مةةةةةن السةةةةةودان.  ن فةةةةةر  الحصةةةةةار علةةةةةى التعةةةةةامالت 

مةةن املصةةادر غيةةر  البنكيةةة مةةع السةةودان هةةو اي طةةر، ذلةةك ينةةل يمنةةع د ةةول ايدويةةة واملسةةتلامات الطبيةةة ح ةةى

ايمريكيةةةة. ويفةةةّو ت علةةةى املةةةوالنين، والةةة ين يعتمةةةدون فةةةي الحصةةةول علةةةى أدويةةةدف  مةةةن أمةةةواله  الخاصةةةة وهةةة   

نقةةص فةةي  ممةةا ادى الةةى العقوبةةات ايمريكيةةة تمةةنعه  مةةن الحصةةول علةةى ايدويةةة ذات ايسةةعار املقةةدور علففةةا.  

ال ةةةة  رفضةةةةت عامليةةةةة البنةةةةوك ال هةةةة مةةةةن أدواء.  23وأدى ذلةةةةك  لةةةةى تةةةةأ ر ونقةةةةص فةةةةي ، ايدويةةةةة أو تةةةةأ ر وصةةةةولها

 - Dresdner Bank - Germany, Danske Bank -Denmark, Deutche Bank Ag التعامةل مةع السةودان: 

Belgium and Credit Swiss - Switzerland . أدويةة العةالج املجةاني والطةوارئ تةأ ر فةي تةوفير  ترتةب علةى هة ا

 للمردةةة ى الةةة ين تسةةةتقبله  العيةةةادات الخارجيةةةة 
ً
و ةةةي ايدويةةةة ال ةةة  تتكفةةةل الح ومةةةة بتمويلهةةةا وتوفيرهةةةا مجانةةةا

  Plasma Expander, Amino Acid 10% Solution, Lipid Emulsion 20%باملسذشةفيات الح وميةة ومنفةا 

 Novo Nordiskلةةروة  مةةن Mixtard Human Insulinمةةن لةةروة فرياينيةةوس كةةابي ايملانيةةة. بارفةةافة  لةةى 

مةر  السةكر   بةان علمةا وه ا الصن  ال يوجد لل بديلوال   يست دم لعالج مرد ى السكر  الدنماروية 
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 بنسةةةبة الصةةةحية امل سسةةةات علةةةي الرةةةردد حيةةةث مةةةن االنتقاليةةةة غيةةةر االمةةةرا  الو ةةةرالثالثةةةة املرتبةةةة  احتةةةل قةةةد 

 املرتبةةة الثانيةةة الو ةةر االمةةرا  غيةةر املعديةةة د بلةة  ومةةا السةة ان مةةن الةة  ل ةةل 14 اصةةابة بمعةةدل% 2.6بلغةةت 

 للوفةةةاة سةةببا املعديةةة غيةةر االمةةرا  الو ةةر الثانيةةة املرتبةةة احتةةل ومةةا%  2 بلغةةت  بنسةةبة للمسذشةةفيات  ةةوال

 Digoxin دواء و  ( . 2014 للعةام االتحاديةة الصةحة للةو ارة السةنو   االحصةائي التقريةر % 2.9بلغةت بنسةبة

injection 0.5 mg/ 2ml amp مةةةن لةةروة Aspen     ايملانيةةة والةة   يسةةةت دم لعةةالج مردةة ى القلةةب والةةة

 للعةةةةام االتحاديةةةةة الصةةةةحة للةةةةو ارة السةةةةنو   االحصةةةةائي التقريةةةةر وحسةةةةب تةةةةورد  الهيئةةةةة مةةةةن مصةةةةدر  ايصةةةةيل

 علةةةي الرةةةردد حيةةث مةةةن االنتقاليةةة غيةةةر االمةةةرا  الو ةةر االولةةةي املرتبةةة احتةةةل الةةةدم فةةغ  ارتفةةةا  فةةان م 2014

  ةةةةةةوال املرتبةةةةةةة الرابعةةةةةةة الو ةةةةةةر االمةةةةةةرا  غيةةةةةةر املعديةةةةةةة د بلةةةةةة  ومةةةةةةا% 3.8بلغةةةةةةت  بنسةةةةةةبة الصةةةةةةحية امل سسةةةةةةات

 الرابعةة احتةل ااملرتبةة وة لك و السة ان من ال  ل ل 14 اصابة بمعدل%   1.7 بلغت بنسبة للمسذشفيات

 رتبةةةةةةامل احتلةةةةةت مةةةةةا أمةةةةرا  القلةةةةةب قةةةةةدأ % . 2 بلغةةةةةت بةةةةةة بنسةةةةةبة للوفةةةةاة سةةةةةببا املعديةةةةةة غيةةةةةر االمةةةةةرا  الو ةةةةر

 بلة  ومةا% 1بلغةت  بنسةبة الصةحية امل سسات علي الرردد حيث من االنتقالية غير االمرا  الو ر الخامسة

احتلةةةةت   وةةةة لك و%  1.7 بلغةةةةت بنسةةةةبة للمسذشةةةةفيات  ةةةةوال املرتبةةةةة الخامسةةةةة الو ةةةةر االمةةةةرا  غيةةةةر املعديةةةةة د

 السةةنو   االحصةةائي التقريةةر % .  10.2بلغةةت بنسةةبة للوفةةاة سةةببا املعديةةة غيةةر االمةةرا  الو ةةر الثانيةةة املرتبةةة

 Phenytoin Sodium for inj 250mg /5ml amp . دواء ووة لك(.  2014 للعةام االتحاديةة الصةحة للةو ارة

 هنةاك مجموعةة مةن  لعالج ايمرا  العصبية.   من لروة النيل املصرية وال   يست دم
ً
أدويةة  عةالج أيضا

 Baxter  مةن لةروة  Mensa  Isoflurane 250 mg solutionو Cyclophosphamide  ن حقة السةرلان مثةل

 احتلةةةةت مةةةةع العلةةةة  بةةةةان االورام الحميةةةةدة و الخبيثةةةةة قةةةةد ايملانيةةةةة والةةةة    تةةةةورد  الهيئةةةةة مةةةةن مصةةةةدر  ايصةةةةيل

% 0.7بلغةةت  بنسةبة الصةحية امل سسةةات علةي الرةردد حيةث مةةن االنتقاليةة غيةر االمةةرا  الو ةر الرابعةة املرتبةة

احتلةت   و%  1.8 بلغةت بنسةبة للمسذشةفيات  ةوال الخامسة الو ر االمرا  غير املعدية د املرتبة بلغت وما

 السةةةةنو   االحصةةةةائي التقريةةةةر % .  4.9بلغةةةةت بنسةةةةبة للوفةةةةاة سةةةةببا املعديةةةةة غيةةةةر االمةةةةرا  الو ةةةةر االولةةةةي املرتبةةةةة

عالنةةةةةةة ( وةةةةةة لك  ةةةةةةنل املعهةةةةةةد القةةةةةةومي للسةةةةةةرلان  و هةةةةةةو مروةةةةةةا مل 2014 للعةةةةةةام االتحاديةةةةةةة الصةةةةةةحة للةةةةةةو ارة

مةةةةةريض بالسةةةةةرلان منةةةةة  بدايةةةةةة هةةةةة ا العةةةةةام و ح ةةةةة   1600السةةةةةرلان بمدينةةةةةة ود مةةةةةدني السةةةةةودانية أو ةةةةةر مةةةةةن 

-Chlorambucil2mg  film coated tab،melphelan 2mg  ،6 دواء  لكوةةةةةو . 2015أغسةةةةةطس 

Mercaptopurine 50mg tab  مةن لةروة Aspen  ايملانيةة. Morphine sulphate 10mg/ 5 ml 100 ml 

solution مةةن لةةةروة MARTINDALEPHARMA  اململكةةةة املتحةةةدة. مةةةن  Dacarabazine citrate powder 
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200 mg/vial  من لروةMIRACALUS .وو لك عقار  الهنديةInterferon alfa injection من لةروة Roche 

أدويةة عةالج ايمةرا    مرفق قائمة بايدوية وأسةماء البنةوك ال ة  رفضةت التعامةل مةع السةودان(. السويسرية

وهنةاك مجموعةة  مةن اململكةة املتحةدة.WOCKHARD  لةروةمةن   Sodium Valporoate Tabمثةل  العصةبية

( Influenza vaccineو Meningococcal vaccine    مصةل السةحائي وارنفلةوناا ايمصةال واللقاحةات مثةل :

مةةن Pneumococcal polysaccharide vaccine 0.5 ml/ vialو الفرنسةةية SANOFI PASTEUR مةةن لةةروة

السويسةةةرية ويعترةةةر مةةةن ايمصةةةال غيةةةر املتةةةوفرة فةةةي الةةةبالد وح ةةةى اآلن لةةة   MSD IDEA AG Weystrasseلةةةروة 

 لةروة مةنRocuronium bromide for I.V injمنفةا  أدويةة الت ةدير أمةا  تت  معالنةة مشة لة التحويةل البن ةي.

MSD IDEA AG Weystrass. دويةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةالج أمةةةةةةةةةةةةرا  الغةةةةةةةةةةةةدة الدرقيةةةةةةةةةةةةة فة  لةةةةةةةةةةةةى أهةةةةةةةةةةةة ا بارفةةةةةةةةةةةةا السويسةةةةةةةةةةةةرية

Carbimazole 5mg tab مةةن لةةروةAmdipharma  .مةةن اململكةةة املتحةةدة  
ً
ايدويةةة املسةةت دمة لعةةالج وأ يةةرا

 الفشةل مةر  بةان العلة  مةع مةن لةروة الحكمةة ايردنيةةTacrolimus 0.5 mg & 1mg cap ارعةي الكلةى مثةل 

 السةةةةنو   االحصةةةةائي التقريةةةةر %    4.3 بنسةةةةبة للوفةةةةاة االمةةةةرا  سةةةةببااملرتبةةةةة الخامسةةةةة  الو ةةةةر  احتةةةةل ال لةةةةو  

 .( 2014 للعام االتحادية الصحة للو ارة

حةةةة البحريةةةة لةةةركات املال ت طاهةةةا ليشةةةمل منةةةع  نمةةةا و البنكيةةةة  عةةةامالتالت وقةةة  التةةةدابير علةةةىثةةةار آلةةة  تقتصةةةر 

ومحاليةةةل وريديةةةة منقةةة ة حيةةةث رفضةةت ثةةةالو لةةةركات مالحةةةة بحريةةة  نقةةةل شةةةحنات أدويةةة  ،ولةةركات الطيةةةران

 بالتةدابير من اململكة العربية السعودية  لةى السةودانللحياة 
ً
 للتعليمةات املوجةل ، الرزامةا

ً
لةفف  مةن  وذلةك وفقةا

 صةةنف 15ر توريةةد حةةوالي يتةةأ  رسةةال شةةحنات للسةةودان ممةا أدى  لةةى طةوط الباسةةفيك الدوليةةة بوقةة   
ً
منفةةا  ا

 Pharmaceutical Solutions industryمةةةن لةةةروة  ت الطبيةةةة مةةةدادااملحاليةةةل الوريديةةةة  وال ةةة  توردهةةةا ار 

 تةةةأثرت ار .  ترتةةةب علةةةى هةة ا التةةةأ ير نفةةةاد م ةةةاون هةة   ايدويةةةة  السةةعودية
ً
فةةةي شةةةحن ايصةةةناف  مةةداداتأيضةةةا

يةةةت  الصةةةحن  للسةةةودان   واآلن KLMو  Lufthansaحيةةةث كةةةان يةةةت  شةةةحنفا عرةةةر  keep cool items)  البةةةاردة

 دحام وبير في الحنو ات وتةأ ر فةي توريةد  ايدويةة  النوية ارماراتية مما أدى  لى  فق  عن لريق الخطوط

  في الوقت املحدد.

 

 

   قائمة األدوية والبنوك التي رفضت التعامل مع السودان استجابة للحظر األمريكي

  ITEM BANK COMPANY COUNTRY 

1 PLASMA EXPANDER+ AMINO ACID + 

LIPID 

DRESDNER BANK - 

GERMANY 

FRESENIUS KABI DEUTECH GERMANY 

2 MIX. INSULIN DANSKE BANK – 

DENMARK 

NOVO NORDISK DENMARK 
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                            Appendix 1: Medicines and LCs that have been rejected since January 2014 

3 CYCLOPHOSPHAMIDE + MESNA + 

ISOFLUREN 

DEUTSCHE BANK AG 

– BELGIUM 

BAXTER GERMANY 

4 ALFA INTERFERON DEUTSCHE BANK AG 

–SWITZERLAND 

ROCHE SWITZERLAND 

5 SODIUM VALPOROATE TAB CREDIT SUISSE - 

SWITZERLAND 

WOCKHARD SWITZERLAND 

6 ROCRONIUM INJ ROYAL BANK OF 

SCOTLAND 

MSD SWITZERLAND 

7 NEOMERCAZOL NATWEST AMDIPHARMA IRELAND 

8 DIGOXIN INJ STANDARD BANK 

OF ISLE OF MAN 

LTD 

ASPEN ITALY 

9 6-MERCAPTOPURIN + CHLORAMBUCIL 

+ MELPHLAN 

MASHREQ BANK ASPEN GERMANY 

10 PROGRAF 0.5 + 1MG ARAB BANK PLC HIKMA JORDAN 

11 PNEUMOCOCCAL VACCINE ROYAL BANK OF 

SCOTLAND 

MSD SWITZERLAND 

12 PHENYTOIN INJ AWDI BANK THE NILE CO. FOR 

PHARMACEUTICALS & 

CHEMICALS 

EGYPT 

13 MORPHINE SYRUP HSBC MARTINDALE PHARMA UK 

14 MENENGOCOCCAL VACCINE SOCIETE GENERAL   

& UBAF BANK PARIS 

SANOFI PASTEUR FRANCE 

15 DACARBAZINE 200MG- MIRACALUS BANK OF BARODA MIRACALUS India 

16 MENENGOCOCCAL 

VACCINES(A+C&QUADRABLE) 

+INFLUANZA  

BYBLOS BANK SANOFI PASTEUR FRANCE 

17 VANCOMYCIN 0.5G ARAB BANK PLC GULF PHARMACEUTICAL UAE 

18 ROCRONIUM INJ ROYAL BANK OF 

SCOTLAND 

MSD SWITZERLAND 

19 MYFORYIC BYBLOS BANK NOVARTIS (QUALIPHARMA) SWITZERLAND 

20 DIASTRIL+ PURISTRIL DEUTSCHE 

POSTBANK 

FRESENIUS MEDICALCARE AUSTRIA 

21 BLOOD BAG SUMITOMO MITSUI JMS SINGAPORE 

 

Description Bank Company Country of Origin 

1 Interferon alfa for I.V/I.M/S.C 

inj.3000000 IU/vial with 

diluent or/cartilage with 

needle (Individual pack) 

DEUTSCHE BANK AG –

SWITZERLAND 

ROCHE SWITZERLAND 

2 Atropine sulphate 1mg in 1ml 

Ampoule 

UBAF FRANCE LABORATOIRE 

RENAUDIN 

FRANCE 

3 Blood Bags triple( CPDA-

1)450ml with set 

SUMITOMO MITSUI JMS SINGAPORE 

4 Blood Bags triple( CPDA-

1)450ml with set 

SUMITOMO MITSUI JMS SINGAPORE 
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5 Carbimazole  5 mg  tablets NATWEST AMDIPHARMA FRANCE 

6 Chlorambucil 2mg Tablet. MASHREQ BANK Excella Gmbh GERMANY 

7 Cyclophosamide 1000mg/vial 

for i.v use 

DEUTSCHE BANK AG – 

BELGIUM 

BAXTER GERMANY 

8 Dacarbazine powder USP 

200mg vial. 

BANK OF BARODA MIRACALUS INDIA 

9 Dacarbazine powder USP 

200mg vial. 

BANK OF BARODA MIRACALUS India 

10 Dexamethasone sodium 

phosphate 4mg/ml, lml amp 

UBAF FRANCE LABORATOIRE 

RENAUDIN 

FRANCE 

11 Diaclean 25%(Diastril) ,5 lit in 

gallon 

DEUTSCHE POSTBANK FRESENIUS 

MEDICALCARE 

AUSTRIA 

12 Diaclean 25%(Diastril) ,5 lit in 

gallon 

DEUTSCHE POST BANK FRESENIUS 

MEDICALCARE 

AUSTRIA 

13 Digoxin injection 0.5 mg/ 2-ml 

amp 

STANDARD BANK OF ISLE 

OF MAN LTD 

ASPEN Health Care ITALY 

14 Dopamine HCl 40mg/ml 5ml 

amp 

UBAF FRANCE LABORATOIRE 

RENAUDIN 

FRANCE 

15 Ephedrine HCl 30mg/ml amp UBAF FRANCE LABORATOIRE 

RENAUDIN 

FRANCE 

16 Antihaemophilic factor VIII 

dried fraction 250 IU vial 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

OCTAPHARMA AUSTRIA 

17 Developer powder for x-ray 

film to make 20 liter of 

working  solution 

UBAF FRANCE PRIMAX GERMANY 

18 Haloperidol inj 5mg/ml, 1 ml 

ampoule 

UBAF FRANCE LABORATOIRE 

RENAUDIN 

FRANCE 

19 Haemodialysis Dialyzer with 

blood line and bicarbonate 

powder 

UBAF FRANCE B.BRAUN GERMANY 

20 Haemodialysis Dialyzer with 

blood line and bicarbonate 

powder 

UBAF FRANCE SERUMWERK GERMANY 

21 Human Normal 

Immunoglobulin for  I.V. 

injection, 5 GM /VIAL. 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

OCTAPHARMA AUSTRIA 

22 Human Normal 

Immunoglobulin for  I.V. 

injection, 5 GM /VIAL. 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

LFB 

BIOMEDICAMENTS 

FRANCE 

23 I.V. SET VENTED AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

LAKHANI 

MEDICARE PVT 

INDIA 



16 
 

LTD 

24 Influenza vaccine suspension  

of inactivated influanza virus 

0.5 ml prefilled  syring 

BYBLOS BANK SANOFI PASTEUR FRANCE 

25 Insulin mixed human 30% 

soluble insulin + 70% insulin 

zinc, 100 IU/ml, 10ml vial 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

NOVO NORDISK 

A/S 

DENMARK 

26 Insulin Zinc  100 IU/ml in 

10ml/vial 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

NOVO NORDISK 

A/S 

DENMARK 

27 Isoflurane 250 mg inhalation DEUTSCHE BANK AG – 

BELGIUM 

BAXTER GERMANY 

28 MELPHLAN 2mgTablet MASHREQ BANK Excella Gmbh GERMANY 

29 Meningococcal capsular  

polysaccharide vaccine groups 

A,C,W135 and Y-powder for 

reconstitution  with diluent -

Vial of 10 doses 

SOCIETE GENERAL   & 

UBAF BANK PARIS 

SANOFI PASTEUR FRANCE 

30 Meningococcal polysaccharide 

congegated vaccine group A+C 

powder With diluent 10 

doses/ vial 

BYBLOS BANK SANOFI PASTEUR FRANCE 

31 Meningococcal capsular  

polysaccharide vaccine groups 

A,C,W135 and Y-powder for 

reconstitution  with diluent -

Vial of 10 doses 

SOCIETE GENERAL   & 

UBAF BANK PARIS 

SANOFI PASTEUR FRANCE 

32 6-Mercaptopurine 50mg 

tablet 

MASHREQ BANK Excella Gmbh GERMANY 

33 Mercaptoethane Sulfonate  

(Mesna Sodium ) 400mg/4ml 

for i.v only 

DEUTSCHE BANK AG – 

BELGIUM 

BAXTER Ag GERMANY 

34 Insulin mixed human 30% 

soluble insulin + 70% insulin 

zinc, 100 IU/ml, 10ml vial 

DANSKE BANK – 

DENMARK 

NOVO NORDISK DENMARK 

35 Insulin mixed human 30% 

soluble insulin + 70% insulin 

zinc, 100 IU/ml, 10ml vial 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

NOVO NORDISK 

A/S 

DENMARK 

36 Morphine sulphate 15 mg 

tablets 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

SWECO SA SWITZERLAND 

37 Morphine sulphate 5 mg 

tablets 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

SWECO SA SWITZERLAND 
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38 Morphine sulphate 0.05%, 

200ml solution 

HSBC MARTINDALE 

PHARMA 

UK 

39 Mycophenolate sodium 

360mg tablet 

BYBLOS BANK NOVARTIS 

(QUALIPHARMA) 

SWITZERLAND 

40 Carbimazole  5 mg  tablets NATWEST AMDIPHARMA IRELAND 

41 Ondansterone HCL USP 

2mg/1ml 2ml amp 

UBAF FRANCE CLARIS INDIA 

42 Phenytoin Sodium for inj 

250mg/5ml amp 

AWDI BANK THE NILE CO. FOR 

PHARMACEUTICALS & 

CHEMICALS 

EGYPT 

43 Hydroxyl ethyl starch 6% in Na 

Cl  in 500 ml bag +Amino Acid 

10% Solution for inj. in 500 ml 

bottle +Lipid 20% emulsion for 

inj. in 500 ml bottle 

DRESDNER BANK - 

GERMANY 

FRESENIUS KABI 

DEUTECH 

GERMANY 

44 Pneumomococal 

polysaccaride vaccine 0.5 ml/ 

vial 

ROYAL BANK OF 

SCOTLAND 

MSD SWITZERLAND 

45 Tacrolimus 0.5mg + 1MG 

capsule. 

ARAB BANK PLC HIKMA JORDAN 

46 Tacrolimus 0.5mg + 1MG 

capsule. 

ARAB BANK PLC HIKMA JORDAN 

47 Rocuronium bromide  10 

mg/ml  5ml vial 

ROYAL BANK OF 

SCOTLAND 

MSD SWITZERLAND 

48 Salbutamol syrup 2mg/5ml in 

150 ml bottle 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

GLAXOSMITHKLINE 

EXPORT LTD 

FRANCE 

49 Salbutamol as sulphate 

solution, for nebuliser 20ml 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

GLAXOSMITHKLINE 

EXPORT LTD 

FRANCE 

50 Sodium Valporate 500mg tab CREDIT SUISSE - 

SWITZERLAND 

WOCKHARD SWITZERLAND 

51 Insulin soluble human 

100IU/ml in 10ml/vial 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

NOVO NORDISK 

A/S 

DENMARK 

52 Somatropin (recombinant  

human growth hormone) 15 

IU 

AL BARAKA ISLAMIC 

BANK 

Novo Nordisk SWITZERLAND 

53 Sterile Surgical Blade size 

11,15,22,23,24,  box of 100 

pcs 

UBAF FRANCE SMI BELGIUM 

54 Sterile Surgical sutures UBAF FRANCE SUTURE INDIA INDIA 

55 Thalidomide100 mg capsule. UBAF FRANCE SUN PHARMA INDIA 

56 Thyroxin 50mg & 100 mcg  

tablet 

BRITISH ARAB 

COMMERCIAL BANK 

ASPEN Health Care GERMANY 
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أما في مجال التقنيات الطبية فقد أد  الحظر الي فقدان فرصة االستفادة من ثالثة اجهاة امريكية   

الصنع ت  لراءها لالستفادة منفا في الكش  علي الواردات باملحاجر الصحية السودانية بمدينة 

 بورسودان و تفاصيلها كاالتي:

  (Atomic Adsorption Spectrophotometry)النها  ايول هو جها  قياس أليافية ارمتصاص ال ر  

ايمريكية و ال   ت  لراء  لقياس تلوو املواد الغ ائية بجميع  Perkin Elmerاملصنع بواسطة لروة 

أل الها باملعادن الثقيلة مثل الائبق و الرصاص و الخارصين و ت  ترويبل و تدريب ال وادر عليل اال انل 

ال   ت  لراء  من أجلل و ل  تستطع  دارة املحاجر تصليحل  نعطل قبل ان يت  اسن دامل للغر 

 Gasبسبب الحظر املفرو  علي التكنلوجيا ايمريكية. أما النها  الثاني فهو جها  وروماتغرافيا الغا    

Chromatography )  املصنع بواسطة لروةPerkin Elmer  ايمريكية أيضا ال   ت  لراء  لفحص

واد الغ ائية و  وذشاف حاالت الغش في الايوت و  وذشاف وجود أ  وحول بقايا املبيدات في امل

باملشروبات املستوردة الي السودان  ال أن النها  تعطل أيضا بعد الفررة التجريبية ايولي ل  تستطع 

 دارة املحاجر تصليحل أيضا بسبب الحظر املفرو  علي التكنلوجيا ايمريكية. أما النها  الثالث فهو 

( املنع  HPLC) High Performance Liquid Chromatographyوروماتغرافيا السائل عالي الدقة   جها  

ايمريكية  و ال   ت  لراء  للكش  علي املواد الحافظة و املحليات  (Waters) بواسطة لروة 

عد الصناعية املستوردة و  وذشاف مطابقدفا للمواصفات  و قد عمل النها  لفررة محدودة و تعطل ب

مما ادى الى توق  النها  اي ير و عدم املقدرة علي تشغيلل  ذلك لحوجة برنام  الذشغيل الي تحديث

الي توق  معمل الكيمياء بمحاجر بورتسودان عن العمل تماما مما قد يعر  السودان لد ول مواد 

57 Vancomycin HCl 500mg inj ARAB BANK PLC GULF 

PHARMACEUTICAL 

UAE 

58 Medical X-ray film Green  for 

general purpose size 12x15 

inch (30x40 cm)(Size A) 

 

UBAF FRANCE FUJIFILM JAPAN 

59 Medical X-ray film Green for 

general purpose size 10x12 

inch(24x30 cm)(Size B) 

UBAF FRANCE FUJIFILM JAPAN 

60 Medical X-ray film Green for 

general purpose size 10x8 

inch,(18*24 cm)(Size C) 

UBAF FRANCE FUJIFILM JAPAN 
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.  وما  لرر   غير مطابقة للمواصفات و بالتالي قد يسبب ذلك الكثير من ايفرار علي  حة املوالن

( بمبل  و "Linear Accelerator machine"  م جها 2007املعهد القومي للسرلان بمدينة ود مدني عام 

قدر   ثنين مليون دوالر أمري ي و فشل املعهد في تشغيل ه ا النها  بسبب عدم مقدرتل للحصول علي 

 ي علي السودان. وما فشل نفس برنام  تشغيل النها  ينل أمري ي الصنع و ذلك بسبب الحظر ايمري

 لتشغيل جهاز   radioactive materials and radio-pharmaceticals drugsاملعهد في الحصول علي 

GAMA CAMERA   .وهو جها  يست دم لذصخيص السرلان 

 محور التدريب وبناء قدرات العاملين في الصحة   

في توفر املعلومات العلمية ونقل   على السودان التدابير القسرية االنفرادية بطريقة غير مبالرة أثرت 

بالبالد وذلك من  الل حظر بعض املواقع  ةالطبيفي مجال الخدمات  عاملينالتكنولوجيا وتأهيل ال

التحويالت البنكية  منعو ولراء الكتب واملجالت ايمريكية املت صصة في العلوم الصحية ، العلمية

 سسات  لى النامعات، املعاهد واملبدفع قيمة ه   الكتب واملجالت والرسوم الدراسية  الخاصة

 اعت ار بعض امل سسات البالدال توجد في  ال   تجاال املالخارجية املت صصة في  التعليمية
ً
. أيضا

 بالحظر ايمري
ً
 ي. املت صصة في مجال ارمداد الطب  من  قامة دورات تدريبية في السودان الرزاما

 نعكس ذلك في فع  ايداء وصعوبة بناء قدرات املوارد البشرية العاملة في مجال الخدمات الصحية 

 ف الوقائية والعالجية،
ً
  HDFC Bankفي ه ا العام ل  يتمكن بنك السودان من التحويل املالي لبنك مثال

ة  في جودة مشرريات ارمداد الطب  ال   كانت مقامة في الهند من قبل يوذلك لدفع رسوم دورة تدريب

EMPOWER MANPOWER SOLUTION وما كان الحظر سببا  .وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية

في عدم من  تأليرات لل وادر الصحية لحضور دوارات تديبية بالواليات املتحدة ايمريكية ح   بعد أن 

 مريكية للدراسة بفا.قبلدف  النامعات اي 

وما أن الحظر لمل عدم  عتماد الشهادات الطبية السودانية و بالتالي عدم تسنيل ايلباء 

 السودانيين الحاصلين علففا بالواليات املتحدة ايمريكية.

 Date: 10/01/2016 

     Federal Ministry of Health/ Sudan 
      

    Additional Informationa Requested by UCM C onsultant 

     

        Indicator 1990 1997 1999 2006 2010 2015 
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1 Maternal Deaths per 100,000 live births  

(Maternal Mortality Ratio) 

537   509 638 216 322 

2 Child Deaths (under One year)per 1000 live 

births (Infant Mortality Rate) 

80.2 73 70.4 60.1 55.1 48.7 

3 Child Deaths (under 5) per 1000 live births 

(Under 5 Mortality Rate) 

128 115 110 92.1 83.3 72.1 

 Sources: 
       1990: Demographic and Health Survey 1989-1990 

  1999: Safe Motherhood Survey 

  2006: Sudan Household Survey 

  2010: Sudan Household Survey 

  2015: UN Interagency Group estimation    

  Notice:       

 1 The Maternal Deaths  should be reduced  by 3/4 (75%)by 

2015 from year 1990 according to the MDGs (Millennium 

Developmental Goals) . % 0f reduction in Sudan is only 40 % 

due to the UCM 

 2 The under 5 child Deaths should be reduced by 2/3 (66.6%)by 

2015 from year 1990 according to MDGs. % 0f reduction in 

Sudan is only 43.7 % due to the UCM 

  CANCERS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 Number of New cases 

of cancer in Radiation 

& Isotopes Centre 

Khartoum 1810 2119 2145 2192 2541 2962 3071 

 Number of cancer 

deaths in Khartoum 

Radiotherapy Center 203 314 356 445 512 589 598 

 % of Cancer Deaths 11.22% 14.82% 16.60% 20.30% 20.15% 19.89% 19.47% 

 Breast Cancer New 

Cases 354 297 485 493 442 445 467 

 No of Breast Cancer 

Deaths 64 39 49 49 58 54 52 

 % of Breast  Cancer 

Deaths 

18.08% 13.13% 10.10% 9.94% 13.12% 12.13% 11.13% 

 % of Breast  Cancer 

Cases from all Cancer 

Cases 

19.56% 14.02% 22.61% 22.49% 17.39% 15.02% 15.21% 
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 Source: Radiation & 

Isotopes Centre 

Khartoum Report 

        Diabetes 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 Number of diabetes 

Addmitted in hospitals 7613 3619 5334 5592 6863 9063 8979 

 Number of diabetes 

deaths in hospitals 317 244 329 385 297 394 437 

 % of Diabetes Deaths 4.16% 6.74% 6.17% 6.88% 4.33% 4.35% 4.87% 

 Source: Annual 

Statistical Report 

 ادراج جدول مياد         
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Estimates for child mortality indicators for UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation 

Under-5 mortality rates (U5MR), infant mortality rates (IMR) and neonatal mortality rates (NMR): time series to 2015 

Sudan 

  
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

200

6 
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

Under-5 mortality 

rate (per 1000 live 

births) 

72.1 74.3 76.6 78.8 81.1 83.3 85.4 87.6 89.8 92.1 94.5 97.1 99.7 102.3 105.0 107.8 110.4 112.8 115.1 117.3 119.3 121.1 122.9 124.6 126.3 128.0 

Lower bound of 

uncertanty range 
53.8 57.4 60.7 64.0 67.2 70.0 72.9 75.7 78.4 81.3 84.1 86.9 89.9 92.8 95.7 98.4 101.1 103.6 105.9 108.1 110.1 112.0 113.8 115.5 117.3 119.1 

Upper bound of 

uncertanty range 
94.8 94.7 94.6 94.9 95.7 96.8 98.3 99.8 101.3 

103.

0 
104.9 107.1 109.5 112.0 114.6 117.5 120.3 123.0 125.6 127.6 129.5 131.3 133.1 134.6 136.4 138.2 

Number of under-

five deaths 

(thousands) 

90.5 92.1 94.0 95.7 97.7 99.7 101.7 103.9 106.0 
107.

9 
109.3 110.5 111.2 111.5 112.0 113.0 114.0 115.3 116.4 116.6 115.3 113.7 110.7 107.0 103.5 100.8 

Lower bound of 

uncertanty range 
67.0 70.6 73.8 77.1 80.4 83.2 86.1 89.2 92.0 94.7 96.8 98.4 99.7 100.7 101.5 102.6 103.8 105.4 106.6 106.9 105.9 104.7 102.0 98.7 95.6 93.3 

Upper bound of 

uncertanty range 
120.5 118.7 117.2 116.3 

116.

3 
116.8 117.9 119.2 120.4 

121.

4 
122.1 122.5 122.7 122.7 123.0 123.9 124.9 126.5 127.8 127.6 125.9 124.0 120.6 116.3 112.4 109.5 

Infant mortality rate 

(per 1000 live 

births) 

48.7 49.9 51.2 52.5 53.8 55.1 56.3 57.5 58.7 60.1 61.4 62.8 64.3 65.8 67.3 68.9 70.4 71.7 73.0 74.2 75.3 76.4 77.3 78.3 79.2 80.2 

Lower bound of 

uncertanty range 
38.3 40.4 42.3 44.1 45.9 47.5 49.1 50.7 52.3 53.9 55.5 57.1 58.8 60.5 62.0 63.6 65.1 66.5 67.8 69.0 70.2 71.3 72.3 73.2 74.2 75.2 

Upper bound of 

uncertanty range 
61.6 61.5 61.5 61.6 62.1 62.7 63.5 64.4 65.2 66.2 67.3 68.5 69.8 71.2 72.7 74.3 75.9 77.4 78.8 80.0 81.0 82.0 83.0 83.8 84.8 85.8 

Number of infant 

deaths (thousands) 
61.6 62.3 63.1 64.0 65.0 66.0 67.2 68.5 69.8 71.1 72.1 72.6 72.7 72.7 72.7 73.1 73.6 74.3 75.1 75.3 74.5 73.4 71.2 68.5 65.8 63.9 

Lower bound of 

uncertanty range 
48.2 50.1 51.8 53.5 55.2 56.6 58.3 60.1 61.9 63.5 64.9 65.7 66.2 66.5 66.7 67.2 67.8 68.7 69.5 69.8 69.2 68.2 66.3 63.8 61.5 59.7 

Upper bound of 

uncertanty range 
78.6 77.4 76.3 75.6 75.4 75.6 76.2 77.0 77.9 78.7 79.3 79.4 79.3 79.0 78.8 79.2 79.7 80.6 81.4 81.5 80.4 79.1 76.7 73.6 70.8 68.6 

Neonatal mortality 

rate (per 1000 live 

births) 

28.8 29.3 29.9 30.5 31.0 31.6 32.1 32.6 33.1 33.7 34.2 34.8 35.3 35.9 36.5 37.1 37.6 38.1 38.5 39.0 39.4 39.7 40.0 40.4 40.7 41.0 

Lower bound of 

uncertanty range 
18.1 18.7 19.4 19.8 20.4 20.6 21.0 21.4 21.9 22.3 22.6 23.1 23.6 24.0 24.4 24.8 25.2 25.5 25.7 26.0 26.3 26.5 26.7 26.8 27.0 27.2 

Upper bound of 

uncertanty range 
44.5 45.4 46.2 47.0 47.8 48.7 49.3 49.9 50.6 51.3 52.0 52.8 53.6 54.4 55.2 56.0 56.8 57.6 58.3 59.0 59.6 60.0 60.4 60.8 61.2 61.6 

Number of neonatal 

deaths (thousands) 
36.6 36.7 37.0 37.3 37.6 38.0 38.5 39.0 39.5 40.1 40.3 40.4 40.1 39.8 39.6 39.5 39.5 39.7 39.8 39.7 39.1 38.3 37.0 35.5 34.0 32.8 

Sources of mortality data available:  

 Civil registration:  Other sources:  

Not available  

World Fertility Survey 1978-1979; Census 1955-1956; Census 1973; World Fertility Survey (Individual Survey) 1978-1979; World Fertility Survey (Household Survey) 1978-1979; PAPCHILD Maternal and Child Health Survey 1992; Demographic and Health Survey 1989-1990; Census 1983; Census 1993; Sudanese 

Maternal and Child Health Survey SMCHS 1993; Sudan Household Health Survey 2010; Safe Motherhood Survey 1999; Sudan Household Health Survey 2006; Census 2008 

The current official estimates and data used are available in the UN IGME Child Mortality Estimation Database (CMEInfo) at:www.childmontality.org  

  

  

http://ww 

  

  

http://www.chiltalitorg/
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( حالةةةةةةةةةةةةةةةةة فشةةةةةةةةةةةةةةةةل 8000( مةةةةةةةةةةةةةةةةريض فشةةةةةةةةةةةةةةةةل كلةةةةةةةةةةةةةةةةو  نفةةةةةةةةةةةةةةةةائي  فةةةةةةةةةةةةةةةةافة الةةةةةةةةةةةةةةةةي   6000هنةةةةةةةةةةةةةةةاك  أو ةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةن  

                    كلةةةو  حةةةاد سةةةنويا فةةةي الةةةبالد ، قةةةام املروةةةا القةةةومي بإد ةةةال تقنيةةةة 

املةةةةةةةةةةةةةةةايكروبير(  و ةةةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةةةن نأحةةةةةةةةةةةةةةةدو التقنيةةةةةةةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةةةةةةةة  تصةةةةةةةةةةةةةةةخص وتعةةةةةةةةةةةةةةةال  املةةةةةةةةةةةةةةةر    ال أنةةةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةةو   

 باعت ار الشروة املوردة نسبة لوجود م ونات امريكية في املنت  .

افةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطرابا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تو يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ايغ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وايدويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدثت التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير القسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية االنفراديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

النقيةةةةةةةةةةةةةةةةة ممةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةةةةة ثر سةةةةةةةةةةةةةةةةلبا وارمةةةةةةةةةةةةةةةدادات الصةةةةةةةةةةةةةةةةحية وتوفرهةةةةةةةةةةةةةةةةا ونوعيةةةةةةةةةةةةةةةةة الطعةةةةةةةةةةةةةةةةام وميةةةةةةةةةةةةةةةةا  الشةةةةةةةةةةةةةةةةرد 

 علي  حة الس ان عامة وايمهات وااللفال دون الخامسة بصورة  اصةةة .

  م1997العام   تأثرت الوفرة الدوائية فى السودان ولهدت الفررة من
ً
 أمريكية أدوية لشركات  روجا

 والبعض منفا منق ة للحياة، أدويةضخمة تنت  
ً
   ايمر ال  هامة جدا

ً
فر ايدوية على توا أثر سلبا

  اصة أدوية ايمرا  النادرة واالمرا  املستعصية مثل السرلانات وأمرا  املناعة 

 ي:يحتاج  لففا املريض السودان دفا ال  دويا رجت من السودانمع بعض االمثلةي  ابر  املصانع ال ى

AstraZeneca Pharmaceuticals LP 

No. Medicines Uses 

 
Xeloda Tablet (Capecitabine) Chemotherapeutic agent used in the treatment 

of numerous cancers 

 

Arimidex Tablet (Anastrozoleo) 

Treatment of breast cancer 

(For postmenopausal women with hormone 

receptor-positive early breast cancer) 

 

axter Healthcare of Puerto Rico 

No. Medicines Uses 

 
Aerrane 100 ml -1ml/ml-  
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Inhaler(Isoflurane) 

 

Arimidex Tablet (Anastrozoleo) 

Treatment of breast cancer 

(For postmenopausal women with hormone 

receptor-positive early breast cancer) 

 

Bristol-Myers Squibb 

Uses Medicines N

o

. 

Anticoagulant normally used in the 

prevention of thrombosis and 

thromboembolism 

Coumadin (warfarin)  

HIV-1 infection in adults and pediatric 

patients 

ATRIPLA® 

(efavirenz/emtricitabine/tenofovirdisoproxilf

umarate) 

 

Diabetes GLUCOPHAGE 

(metformin hydrochloride) 

 

Treat ovarian, breast, lung, pancreatic and 

other cancers 

Taxol (Paclitaxel)  

prevent and treat HIV/AIDS 

It is on the World Health Organization's List 

of Essential Medicines, the most important 

medication needed in a basic health system. 

Zerit (stavudine)  

Treat various skin conditions, 

arthritis,mouth sores, and allergic rhinitis. 

Kenalog (triamcinolone acetonide)  
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F.Hoffmmann La –Roche 

No. Medicines Uses 

 Xeloda Tablet (Capecitabine) Chemotherapeutic agent used in the treatment 

of numerous cancers 

 ArimidexTablet (Anastrozoleo)  

 

 استيرادهامن بعدايقاف F.Hoffmmann La –Roche الشروةاملصنعة من السرلان أدويةمضادات

 مسذشفى لريق عن الىاستيرادها املحلى الوويل ،سعىوما سببتل من فجوة املتحدة املصدرالواليات

  لسرلان، مرفىا حاجة لتغطية مبالرة الخرلوممسذشفى - النووى والطب بايلعة العالج
ً
 وايضا

ه   الحلول البديلة قد تذسبب في  ولكن   الوالياتاملتحدة  ارج مصادر من الستيراد  مسا    هنالك

 .وغير مضمونة النودة والفعالية((Counterfeit medicinesاد ال أدوية مغشولة 

Glaxosmithkline (GSK) 

Uses Medicines No. 

treatment of a variety of parasitic worm 

infestations: giardiasis, trichuriasis, 

filariasis, neurocysticercosis, hydatid 

disease, pinworm disease, etc. 

Zentel Tab. (Albendazole)  

Reduce inflammation and as an analgesic 

reducing pain in certain conditions 

RheumafenCap. 

(Diclofenac Sodium)  

 

Treatment of hypertension Delaytiazem Cap 

(DiltiazemHCl)  

 

Treatment of acute, painful Myolgin(Paracetamol +  
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musculoskeletal conditions Chlorzoxazone)  

 

JHP Pharmaceuticals LLC 

No. Medicines Uses 

 VisudyneInjection(Verteprofin) To eliminate the abnormal blood vessels 

in the eye associated with conditions 

such as the wet form of macular 

degeneration 

 Tadalafil Tablet (Tadalafil) Treatment of erectile dysfunction 

 PlasmaxSolution(Hydroxyethyl 

Starch +Sodium Chloride) 

Treatment overactive urinary bladder  

من الشروة املصنعة ايمريكية وال ى يست دم فى عمليات العيون يصل  Verteprofin املستحضر

 ، دوالر1196.5سعر الحقنة الواحدة منل الى 
ّ
ورغ  ارتفا  ثمنل واهميتل فى معالنة مرد ى العيون اال

 البال .ان انقالعل عن املرد ى السودانيين لل ايثر 

Johnson & Johnson 

Uses Medicines No. 

Antihypertensive COZAAR Comp Tablets 

(Losartan 

potassium/hydrochlorothiazide) 

 

Anti-tumor necrosis factor antibodies Remicade (infliximab),   

Treatment of autoimmune diseases, 

including rheumatoid arthritis, 

Crohn's disease (Remicade only), 

ulcerative colitis, ankylosing 

Simponi (golimumab)   
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spondylitis, and other disorders 

Treatment of psoriasis Stelara (ustekinumab)  

hepatitis C protease inhibitor (telaprevir)  

HIV polymerase inhibitor Intelence (Etravirine)   

Recommended as a first line treatment 

option for treatment of naive persons 

with HIV infection 

Darunavir in combination with 

HIV polymerase inhibitors is  

 

Antipsychotics and first widely utilized 

long-acting depot injections for the 

treatment of schizophrenia (Designed 

to address the issue of poor patient 

compliance with oral therapy) 

Risperdal Consta (risperidone)  

Treatment of multiple myeloma and 

mantle cell lymphoma 

Velcade (bortezomib)  

Treatment of prostate cancer - 

thistreatment was associated with a 

4.6 to 5.2 survival advantage when 

used either before or after 

chemotherapy with platinum based 

drugs 

Zytiga (abiraterone)  

 

Lilly Del Caribe, Inc. 

No. Medicines Uses 

 
GemzarInjection(Gemcitabine Used in various carcinomas: non-small cell lung cancer, 

pancreatic cancer, bladder cancer and breast cancer. It 
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Hcl) is being investigated for use in esophageal cancer 

 
Cymbalta -30 mg-

Tablet(Duloxetine HCl) 

Treatment of major depressive disorder in adults. It is 

also used to treat general anxiety disorder in adults 

and children who are at least 7 years old 

 

Liptis Pharmaceuticals 

No. Medicines Uses 

 
Dorofen -500 mg + 50 mg-

Capsule (GlucesamineSulphate 

+ Ginkgo Biloba Leaf Extract) 

Treatment of osteoarthritis is a chronic 

inflammation of the joints 

 
Gentaplex Capsule (Fish roe 

+ginkgo biloba leaf extract) 

Treatment of erectile dysfunction it is powerful 

sexual stimulant for oral use 

 

راد ه   املستحضرات الصيدالنية من الواليات نسبة للمقالعة سوف يت  تحويل تسنيل واستي

املتحدة ايمريكية الى فر  املصنع بجمهورية مصر العربية، وه ا التحويل يتطلب تسنيل مصنع الفر  

 تسنيل ايدوية منل 
ً
 الى مصر ومن ث َّ ادراج املصنع النديد وا يرا

ً
بمصر بعمل  يارة تفتيشية اوال

عدة الهر رتمام عملية الذسنيل ايمر ال ى يذتطلب وق  ايدوية ثانية، وكل ه   العملية تستغرق 

 على ه الء املرد ى.
ً
 بليغا

ً
وه ا يعن  حرمان املرد ى من  ايدوية  فررة لويلة عن املرد ى مما يررك اثرا

 املصنعة في الواليات املتحدة العالية النودة جدا.

Merck Sharp &Dohme (MSD    

No. 
Medicines Uses 

 
Duiril(chlorothiazide) Anti-hypertensive 
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Streptomycin Antibacterial, treatment oftuberculosis 

 
Mevacor. (lovastatin) Used for lowering cholesterol (hypolipidemic 

agent) in those with hypercholesterolemia to 

reduce risk of cardiovascular disease 

 
Primaxin (Imipenem) Antibacterial, play a key role in the treatment of 

infections not readily treated with other 

antibiotics. 

 
Vioxx (rofecoxib) Treatment of arthritis 

 

 

Wyeth Pharmaceuticals, Inc. 

No. Medicines Uses 

 Ativan (lorazepam) Anticonvulsant(treats seizures), miscellaneous 

antiemetics and anxiety disorders, interferes 

with new memory formation, reduces 

agitation, induces sleep 

 Furosemide Treat excessive  (edema) of  heart failure, 

cirrhosis, chronic kidney failure, blood pressure  

high blood pressure,(hyperkalemia), 

(hypercalcemia) 

 
Isordil (isosorbidedinitrate) 

Treatment of angina  

 
Phenergan (promethazine) 

antihistamine, antiemetic 

 
Phenobarbital 

Treatment of epilepsy (anticonvulsant)  

 

http://www.drugs.com/ativan.html
http://www.drugs.com/cons/isordil.html
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 األثر على مجال املستلزمات الطبية

توق   ستيراد التقنية ايمريكية في مجال 

الصحة وعدم  م انية االستفادة من 

 
ً
في  ايجهاة ايمريكية املتواجدة أصال

السودان وذلك لتع ر توفير قطع الغيار 

من كوال   ومستلامات الذشغيل

ومحاليل باملعمل القومي للصحة العامة 

والعديد من معامل النامعات 

  التأويد  تأ يرواملسذشفيات الح وميةو 

الوبائية، وحظر   لبعض ايمرا   املعملي

 ال عرر وسي  مثل   الذصخيص املعملي

ية.ومثال للشركات منظمة الصحة العامل

 ال ى لملها ه ا النو  من االفرار ما يلي :

Some of the Products 

Company No. 

Manufacturing of care diagnostic devices 

and provides products to professional 

institutes and personnel worldwide  

digital pregnancy tests 

Alere CD4 analyser - provide absolute CD4 

results at the Point of Care, making the 

management of HIV patients easier and 

more effective. 

Alere formerly known as Inverness 

Medical Innovation, Inc. 

 

Insulin Delivery Devices (Animas) 

Bariatric (branch of medicine that deals 

with the causes, prevention, and treatment 

of obesity) Surgery for Obesity (Ethicon) 

Johnson & Johnson  
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Diabetes Care (LifeScan, Animas 

Corporation) 

Arrhythmias (Biosense Webster) 

Cardiovascular Disease (BiosenseWebster, 

Inc.) 

Orthopedic Braces & Supports, 

Incontinence Supplies, Respiratory 

Equipment and Durable Medical 

Equipment. 

Sigma  

Autotransfusion products 

Beating Heart and Surgical Stabilization 

Products 

Cannulae for cardiac surgery 

Endoscopic products 

Monitoring systems 

Perfusion products are used to temporarily 

replace the functions of the heart and lungs 

during cardiac and thoracic surgery 

procedures 

Vascutek® Vascular Grafts are used to 

replace certain diseased arteries and renal 

access for dialysis. 

Terumo's bet. R&D  

 

شراء بعض الشركات العاملية املميزة أو بإمتالك أسه  فففا وبعد ذلك بالشركات ايمريكية  بعض قامت

منعت د ولها الي السودان بعد أن كانت تستورد بش ل عاد  الي البالد قبل التد ل ايمري ي امل كور 

 :  ومن ه ة الشركات
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Some of the Products Company No. 

Adenovirus R-Gene: PCR for the Detection 

of Adenoviruses in Respiratory Infections 

VIDAS 3:New immunoanalyzer with full 

traceability and automation 

THxID-BRAF: Molecular Diagnostics 

Solution for Melanoma 

 

BioMerieux  

Diabetes monitoring and quality control 

(blood virus testing and detection,  

Blood typing, autoimmune and genetic 

disorders testing and Internet-based 

software products QC) systems 

Blood virus testing and detection, blood 

typing, autoimmune and genetic disorders 

testing and Internet-based software 

Bio-Rad  

Culture media 
Oxoid  

Accu-Chek Performa System:accurate blood 

sugar readings 

Anti-MUC1 (H23): used to aid in the 

identification of normal and neoplastic 

MUC1 expressing cells. 

Coasys Plus C coagulation analyzer: Fully 

automated random access coagulation 

analyser for a routine menue of clotting, 

chromogenic and immunological 

coagulation tests. 

Roche  
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Pradaxaanticoagulant line with a new 

reagent, STA®-ECA II, for the measurement 

of dabigatran plasma concentration in 

patients on treatment*, in case of 

emergency (hemorrhage, urgent surgery or 

invasive procedure). 

STA Compact Max 2 

Comprehensive system for Factor XIII 

antigenic measurement – K-Assay Factor 

XIII line: comprehensive reagent 

portfolioNEW SOLUTION for automated 

FXIII assay 

Stago 

 

 

 

  ليست أمريكية ولكنفا  Titan Medical Inc. (a Canadian public company)مثل بعض الشركات

الت ال  قرار املقالعة فمنعت تصدير منتجاتفا الي السودان بالرغ  من وجود أجهاة عديدة ت  

و ي غالية الثمن وتقدر بماليين الدوالرات وذلك باالفافة الى عدم توفر الخدمات  أستيرادها من قبل

 املتميزة ال   تذيحها التقانة االمريكية.

 عل أبطلت املقالعةوما 
ً
ىاستيراد معامالت مالية من املعامالت التجارية املهمة ال   انعكست سلبا

تجا ف بتحويل االموال للشراء من الشركات  ايدويةواملستلامات الطبية اذ أن الشركات السودانية

االمريكية ورغ  حصول بعضالشركات السودانية على تصري  االوفاك فانفا تتعر  الى تا ير في 

 .ايدويةواملستلاماتالطبيةوصول االموال وبالتالي

وذلك  -أّ  من غير بلد املنشأ  –السودان ىجاتفا بش ل غير مبالر التالعديد من الشركات تد ل من

 رتفا  أسعارها ولول املدة ال   يتطلبفا ارستيراد مما ي د   ىال  مما ي د ى عرر ووالقفا  في الدول اي ر 
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 بالخدمات املقدمة بواسطدفا فيمثل ذلك ع ت الي الي  رتفا  
ً
  ئا

ً
افاف الي ذلك  املوالن ىعل  فافيا

 وقطع الغيار بالصورة امليسورة. عدم ام انية وصعوبة توفير التدريب املناسب ومستلامات الذشغيل

 .منمعداتووسائاللذصخيصلألمرافالشائعةوالنادرةوبير  بارفافةالىإنعدامعدده ا 

ال   كانت مستعملة للتحليل بعض ايجهاة ، نجد ان  ايثر على امل ترر الولنى للرقابة والبحوو الدوائية

من الشروة  اسبيرات ىالالحتياجها  توق  استعمالها آن ذاك نسبةPerkinElmer) م مثل1997عام حتى

نع توفيرها ومن ث  توق  استعمالها،و   املصنعة وال   مز
ً
بامل ترر مما نج   عليل قلت ايجهاة التحليلية بناءا

 . عنل تأ ر وتراو  في عينات التحليل

PerkinElmer focus area: 

Pharmaceutical development and manufacturingenergy  

Cellular research 

 

Laboratory Maintenance & Repair Services 

Clinical genetics & diagnostics 

    Food, Flavors & Agricultural Analysis - Food safety 

 

ايحياء الدقيقة املست دمة فى التحاليل امليكروبيولوجية وو لك الوسائ  التحليلية لتحليل 

ومروبات الدم اليمكن املست دم لايادة سيولة الدم ومنع ت ون النلطات( الدواء (Heparin)الهبارين

  الحصول علففا من أّى 
ً
 يللحصار حيث أن أمري ا تمنع حصول السودان على ه   املواد وبالتال بلد نظرا

و قد ت  لراء بعضها من دول أ رى وليست من  علففا اليمكن  جراء التحاليل وامليكروبيولوجية

 .  مما قد ينت  عنل است دام منتجات مغشولة او ذات جودة متدنيةاملصدر الرئي  

لطرق تحليل   يت  الحصول عليل من مصادر غير أصلية وهو مرجع أساس  يدستور ايدوية ايمري 

 مصورة.بل يت  الحصول على نسخة لراء نسخة أصلية ال يمكنمعظ  ايدوية املسنلة بالسودان و 

 الصناعة الدوائية في السودان



36 
 

  املصانع بعض وتوقفت
ً
 وما الخارج، من الغيار قطع استيراد عن عناها بسبب ارنتاج عن نفائيا

 .السبب لنفس أ رى  فتتاح وتأ را  .الحاسود برمجيات بسبب مصانع توقفت

 واريرانية الصناعةالصينية على والتحليل التصنيع اجهاة استجالد في يعتمد السودان بدأ وقد ه ا

 القائمةول  الصناعات من تكثير الىتدهور  ذلك ادى مما الثالثة، الدرجة صناعات وبعض والروسية،

 .املطلود بالش ل النديدة الصناعات تطوير الدولة تستطع

  الصناعة تأثرت وو لك
ً
 بارفافة واملتطورة العالية التقنية ذات وايجهاة املعدات توفر لعدم سلبا

 النادرة لخصائص ذاتا املبتكرة والوسائل املتجددة والتقنية الحديثة التحليل أجهاة متواجد الىعد

 :تحتاج الصناعة الولنية الى التقنية الحديثة واملتطورة ال ى ال تتوفر اال لدى الشركات ايمريكية ومنفا

Coating machine         / Packing technology  .   /  IT technology 

 .Perklineالحديثة املتطورة مثلوتحتاج الصناعة الى أجهاة التحليل 

 القطا  في وفرةالدوائيةال علىالتدابير امتدأثر  العام للقطا  الصحية والتقنيات يدوية ا توفير محور 

 ايدوية وتو يع لراء عن املس ولة الح ومية امل سسة تواجهها ال   الصعوبات في تمثل وذلك العام

وما    .الطبية لالمدادات القومي الصندوق  البالد في العامة للم سسات الطبية واالجهاة واملستلامات

  تأثرايمدادالح ومي
ً
 السودان،مما مع بنكية معامالت  جراءأ  وارقليميةمن العاملية البنوك بمنع وثيرا

،وذلك و نعدامها ايدوية بعض في حاد نقص  لى أدى
ً
 على الحصول  في املطولة ل جراءات نذيجة أحيانا

 .السودان من تحويل يقبل ال   لبنك ريجادا أو ايدويةايمريكية حالة في ايوفاك ر صة

 ايدوية د ول  يمنع ينل هواي طر،ذلك السودان البنكيةمع التعامالت على الحصار  نفر 

 ايدويةذات على الحصول  املوالنين على غيرايمريكية،ويفوت املصادر من الطبيةح ى واملستلامات

 .الخاصة أمواله  ممن أدويتل على الحصول  في يعتمدون  اليد،ويجدر متناول  وفي ايسعاراملتاحة

 وصولها،حيث  من ايدويةأوتأ رفي في الوقتاملناسب،نقص البنكيةفي صعوبة جراءاملعامالت على ترتب

  االعتماداملرفوفة و طابات البن ي مش لةالتحويل لريقةلحل عن البحث يستغرق 
ً
لويال

ً
 يايدفي  منا
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في 6عن املعامالت بعض
ً
 20 أو رمن رفض ت  الحالي العام من ايولى الستةألهرمن لهورفمثال

 .دواء 23 في تأ رونقص  لى ذلك وأدى( أواعتماد تحويالت  معاملةبنكية

 :السودان مع التعامل رفضت العامليةال   البنوك أه  من

Dresdner Bank-Germany,           / Danske Bank-Denmrk,     / Deutche Bank Ag-Belgium and 

Credit Swusse-Switzerland 

 الح ومة تتكفل ل   ايدويةا و ي  والطوارئ  املجاني العالج أدوية توفير تأ رفي الرفض ه ا على ترتب

  وتوفيرها  بتمويلها
ً
 الح ومية،امثلة باملسذشفيات  الخارجية العيادات  تستقبله  ال ين للمرد ى  مجانا

  :ايدوية له  

Plasma Expander, Amino Acid 10% Solution, Lipid Emulsion 20% 

 .ايملانية يوس ابي فرياين  لروة من

 : لى بارفافة

Mixtard Human Insulin   

 لل اليوجد الصن  وه ا السكر   مرد ى لعالج يست دم وال   الدنماروية  Novo Nordiskلروة من

 .بديل

Digoxin injection 0.5mg/2ml amp 

 مصدر  من الهيئة تورد  وال   القلب مرد ى  لعالج يست دم  وال    يملانية اAspen لروة من

 .ايصيل

Phenytion Sodium For inj 250 mg/5ml amp  

 .العصبية  ايمرا  لعالج يست دم وال   املصرية النيل لروة من

 
ً
 :حقن مثل السرلان عالج أدوية من مجموعة هناك أيضا

Cyclophosphamide 



38 
 

Mensa Isoflurane 250 mg Solution 

 .ايصيل مصدر  من الهيئة تورد  وال    ايملانية Baxter   لروة من

6-Mercaptopurine 50mg tab 

Melphelan2mg 

Chlorambuci l2mg film coated tab. 

 .ايملانية  Aspen  لروة من

Morphine sulphate 10mg/5 ml 100 ml solution 

   .اململكةاملتحدة منMartindalepharmaلروة من

Dacarabazine citrate powder 200mg /vial   

 .الهندية MIRACALUS لروة من

 عقار وو لك

Interferon alfa injection 

 .السويسريةRoche  لروة من

 مثل  العصبية  ايمرا   عالج أدوية

Sodium Valporoare Tab 

 .املتحدة اململكة  منWockhard  لروة من

 وارنفلوناا السحائي مصل  : مثل واللقاحات ايمصال مجموعة  وهناك

Influenza vaccine 

Meningococcal Vaccine 
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pneumococcal polysaccharide vaccine 

 MSDIDEA AGلروة من0.5ml/vialو الفرنسية   SANOFI PASTEUR لروة من

Weystrasseمعالنةمش لة تت  ل  اين وح ى البالد في املتوفرة غير ايمصال من ويعترر السويسرية 

 .البن ي التحويل

 :الت ديرمنفا أدوية أما

Rocuronium bromide for i.vinj 

 .السويسرية MSDIDEA AG Weystrasse لروة من

 الدرقية الغدة أمرا   أدويةعالج  لى بارفافة ه ا

Carbimazole 5mg tab 

 .اململكةاملتحدة من Amdipharma لروة من

 
ً
 مثل الكلى  راعي لعالج  املست دمة ايدوية وأ يرا

Tacrolimus0.5 mg&1mg cap 

 .ايردنية الحكمة لروة من

 تتعامل ال   السودان مع البنكية التعامالت وق  على النائر الحصارايمري ي أثار تقتصر  لو  ه ا

من  الطيران ولركات البحرية املالحة لركات منع ليشمل ت طاها ، نمافحسب ايدوية لركات معها

 وريدية محاليل أدوية شحنات نقل بحرية مالحة لركات ثالو رفضت ،حيثنقل ايدوية الى السودان

  السودان،  لى العربيةالسعودية اململكة من للحياة منق ة
ً
 وذلك السودان على بالحصارايمري ي الرزاما

 
ً
 أدى مما للسودان شحنات  رسال بوق  الدولية الباسفيك  طوط من  لفف  املوجل للتعليمات وفقا

  15 توريدحوالي تأ ير  لى
ً
 الطبيةمن ارمدادات توردها وال   الوريدية املحاليل منفا صنفا

 ه   م اون نفاد ه االتأ ير على ترتب وقد السعوديةPharmaceutical Solutionsindustryلروة

 .ايدوية
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ً
الشركات  عرر  شحنفا يت  كان حيث(Keep cool items الباردة ايصناف شحن في ارمدادت تأثرت أيضا

 مما ارماراتية النوية الخطوط لريق عن فق  للسودان الصحن يت  واينKLMوLufthansaالناقلة

 .املحدد الوقت في توريدايدوية في وتأ ر الحنو ات في وبير   دحام  لى أدى

 اثر على الصحة: مستحضرات  حية ا رى لها

 مستحضراتواستيراد  تسنيل الى وصلت ح ى السودان االنفراديةعلى القسرية التدابير اثار امتدت

 في اوساط املسدفكين. ومن  املتحدة الواليات من تنت  ال   املستحضرات اذأن التجميل
ً
مرغوبة جدا

 :في مجال مستحضرات التجميل انل االحاديةالقسرية رجراءآتاملشاكل املررتبة على ا

 بعيدة دول  من االحيان بعض املنطقةوفي ووالءفي لريق عن بل بلداملنشأ من مبالرة استيرادها اليت 

 فمان البضاعةوعدم مع مغشولة مستحضرات اد ال طورة  عليل يررتب وه ا افريقيا جنود مثل

 . من املنشأ الواليات املتحدة االمريكية االصلية استيراداملستحضرات

 وو لك – بلداملنشأ في الحر التداول  لهادة حالة في – اصليةوموثقة للذسنيل مسذندات احضار اليت 

وه   املسذندات فرورية جدا لذسنيل واستيراد  ولريقةالتحليل ولهادة الررويبةالكيميائية

 و لوهامن املستحضرات مأمونيةه   فمان عدم عليل يررتبمستحضرات التجميل، وعدم احضارها

  . التجميل مستحضرات في االست دام ومحظورة موادفارة ا 

 لركات لعدة السماح الى ادى بلداملنشأ،مما الشروةاملنتجةمن معتمدمن مفو  وويل ايجاد يتع ر

يجدر ال ور و .الوكالة مش لة حلالى حين  وذلك السودان الى املستحضرات ه   احضار في بااللرراك

 املستحضرات ال االت وثيرمن حلبان وجود وويل معتمد من املصنع املنت  للمستحضرات ي

 ه   جراءاست دام املسدفلك املغشولةواملتدنيةالنودةواملس وليةالقانونيةعندوقوعايضررعلى

من املستحضرات تحليل على الحصار اثار الت فى ماذور كل باالفافةالى . املستحضرات
ً
 عدم ايضا

 وو ل واسبيراتفاذات النودة العالية االجهاةو  الشواهداملرجعيةو  امليكروبي التحليل مواد توفير ام انية

 . اال رى  وموادالتحليل

 

 التجميل او رمستحضراتاو ر املستحضرات التجميل االمريكية استعماال  ي  الكريمات املبيضة  من 

 
ً
الواليات  –، ونسبة لعدم فمان استيرادها من املصدر االصل البشرة تبيض وريمات  ي است داما
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تسرد الى االسواق منتجات مغشولة ومقلدة وذات جودة متدنية جدا،وه    -املتحدة االمريكية 

 تحتو  على مواد سامة ومحظورة في مستحضرات التجميل ولها فرر وبير على الصحة، مثل:

 :(Steroid  مادةاالستيرويد

 التجميل مستحضرات في ااست دامه يمنع

 مرا بعض اي  ملعالنةبوصفة لبية  توص  أدوية انفا:  املستحضرات ه   است دام من الخطورة

 .ستعصيةامل

 جها  احباط – ظهورحبالشباد - الضغطاملرتفع - السكر  تسبب ه   املادة اثار جانبية تشمل: 

 الوفاة تسبب وقد – هرمونية افطرابات – املناعة

 والبطن كالوجل معينل منالق في أو كلل النس  فيا  م لها وأثرجانب  الو ن بايادةفي تسبوما 

 .متوا ن  غير بش ل النس  في الدهون  تو يع ايدوية ه   تعيد حيث وايوتاف،

 

 تل  الن است دامها ي د  الى: التجميل مستحضرات في است دامها يمنع سامة مادةو ى   مادةالائبق

 – الشهية وفقدان  مول  – الصخصية في تغيير -الحاد ال لو   الفشل - دم فقر – العصبية الخاليا في

 .الكبد في فشل – النظر في فع  – والنظر السمع في فع 

 و ر ى ايدويةاياحدي دواءو  عترروت التجميل مستحضرات في است دامها يمنعن ال ى مادةالهيدرووينو 

 تقتصراآلثار ال قد ل ا -امليالنين  اليا  ارجا مفعوله يمتدوما  صبغةامليالنين  يثبفعاليةفي ت

 . لغيرها تمتد قد بل الخالياالصبغيةفق  السامةعلى

 باملستحضر وذلك لايادة و 
ً
 .تحسينالفعاليةقد ي ون ترويز ه   املادة عالي جدا

 :ملادة الهيدرووينون اآلتي اآلثارالضارةاملحتملةمن 

 مضرفي استعمالل - الشمس يلعة الاائد عندالتعر   يادةالتصب  – التالمسية اروايما

 سوداء بقع ت ون  في يذسبب – عنل ال افية توفراملعلومات لعدم أثناءالرفاعة بل واليوص ى فررةالحمل

 للنلد املرنة وتكسرايلياف ال والجين لتفكك نسبة وه ااالفطراد(Ochronosis)النلد على مارقة

 ألهرأو عدة لفررة غالبامايظهرعنداالست دم. فشيئا ليئا تكرر النلد سوداءعلى ظهوربقع  لى مماي د 

 .سنوات عدة

 فردالشعر ووريمات وريمات فرد الشعر 
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  ي:
ً
 او ر مستحضرات التجميل االمريكية استيرادا

Manufacturer Name of product No  

Stilmans Company 

inc 

Stilmans Skin Bleach Cream 1 

Stilmans Company 

inc 

Stilmans Freckle Cream  2 

E. T. Brown Drug Co. 

inc 

Palmers Skin  Success Even Tone (oily 

skin) 

3 

E. T. Brown Drug Co. 

inc 

Palmers Skin  Success Even Tone (dry skin) 4 

E. T. Brown Drug Co. 

inc 

Palmers Skin  Success Eventone Fade 

Cream  

5 

E. T. Brown Drug Co. 

inc 

Skin  Success Fade out Cream  6 

Razac Product  Razac Hand & Body Lotion  

 

7 

Micro-Derm 

Laboratories inc 

Prozone Gel SPF100 8 

Afam Concept  KoeeLighteting Body  

Creamkojicacid ?? 

9 
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Kuza Product 

Company  

Kuza Indian Hemp Hair Scalp Treatment 

Cream  

10 

R.R cosmetic llc Rubee Beauty Magic Hand & Body  Lotion  11 

Hous Of Cheatham 

inc 

Red Fox Lanolin Hair  Food Cream 12 

Alberto – Culver Co  Organic  Root stimulator Olive Oil Hair 

Relaxer ( normal-Extra strength)                

13 

Alberto – Culver Co ORS Soft &beauitiful  just for me Hair 

relaxer (regular – Super)  

14 

Alberto – Culver Co OR Soft &beauitifulBotonicals No Lye 

Senstive Scalp   Hair relaxer (regular – 

Super 

15 

Dr miracle inc Dr miracle No lye Relaxer Cream   16 

 

 

 

 

فةةةى  العهةةةد الةةةدولي الخةةةاص بةةةالحقوق االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة :      يةةةنص  الحااا  فاااى التعلاااي 

تقةةر الةةدول ايلةةراف فةةي هةة ا العهةةد بحةةق كةةل فةةرد فةةي الرربيةةة والتعلةةي . و ةةى  الثالثةةة عشةةر منةةل  علةةى ان املةةادة 

متفقةةةة علةةةى وجةةةود توجيةةةل الرربيةةةة والتعلةةةي   لةةةى ارنمةةةاء ال امةةةل للصخصةةةية ارنسةةةانية والحةةةس بكرامدفةةةا و لةةةى 

توليةةةةةد احرةةةةةرام حقةةةةةوق ارنسةةةةةان والحريةةةةةات ايساسةةةةةية. و ةةةةةى متفقةةةةةة وةةةةة لك علةةةةةى وجةةةةةود اسةةةةةدفداف الرربيةةةةةة 
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تمكةةةةين كةةةةل شةةةةخص مةةةةن ارسةةةةهام بةةةةدور نةةةةافع فةةةةي مجتمةةةةع حةةةةر، وتوثيةةةةق أواصةةةةر التفةةةةاه  والذسةةةةام   والتعلةةةةي 

والصةةداقة بةةين جميةةع ايمةة  وم تلةة  الفئةةات السةةاللية أو ارثنيةةة أو الدينيةةة، ودعةة  اينشةةطة ال ةة  تقةةوم بفةةا 

رسةة التامةة لهةة ا ايمة  املتحةدة مةن أجةل صةيانة السةل .. وتقةر الةدول ايلةراف فةي هة ا العهةد بةأن فةمان املما

 جعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  االبتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدائي  لااميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و تاحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مجانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا للنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع، الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق يتطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب

تعمةي  التعلةةي  الثةةانو  بم تلةة  أنواعةةل، بمةا فةةي ذلةةك التعلةةي  الثةةانو  التقنة  واملمةة ، وجعلةةل متاحةةا للنميةةع 

 ب افةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائل املناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة وال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيما باي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريجيا بمجانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ،

عةةةالي متاحةةةا للنميةةةع علةةةى قةةةدم املسةةةاواة، تبعةةةا للكفةةةاءة، ب افةةةة الوسةةةائل املناسةةةبة وال سةةةيما جعةةةل التعلةةةي  ال

 باي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريجيا بمجانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ،

تصةةةنيع الرربيةةةة ايساسةةةية أو تكثيفهةةةا،  لةةةى أبعةةةد مةةةدى ممكةةةن، مةةةن أجةةةل ايشةةةخاص الةةة ين لةةة  يتلقةةةوا أو لةةة  

 يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتكملوا الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االبتدائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،

لبكة مدرسية على جميةع املسةتويات، و نشةاء نظةام مةن  واف بةالغر ، ومواصةلة العمل بنشاط على  نماء 

. تتعهةد الةدول ايلةراف فةي هة ا العهةد بةاحررام حريةة ايبةاء، أو  تحسين ايوفا  املادية للعاملين فةي التةدريس

امل تةارة ايوصياء عند وجوده ، في ا تيةار مةدارس يوالدهة  غيةر املةدارس الح وميةة، لةريطة تقيةد املةدارس 

بمعةةةايير التعلةةةةي  الةةةةدنيا ال ةةة  قةةةةد تفرفةةةةها أو تقرهةةةةا الدولةةةة، وبتةةةةامين تربيةةةةة أولئةةةك ايوالد دينيةةةةا و لقيةةةةا وفقةةةةا 

 لقناعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتف  الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.

لةةيس فةةي أ  مةةن أح ةةام هةة   املةةادة مةةا يجةةو  تأويلةةل علةةى نحةةو يفيةةد مساسةةل بحريةةة ايفةةراد والهيئةةات فةةي  نشةةاء 

مةن هة   املةادة ورهنةا  1قيةد دائمةا باملبةادئ املنصةوص علففةا فةي الفقةرة و دارة م سسات تعليمية، لريطة الت

 ب ضو  التعلي  ال   توفر  ه   امل سسات ملا قد تفرفل الدولة من معايير دنيا. 

الة ى اوةدت عليةل  -اثرت التدابير القسرية االنفرادية على مجمل حقوق االنسان بما فففا الحق فةى التعلةي   

 حيث تقلصت فرص االلتحاق باملدارس وفرص التعلي  عامة.   -ة واالقليميل كل املواثيق الدولي

 

 يوضح المراحل التعليمية وفرص االلتحاق بها: ادناه  جدولال 

 الفاقد النسبة نسبة توفر فرص المراحل السنة 

   78.38 األساس 94/95

  66.3 37.3 الثانوي 94/95

 7.4 %75.4 70.9 األساس 12/13

 24.6 %74 12.7 الثانوي 12/13
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 المادية والقيمة المالية لحجم التأثر جدول يوضح المراحل التعليمية وحاالت التأثر

 القيمة المالية لحجم التأثير حاالت تأثر البيئة المادية المراحل التعليمية السنة

 $90.000.000 الكتاب المدرسي ثانوي –اساس  2015

% عام 3م الى 1992% عام  16التعليم الفني من تدني  المرحلة الثانوية

 م )الورش والمعدات(2014

250.000.000 $ 

 $ 6.000.000 تدني دعم التغذية مرحلة األساس

 $ 150.000.000 البرمجيات )التدريب( األساس والثانوي

 $ 4.000.000 تعليم النوعي ثانوي –أساس 

 $ 34.000.000 معدل العلوم ثانوي

 $ 150.000.000 البيئة التعليمية ثانوي –أساس 

 $ 290.000.000 تعويضات العاملين 

 $ 974.000.000 اجمالي التأثر في العام                   

ايثر ارقتصاد  في تعويضات العاملين  املرتبات( جعلت الد ل النقد  ال يساو  الد ل الحقيقي         

 للفرد.

ال ةةى نتجةةةت عةةن التةةدابير القسةةةرية ايحاديةةة تمثلةةت فةةةي تجميةةد ايرصةةةدة هنةةاك الكثيةةر مةةةن الخسةةائر         

  لى توق  الشةراكات وصةعوبةو حظر أنوا  من التقنيات الحديثة  مما أدى  ومنع التحويالت املالية

 ة.واسذبدالها بأنوا  تفتقر  لى معايير النودة العاملي الحصول على أجهاة وبرمجيات أصيلة،

دى  لةى قلةة ااالسةتعانة ب رةراء أقةل  رةرة ومةا ان   عدم توافر أجهاة الحاسود ذات النةودة العاليةة.

 تأثر برنةةام  نظةةةام  دارة املعلومةةةات الرربويةةةة( وتةةدهور النودةالنوعيةةةة فةةةي م رجةةات التعلةةةي  ونتائجةةةل.

 بارمتنا  عن التوقيع على االتفاقيات أو تقدي  الدع .

ةةع  الخةةدمات املقدمةةة للتالميةة  51نسةةبة  املدرسةةية  لةةىان فةةا  دعةة  التغ يةةة  %( ممةةا أدى  لةةى فا

 علةةةةةى اسةةةةذيعاد التالميةةةة  باملةةةةدارس  معظةةةةة  سةةةةكن الطةةةةةالد  وتسةةةةبب فةةةةى تجفيةةةة  
ً
وأثةةةةر  ذلةةةةك سةةةةلبا

هنةةةةةةةرة املعلمةةةةةةةين لتحسةةةةةةةين أوفةةةةةةةاعه  افةةةةةةة  لةةةةةةة لك   الطةةةةةةةالد فةةةةةةةي الفئةةةةةةةات ذات الةةةةةةةد ل املحةةةةةةةدد(.

 يةةةةةادة ت لفةةةةةة الخةةةةةدمات املقدمةةةةةة  ين املةةةةة هلين باملةةةةةدارس.قلةةةةةة املعلمةةةةة وال ةةةةةى نجةةةةة  عنفةةةةةا االقتصةةةةةادية 

عةدم الةتمكن مةن توصةيل الخةدمات  للطالد  لباعة املنه  واملرلد  لى جانةب لباعةة االمتحانةات(.

واملواد واملعينات التعليمية لأللفةال فةي كةل املنةالق  نسةبة لتعطيةل وسةائل النقةل الرريةة ال ةى كانةت 



46 
 

 ةارج املدرسةة االلفةال مةن هة  فةى سةن الدراسةة  يةادة أعةداد   ة.متاحة قبل فةر  التةدابير القسةري

 نسبة لتدهور الحالة االقتصادية لألسر. 3.79.328حيث بل  عدده  

رفةةةع الةةةدع  عةةةن التعلةةةي  الفنةةةى ممةةةا أدى  لةةةى فةةةع  مهةةةارات العمالةةةة وعةةةدم تلبيةةةة تسةةةببت التةةةدابير فةةةى 

% 16طةةةةالد فةةةةي  املةةةةدارس الفنيةةةةة مةةةةةن راجةةةةةع اسةةةةذيعاد الوال ةةةةى نجةةةة  عنفةةةةا  ت  متطلبةةةةات سةةةةوق العمةةةةل.

ارتفةةةةا  ت لفةةةةةالتعلي  الفنةةةةى وكةةةةان يعتمةةةةد علةةةةى املعونةةةةات   م.2014% فةةةةي العةةةةام 3وتةةةةدنت ح ةةةةى وصةةةةلت 

توقةةة  االبتعةةةاو للتأهيةةل والتةةةدريب للمعلمةةةين بالخةةةارج    االجنبيةةة فةةةي تجهيةةةز و عةةةداد الةةورش واملعةةةدات.

 والتعلي
ً
 على م رجات التعلي  عموما

ً
   الفنى على وجل الخصوص.مما انعكس سلبا

التدابير القسرية االنفرادية تسببت فى  اما فى مجال التعلي  العالي والبحث العليمي حيث نجد

ايقاف املن  الدراسية امل صصة لتأهيل ايسات ة في النامعات السودانية من بعض امل سسات 

، رووفلر Ford Foundation، م سسة فوردAFGRADايمريكية للسودان مثل من  ايفقراد 

Rockefeller  تراوح مجمو  الدارسين املوفدين على من  من الواليات املتحدة ايمريكية من ...

  60 – 40النامعات السودانية  الل الفررة من منتص  السبعينات ح ى نفاية الثمانيات بين 
ً
دارسا

 لنيل الدرجات العليا بالنامعات ايمريكية وتقدر ت لفدف  
ً
  1.5 – 1.0بمبل  سنويا

ً
مليون دوالر سنويا

 م.2015مبعوثين  الل العام  3مقارنة مع 

ح ت بعض الدول ايروبية ح و أمري ا في التوق  عن ت صيص من  دراسية للسودان وما 

 بريطانيا، دول اسكندنافيا، هولندا، أملانيا ...( مما حرم النامعات  الل ذات الفررة أعال  من 

 وتقدر ت لفة دراساتف  بمبل   120  - 100االستفادة من 
ً
مليون دوالر أمري ي  6 – 5منحة سنويا

.
ً
 سنويا

و لك توق  االبتعاو على نفقة الح ومة السودانية  لى أمرويا وبريطانيا لصعوبة تحويل  

امل صصات املالية للمبعوثين وسداد الرسوم الدراسية املستحقة علفف . كان معدل االبتعاو يفوق 

، وقد أثر ذلك على انقطا  الصلة بالنامعات ودور البحث ايوربية وايمريكية د 50الة 
ً
 سنويا

ً
ارسا

وما توقفت على صلة وثيقة من  الل مبعوثففا.   مما سبب في عالة للم سسات املحلية ال   كانت

ات فرص التدريب قصير ايجل ودراسات ما بعد الدوتورا  واملشاركات في املحافل العلمية من م تمر 

 في تعايا ورفع قدرات الهيئات  150وورش وتقدر بحوالي 
ً
 مما أثر سلبا

ً
فرصة ومشاروة سنويا
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 تبادل ايسات ة مع النامعات ايوربية وتقدر الت لفة من 
ً
مليون  1.0 – 0.5التدريسية وما تأثر سلبا

 دوالر أمري ي.

وات الرسمية  البنوك( أثر حظر تحويل م صصات املبعوثين بالخارج والرسوم الدراسية عرر القن 

 على املستوى ايكاديم  واستقرار النف    للمبعوثين. وما أثر على النشر العلم  لألسات ة في 
ً
سلبا

 على تصني  النامعات. وما تأثرت 
ً
املجالت والدوريات العلمية في الدول ايوربية مما أثر سلبا

 عضوية النامعات في املنظمات العلمية.

حظر استيراد أجهاة ومعدادت فقد ت   اة ومعدات املعامل والررمجيات واملسدفل اتفي مجال أجهاما 

 على النانب البحث  وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس مما دعى النامعات 
ً
املعامل أثر سلبا

ايجهاة ال   يت  استيرادها من دول  تلك بعض .للنوء الستيراد أجهاة أقل جودة من دول لرق آسيا

حظر استيراد ، و تاج للررمجيات الحديثة املحظورة مما ي د   لى عدم بيعها للسودان الشرق تح

الررمجيات الحديثة لألجهاة املعملية واملراجع العلمية من الدول ايوربية أدى للنوء نحو استيرداها 

 من دول لرق آسيا. واستيراد بعض ايجهاة عرر املن  والقرو  من الدول اي رى.

مشاريع التعاون البحث  املشررك مع النامعات السودانية.. وما توقفت و لك املن  وما توقفت ، 

العينية واملعينات ال   كانت ت صصها بعض الدول للنامعات السودانية في  لار الررام  

 .واملشروعات البحثية املشرروة

 على البحث حظر بعض املواقع العلمية على الشبكة العنكبوتية واستيراد الكتب واملراجع أث
ً
ر سلبا

 العلم  وم رجات التعلي  العالي.

تقدر ميزانية استيراد ايجهاة واملعدات املعملية واملسدفل ات من الدول ايوربية وأمري ا في العام 

مليون دوالر. وبعد التوسع ايفقي والرأس   في م سسات التعلي  العالي ومضاعفة  4م بمبل  1989

. 20قدر ميزانية ايجهاة واملعدات واملسدفل ات بمبل  اسذيعاد الطالد والباحثين ت
ً
 مليون دوالر سنويا

 على تصني  النامعات السودانية مما أفقدها الفرصة في  كل ما           
ً
ذور أعال  أثر سلبا

الحصول على قرو  ودع  من امل سسات والهيئات املانحة وو لك حرمها من عقد اتفاقيات مع 

 وتبادل املعرفة والخررات.النامعات املرموقة 
ً
 عامليا
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توق  لبل كامل للايارات ادت التدابير القسرية االنفرادية املفروفة من  عقدين من الامن الى    

العلمية لألسات ة والباحثين من الدول ايوربية وأمري ا وو لك توق  قدوم ايسات ة املمتحنين 

الوقوف على مستوياتفا ويفوق عدد ايسات ة لتقوي  الررام  الدراسية بالنامعات السودانية و 

أستاذ. ولنأت بعض النامعات الستقدام  200املمتحنيين الخارجيين والاائرين قبل الذسعينات 

 أسات ة  ائرين وممتحنيين من بعض الدول اآلسيوية أو االستعانة بأسات ة من الدا ل.

وربية وأمري ا عن املشاروة في امل تمرات وما أدت املقالعة لعاوف ايسات ة والباحثين من الدول اي 

توق  قدوم لالد الدراسات العليا اءات العلمية ال   تعقد بالسودان، مما ادى الى واللق

  20بون ه الء ايسات ة تقارد أعداداه  الةحوالخريجين ال ين كانوا يصط
ً
 سنويا

ً
 لالبا

الذي يربط  Super computerحظر استيراد الررمجيات وقطع الغيار لنها  الحاسود املروا     

  جامعة أفريقية 40الجامعات السودانية با 
ً
مما  Googleوالرر يص لل من مقدم الخدمة عامليا

حرم تواصل واستفادة الباحثين والدراسين بالسودان من التواصل مع قرناقف  بالدول ايفريقية 

ي رى وتبادل العلوم واملعارف وحرمه  و لك من توثيق أعماله  البحثية من دا ل السودان مما ا

 دفع بعضه  للسفر لدول أ رى لنشر أعماله  العلمية وسداد رسوم النشر.

حرمان الطالد ال ين يتقدمون لنيل الى السودان التدابير القسرية االنفرادية املفروفة على   ادت 

تية من منحه  لهاداتف  رغ  نجاحه  فى تلك املية باالمتحان عرر الشيكة العنكبو لهادات علمية ع

 .االمتحانات

حظر املواقع العلمية على الشبكة العنكبوتية عن التدابير القسرية االنفرادية فى  ايضا تسببت   

 تمرات الطالد وايسات ة والباحثين السودانيين، وعدم تمكينف  من سداد رسوم االلرراك في امل

 وامل سسات والهيئات واملنظمات واملجالت والدوريات العلمية بأوربا وأمري ا.
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الحق في االولى منل على ان  املادة  تصدر  عالن الحق في التنمية،  :/ الح  فى التنمية3       

ولنميع الشعود املشاروة التنمية حق من حقوق ارنسان غير قابل للتصرف وبموجبل يحق ل ل  نسان 

وارسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بف   التنمية ال   يمكن فففا 

ينطو  حق ارنسان في التنمية أيضا  .  وما والحريات ايساسية  عماال تاما  عمال جميع حقوق ارنسان

، ال   يشمل، مع مراعاة ايح ام ذات الصلة من على ارعمال التام لحق الشعود في تقرير املصير

العهدين الدوليين الخاصين بحقوق ارنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة 

التدابير القسريل االنفراديل بالرغ  مما وررد اعال  نجد ان التامة على جميع ثرواتفا ومواردها الطبيعية.

من االستفادة من املعونات  البالد السودان فقد حرمت التدابير القسريل االنفراديلالتنميل  تعيق مسيرة

وتمويالت الصناديق الدولية ال ى يتمتع السودان بعضويدفا وما حرمتة من التعاون مع الشركات الصناعية 

 على وثير من العاملية املتعددة الننسيات ومن املنتجات املتطورة فى كافة املجاالت ايمر ال ى أثر سلب
ً
ا

ح ى  التدابير عدم السماح لكثير من الشركات من االسذثمار فيل . ولالت ه ة مما ادى الى الصناعات . 

الشركات غير ايمريكية وذلك بمصادرة أموالها ال ى ت  تحويلها  بالدوالر  ذا كان مصدرها السودان أو  ذا 
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يصل حد قص  مصنع الشفاء لألدوية فى أغسطس ثبت أنفا تتعامل مع السودان . وقد  اد االسدفداف ل

 فى ارقتصاد السودانى وال ى كان يعّول عليل فى توفير العملة الصعبة 1998
ً
 قوية

ً
م ال ى أحدو ربكة

ال ى صن  بأنل ايورر من نوعل فى  فريقيا  و املست دمة فى استيراد الدواء البشر  والبيطر  من الخارج 

ن  ب ررات أمل انية كان من املفرر  أن يصدر الفائض من  نتاجة الى الدول ارفريقية حينفا وال ى بز

رت  د 
ز
املجاورة . وتواصل ه ا النه  بمنع لركات آسيوية من  ومال مصنع سكر ضخ   فى السودان ق

ت لفتة بأو ر من مليار دوالر وذلك بشراء معظ  أسه  الشروة املنف ة للمصنع بواسطة جهات أمريكية 

 منع الشروة من  ومال بناء املصنع بعد أن صارت الشروة أمريكية .ليت  بعد ذلك 

أقعدت التدابير القسريل االنفراديل ارقتصاد السودانى وحّدت من تدفقات ارسذثمارات ايجنبية وبالتالى 

أثرت على كامل  ارلة التنمية املستدامة ايمر ال ى كان لل اآلثر السالب بتعطيل  طة الح ومة 

التدريب وبناء السودانية لتوفير فرص عمل تسه  فى  فض معدالت البطالة،  وما عطلت برنام  

 القدرات املرتب  بمشاريع التنمية ال ى توفر التقنيات الفنية املتقدمة . 

و لك أَعاقة العقوبات املصرفية قدرة السودان على الوفاء بألرزاماتة تجاة سداد حصتة فى 

علية ميزانيات املنظمات الدولية ال ى ينتمى لها عرر القنوات املصرفية املعتادة ، ايمر ال ى ترتب 

حرمان البالد من املساعدات الفنية ال ى تقدمها تلك املنظمات . وما جعلت عمليات فت  

 عن أرتفا  ت لفة تنفي  االعتمادات 
ً
االعتمادات املالية لدى أ  بنك بالخارج صعبة للغاية فصال

 لقلة البنوك ال ى تقبل التحدى وتتعامل مع السودان . أف  الى ذلك أرتفا  كلفة تحويل أى

أموال الى الخارج  لى أفعاف الت لفة املتعارف علففا بما فى ذلك البعثات الدبلوماسية السودانية فى 

الخارج وذلك بسبب االجراءات الطويلة املعقدة يى عملية من ه ا النو ، واعاقة جهود السودان 

 .حشد التمويل الدولي من امل سسات املالة الدولية وامل سسات ايقتصادية  اي ر  

السةةودان قةةد أسةةتوفى جميةةع الشةةروط ال ةةى ت هلةةل رعفةةاء ديونةةل الخاجيةةة وبمةةا ان                                 

( بشةةهادة البنةةك الةةدولى  ال أن الواليةةات املتحةةدة االمرويةةة تصةةر HIPCبموجةةب مبةةادرة الةةدول املثقلةةة بالةةديون  

تثقةل كاهةل االقتصةاد السةةودانى  ىالةديون ال ةة كةل عةام علةى عةةدم أسةتفادة السةودان مةن املبةةادرة لت ية  آثةار 

م املاد ى علمةا بةأن مايقةارد 2012من  ثماننيات القرن املاد ى ال ى تجاو ت االربعين مليار دوالر بنفاية العام 

 % منفا تذبع لنادى باريس ال ى ينتمى لل معظ  الدائنين الغربيين .70
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أو  عةةادة هي لةةة  ديونةةل السةةودان ارسةةتفادة مةةن  عفةةاء  تتعطيةةل مقةةدر  سةاعدت التةةدابير علةةى                   

فةةةةةةي تطةةةةةةوير  نيةةةةةةة ايمريكيةةةةةةةقالحةةةةةةد مةةةةةةن  م انيةةةةةةة ارسةةةةةةتفادة مةةةةةةن التايضةةةةةةا   الةةةةةةدوليين . الةةةةةةديون مةةةةةةع الةةةةةةدائنين

القطاعةةات ارقتصةةادية السةةةودانية امل تلفةةة و صوصةةةا قطاعةةات النقةةةل ، الاراعةةة الصةةةحة والةةنف  وتقنيةةةة 

 رهةةةةاد البنةةةةوك وامل سسةةةةات املصةةةةرفية الدوليةةةةة  وت ويفهةةةةا مةةةةن الةةةةد ول فةةةةي معةةةةامالت ماليةةةةة مةةةةع   املعلومةةةةات.

 (. 2010و  2009نيا في عامي  اطيبر  الح ومة السودانية   تجربة بن ي لويد  وباركليز في 

 مليةار دوالر لخرقةةل قةانون العقوبةات علةةي 10الفرن ة   مةةا يعةادل BNPبتغةةري  بنةك  قامةت السةلطات ايمريكيةة

ايملةةةةاني مبلةةةة  مليةةةةار دوالر  CRZBY.PKقامةةةةت السةةةةلطات ايمريكيةةةةة بتغةةةةري  بنةةةةك  2014فةةةةي العةةةةام    السةةةودان .

الفرن ةةة      Credit Agricleتقةةةوم السةةةلطات ايمريكيةةةة بةةةالتحقيق مةةةع بنةةةوك     ومةةةا   لتعاملةةةل مةةةع السةةةودان .

Societe Generale    فرن ة Bank   Deutsche  ، ايملةانيGiant uni credit      فة تعاملهةا مةع باريطةالي بشة

الصخصةةية للسةةودان   فةةفاء عةةبء وبيةةر علةةي املةةوالنين السةةودانيين املغرةةربين فةةي  جةةراء تحةةويالتف  السةةودان .

 بطةةاء نمةةو ممةةا ادى الةةى    ابات شخصةةية فةةي البنةةوك العامليةةة.سةةأويغةةرا  تجاريةةة ومضةةايقدف  ح ةة  فةةي فةةت  ح

 بعةةةةةاد الشةةةةةركات   ايجانةةةةةب. ارات الخارجيةةةةة ومالحقةةةةةة املسةةةةةذثمرينارقتصةةةةاد السةةةةةوداني بسةةةةةبب تضةةةةةييق الخيةةةةة

 بسةةببة و ايجنبيةةة  غيةةر ايمريكيةةة  العاملةةة سةةلفا فةةي السةةودان  وفةةا مةةن فقةةدان أسةةهمها فةةي السةةوق ايمريكيةة

 ت لفة التحويالت املاليةذادت  اللنوء الي تغيير العملة الي غير الدوالر  يادة امل الر  قتصاديا ،و 

أبةر  تطةورات هةا فةى  يمكةن حصةر فيما يلى اثر التدابير القسرية االنفرادية علةى املعةامالت املصةرفية .   وال ةى 

 الحظر على النها  املصرفي فيما يلي: 

 العالقةةةةات املبالةةةةرة وغيةةةةر املبالةةةةرة مةةةةع فةةةةر  التةةةةدابير القسةةةةرية االنفراديةةةةل منةةةة  بدايةةةةة        
ً
، انقطعةةةةت تمامةةةةا

وال ةة  كانةت تمثةةل نسةةبة مقةدرة مةةن مراسةةلي بنةك السةةودان املروةةا ، و مثةال لةة لك  بنةةك  املصةارف االمريكيةةة،

م أوقفةت 2005وح ة  العةام  1997منة  العةام و   .Federal Reserve Bank of Americaاالحتيةالي االمري ةي 

 Detuch bank- Germany )  ،UBS  ، Creditعةدد مةن فةرو  املصةارف االوربيةة تعاملهةا مةع السةودان منفةا 

Aggricole ،Barclays  HSBC.) 

البنةةةك  ، مثةةةلبسةةةبب التةةةدابير القسةةةريل االنفراديةةةل بعةةةض البنةةةوك التجاريةةةة ايجنبيةةةة السةةةودانهنةةةرت        

 اصةة ايجنبيةة اي ةرى  وأيضةا بعةض الشةركات م1998الة   غةادر السةودان عةام  ايمري ي املنشأ سي   بنةك
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 مةةةع السةةةودان، أرسةةةلت الةةةاراتفا ومةةةا ان   .فةةةي مجةةةال البرةةةرول
ً
بعةةةض البنةةةوك ال ةةة  التوجةةةد لهةةةا عالقةةةات أصةةةال

 للمصارف اال رى بعدم التعاون مع البنوك السودانية . 

م بةةةةةدأ تضةةةةةييق الخنةةةةةاق علةةةةةى بعةةةةةض املصةةةةةارف ال ةةةةة  بةةةةةر  نشةةةةةالها فةةةةةي 2005منةةةةة  منتصةةةةة  العةةةةةام                

فةةةي  BNP-Paribasرة و تصةةةدير  ةةةام البرةةةرول مثةةةل  التعامةةةل مةةةع السةةةودان فةةةي التجةةةارة الخارجيةةةة ،  اصةةةة تجةةةا

لتحصةةيل واسةةتالم تةةدفقات عقةةود عائةةد مبيعةةات صةةادرات  ةةام  ىسويسةةرا ، والةة   كةةان يمثةةل البنةةك الرئي ةة 

، ونذيجة ال دياد الضغوط االمريكية علةى املراسةل،  قةام  1999البررول السوداني من  بداية تصدير  في عام 

ملصةةةةةارف السةةةةةودانية ، الةةةةةى ان توقةةةةة  تمامةةةةةا بعةةةةةد تصةةةةةفية كةةةةةل معامالتةةةةةل مةةةةةع بايقةةةةةاف التعامةةةةةل تةةةةةدريجيا مةةةةةع ا

اسةةتمرت السةةلطات االمريكيةةة تمةةارس فةةغولها علةةى البنةةوك العامليةةة ، بةةل و  .  2007السةةودان  ةةالل العةةام 

 جديةةةدا فةةةي ذلةةةك برصةةةد البنةةةوك ال ةةة  تتعامةةةل مةةةع السةةةودان ، فةةةاذا كةةةان لهةةةا وجةةةود او تمثيةةةل فةةةي 
ً
ات ةةة ت نهنةةةا

وان لة  يكةن لهةا مايلامهةا باالمتثةال للقةانون االمري ةي ، يةت   –مبالةرة   OFACق علففةا عقوبةات الةةةةةامري ةا تطبة

الضةةةةغ  علففةةةةا با تيةةةةار  مةةةةا التعامةةةةل مةةةةع السةةةةودان أو امري ةةةةا ، ممةةةةا نةةةةت  عةةةةن ذلةةةةك فقةةةةدان النهةةةةا  املصةةةةرفي 

-ABN) AMRO BANK, BNAK OF ENGLAND , HSBCالسةةوداني لعةةدد مةةن املراسةةلين فةةي اوروبةةا  مثةةل 

LONDON  (HABIB BANK , وفةي الخلةي  مثةل ،) ،بنةك املشةرق ، السةعود  الهولنةد ، السةعود  الرريطةاني

 . ABC)بنك دبي االسالمي، بوبيان بال ويت ، وبنك امل سسة العربية املصرفية 

أفةةرت بقطةةا  املةةةال و  االسةةةذثمار علةةى تغيةةر بيئةةة  التةةدابير القسةةرية االنفراديةةةة تأثةةر و                                 

ت لفة انجا  ايعمال وحنبةت عنةل فةرص التمويةل الخةار ي و  من واالعمال  اصة صغار املسذثمرين، و ادت

 750 بالدوفقةد الة ،في مجةال االتصةاالت والبرةرول السةودان العاملة  غادرت بعض الشركات ايجنبية اي رى 

 ية املبالرة ال ى ت  ابرامهااجمالى االسذثمارات االجنبمن  مليار دوالر 

م تة  اسةت دام اوجةل ا ةرى للحصةار، منفةا عةدم 2013م وح ى منتصة  العةام 2010من  بداية العام         

حيةث  التعامل مع دول تتعامل مع االرهاد و تدعمل، او دول ليس فففا قوانين تقةوم بتحةري  غسةيل االمةوال.

م بقيةةام اردارة ايمريكيةةة باالتصةةال 2013يق بنفايةةة نةةوفمرر جةةاءت املوجةةة اال يةةرة فةةي اح ةةام الحصةةار والتضةةي

املبالر بف   البنوك او عرر الارات  فية عن عدم التعاون مع السودان بحنة ان االمر لةأن دا لةي يتعلةق 

 .(Compliance)بأوامر ت ص ادارة امل الر وااللرزام بف   البنوك 
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يةةةت  توسةةيعها بإسةةةتمرار لذشةةمل وتغطةةةي جوانةةب تايةةةد مةةن اآلثةةةار  التةةدابير  ومةةا ان هةةة                              

املررتبةةةةة علففةةةةا، وأصةةةةبحت الواليةةةةات املتحةةةةدة ايمريكيةةةةة تضةةةةغ  علةةةةي دول أ ةةةةر  لتغيةةةةر تعاملهةةةةا مةةةةع السةةةةودان 

 في مجال التعامل املصرفي.
ً
 وشرط للمحافظة علي املصالح املشرروة لتلك الدول معها وظهر ذلك جليا

شةةمل فةةر  غرامةةات علةةى البنةةوك ال ةةى تتعامةةل مةةع السةةودان ذل اثةةر هةة   التةةدابير   متةةد                           

ح ةةى بالنسةةبة للمعةةامالت ال ةة  تةةت  بةةالعمالت اي ةةرى غيةةر الةةدوالر، ممةةا أدى  لةةى لنةةوء البنةةوك السةةودانية  لةةى 

فقةةد القطةةا  املصةةرفي ومةةا   مالت. البحةةث عةةن بةةدائل أ ةةرى للتحويةةل ايمةةر الةة   أثةةر علةةى  رتفةةا  ت لفةةة املعةةا

ممةةةةا أدى  لةةةةى  يةةةةادة م ةةةةاوف املراسةةةةلين الحةةةةاليين مةةةةن التعامةةةةل مةةةةع السةةةةودان ح ةةةةى معظةةةة  مراسةةةةليل بالخةةةةارج 

 علةةى أداء بالنسةةبة للعمةةالت اي ةةرى غيةةر الةةدوالر، وبالتةةالي أصةةب  التعامةةل ي تلةة  مةةن بنةةك آل ةةر ممةةا 
ً
اثةةر سةةلبا

مةةن الخسةةائر والعالةةة العامليةةة وارقليميةةة، وعةةال سةةوق الخرلةةوم  القطةةا  املصةةرفي السةةوداني وعرفةةل للمايةةد

  لألوراق املالية عن ايسواق العاملية وارقليمية ايمر ال   أد  لهرود رؤوس ايموال للخارج.

تراجعةةةةت تحةةةةويالت السةةةةودانيين العةةةةاملين بالخةةةةارج عرةةةةر القنةةةةوات الرسةةةةمية مةةةةن نحةةةةو ثالثةةةةة مليةةةةةارات دوالر     

 فةي املت
ً
 فةي املتوسةة سةنويا

ً
وأصةب  السةةودانيين العةاملين بالخةةارج  ،وسةة   لةى أقةةل مةن مائةةة مليةون دوالر سةةنويا

يتعةةةةاملون مةةةةع تجةةةةار العملةةةةة وتجةةةةار الشةةةةنطة وتجةةةةار السةةةةوق املةةةةوا   ويسةةةةلمون عملةةةةدف  الحةةةةرة فةةةةي بلةةةةد املهنةةةةر 

ادر  للعمةةةةالت ويذسةةةل  ذووفةةة  بالعملةةةة املحليةةةة فةةةي الةةةدا ل، ممةةةا أفقةةةةد النهةةةا  املصةةةرفي واحةةةدا مةةةن أهةةة  مصةةة

  .غير الرسم  السوق  وسيع نطاقالحرة،  وأدى الى ت

  تقدر  املصرفي السوداني للنها   ئر سا حدوو
ً
( بينمةا 2014 -1997  والر الل الفرةرةدمليار  9بحوالى  جماال

. 4تقدر الخسائر الغير مبالرة بحوالي 
ً
 مليار دوالر سنويا

الةى  فةر  التةدابير قبةل مراسةل  68عةدد املراسةلين مةن  فقد البنك املروا  معظ  مراسليل ، حيةث  ن فةض

%، وهنةةا تجةةدر ارلةةارة  لةةي أن ح ةة  هةة ا 84وذلةةك بنسةةبة بعةةد فةةر  هةة   التةةدابير لقسةةرية مراسةةل فقةة  11

 العدد الضعي  من املراسلين ظلوا يتعاملون مع بنك السودان املروا  في نطاق محدود

حسةةاد  29الةةى  فةةر  التةةدابير قبةةل حسةةاد  206 مةةنلةةدى املراسةةلين  حسةةابات البنةةك املروةةا  عةةدد   ن فةةض

 فقةة  
ً
ومعظمهةةا يتحةةرك لذسةةوية املعةةامالت القائمةةة %، 86أى بنسةةبة  بعةةد فةةر  هةة   التةةدابير لقسةةرية حاليةةا
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ال ةةةة  يتعامةةةةل بفةةةا البنةةةةك املروةةةةا  مةةةةع املراسةةةةلين  ةةةةالل الفرةةةةرة اي يةةةةرة عمةةةةالت التةةةةداول   ن فضةةةةتومةةةةا  .فقةةة 

.فق   يوروالدره  و التعامل بالالت الى من كل العموذلك 
َ
 وفي نطاق فيق جدا

، 2014عمليةةةة فةةةي عةةةام  140 رتفةةةا  عةةةدد تحةةةويالت البنةةةك املروةةةا  الراجعةةةة مةةةن قبةةةل املراسةةةلين حيةةةث بلغةةةت 

بارفةةافة لةةدفع مسةةاهمات السةةودان فةةي امل سسةةات  ،يتعلةةق معظمهةةا بإسةةتيراد ايدويةةة عرةةر ارمةةدادات الطبيةةة

ان فةةةةض احتيةةةةالي البنةةةةك ارات السةةةةودانية العاملةةةةة بالخةةةةارج.   ايضةةةةا ة ومنصةةةةرفات السةةةةفارقليميةةةةة والدوليةةةة

 مما حد من قدرة البنك فةي التةد ل فةي سةوق النقةد ايجنبة  
ً
 ملحوظا

ً
املروا  من العمالت ايجنبية  ن فافا

  ، و لةةةةى لةةةةدع  سةةةةعر العملةةةةة الولنيةةةةة و دارة السياسةةةةة النقديةةةةة، ايمةةةةر الةةةة   أدى  لةةةةى انتعةةةةاش السةةةةوق املةةةةوا

 دولةة في العمالت الحرة، وظل البنك املروةا  يعةاني مةن قلةة العائةد  اصةة عقةب  نفصةال اتاملضاربحدوو 

 .2011في عام السودان جنود 

 بسةةبب قلةة عائةدات  عةانى
ً
 ، والسةعي  لةى تحويةةل أرصةدتل  لةىالعمةالت ايجنبيةةة بنةك السةةودان املروةا  وثيةرا

املاليةةة الخارجيةةة عةةن  بات وثيةةرة فةةي  جةةراء التحةةويالت واملعةةامالتعمةةالت أ ةةرى مثةةل اليةةورو، ومةةا وجةةد صةةعو 

التعةةةامالت،  فةةةافة  لةةةى فقدانةةةل ملبةةةال   لريةةةق بنةةةوك ال تلرةةةزم بالعقوبةةةات ايمريكيةةةة، ممةةةا  اد مةةةن ت لفةةةة هةةة  

 .، أو أفراد  محنو ة لدى أمري ا ت ص ح ومة السودان، أو لركات

 .للدوالرجنففات  9 لى أو ر من  1997للدوالر في عام  جنيل 1.5تدهور سعر صرف العملة املحلية من حوالي 

ت بةة د سياسةةةات النقةةد ايجنبةةة  بسةةةبب محدوديةةة وفةةةع  مةةوارد النقةةةد ايجنبةةة  وتةةدني الصةةةادرات ممةةةا أدى 

% وذلةةةك بسةةةبب  ن فةةةا  تحةةةويالت املغرةةةربين 50 فةةةا  وبيةةةر فةةةي متحصةةةالت التحةةةويالت الناريةةةة بنسةةةبة رن

 لتدهور سعر الصرف و يادة الفجوة بين السعرين  الرسم  واملوا  (. عرر القنوات الرسمية نذيجة

السةةةودان فةةةي  أجرةةةر مةةةن القةةةرو  امليسةةةرة مةةةن املنظمةةةات ارقليميةةةة والدوليةةةة وبعةةةض الةةةدول العربيةةةة  الحرمةةةان

وثير من ايحيان لذسيير دفة االقتصاد القومي ودفع عمليةات التنميةة السةتجالد قةرو  ذات ت لفةة عاليةة، 

كةةس أثةةر  اآلنةةي علةةى عنةةا املوا نةةة وميةةزان املةةدفوعات، بجانةةب أثةةر  علةةى ايجيةةال القادمةةة بةةدفع أصةةل ممةةا انع

فيمةةةا يتعلةةةق بمسةةةألة  عفةةةاء الةةةديون وذلةةةك بةةةأن   عةةةدم  نفةةةاذ وعةةةود املجتمةةةع الةةةدوليايضةةةا     و دمةةةة الةةةدين.

ن ووفةةع مايةةد يتحمةةل جنةةود السةةودان نصةةيبل مةةن الةةدين ممةةا سةةيعرقل جهةةود   حةةالل السةةالم بةةين الةةدولتي

 من ايعباء في لريق معالنة ارل االت العالقة.
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 123تةةةةة  اغةةةةةالق عةةةةةدد   OFAC)1وفًقةةةةةا لتقريةةةةةر مكتةةةةةب مراقبةةةةةة االصةةةةةول االجنبيةةةةةة االمري ةةةةةي  
ً
  ارجيةةةةةا

ً
( حسةةةةةابا

( معاملةةةةةة بمليةةةةةةارات 65للشةةةةةركات السةةةةةودانية، باالفةةةةةافة لحنةةةةةةا كةةةةةل ايصةةةةةول السةةةةةودانية بالخةةةةةةارج وتجميةةةةةد  

 الحنةةام 576 الةدوالرات وتة  رفةض 
ً
 علةى أداء ارقتصةاد الةولن  وثيةرا

ً
( صةفقة وعمليةة تجاريةة، ممةا أثةر سةلبا

وثيةةر مةةن لةةركات البرةةرول واالتصةةاالت والبنةةوك التجاريةةة ارقليميةةة والدوليةةة مةةن مااولةةة أنشةةطدفا بالسةةودان، 

تسةةةةةةةوية بجانةةةةةةةب تعةةةةةةةر  املسةةةةةةةذثمرين ايجانةةةةةةةب بالسةةةةةةةودان لخسةةةةةةةائر وبيةةةةةةةرة جةةةةةةةراء املعةةةةةةةامالت الخارجيةةةةةةةة عنةةةةةةةد 

 املعامالت التجارية في السوق العاملية. 

النمةةو والفةةرص حرمةةان السةةودان مةةن ارنضةةمام  لةةى مجموعةةة دول ارتحةةاد ايفريقةةي ال ةة  تسةةتفيد مةةن قةةانون 

بلةةةًدا أفريقًيةةةا م هلةةةة  39لةةةةحيةةةث يسةةةم  ، 2000الةةة   أجةةةا   ال ةةةونغرس ايمري ةةةي فةةةي عةةةام  (AGWAيفريقيةةةا  

شةمل  يةةادة القةةدرات التجاريةةة ، ومةةا يدون رسةةوم جمرويةةة  لةةى الواليةات املتحةةدةبتصةدير معظةة  منتجاتفةةا مةن 

املسةةةةاعدات التقنيةةةةة حةةةةول قواعةةةةد التجةةةةارة العامليةةةةة، و صةةةةالح الةةةةدع  لايةةةةادة الصةةةةادرات و تقةةةةدي  للةةةةدول عرةةةةر 

وتحةةديث قةةوانين النمةةارك وتحةةديتفا، وتطةةوير املعةةايير واينظمةةة الصةةناعية، وتطبيةةق حقةةوق امللكيةةة الفكريةةة، 

   .البنية التحتية

واحةةةد مليةةةون  رتفةةةع عةةةر  النقةةةود بمعةةةدالت فاقةةةت املسةةةدفدف مةةةن حةةةوالي ، نذيجةةةة لتةةةداعيات الحظةةةر          

وذلةةك لعةةدة أسةةباد أهمهةةا التوسةةع فةةى تمويةةل  2014فةةي عةةام  مليةةون جنيةةل 77 لةةي حةةوالي  1997فةةي عةةام  جنيةةل

 لةةى  1997فةةي عةةام فةةي املتوسةة  % 17  مةةن حةةوالي معةةدالت التضةةخ ت رتفعةةومةةا  . اي ةةر   الح ومةةة املروايةةة.

تحةةةةةت تةةةةةاثير التوسةةةةةع النقةةةةةدى وحةةةةةدوو ان فةةةةةا  فةةةةةى سةةةةةعر العملةةةةةة  2014فةةةةةي عةةةةةام فةةةةةي املتوسةةةةة  % 36حةةةةةوالي 

بلةد ذو م ةالر عاليةة وفةعي  النةدارة االئتمانيةة حرمةل مةن الحصةول وتصةني  السةودان ايضةا    الولنية.

ممةةةا  ، لةةةدائنين باملحةةةاو  العامليةةةة للمطالبةةةة بمةةةديونياتف علةةةى قةةةرو  ميسةةةرة، ونذيجةةةة لةةة لك  ادت لةةة اوى ا

 أد  الي فع  التمويل الخار ي للعنا الكلي للموا نة.

وذلةةك بسةةبب  لخارجيةةةاالفجةةوة االدا ليةةة و فقةدان السةةودان ملةةوارد مقةةدرة كانةةت يمكةةن أن تسةةه  فةى سةةد     

تةةةدهور دية الدوليةةةة، ممةةةا أدى الةةةى الوقةةةوف فةةةد  فةةةى حشةةةد التمويةةةل الةةةدولي مةةةن امل سسةةةات املاليةةةة واالقتصةةةا

تسةهيالت مصةرفية  والبحةث عةنالثقة في التعامل مع امل سسةات املاليةة الدوليةة وارقليميةة والةدول املانحةة، 

 وبشروط تمويل غير ميسرة وذات آجال قصيرة.عالية الت لفة 
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 عاقةةةة قةةةدرة السةةةودان فةةةي الوفةةةاء بالرزاماتةةةل تجةةةا  سةةةداد حصةةةتل فةةةي ميزانيةةةات املنظمةةةات الدوليةةةة                 

عرةةر القنةةوات املصةةرفية املعتةةادة ايمةةر الةة   ترتةةب عليةةل  ن فةةاص  ةةحوبات وسةةدادات القةةرو ، الةةى جانةةب 

حرمانةةل  لةى  الدوليةةة وارقليميةة، ممةةا أدىارلرةزام بجةدول الةةدفعيات الحرجةة لةةبعض امل سسةات والصةناديق 

 .من حضور فعاليات امل تمرات له   املنظمات ومن تدفق العون الفن  ب افة أل اللفي بعض ايحيان 

 لةةةى تبنةةة  الح ومةةةة لسياسةةةات احررا يةةةة  علةةةى السةةةودان التةةةدابير القسةةةريل االنفراديةةةل املفروفةةةة ت أد   وا يرا

الةةةةدع   (  فرفعةةةةت2019-2015قتصةةةةاد   ( والررنةةةةام  الخماسةةةة   ار2014-2012تمثلةةةةت فةةةةي الررنةةةةام  الثال ةةةةي  

 عةةن بعةةض السةةلع ايساسةةةية ممةةا أدى  لةةى ارتفةةا  سةةعر املحروقةةةات والخرةةز واملواصةةالت وغيرهةةا بصةةةورة 
ً
جائيةةا

وبيةرة، و فضةةت سةعر صةةرف الننيةل السةةوداني مقابةةل العمةالت االجنبيةةة وانعكةس ذلةةك مبالةرة علةةي  رتفةةا  

 انية في ايسواق ارقليمية والدولية.ت لفة ارنتاج وعدم تنافسية الصادرات السود

مما ذور أعال  يذبةين التةأثير السةلبى للتةدابير القسةريل االنفراديةل املفروفةة  السةوداني عامةة وعلةى النهةا  

 املصرفي السوداني بصفة  اصة ويمكن  جمال ذلك في االتي:

جيةةة ممةةا أدى  لةةى  رتفةةا   ن فةةا  عةةدد املراسةةلين والحسةةابات والعمةةالت املسةةت دمة فةةي املعةةامالت الخار 

 ت لفة التحاويل الخارجية .

  ن فا   حتياليات البالد من النقد ايجنب  لدى البنك املروا  والبنوك التجارية .

 التضخ  وا دياد سعر الصرف وارتفا  نسب كل من البطالة و الفقر وغيرها.

التقنيةةةةةةةة وتةةةةةةوفير قطةةةةةةةع الغيةةةةةةةار  معانةةةةةةاة القطاعةةةةةةةات ارنتاجيةةةةةةة  ارنتةةةةةةةاج الاراعةةةةةةي والصةةةةةةةناعي( فةةةةةةةي مجةةةةةةاالت

 وقطاعات الصحة والتعلي  والنقل والطرق والنسور ....الخ.

تةةةةدني تنافسةةةةية الصةةةةادرات السةةةةودانية بسةةةةبب فقةةةةدانفا للسةةةةوق العةةةةالم  جةةةةراء العقوبةةةةات ايمريكيةةةةة ممةةةةا 

 فاق  ايثر علي القطا  الخار ي.

 علةةةى  نسةةةياد ار 
ً
سةةةذثمارات ايجنبيةةةة املبالةةةرة وغيةةةةر تصةةةني  السةةةودان وبلةةةد ذو م ةةةالر عاليةةةة أثةةةر سةةةةلبا

 املبالرة وحرمل من القرو  امليسرة من امل سسات الدولية .



57 
 

ت وف الدول وامل سسات الدولية من مسةاعدة السةودان جةراء العقوبةات والغرامةات ال ةى تفرفةها علففةا 

 الواليات املتحدة .

 (1رق    ملحق

 (2014-1990 ميزان املدفوعات  الل الفررة من 

 السنة
الحساد 

 النارى 
 البررول الصادرات 

الصادرات 

غير 

 البررولية

 الواردات 
امليزان 

 التجارى 

الحساد 

املالى 

 والرأسمالى

امليزان 

 الكلى

1990 (257.6) 333.7 0.0 333.7 (712.9) (379.2) 263.5 17.9 

1991 (845.0) 308.7 0.0 308.7 (1,250.8) (942.1) 743.5 (93.4) 

1992 (415.5) 221.6 0.0 221.6 (890.3) (668.7) 383.3 (29.3) 

1993 (566.7) 523.9 0.0 523.9 (1,161.5) (637.6) 266.1 41.8 

1994 (624.3) 523.9 0.0 523.9 (1,161.5) (637.6) 230.9 (30.5) 

1995 (576.3) 555.7 0.0 555.7 (1,184.8) (629.1) 422.3 23.6 

1996 (872.7) 620.3 0.0 620.3 (1,504.4) (884.1) 137.6 1.2 

1997 (827.3) 594.2 0.0 594.2 (1,421.9) (827.7) 98.5 (24.0) 

1998 (957.5) 595.7 0.0 595.7 (1,732.2) (1,136.5) 285.9 16.0 

1999 (497.0) 780.1 275.9 504.2 (1,253.4) (473.3) 418.4 110.0 

2000 (540.2) 1,806.7 1,350.8 455.9 (1,366.4) 440.3 299.7 (108.0) 

2001 (1,284.9) 1,698.7 1,376.7 322.0 (2,024.8) (326.1) 510.5 127.6 

2002 (989.1) 1,949.1 1,510.8 438.3 (2,179.2) (230.1) 842.0 (300.0) 

2003 (938.6) 2,542.2 2,047.7 494.5 (2,536.1) 6.1 1,389.9 (422.6) 

2004 (818.2) 3,777.8 3,100.5 677.3 (3,586.2) 191.6 1,353.9 (730.2) 

2005 (2,603.5) 4,824.3 4,187.4 636.9 (5,946.0) (1,121.7) 2,177.5 530.5 

2006 (5,800.0) 5,373.7 4,762.2 611.6 (7,170.7) (1,797.0) 3,720.1 526.3 
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2007 (4,686.0) 7,491.8 7,010.1 481.7 (7,332.2) 159.7 4,237.7 (1,296.2) 

2008 (1,946.0) 12,917.9 12,352.7 565.2 (8,258.9) 4,658.9 (3,073.5) 971.2 

2009 (6,447.1) 6,955.7 6,254.0 701.7 (8,480.9) (1,525.3) 1,900.5 (1,121.0) 

2010 (1,929.1) 11,282.1 9,640.3 1,641.8 (8,694.4) 2,587.7 2,138.5 (247.8) 

2011 (1,400.8) 12,095.3 10,011.1 2,084.1 (8,407.7) 3,687.6 (703.1) (517.3) 

2012 (6,325.9) 4,398.7 1,401.1 2,997.7 (8,039.9) (3,641.2) 4,747.7 (52.7) 

2013 (5,397.7) 4,789.7 1,716.5 3,073.2 (8,727.9) (3,938.2) 5,860.0 (17.6) 

*2014 (4,851.6) 4,350.2  1,254.1  3,096.1 (8,105.9) (3,755.7) 3,177.6  (15.1) 

 املصدر : التقارير السنوية لبنك السودان املروا  .

 (2رق    ملحق

 م2014-1990الصادرات والواردات للفررة  

 
 (3رق    ملحق

 (2014-1990 ميزان املدفوعات وم وناتل للفررة  
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Reference applicant product  Amount  
Beneficiary 

  

Country Of 

origin 

Rejecting 

bank 

                      

            

IMCBS/2014

257 

AGRICULTURA

L BANK OF 

SUDAN  

STRATEGIC 

RESERVE 

DEPT. 

QUANTITY: 

50,000 ( 10) 

METRIC TONS 

AS PER PRO-

FORMA 

INVOICE 

           

62,250,000.0

0  

PROMISING 

INTERNATION

AL TRADING 

UKRAINIAN OR 

RUSSIAN 

ALUBAF ARAB 

INTERNATION

AL BANK B.S.C 

IMCBS/2014

256 

AGRICULTURA

L BANK OF 

SUDAN  

STRATEGIC 

RESERVE 

DEPT. 

QUANTITY: 

50,000 ( 10) 

METRIC TONS 

AS PER PRO-

FORMA 

INVOICE 

           

62,250,000.0

0  

PROMISING 

INTERNATION

AL TRADING 

UKRAINIAN OR 

RUSSIAN 

ALUBAF ARAB 

INTERNATION

AL BANK B.S.C 

            

IMCBS/2014

255 

AGRICULTURA

L BANK OF 

SUDAN  

STRATEGIC 

RESERVE 

DEPT. 

QUANTITY: 

50,000 ( 10) 

METRIC TONS 

AS PER PRO-

FORMA 

INVOICE 

           

62,250,000.0

0  

UKRAINIAN 

OR RUSSIAN 

UKRAINIAN OR 

RUSSIAN 

ALUBAF ARAB 

INTERNATION

AL BANK B.S.C 

IMCBS/2014

250 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

30,000 ACID 

CONCENTRATE 

SKF 203(10L) 

HEAMODILYSIS 

SOLUTION AS 

                

148,500.00  

FRESENIUS 

MEDICAL 

CARE EG,145   

EGYPTIAN 

NATIONAL 

BANK OF 

EGYPT 

IMCBS/2014

237 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

10,000,000 AMPS 

WATER FOR 

INJECTION BP 

5ML IN PLASTIC 

AMPOULES AS 

                

400,000.00  

EGYPT 

OTSUKA 

PHARMACEUTI

CAL CO 

EGYPT 

SECOND 

ADVISING 

BANK 

IMCBS/2014

197 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

100,000 PCS 

BLOOD BAG 

CPDA-1 (T) 

450+300+400ML 

5DPC 16G CE 

                

365,200.00  

JMS 

SINGAPORE 

PTE LTD.440 

ANG MO 

SINGAPORE 

SECOND 

ADVISING 

BANK+ 

KREDSGS 

IMCBS/2014

0008 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

            1,200 

PURINETHOL 

50MG 

TABLETSBOTTL

ES 25S PLUS 

2,800 

LEUKERAN 2MG 

                  

32,639.00  

ASPEN 

HEALTHCARE 

FZ LLC,OFFICE 

GERMAN 

SECOND 

ADVISING 

BANK + 

MASHREQ 

BANK ARE 

IMCBS/2014

262 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

            40,000 

BOXES 

DEXAMETHASO

NE SODIUM 

PHOSPHATE 

                  

70,000.00  

GEOFMAN 

PHARMACEUTI

CALS,204,E.I 

PAKISTAN 
BANK 

ALFALAH 
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INJECTION 

4MG/1ML AS 

IMCBS/2014

198 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

STERILE BLOOD 

TRANSFUSION 

SET (QTY 

250,000) AS PER 

PROFORMA 

                

118,750.00  

SAUDI MAIS 

CO.P.O BOX 

3900-RIYADH 

SAUDI ARABIA UBAIITRRXXX 

BICBS/20140

18 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

3,200,000 AMP 

ARTEMETHER 

INJ.40MG/1ML 

(SHATHER)AS 

PER 

                

586,240.00  

SHANGHAI 

PHARMACEUTI

CAL CO.LTD. 

  

SOCIETE 

GENERALE, 

PARIS 

IMCBS/2013

095 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

SODIUM 

VALPOROATE 

TAB 

                  

13,623.00  
WOCKHARD SWITZERLAND 

CREDIT SUISSE 

- 

SWITZERLAND 

IMCBS/2014

205 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

00 HUMAN 

NORMAL 

IMMUNOGLOBU

LIN 5PCT 100ML 

(OCTAGAM 

5PCT 100ML 

                

326,440.00  

OCTAPHARMA 

AG,SEIDENSTR

ASSE 2,CH- 

AUSTRIA 
AL BARAKA 

ISLAMIC BANK 

IMCBS/2014

216 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

            1)120,000 

VENTOLIN 

RESPIRATOR 

SOLUTION 

EACH BOTTLE 

OF 20ML 

                

170,400.00  

GLAXOSMITH

KLINE EXPORT 

LTD, 980 

FRANCE 
AL BARAKA 

ISLAMIC BANK 

IMCBS/2014

217 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

            

2,000,000PCS 

I.V.SET 

VENTED(DRIPP

Y V)AS PER 

PROFORMA 

INVOICE 

                

171,400.00  

LAMED 

HEALTHCARE 

PRIVATE 

LIMITED 

INDIA 
AL BARAKA 

ISLAMIC BANK 

IMCBS/2014

218 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

CLAIRYG 5GR 

EXP EN 

(HUMAN 

NORMAL 

IMMUNOGLOBU

LIN). 

                

261,800.00  

LFB 

BIOMEDICAME

NTS,3 AVENUE 

DES 

  
AL BARAKA 

ISLAMIC BANK 

IMCBS/2014

220 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

          1)240,000 

INSULIN 

PREMIXED 

30PCT SHORT 

ACTING 

REGULAR AND 

70PCT 

                

812,000.00  

NOVO 

NORDISK 

A/S,NOVO 

ALLE,2880 

DENMARK 
AL BARAKA 

ISLAMIC BANK 
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IMCBS/2014

227 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

HAEMODIALYSI

S SOLUTION 

AND 

ACSSORIES AS 

  

B.BRAUN 

AVITAM 

AG,SCHWARZE

NBERGER 

GERMANY UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

228 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

SURGICAL 

BLADES 

STERILE NO. 

24(500,000)+23(4

00,000)+22 

                  

57,505.00  

SMI A.G 

STEINERBERG 

8,4780 ST.VITH 

BELGIUM UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

229 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

240,000 AMP 

ATROPINE 

SULPHATE 

RENAUDIN 

1MG/5ML PLUS 

1 BOTTLE OF 

                  

55,200.00  

LABORATOIRE 

RENAUDIN.USI

NE ET 

FRANCE UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

230 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

1)18,000 AMPS 

EPHEDRINE 

RENAUDIN 

30MG/1ML PLUS 

1 BOTTLE OF 3G 

                

343,680.00  

LABORATOIRE 

RENAUDIN.USI

NE ET 

FRANCE UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

231 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

5000 BOX + 500 

BOX FREE 

THALIDOMIDE 

100MG 

CAP(THALOMA 

100MG CAPS 

                  

97,500.00  

SUN 

PHARMACEUTI

CAL 

INDUSTRIES 

LTD 

INDIA UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

232 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

SURGICAL 

SUTURE USP AS 

PER PROFORMA 

INVOICE 

NO.PI45000069 

                

117,690.00  

SUTURE INDIA 

PVT.LTD 
INDIA UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

233 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

3000 PACKS 

PRIMAX PT-D 

FOR 5X22.5L 

PLUS 1000 

PRIMAX PT-F 

FOR 

                  

31,000.00  

PRIMAX 

BERLIN 

GMBH,MEERA

NER STRABE 

GERMANY UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

234 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

80,000 AMP 

ONDANSETRON 

HCL 2MG/ML IN 

4ML (EMISTOP) 

AS PER 

                  

13,200.00  

CLARIS 

LIFESCIENCES 

LTD.CORPORA

TE 

INDIA UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

235 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

250,000 PCS 

HAEMODIALYSI

S KIT WITH 

SURFACE AREA 

1.6 M2  

             

2,812,500.00  

SERUMWERK 

BERNBURG 

AG,HALLESCH

E 

.GERMANY UBAF FRANCE 

IMCBS/2014

236 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

240 BX 

MEDICAL X-

RAY FILM 

SUPER HR-U 

18X24 500SH 

           

18,688,000.0

0  

FUJIFILM 

CORPORATION

,26- 

japan UBAF FRANCE 
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PLUS 800 BX 

IMCBS/2014

0081 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

6-

MERCAPTOPURI

N + 

CHLORAMBUCI

L + MELPHLAN 

                  

32,639.00  
ASPEN GERMANY 

MASHREQ 

BANK 

IMCBS/2014

0172 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

PROGRAF 0.5 + 

1MG 

             

1,331,302.00  
HIKMA JORDAN 

ARAB BANK 

PLC 

IMCBS/2014

215 

CENTRAL 

MEDICAL 

SUPPLIES 

PUBLIC 

CORPORATION 

BOXES (BOX OF 

50 

TABLETS)MORP

HINE SULPHATE 

5MG PLUS 6,000 

                

150,000.00  

SWECO 

SA,20,AV,ERNE

ST-PICTET 1203 

SWISS 
AL BARAKA 

ISLAMIC BANK 

IMCBS/2013

273 

PLANT 

PROTECTION 

DIRECTORATE 

(ALUMINUM 

PHOSPHIDE) 

5,000   KG    

EURO       7.80      

                  

39,000.00  

EXCEL CROP 

CARE LIMITED 
INDIA 

BANK OF 

AFRICA 

TANZANIA 

IMCBS/2014

193 

SHENDI 

CENTRE OF 

NUCLEAR 

MEDICINE 

HDR 

BRACHYTHERA

PY SYSTEM 

AFTERLOADER 

MULTISOURCE 

ACCORDING TO 

                

490,610.95  

ECKERT AND 

ZIEGLER 

BEBIG 

GERMANY 
BANCA UBAE 

SPA 

IMCBS/2014

009 

SUDAN 

CURRENCY 

PRINTING 

PRESS 

SUDANESE 

BANKNOTE 

PAPER 

QUANTITY OF 

2750 REAM 

                

461,244.00  

ALPHA INKS 

AND PRINTING 

MATERIALS 

 SAUDI ARABIA 

THE SECOND 

ADVISING 

BANK+ SAUDI 

BRITISH BANK 

            

IMCBS/2014

210 

SUDAN 

RAILWAYS 

CORPORATION 

SUPPLY OF 

WHEEL SET 

BEARING AND 

ROTORCOMP 

SEREW AIR 

COMPRESSOR 

  

ORIENTAL 

VISION 

INTERNATION

AL 

CHINESE 

 

COMMUNICATI

ONS, 

BEIJINGBANK 

OF 

IMVBS/2013

302 

SUDANESE 

CURRENCY 

PRINTING 

PRESS 

            

BANKNOTE 

PAPER IN FULL 

ACCORDANCE 

WITH''BANKNO

TE PAPER 

                

200,420.50  

FEDERAL 

STATE 

UNITARY 

ENTERPRISE 

RUSSIAN   

IMCBS/2014

213 

SUDANESE 

ELECTRICITY 

DISTRIBUTION 

 1-ENAMEL 

COPPER WIRE 

CHL WIDTH 

SIZE(1.18MM , 

2.65MM , 

  

METRANS 

ENDUSTRIYEL 

YATIRIM 

PAZ.DIS 

TURKEY 

  BANKASI, 

ANKARA (2ND 

ADVISING 

BANKT.C.ZIRA

AT 
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2.60MM,  1MM 

AND 0.69MM) IN 

THE ORDER (5-

5-1.5-9-9) TON. 

IMCBS/2014

200 

SUDANESE 

PETROLEUM 

CORPORATIO 

35,000 TO 40,000 

METRIC TONS 

OF GASOIL AS 

PER SPC 

STANDARD 

           

30,000,000.0

0  

VITOL 

BAHRAIN E.C., 

P.O.BOX:20486 

  
BANK OF 

BEIRUT S.A.L. 

IMCBS/2014

042 

SUDANESE 

PETROLEUM 

CORPORATION 

           5,000 

METRIC TON +/- 

10 PCT OF LPG 

AS PER SPC 

STANDARD 

             

5,000,000.00  

ORIENT GAZ 

S.A., C/O GAZ 

S.A.L. 

  
BANK OF 

BEIRUT 

IMCBS/2013

317 

SUDANESE 

PETROLEUM 

CORPORATION 

            70,000 

METRIC TONS 

+/- 10 PCT OF 

GAS OIL AS PER 

SPC STANDARD 

           

59,000,000.0

0  

INTERTORCO 

EUROPE S.A,-

CIF:A- 

  

BANCO 

POPULAR 

ESPANOL, 

MADRID 

IMCBS/2013

175 

SUDANESE 

PETROLEUM 

CORPORATION 

40,000 METRIC 

TONS +/- 10 PCT 

OF GASOIL AS 

PER SPC 

STANDARD 

           

31,000,000.0

0  

VITOL 

BAHRAIN E.C., 

P.O.BOX:20486 

  COBADEFF 

IMCBS/2014

201 

SUDANESE 

SUGAR 

CO.LTD. 

1)SUGAR CANE 

TRAILER 

REHABILITATIO

N SPARE PARTS 

AS PER 

PROFORMA 

                

271,968.00  

M/S JOACHIM 

RECKLING 

PART SERVICE 

- 

  
COMMERZBAN

K A 

IMCBS/2014

098 

SUDANESE 

SUGAR 

CO.LTD. 

BELT 

CONVEYOR 

COMPONENTS 

                

149,955.70  

DECON 

EQUIPMENTS 

AND SYSTEMS 

INDIA 

                        

BANCA UBAE 

SPA 

IMCBS/2014

192 

SUDANESE 

SUGAR 

CO.LTD. 

15,300 LITERS 

OPTESOR 480 SL 

                  

73,287.00  

M/S, CTK 

HOLLAND 

B.V.OREMUSPL

EIN 61 

NETHERLAND UBAF FRANCE 

11889 

MINISTRY OF 

ELECTRICITY& 

DAMS       KHT. 

SPARE PARTS 

           

11,889,029.0

0  

    Bank of China 

IMCBS/2014

084 

MINISTRY OF 

ELECTRICITY& 

DAMS       KHT. 

VANCOMYCIN 

0.5G 

                  

40,000.00  

GULF 

PHARMACEUTI

CAL 

UAE 
MASRAF, ABU 

DHABI. U.A.E + 
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IMCBS/2014

160 

BASIC 

EDUATION 

RECOVERY 

PROGRAM     

KH 

ROCRONIUM 

INJ 

                  

24,498.00  
MSD SWITZERLAND 

ZUERCHER 

KANTONALBA

NK 

IMCBS/2013

319 

SUDAN MINT 

COMPANY-

3008          

SPARE PARTS 
                  

74,447.00  
    DEUTDEFF 

IMCBS/2014

204 
sudan suger Somarotropin 5mg 

                

105,000.00  
Novo Nordisk SWITZERLAND 

AL BARAKA 

ISLAMIC BANK 

 

Table (1) 

List of Banks of Fine for Violating 

U.S. Economic Sanctions 2013-2014 

No. Bank Nationality Amount of Fine in Billion of 

US $ 

1.  HSBC British 1.9 

2.  UBS Swiss 2.3 

3.  J.P. Morgan USA 0.9 

4.  Standard Chartered 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 
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12.  Total  18.2 

 

BNP: Transactions Related to Sanctioned Countries 

 

 

  2009-1997البيان في الفتره من                          المبالغ

  2008 -2000التحويالت المرفوضه للسودان  الفتره من   دوالر 5,777

  2008 -2000العمليات االستثماريه التى تم تعطيلها الفتره من   دوالر 745,300,000

  2008 -2000قيمه االصول التى تم حجزها  الفتره من   دوالر 48,200,000

  2009الى 1998جمله مبالغ العقوبات من   دوالر 1,530,000
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  2001تقرير بنك السودان عن اثار العقوبات االمريكيه منذ العام   دوالر 7000,000

 

 يرادات ونفقات  –العامة للدولة   ن املوا نة  :علي املوا نة العامة للدولةاثر التدابير القسرية االنفراديل 

توضح دور الح ومة في تحديد املصادر امل تلفة ل يرادات العامة وايهمية النسبية ل ل منفا  –الدولة 

 وويفية است دام ه   اريرادات في املجاالت ال   لأنفا تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،

املفرو  علي السودان  بانحسار تدفقات التدابير القسرية االنفراديل  جراء وقد ثاترو املوا نة بش ل وبير

العون االجنب    القرو  واملن  ( وال   تساه  بقدر وبير في تمويل مشروعات التنمية وبالتالي سد عنا 

 املوا نة  كواحدة من ادوات تمويل العنا  ففي سنوات ماقبل الحصار كانت مساهمة التمويل الخار ي في

ونذيجة لحظر السحب من م سسات التمويل اصب    %50اورر من تمويل عنا املوا نةتش ل نسبة 

 علي املوا نة
ً
 .التمويل الخار ي عبئا

مليار دوالر  ساه  التمويل الخار ي في سد العنا فففا  19حوالي  2015-2000بل  العنا الكلي  الل الفررة 

   2004-2000 ففي السنوات % 7ة من اجمالي السنوات اعال  مليار دوالر فق   بنسبة مساهم 1.4بحوالي 

 ا  ت  تمويل الرزامات القرو  من مصادر تمويل  2011-2010و عامي 
ً
كان صافي التمويل الخار ي سالبا

 م2015-2012%  وتناقصت  الل الفررة  30م الةةةةة 2009-2005الفررة ل  تتجاو   الل وما انفا  ا ر  

 %  واعتمدت املوا نة بش ل اساس   علي تمويل العنا عرر ادوات الدين الدا لي 12.4ةةةاللتصل في املتوس  

برغ  م الرها حيث اد  االعتماد في تمويل العنا علي ادوات الدين الدا لي الي تراو  املتا رات لتصل 

 م .2016مليار جنيل مستحقة  الل العام  12.3مليار جنيل منفا حوالي  42.2الي 

الكثير من املوارد حيث توق  حن  التمويل  التدابير القسرية القول ان الدولة فقدت بسبب ويمكن     

مجموعة بنك التنمية االفريقي  ويمكن توفي  ذلك علي النحو  –التنمو  عرر القرو  من البنك الدولي 

 االتي :

حيث قدم  ستقالل يعترر اورر م سسة تمويلية قدمت مشروعات للسودان من  اال وال ى   البنك الدولي

 بجملة  58حوالي 
ً
مليون  276مليار دوالر  و سرنا بسبب ايقاف السحب علي البنك حوالي  1.5مشروعا

باالفافة الي اتفيات قرو  كان يمكن الحصول علففا ال تقل دوالر اتفاقيات موقعة توق  السحب علففا 

-1992نا االقتصاد   الل الفررة مليار دوالر مقارنة بتمويالت حصلت علففا دول تماثل وفع 12عن 
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مليار  13.9مليار دوالر ودولة اثيوبيا علي  12.2م حيث تحصلت جمهورية مصر العربية علي حوالي 2015

مليون دوالر فق  في ل ل من   فق  تت   411دوالر بينما  تحصل السودان  الل ه   الفررة علي حوالي 

 تفاقية السالم .ادراتفا عرر صندوق املانحين وال   اسس بعد ا

مليون  312.4مشرو    قرو  ومن  ( بجملة  35حصل السودان علي حوالي :  بنك التنمية االفريقي

استفاد . و 2015دوالر  من ناف تي بنك التنمية وصندوق التنمية االفريقي من  بداية نشالل وح   

مليار وحدة حسابية (  الل الفررة  42.3السودان من من موارد البنك  امل صصة الفريقيا  والبال  قدرها 

 نسبة  %من اجمالي املوارد وبمقارنة 0.8مليون وحدة حسابية فق  بنسبة  350م  بمبل  67-2013

قررفة أال و ى الناائر، ال ى حصلت علففا مجمو  دول لمال أفريقيا امل واملن   القرو املسحود من 

مليار وحدة  13وال   وصلت الي حوالي  2013من  بداية نشاط البنك وح   العام ومصر، واملغرد، وتونس 

  واملسحود من القرو  واملن  ال   % من  جمالى نشاط بنك التنمية ايفريقى31حسابية تمثل نسبة 

مليار وحدة  2م    حوالي 2013وح   العام حصلت علففا دولة اثيوبيا  فق  من  بداية نشاط البنك 

% من املبال  املسحوبة ل ل الدول االفريقية ( يتضح اثر ما فقد  السودان من 5حسابية تمثل نسبة 

  مرفق جدول يوضح تفاصيل السحب للدول اعال  التدابير القسرية االنفراديل قرو  ومن  البنك بسبب 

. ) 

 

 م2015-2000لدين  في تمويل عجز الموازنة خالل الفترة مساهمة التمويل الخارجي وادوات ا

     

 مساهمة التمويل  مساهمة ادوات

صافي التمويل 

 السنوات  العجز الكلي  الخارجي

   مليون دوالر ) مليون دوالر ) الخارجي في تمويل  الدين الداخلي 

       العجز % %

100.0   -5.4 -83.4 2000 

80.5 19.5 41 -210.3 2001 

100.0   -7 -128.9 2002 

100.0   -16.7 92.3 2003 

100.0   -6.2 -593.3 2004 

89.7 10.3 37.1 -361.9 2005 

71.0 29.0 230.3 -793 2006 

69.0 31.0 372.2 -1213.4 2007 
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تراجع  امام 

حيث وقعت الدولة  الل فررة  الي التمويل التجار   افطر السودان الي اللن  تدفقات القرو  امليسرة 

 1.8مليار دوالر ترتبت علففا متا رات بحوالي  4.5الحصار اتفاقيات تجارية مع دولة الصين فق  باو ر من 

مما اد  الي تفاق  ا مة الديون وانحصرت دفعيات سداد الديون من املوا نة  مليار دوالر  كان يمكن تجنبفا

ادر التمويل املستمر التعامل معها  وه   االلرزامات لكرر حنمها العامةعلي سداد الديون الحرجة مع مص

 علي املوا نة 
ً
 .اصبحت تش ل عبئا

 

 السحب من القروض والمنح لبعض الدول االفريقية من مجموعة بنك التنمية االفريقي

 ) مليون وحدة حسابية ( 

74.0 26.0 130.3 -506.7 2008 

81.6 18.4 350.4 -1902 2009 

100.0   -318 -3417.6 2010 

100.0   -17 -4284.1 2011 

96.5 3.5 61 -1739.3 2012 

83.4 16.6 244 -1467 2013 

80.3 19.7 153 -774.9 2014 

90.1 9.9 152 -1539.3 2015 

 اجمالي  18922.8- 1401    

نسبة من إجمالي  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 الجملة المسحوب ألفريقيا

2006-

 الدول 1967

 المغرب  2840.19 107.87 301.63 408.85 189.77 284.2 436.88 304.3 4873.69 11.50%

 تونس 2655.6 208.54 86.55 251.14 264.82 406.98 406.28 113.4 4393.31 10.37%

 مصر  1214.51 417.72 112.9 121.24 121.93 117.89 190.77 119.42 2416.38 5.70%

 اثيوبيا 1988.17 4.4 5.4 3.51 4.53 5.78 7.89 7.76 2027.44 4.78%

 الجزائر 1307.26               1307.26 3.08%

0.83% 

        

 السودان 340.82 0 2.57 1.13 1.24 1.23 0.4 2.61  350.00
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فةةةةةةةةةةي القطةةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةةناعي مةةةةةةةةةةن القطاعةةةةةةةةةةات الهامةةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةة  تعمةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةي التنميةةةةةةةةةةة  :القطااااااااااا  الصاااااااااانا ي

الةةةةةةةةةةبالد النفةةةةةةةةةةا تعمةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةي  فةةةةةةةةةةافة قيمةةةةةةةةةةة مضةةةةةةةةةةافة للمنتجةةةةةةةةةةات وبالتةةةةةةةةةةالي التةةةةةةةةةةأثير فةةةةةةةةةةي امليةةةةةةةةةةزان التجةةةةةةةةةةار  

ومةةةةةةةةةا تعمةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةي تقليةةةةةةةةةل نسةةةةةةةةةبة البطالةةةةةةةةةة بفةةةةةةةةةت  فةةةةةةةةةرص عمةةةةةةةةةل للشةةةةةةةةةباد ووةةةةةةةةة لك  بايةةةةةةةةةادة الصةةةةةةةةةادرات،

التنميةةةةةةةةة ارجتماعيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن  ةةةةةةةةالل تنميةةةةةةةةة املنةةةةةةةةالق واملةةةةةةةةدن حةةةةةةةةول املشةةةةةةةةاريع الصةةةةةةةةناعية بتةةةةةةةةوفير الطاقةةةةةةةةة 

الكهربميةةةةةةة وميةةةةةةةا  الشةةةةةةةرد والصةةةةةةةحة والتعلةةةةةةةي  ووثيةةةةةةةر مةةةةةةةن الخةةةةةةةدمات ال ةةةةةةة  تعمةةةةةةةل علةةةةةةةي تنميةةةةةةةة املجتمةةةةةةةع. 

  السةةةةةةةةةةكر فةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن ونانةةةةةةةةةةةة، الننيةةةةةةةةةةد، حلفةةةةةةةةةةاء النديةةةةةةةةةةةدة  يةةةةةةةةةةر مثةةةةةةةةةةال لهةةةةةةةةةة   املشةةةةةةةةةةةروعات، مشةةةةةةةةةةرو 

 عسالية، سنار وغير .

 ،ظهةةةةةةةةر اثةةةةةةةةر التةةةةةةةةدابير القسةةةةةةةةرية االنفراديةةةةةةةةل علةةةةةةةةى الحةةةةةةةةق فةةةةةةةةى التنميةةةةةةةةل جليةةةةةةةةا فةةةةةةةةى الصةةةةةةةةناعل فةةةةةةةةى السةةةةةةةةودان

علةةةةةةةةي القطةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةناعي   1997م عةةةةةةةةةاالفرفةةةةةةةةت فةةةةةةةةةى  ال ةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةدابير القسةةةةةةةةرية االنفراديةةةةةةةةةل تأثةةةةةةةةةر حيةةةةةةةةث 

 ممةةةةةةةةةةا أدى رفةةةةةةةةة
ً
وبيرا

ً
 عةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةاثيرا

ً
عاف ارنتةةةةةةةةةةاج وارنتاجيةةةةةةةةةةة، ومةةةةةةةةةا ان النظةةةةةةةةةةام املصةةةةةةةةةةرفي اصةةةةةةةةةب  مبعةةةةةةةةةةدا

 مةةةةةةةةن ان يتعامةةةةةةةةل عرةةةةةةةةر النظةةةةةةةةام املةةةةةةةةالي الةةةةةةةةدولي صةةةةةةةةار يبحةةةةةةةةث عةةةةةةةةن بةةةةةةةةدائل 
ً
النظةةةةةةةةام املةةةةةةةةالي العةةةةةةةةالم ، فبةةةةةةةةدال

يحةةةةةةةاول ان يسةةةةةةةيير بفةةةةةةةا املعةةةةةةةامالت املاليةةةةةةةة مةةةةةةةع البنةةةةةةةوك وبيوتةةةةةةةات التمويةةةةةةةل وامل سسةةةةةةةات املاليةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة 

لةةةةةةةةةةةبكة املراسةةةةةةةةةةةلين ايجانةةةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةةي  تجةةةةةةةةةةةا  دول الشةةةةةةةةةةةرق ايوسةةةةةةةةةةة  وأسةةةةةةةةةةةيا ممةةةةةةةةةةةا عررالتوجففةةةةةةةةةةات لتوسةةةةةةةةةةةيع 

 مةةةةةةةن رأس مالهةةةةةةةا 
ً
 وبيةةةةةةةرا

ً
 و سةةةةةةةرت البنةةةةةةةوك جةةةةةةةاءا

ً
فةةةةةةةاع  مةةةةةةةن ت ةةةةةةةالي  التمويةةةةةةةل وبنسةةةةةةةب عاليةةةةةةةة جةةةةةةةدا

وأرباحهةةةةةةةا وعمالتفةةةةةةةا دا ةةةةةةةل السةةةةةةةودان و ارجةةةةةةةل ونفةةةةةةةرت البنةةةةةةةوك عةةةةةةةن التعامةةةةةةةل مةةةةةةةع البنةةةةةةةوك السةةةةةةةودانية 

 
ً
  ه   التدابير . وفا

 وة سكر النيل ايبيضقطا  السكر: لر 

 عةةةةةةةن ارنتةةةةةةةاج بسةةةةةةةبب عناهةةةةةةةا عةةةةةةةن  السةةةةةةةكر تةةةةةةةأثرت صناعة
ً
بشةةةةةةة ل وبيةةةةةةةر وتوقفةةةةةةةت بعةةةةةةةض املصةةةةةةةانع نفائيةةةةةةةا

 سةةةةةةةتيراد قطةةةةةةةع الغيةةةةةةةار ومواوبةةةةةةةة التقنيةةةةةةةة العلميةةةةةةةة الحديثةةةةةةةة ال ةةةةةةة  تسةةةةةةةاعد فةةةةةةةي  يةةةةةةةادة ارنتاجيةةةةةةةة وتقليةةةةةةةل 

، ويعترةةةةةةر مصةةةةةةنع لةةةةةةروة ت ةةةةةةالي  ارنتةةةةةةاج ممةةةةةةا قلةةةةةةل امليةةةةةةزة التنافسةةةةةةية السةةةةةةودانية فةةةةةةي ايسةةةةةةواق العامليةةةةةةة

سةةةةةةةةةكر النيةةةةةةةةةل ايبةةةةةةةةةيض مثةةةةةةةةةال بةةةةةةةةةار  فةةةةةةةةةي هةةةةةةةةة ا املجةةةةةةةةةال. حيةةةةةةةةةث أنةةةةةةةةةل ونذيجةةةةةةةةةة للحصةةةةةةةةةار ارقتصةةةةةةةةةاد  علةةةةةةةةةي 

السةةةةةةةةودان فقةةةةةةةةد حةةةةةةةةرم املصةةةةةةةةنع مةةةةةةةةن تةةةةةةةةوفير الررمجيةةةةةةةةات الخاصةةةةةةةةة بذشةةةةةةةةغيل املصةةةةةةةةنع وال ةةةةةةةة  تةةةةةةةة  لةةةةةةةةراءها 

 لةةةةةةةةروة امريكيةةةةةةةةة وقةةةةةةةةد ترتةةةةةةةةب علةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةك 
ً
مةةةةةةةةن السةةةةةةةةودان مةةةةةةةةن لةةةةةةةةروة هنديةةةةةةةةة  سةةةةةةةةتحوذت علففةةةةةةةةا الحقةةةةةةةةا

ن املصةةةةةةةةنع مةةةةةةةةن حيةةةةةةةةا ة الررمجيةةةةةةةةات وتةةةةةةةةأ ر ارفتتةةةةةةةةاح وتشةةةةةةةةغيل املصةةةةةةةةنع ممةةةةةةةةا نجةةةةةةةة  عنةةةةةةةةل  سةةةةةةةةائر حرمةةةةةةةةا

 2012-2011فقةةةةةةةةدان املوسةةةةةةةة  ارنتةةةةةةةةا ي عةةةةةةةةدة نقةةةةةةةةاط منةةةةةةةةل  ماليةةةةةةةةة ضةةةةةةةةخمة وآثةةةةةةةةار سةةةةةةةةالبة نلخصةةةةةةةةها فةةةةةةةةي 
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لةةةةةةةةن مةةةةةةةةن السةةةةةةةةكر ايبةةةةةةةةيض و ن فةةةةةةةةا  اريةةةةةةةةرادات ال ةةةةةةةة  كانةةةةةةةةت متوقعةةةةةةةةة 70.000وبالتةةةةةةةةالي  نتةةةةةةةةاج حةةةةةةةةوالي 

دوالر امري ةةةةةةةةةةةةةةةي  حسةةةةةةةةةةةةةةةب سةةةةةةةةةةةةةةةعر 50.000.000سةةةةةةةةةةةةةةةوداني أ  مةةةةةةةةةةةةةةةا يقةةةةةةةةةةةةةةةارد  جنيةةةةةةةةةةةةةةةل224.000.000حةةةةةةةةةةةةةةةوالي 

 الصرف في تلك الفررة(.

 هرةةةةةةةةزا  الصةةةةةةةةورة ال هنيةةةةةةةةة لةةةةةةةةدى املةةةةةةةةوالن مةةةةةةةةن االثةةةةةةةةار غيةةةةةةةةر املبالةةةةةةةةرة للتةةةةةةةةدابير القسةةةةةةةةرية االنفراديةةةةةةةةة       

 مةةةةةةةةةالحق بسةةةةةةةةةمعة الشةةةةةةةةةروة فةةةةةةةةةي 
ً
السةةةةةةةةةوداني عةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةدوى مصةةةةةةةةةنع لةةةةةةةةةروة سةةةةةةةةةكر النيةةةةةةةةةل ايبةةةةةةةةةيض وأيضةةةةةةةةةا

ناعة وتجةةةةةةةةةارة السةةةةةةةةةكر والقةةةةةةةةةدح فةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةداقية الدولةةةةةةةةةة وجةةةةةةةةةديدفا فةةةةةةةةةي ارسةةةةةةةةةذثمار املحافةةةةةةةةةل الدوليةةةةةةةةةة لصةةةةةةةةة

 بةةةةةةةل توقفةةةةةةةت كةةةةةةةل مشةةةةةةةاريع السةةةةةةةكر الكرةةةةةةةرى، 
ً
وبشةةةةةةة ل  ةةةةةةةاص  طةةةةةةةة السةةةةةةةكر الكرةةةةةةةرى وال ةةةةةةة  تةةةةةةةأثرت وثيةةةةةةةرا

وممةةةةةةةا اللةةةةةةةك فيةةةةةةةل فةةةةةةةإن الفاقةةةةةةةد فةةةةةةةي ارنتةةةةةةةاج واريةةةةةةةرادات يمكةةةةةةةن تعويضةةةةةةةل فةةةةةةةي ايعةةةةةةةوام التاليةةةةةةةة بيةةةةةةةد أن 

يحتةةةةةةاج يعةةةةةةةوام لويلةةةةةةة ح ةةةةةةى يةةةةةةت   صةةةةةةالحل بةةةةةةل يحتةةةةةةاج مليزانيةةةةةةةات  مةةةةةةالحق بسةةةةةةمعة الشةةةةةةروة مةةةةةةن  هرةةةةةةزا  

ضةةةةةةةةةةةخمة تسةةةةةةةةةةةةدفدف تصةةةةةةةةةةةةحي  الذشةةةةةةةةةةةةوهات ال ةةةةةةةةةةةة  نتجةةةةةةةةةةةةت عةةةةةةةةةةةةن ذلةةةةةةةةةةةةك التةةةةةةةةةةةةأ ير سةةةةةةةةةةةةواًء علةةةةةةةةةةةةي املسةةةةةةةةةةةةتوى 

 الدا لي وو لك املحافل الدولية واملهتمة بارسذثمار وصناعة السكر علي وجل الخصوص.

  مةةةةةةةةةةةن املسةةةةةةةةةةةتحيل فةةةةةةةةةةةت   عتمةةةةةةةةةةةادات علةةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةةتوى النظةةةةةةةةةةةام املةةةةةةةةةةةالي واملصةةةةةةةةةةةرفي فقةةةةةةةةةةةد اصةةةةةةةةةةةب             

لتةةةةةةةةوفير مةةةةةةةةد الت ارنتةةةةةةةةاج بشةةةةةةةةقيل الاراعةةةةةةةةي والصةةةةةةةةناعي ومعةةةةةةةةروف ان انتةةةةةةةةاج السةةةةةةةةكر و راعةةةةةةةةة القصةةةةةةةةب 

يحتةةةةةةةةةاج سةةةةةةةةةنوياص لصةةةةةةةةةيانة وتجديةةةةةةةةةةد اآلليةةةةةةةةةات واملعةةةةةةةةةدات وقطةةةةةةةةةع الغيةةةةةةةةةةار ح ةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةتمكن الشةةةةةةةةةروة مةةةةةةةةةةن 

 تحقيق ارنتاجية املسدفدفة.

فير ايسةةةةةةةةةةةةةةمدة املبيةةةةةةةةةةةةةةدات الضةةةةةةةةةةةةةةرورية رنتةةةةةةةةةةةةةةاج تةةةةةةةةةةةةةةأثر القطةةةةةةةةةةةةةةا  الاراعةةةةةةةةةةةةةةي بالشةةةةةةةةةةةةةةروة بتعةةةةةةةةةةةةةة ر تةةةةةةةةةةةةةةو           

القصةةةةةةةةب وذلةةةةةةةةك لتعايةةةةةةةةا فةةةةةةةةت  ارعتمةةةةةةةةادات الضةةةةةةةةرورية لنلةةةةةةةةب مةةةةةةةةايعين علةةةةةةةةي رفةةةةةةةةع ارنتاجيةةةةةةةةة ممةةةةةةةةا أدى 

لايةةةةةةةةةادة الت لفةةةةةةةةةة وعنةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةودان عةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةنقص النةةةةةةةةةات  عةةةةةةةةةن التكنولوجيةةةةةةةةةا الغربيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةال 

علميةةةةةةةةةةة والبحةةةةةةةةةةوو املتعلقةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةعوبة الوصةةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةةي املعرفةةةةةةةةةةة ال  الاراعةةةةةةةةةةة والةةةةةةةةةةرى وال ةةةةةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةةةةةة.

عةةةةةةةةةةةةةةدم تمكةةةةةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةةةةةروة مةةةةةةةةةةةةةةن القيةةةةةةةةةةةةةةام بةةةةةةةةةةةةةةدورها فةةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةةال املسةةةةةةةةةةةةةة لية   بتطةةةةةةةةةةةةةةوير  راعةةةةةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةةةةةب.

 ارجتماعية تجا  التجمعات املدنية والريفية.

لدى لروة السكر السودانية تعاون مع الشركات ايمريكية في مجال امليكنة  لروة السكر السودانية:

روة كامي و وجون دير وتتحصل الشروة علي  دمات في ه ا املجال الاراعية ومعدات التصنيع مثل ل

 للعمل في مجال 
ً
مع تلك الشركات الخاصة باملاوينات واملعدات الاراعية وال   وفعت  صيصا

السكر، وبإنقطا  العالقات مع الواليات االمريكية ل  تتمكن من الحصول علي ه   الخدمات بنفس 

.الكفاءة من ه   الشركات مما أ
ً
الشروة تست دم البقاس في  نتاج الطاقة وما ان   ثر ذلك سلبا
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والطاقة الخضراء وما ان الشروة بصدد  ست دام اريثانول كوقود للعربات من املوالص ليت  

 تصدير  للدول ايروبية.

تأثرت الصناعة الدوائية بالسودان من الحصار ارقتصاد  واملقالعة  قطا  الصناعات الدوائية:

 -يكية املفروفة من الواليات املتحدة والدول ايوربية الحليفة لها وظهر ه ا ايثر في ايتي:ايمر 

ايجهةةةةةةةةةاة واملعةةةةةةةةةدات وأدوات املعامةةةةةةةةةل عاليةةةةةةةةةة التقنيةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةدم مقةةةةةةةةةدرة املصةةةةةةةةةانع علةةةةةةةةةي  سةةةةةةةةةتيراد كةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن:

HPLC/املةةةةةةةةةةةةواد الخةةةةةةةةةةةةام  اصةةةةةةةةةةةةة املضةةةةةةةةةةةةادات الحيويةةةةةةةةةةةةة وال ةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةة   تفةةةةةةةةةةةةام / ارسةةةةةةةةةةةةبيرات وقطةةةةةةةةةةةةع الغيةةةةةةةةةةةةار

توقةةةةةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةةةةدريب فةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةةدول   /فففةةةةةةةةةةةةةةا بإسةةةةةةةةةةةةةةت دامها لصةةةةةةةةةةةةةةةناعة ايسةةةةةةةةةةةةةةلحة البيولوجيةةةةةةةةةةةةةةة. السةةةةةةةةةةةةةةودان

 عةةةةةةةةةةةدم تةةةةةةةةةةوفر املراجةةةةةةةةةةةع العلميةةةةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةةةةة وال ةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةت  اسةةةةةةةةةةةتجالبفا مةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةدول املتقدمةةةةةةةةةةةة./املتقدمةةةةةةةةةةة 

هنةةةةةةةةةاك أجهةةةةةةةةةاة ومعةةةةةةةةةدات امريكيةةةةةةةةةو تةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةتيرادها فةةةةةةةةةي الثمانينةةةةةةةةةات أصةةةةةةةةةبحت متعطلةةةةةةةةةة لعةةةةةةةةةدم مقةةةةةةةةةدرة 

لألدويةةةةةةةة بةةةةةةةالخرلوم بحةةةةةةةر  والةةةةةةة   كةةةةةةةان مةةةةةةةن املفرةةةةةةةر  أن يغطةةةةةةةي  تةةةةةةة  تةةةةةةةدمير مصةةةةةةةنع الشةةةةةةةفاء صةةةةةةةياندفا.

 حاجة السودان من ايدوية املنق  للحياة.

يعاني ه ا القطا  تدهور على الرغ  من وجود بنيات تحتيل وتوفر املواد الخام ولكن  قطا  النسي :

نيات عاليل وال   في جل ه   املشاكل تتمثل في عدم توفر التقانات الال مة من املاونات ال   تعمل بتق

أغلبفا برام  انظمدفا من امري ا والدول الغربية ال   تحظر التعامل مع السودان، فيما يلي نسرد 

 املشاكل والعقبات ال   واجهت قطا  النسي .

لرعت و ارة الصناعة في تأهيل ثالثة مصانع للنسي   كوس  ، نذيجة لفر  ه   القوانين          

م 2012سطة لروة هندية عملت على تأهيل ه   املصانع، وفي الفررة من ديسمرر الدوي ، لند ( بوا

م واجهت الشروة عند بدء الذشغيل التجريب  ملصانع كل من كوس   والدوي  في الصيانة أو 2013ح ى 

نسبة ين ه   الررام   (software) ستجالد حواسيب رحاللها م ان الحواسيب املعطلة أو تحديث الة 

ة والشركات الهندية تعمل بالررام  ايمريكية ال   يحار بيعها أو نقل ه   الررام  والتقنيات امريكي

للسودان، الش ئ ال   عمل على تأ ير فررة الذشغيل. وما أن هناك  ماوينة الذسديد القطاعية ( 

 للمصنع ال تعمل لعدم وجود برام  الذشغيل مما افطر العاملين لفك ه   ماوينات مصنع نسي 

 لند  لذشغيل مصنعى كوس   والديوم وتعطيل مصنع لند .

جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةع املاوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي قطةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  وال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةل بالحواسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيب تحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج لرةةةةةةةةةةةةةةةةةةرام  مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

ماوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات توليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الكهربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء للمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانع الثالثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، ماوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة توليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار بمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل ماوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةنع،  ملصةةةةةةةةةةةةةةةةةةنع، ماوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  الذسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوية والذسةةةةةةةةةةةةةةةةةةدية القطاعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(، التحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةيرات ملكينةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

( وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات كاملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنع وماوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الترريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 8ماوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الررليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب للكييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
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( وحةةةةةةةةةةةةةةةةةدات كاملةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةةةةةةةل مصةةةةةةةةةةةةةةةةةنع وةةةةةةةةةةةةةةةة لك عةةةةةةةةةةةةةةةةةدم تةةةةةةةةةةةةةةةةةوفر الةةةةةةةةةةةةةةةةةدع  الفنةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةةةن 3والتكييةةةةةةةةةةةةةةةة   

 صيانة ونقل  ررات في ه ا املجال من الدول املتقدمة محظورة.

 قائمة بمصانع الغال والنسي  ال   توقفت 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 ق 

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   املوقع الشروة

 امللكية

الطاقةةةةةةةةةةةةةةة 

التصةةةةةةةةةةةةةةةم

 يمية

الت لفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذثما

ريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالف 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوالرا

 ت

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

العمةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 لة

غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  

 عبدهللا

1035 عام النايرة

0 

22 515 

 90 3.7 1800  اص الخرلوم الغال الرفيع 

بورتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودا الغال الدولي 

 ن

 90 3.2 1800  اص

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

 ايحمر

بورتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودا

 ن

 105 4.2 2100  اص

 105 4.2 2100  اص سنار للغال سنار  

 365 15 7300  اص الخرلوم م سسة النيل 

غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال النيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  

 اي رق

 105 4.2 2100  اص مدني

الخرلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم  

 للغال والنسي 

 202 8 4050  اص  الخرلوم

غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  

املنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوجات 

 القطنية

 90 3.7 1740  اص مدني 

غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال النايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  

 واملناقل

 90 3.7 1500  اص مدني
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بورتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودا غال النيل 

 ن 

1470  اص 

0 

30 735 

 90 3.7 1800  اص نفر النيل قدو 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص  الخرلوم غال جمير  

1440 

3 72  

  109    اجملي الخسارة 

265     فاقد العمالة 

4 

 

القطةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةناعي يسةةةةةةةةةةةةةةةةةتوعب عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد وبيةةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةةن العمالةةةةةةةةةةةةةةةةةة املةةةةةةةةةةةةةةةةةاهرة وغيةةةةةةةةةةةةةةةةةر املةةةةةةةةةةةةةةةةةاهرة  بمةةةةةةةةةةةةةةةةةا ان   

ويسةةةةةةةةةةةةةةةةةتوعب  عنصةةةةةةةةةةةةةةةةةر املةةةةةةةةةةةةةةةةةرأة( فةةةةةةةةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةةةةةةةةانع الغةةةةةةةةةةةةةةةةةال والنسةةةةةةةةةةةةةةةةةي ، السةةةةةةةةةةةةةةةةةكر، ايدويةةةةةةةةةةةةةةةةةة والكيماويةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 ممةةةةةةةةةةةةةةةا أدى الةةةةةةةةةةةةةةةى 
ً
ممةةةةةةةةةةةةةةةا أدى لذشةةةةةةةةةةةةةةةريد هةةةةةةةةةةةةةةة   الفئةةةةةةةةةةةةةةةة ولن هةةةةةةةةةةةةةةةا يعمةةةةةةةةةةةةةةةال هامشةةةةةةةةةةةةةةةية أو التبطةةةةةةةةةةةةةةةل تمامةةةةةةةةةةةةةةةا

 يل من مآس  .تاايد نسب الفقر بين ه   الفئات ومما يررتب عل

   . النداول ادنا  توضح 

م وبعد فر  العقوبات ح   االن تشمل  1997توفير معلومات م يدة احصائيا و مقارنة لألوفا  قبل 

 تفاصيل عن : 

   سائر الصناعات املحلية بسبب حظر انتقال التكنلوجيا و الررمجيات و االسبيرات

الحاالت التي تم  فيها حظر  الفاقد المالي

 االسبيرات

الحاالت التي تم فيها 

 حظر انتقال البرمجيات

الحاالت التم فيها حظر 

 انتقال التكنلوجيا

224000.000 

 جنية تقريبا

حالة مصنع سكر النيل  مصانع السكر

 االبيض

حالة مصنع سكر النيل 

 ايبيض

مليون  109

 دوالر

 في تلك  

  مصنع الغال و النسي 

 ماوينات

توليد الكهرباء ماوينات 

ملصانع النسي  تعمل 

 بالحواسيب
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 الفررة(

 

التدريب التدابير ، حيث ان توق  التدريب وبناء القدرات توفير تفاصيل عن الوفع قبل وبعد تطبيق 

يعمل على تحسين اداء العاملين وبالتالي رفع الطاقات االنتاجية وتجويدها وال   توق  من قبل الدول 

وما ،وبالتالي توق  الدع  الفن  من صيانة ونقل الخررات في ه ا املجالاالوربية والواليات املتحدة 

ودانية من بعض تقلصت فرص التدريب لل وادر الس،و توقفت املن  الدراسية من قبل النامعات الغربية 

 املنظمات الغربية 

                                  االثر املالى للتدابير القسرية املفروفة على الصناعات الدوائية                     

                                                

 املصانع ال   تاثرت أو توقفت بسبب الحظر فاقد االنتاج الفاقد املالي

ماوينات ذات منشأ  مليون دوالر 400

 ايطالى

 مصنع وفرافارما 

 

 حصر للعمالة ال   ت  االستغناء عنفا بسبب توق  املصانع  

عدد العامالت  الفاقد املالي 

الالئي ت  

االستغناء 

 عنف  

عدد العاملين 

ال ين ت  

 االستغناء عنف  

عدد العاملين 

 والعامالت

املنشآت ال   توقفت 

أو تقلصت بسبب 

 الحظر

مليون دوالر 300

 سنويا تقريبا 

مصانع الغال و  35738 8961 26777

 النسي 
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تقدي  جداول احصائية عن التعامل مع دول وسيطة في جلب التقانات مما ي د  لرفع الت لفة و عدم 

 توفر الضمانات و االعطال املتكررة 

الت لفة املفررفة عند  الفاقد املالي

 التعامل مع املصدر

الت لفة عند التعامل مع 

 الوسي 

 حاالت التعامل

ت لفة الشراء  

+الرسوم املتعارف 

 علففا

ت لفة الشراء +ت الي  

العبور و الررحيل و التأمين 

الخاص بف ة الدول و ا  

 رسوم ا ر  

االستيراد عرر الدول العربية و 

 دول لرق اسيا

 الصين-

 ماليزيا -

 تشريد العمالة تقدي  احصائيات       

عدد العامالت  الفاقد املالي 

الالئي استغن  

 عنفن 

ملين عدد العا

ال ين ت  

 االستغناء عنف  

عدد العاملين و 

 العامالت 

املنشآت ال   

توقفت أو تقلصت 

 بسبب الحظر 

مليون دوالر 300

 سنويا

مصانع الغال و  35738 8961 26777

 النسي  

 لروة سكر النيل ايبيض      

   املالي علي تأ ر افتتاح االنتاج معلومة احصائية للقيمة املالية للررمجيات ال   ت  لراقفا للمصنع و أثرها  

االنتاج املفرر   الفاقد املالي 

 لفررة التأ ير 

مدة التأ ير بسبب 

عدم توفر 

 الررمجيات 

التاريخ الفعلي 

 لبداية االنتاج 

التاريخ املفرر  

 لبداية االنتاج 

 م  2011 2012-2011 2012-2011 لن  70.000 
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 جنية 224.000.000

 

الصناعة حرمان في  للتدابير القسرية االنفراديل تمثل ايثر ايورر  السودانالصناعة النفطية فى 

واملتاحة في الواليات والخررات واملعارف املتطورة تكنلوجيا الحديثة صنوف المن النفطية من العديد 

 عن 13.2الى  ارست الص مما أدى الى تدنى نسبة املتحدة ايمريكية والدول الغربيل 
ً
% ومتوس ( بدال

  على مستويات ارنتاج وتمثل ذلك في الحرمان من ارستفادة من 30 
ً
% ومتوس  ( مما انعكس سلبا

 نسحاد العديد من الشركات العاملة في مجال ارستكشاف وارنتاج منفا اينشطة والخدمات فى املجاالت 

نية توفير  دمات العديد من الشركات الكرر  عدم  ماوو  (.MARATHON( و TALISMANالنفطي مثال  

 نسحاد العديد من الشركات العاملة .  (HITASHI( و ORACLE( و HPفي مجال املعلومات والتكنولوجيا  

وال ى ت ثر فى جودة   SCHL UMBER GER (CHEMICAL SUPPLIERS))في مجال  دمات البررول مثال  

 على معدل ارست الص.العمليات الفنية مثل عمليات الحفر  وتطو 
ً
 نعدام   ير الحقول مما ي ثر مبالرة

فرص التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال الصناعة النفطية في الواليات املتحدة والدول الغربية 

الحرمان من ارستفادة من الخررات ايمريكية والغربية في مجال   ذات الخررة الواسعة في املجال. 

 .الصناعة النفطية 

Table (1) :Operating Companies & Petroleum Producing blocks in Sudan 

 

Category   Operators and corresponding joint venture partners Block 

 Under development   

(4 blocks) 

Greater Nile Petroleum Operating Company Blocks 2 & 4 

 Petro-Energy Operating Company 

 

Block 6 

  Star Oil Operating Company  

  

Block 17 

Under exploration  

(3 block) 

Great Sahara Petroleum Operating Company (Gspoc) 

 

Block 12A 

Rawat Petroleum Operating Company 

 

Blocks 25 

Free blocks  

(7 blocks)  

 

 Block 

9,11,12B,8,10,1

4,15 
 

Table (2) CRUDE OIL PRODUCTION (2005-2015) /000 barrels 

Year 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Daily production 294 356 483 457 475 462 291 102 124 114 110 

 

 

 

 

Chart (2) oil/others contribution to GDP 2011-2014 

  

 

Table (3) Electricity consumption in Sudan, mid of 2014 

Consumption (%) Sector 

51.38% Household 

15.86% Industry 

15.18% Commercial 

4.61% Agriculture 

13.15% Service 

100% Total 

                      Reference: Ministry of Electricity &Water Resource 

الندول يوضح مدى اعتماد  قطا  الكهرباء غلى النف  ،  واهمية   الكهرباء على التنميل  اصة وعلى 

 حقوق االنسان عامة.
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Chart (4) Sectoral distribution of Electricity consumption in Sudan, 2014 

 

 

 

Chart (5) Consumption of transport sector of petroleum products 2011-2014 

الندول يوضح اهمية القطاعات االساسية على حقوق االنسان، حيث نجد االسدفالك االورر هو 

  ، مما يدل علىتاثير ذلك على املوالن.االسدفالك املنزلى

 
 

 

During the period (2011-2014), the total consumption of the three sectors 

represented an average of 85% of the total national consumption of petroleum 

products, and contributed an average of 47% to GDP in 2014.  
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Oil recovery Factor: 

Item  Amount  

Total planned production s (M/bb/l)  2,625.20  

Recovery factor (%)  13.2% 

Oil production (M/bbl)  2,157.72 

Loss due to sanctions (M/bbl)  467.48 

Loss due to sanctions (MUSD)  23,514.12  

- This percentage (13.2%) is almost fixed for more than 16 years.  

- GNPOC: refers to Greater Nile Petroleum Operating Company. 

Cost due to sanctions on imported petroleum products (2013-2015) 

year/ item 

(a) 

Price 

(deferred 

payment ) 

$/M/Ton 

(b) 

Price (spot 

payment) 

$/M/Ton 

  ( a-b) 

(c) 

Avg./cargo/QTY M/ 

ton 

(d) 

Cargo 

numbers 

(a-b)*(c)*(d) 

total cost 

due to 

sanction /M$ 

Gasoil 

2013 1,000 940 60 39,000 6 14,040 

2014 1,100 960 140 39,000 23 125,580 

2015 

(August) 
722 588 134 39,000 18 94,068 

Sub total 
 

233,688 

Liquid Petroleum Gas (LPG) 

2014 1,165 987 178 4,273 19 14,451,286 
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2015 

(August) 
712 588 124 5,000 6 3720000 

Sub 

total      
18,171,286 

Total 
 

251,859,286 

 

Item  Actual cost  
cost due to 

sanction  
Total cost  

Replacement cost* 4,163 1,788 5,951 

Pipeline main units 

spare parts 

4,500 3,000 7,500 

Hadeeda project 4,510 1,667 6,177 

Total 13,173 6,455 19,627 

Additional costs  due 

to sanctions  
33% 

    *Include station control system, Scada System, Diesel machines replacement pipeline  

 8" 

 ويتلخص ايثر املالي  على  نتاج النف  نذيجة ملا ذور أعال  في الندول أدنا :

رنتاج   امل ط   السنة

 النف  

 (مليون برميل 

االنتاج 

الفعلي 

مليون  

 (برميل

من الفاقد بسبب الحرمان 

التكنولوجيا الحديثة نسبة 

 (مليون برميل  االست الص/

 الفاقد املالي

  مليون دوالر(

1999-2015 2,625.20 2,157.72 467.48 23,514.12 

 االثر على   ستيراد املنتجات البررولية   جا اويل+ البوتجا (:

 السنة
قيمة املنتجات البررولية 

 بالسعر االني

قيمة املنتجات البررولية 

 بالدفع اآلجل

 الفاقد املالي

 مليون دوالر

2013-2015 1,591.63 1,843.49 251.86 

 : توفير  دمات الصيانة وقطع الغيار االثر علي  طوط االنابيب   
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الت لفة الحقيقية لتوفير 

 دمات الصيانة وقطع 

 مليون دوالر /الغيار

الايادة في الت لفة 

لوجود لرف ثالث/ 

 مليون دوالر 

ال لية  / مليون الت لفة 

 دوالر

الفاقد املالي / مليون 

 دوالر

13.17 6.45 19.63 6.45 

 

 مليون دوالر 23,758  إجمالي االثر املالي علي الصناعة النفطية بالبالد يبلغ 

 

املفروفة على السودان من  عقدين من  اثرت التدابير القسرية االنفرادية     :  التجارة الخارجية

  الامن

 ، التجارية املهمل و  اليةاملعامالت امل د منلغاء عد  التجارة الخارجية، حيث ظهر  اثر ذلك جليا فىعلى 

 بسبب قلة عائدات  حيثواغالق الباد الى معامالت مستقبلية، 
ً
عانى بنك السودان املروا  وثيرا

وثيرة في  جراءات الدوالر، والسعي  لى تحويل أرصدتل  لى عمالت أ رى مثل اليورو، وما وجد صعوبات 

، مما  اد من  التدابير القسرية االنفراديةبالتحويالت واملعامالت املالية الخارجية عن لريق بنوك ال تلرزم 

ت لفة ه   التعامالت،  فافة  لى فقدانل ملبال  محنو ة لدى أمري ا ت ص ح ومة السودان، أو لركات، 

عام ال من السودان من  بعض البنوك التجارية ايجنبية ادت التدابير الى هنرة أو أفراد سودانيين، وما 

 مع الو ، م 1998
ً
 ن التعامل مع وما و  ،اليات املتحدة بحك  قوة اقتصادهاوبسبب تراب  املصارف عامليا

 للمصارف العاملية بسبب الغرامات ال   تفرفها الواليات املتحدة ايمريكية اف ى السودان 
ً
يش ل عبئا

ث    علي بعض البنوك امل الفة ففي ظل ه   الظروف انقطعت صلة السودان بمعظ  البنوك االمريكية،

التعامل مع من البنوك االوروبية، ث  بدأت بعض البنوك الخليجية ال   لها مصالح وبيرة مع أمري ا تعت ر 

 13من عائدات تجارة الخدمات د    لبنوك السودانية وقد بل  اجمالى  سائر النظام املصرف الولنا

 مليار دوالر.

القطا  الاراعي   بش ل قو  على بعض القطاعات الحيوية مثل التدابير القسرية االنفراديةوما أثرت 

% من 32ن الغ ائي والصادر. وتمثل أو ر من % من الس ان، و ي محور ايم2 73 ةسببنال   يعتمد عليل 
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ل  تتحصل الاراعة على املعدات واآلالت ايمريكية الحديثة ول   التدابير النات  املحلي ارجمالي. وبسبب 

 من التقانات ال   تساه  في رفع ارنتاج وتقليل ال لفة وتنويع االنتاج للصادر. القيود علي 
ً
تنل حظا

كلفة ارنتاج أدت  لي صعوبة النفاذ الى االسواق العاملية ومن ث  أبطأت ارتفا  و صادرات ارنتاج الاراعي 

 . برام  التنمية الاراعية  اصة في مجال  يادة ارنتاج وارنتاجية 

 في   علوم أناملوعلى مستوى قطا  البررول والتعدين فإنل من 
ً
الصناعة النفطية ايمريكية  ي ايو ر تطورا

لروة ليفرون ايمريكية من السودان، وقيام السودان باستجالد لركات صينية العال  وبعد  روج 

أوقفت التعامل في مجال النف  مع السودان وحنبت  ،للتنقيب وتحويل بررول السودان  لى دول اسيا

السودان من التقانة الحديثة في مجال النف ، وما أن حظر تعامل املصارف العاملية مع املصارف 

ى  لى توق  التعامالت املالية الخارجية لشركات التعدين مع الشركات الكررى مما أدى  لى السودانية أد

ارتفا  أسعار املواد واملعدات   صعوبة فت  االعتمادات والحصول على القرو  امليسرة، وما أدى  لى

وو لك واآلليات املست دمة في عمليات التعدين وصعوبة الحصول علففا بالسرعة والوقت املطلوبين 

الحصول على االسبيرات ومد الت ارنتاج و صعوبة انتقال التقنية الحديثة من الشركات العاملية و 

حرمان السودان من املشاروة في امل تمرات واملنتديات وورش العمل العلمية املقامة بالواليات املتحدة 

واق العاملية ايمر ال   يحد ايمريكية يضاف  لى ذلك التضيق على صادرات السودان من ال هب في ايس

 من  يارات السودان ويقلل القدرة التنافسية لصادرات ال هب في ايسواق العاملية.

با قبلة صادرات املحاصيل الاراعية السودانية حيث كان يت  و كانت امري ا واور                                  

على اتفاقية لومى بين االتحاد االوربى وامري ا  مع الدول على من االسعار العاملية بناء أتصديرها باسعار 

م ولكن 1996% من اجمالى الصادرات الاراعية تتجل الى تلك الدول ح ى عام 65االفريقية وكانت او ر من 

% لالتحاد االوربى  الصادرات غير البررولية( 6 4االن انحسرت لحد وبير وال يصدر السودان اال بنسبة 

مري ا تتمثل فى الصم  العربى والسمس  فق ، ومن ناحية الواردات تعترر ايضا الدول % ال 3 0ونسبة 

%  علما بان 2 26% بينما الدول االوربية تمد السودان بنسبة قدرها 8 42االسيوية املصدر االورر بنسبة 

 امري ا منعت جميع الصادرات السودانية الففا ولحلفاقفا عدا الصم  العربى و 
ً
تيراد فتحت اس ايضا

اغلقت االسواق الغربية فى وجل الصادرات السودانية مما ادى الى مايسمى باالتجا  انفا السمس ، بمعنى 

 .مليار دوالر 7 9 سائر فى التجارة الخارجية تقدر د  مما نت  عن ذلك  ،لرقا
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دفع امل جلة و لك ل  يستطع السودان من االستفادة من  طابات االعتمادات بال                        

فق  فى التجارة  قدملعمليات التصدير واالستيراد بمعنى الاام السودان ان يست دم اسلود الدفع امل

الخارجية وعدم االستفادة من االئتمان املصرفى امله  فى  يادة وتنمية الصادرات، و لك اجرر السودان 

مما دفع وثير من لركات البررول  على است دام سلل متعددة من العمالت املوا ية للدوالر االمري ى

واالتصاالت والبنوك التجارية الى مغادرة السودان، ودفع السودان الى توفير السلع الضرورية ومشتقات 

البررول والسلع الغ ائية والدواء باسعار عالية نذيجة لتاثير سوق النقد االجنبى وانتعاش السوق املوا ى 

مقابل الننيل السودانى ال ى ادى الى الحصول على النقد االجنبى لسعر الصرف، بمعنى ارتفا  الدوالر 

وتكبد السودان  سائر فى ، والقرو  باسعار باهظة ايضا نت  عنل ارتفا  فاتورة الصادر واالستيراد 

مليار دوالر ومع تاايد وتنامي ه   الخسائر  2 17بحوالى  الل فررة الحظر  التجارة الخارجية فى السلع 

تأثيرها الكبير على النشاط االقتصاد  الدا لي وتفاق  حن  العنا في ظل استمرار فر   أصبحت لها

 االقتصادية على السياسة االقتصادية  الخارجية . التدابير 

اف  الى ذلك  سائر تا ير انضمام السودان الى منظمة التجارة العاملية                                         

ار دوالر وتشمل عدم است دام العون الفنى واملالى من منظمة التجارة العاملية او من ملي 5 6تقدر د 

نظيراتفا واست دامها فى بناء القدرات البشرية وتجهيز اجراءات االنضمام من اجل فت  املجال واسعا 

خصوص، للتجارة واالسذثمارات االجنبية واالنفتاح االقتصادى مع امري ا والدول الغربية على وجل ال

و لك عدم االستفادة من املاايا الذسويقية ونفاذ الصادرات السودانية الى االسواق العاملية الحداو 

التنمية االقتصادية واالجتماعية كاهداف اساسية لالنضمام، اف  الى ذلك تا ير انضمام السودان الى 

ر الظروف واالحوال عند االجراءات منظمة التجارة العاملية وتكرار تلك االجراءات من فررة ال رى مع تغيي

النديدة  ادت الى  يادة عبء الديون الخارجية على السودان من جراء است دام تلك القرو  واملن  

 الخاصة باالنضمام.

تدهورت قيمة العملة الولنية، فبعد أن كان سعر الصرف يعادل جنففين للدوالر                           

، وتدنى نمو االقتصاد الولنى بعد أن كان  االثنى الواحد، أصب  اآلن يقارد ا
ً
% في العام في 7عشرة جنففا

دين العام % و اد عنا املوا نة و اد ال35% الى 7% .، وما ارتفع التضخ  من 3املتوس  تدنى  لى اقل من 

دوالرا مقارنة  1943مليار دوالر، وبل  متوس  د ل الفرد من النات  املحلي حوالي  72الخار ي ال ى بلغت 
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( وقلة قدرتل 2014 التقرير االقتصاد  العربي املوحد  2013دوالرا للدول العربية في  7682بحوالي 

ذلك   لق من  %، وترتب 6 48صلت الى الشرائية من جهل  ا رى مما  اد هوة الفقر فى البالد الى ان و 

 باملوالن السوداني في 
ً
 بالغا

ً
وثير من الظروف االقتصادية واالجتماعية والصحية السيئة  وأفر فررا

د ل  ان فضمعالل ودوائل، وبات يعيش حالة من الضنك، وبسبب ان فا  قيمة الننيل السوداني 

ء وبعض السلع الضرورية وتأثر من ذلك املوالن أسعار السلع املستوردة  اصة الدوا تالفرد وارتفع

 ادت ت لفة االنتاج املحلى  املغلود على أمر ، واف  الى ذلك صعوبة تامين مد الت االنتاج من الخارج

املوالن اليستطيع  من املواد الغ ائية مما أدى  لى  يادة االسعار وندرة السلع فى االسواق املحلية واصب 

من جهل ا رى امتألت االسواق املحلية بالسلع املستوردة الر يصة والفاقد  للنودة تامين قوتل اليومى، و 

واملعايير الدولية مما اثر سالبا على املسدفلك من ناحية امل اق والصحة، ولت لق الح ومة التوا ن املالى 

ت والخرز الدع  عن بعض السلع مما أدى  لى ارتفا  سعر املحروقا تبنت سياسات تقشفية ادت الى رفع

 .واملواصالت وغيرها بصورة وبيرة

هةةةةةةو مةةةةةةن القطاعةةةةةةات ال ةةةةةةى تفةةةةةةت  مبالةةةةةةرة ب دمةةةةةةة املةةةةةةوالن    قطااااااا  املااااااوارد املائياااااا  والاااااارى  وال  رباااااااء

االنفراديةةةة  القسةةةرية  بالتةةةدابير السةةةودانى فةةةى حضةةةر  وريفةةةل، ولقةةةد تةةةأثر هةةة ا القطةةةا  الهةةةام فةةةى حيةةةاة املةةةوالن 

أن  . فنجةةةةدقصةةةةور فةةةةى توصةةةةيل  ةةةةدمات الكهربةةةةاء للقةةةةرى واملةةةةدن فةةةةا  عن حيةةةةث نةةةةت   املفروفةةةةة علةةةةى السةةةةودان

% مةةن جملةةة 34% مةةن مسةةاحة السةةودان وتبلةة  نسةةبة املسةةتفيدين مةةن الكهربةةاء 20 ةةدمات الكهربةةاء تغطةةى 

 يةةةةادة ت ةةةةالي  صةةةةناعة الكهربةةةةاء نذيجةةةةة لتةةةةدنى وفةةةةاءة الوحةةةةدات املنتجةةةةة للطاقةةةةة الكهربائيةةةةة   عةةةةدد السةةةة ان.

ع الغيةار و جةةراء الصةيانات الدوريةةة ال ةى تحةةافي علةى وفةةاءة املولةدات الكهربائيةةة  وصةعوبة الحصةةول علةى قطةة

 وينعكس على أسعار الكهرباء مما يثقل كاهل املوالن.



85 
 

 

 
 



86 
 

 
 

 

 

 
 



87 
 

 

 
 

 

 
 



88 
 

 
 

 
 



89 
 

 

 مجال العمل )فرص التشغيل( - وزارة العمل واإلصالح اإلداري 

 

 ومقارنةة لألوفةا  قبةل 
ً
 فةر  التةدابير القسةرية االنفراديةة م وبعةد 1997توفير معلومةات مويةدة احصةائيا

 .على   تصاصات الو ارةالتدابير القسرية تشمل أثر  ، وال ى ح ى اآلن

 معدالت البطالة حسب العمر

 65 – 25 السنة

 كةةةةةل الفئةةةةةات 

 العمرية(

25 – 54 55- 64 65 + 

1996 11.4 10.4 12.4 20.4 

2011 14.5 15.7 8.1 8.6 

 

( للفئةة العمريةة   يةادة يوضةح النةدول أعةال  
ً
 – 25معةدالت البطالةة الصةريحة  تعنة   نعةدام العمةل كليةا

سةةنة حيةةث  ادت  65-55و اصةةة الفئةةة العمريةةة 2011% فةةي العةةام 15م الةةى 1996% فةةي عةةام 11مةةن  65

علةةةى التةةةوالي يعةةةا  ذلةةةك للةةةدا لين النةةةدد لسةةةوق العمةةةل ووةةة لك توقةةة   2011،1996%( 16% الةةةى 10 

 السةكة حديةد( ال ة  كانةت تسةوعب عمالةة وثيفةة بارفةافة الةى تةدهور العمالةة  وثير مةن املصةانع والنقةل

بسةةبب عةةدم تةةوفر قطةةع الغيةةار ل ةةل  2011% فةةي 45% فةةي بدايةةة الذسةةعينات الةةى 60بالقطةةا  الاراعةةي مةةن 

منفةةا والتكفلةةة العاليةةة للذشةةغيل و ن ةةرط ممةةا أدى الةةى  ن ةةراط غالبيةةة القةةوى العاملةةة فةةي ارقتصةةاد غيةةر 

 املنظ .

 م وقةد يفسةر ذلةك1996% للعةام 20+( حيةث يبلة  65ولعل من املسةتغرد أن املعةدل عةالي لكبةار السةن  

 فةةي فةةع  تغطيةةة ولةةمول نظةة  الحمايةةة ارجتماعيةةة حيةةث ظلةةت هةة   الفئةةة دا ةةل سةةوق العمةةل 
ً
جائيةةا

م وربمةةةا لتحسةةةن نظةةة  الحمايةةةة ارجتماعيةةةة علةةةى أن 2011% للعةةةام 9.0بعةةةد سةةةن املعةةةاش و ن فةةةض الةةةى 

 مر يحتاج ملايد من الدراسة.  اي 

 

 ( معدل البطالة حسب العمر  والنو  3جدول  
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 املجمو  العمر

  ناو ذكور  املجمو 

15+ 18.5 13.3 32.0 

15-19 0,22 9,27 6,15 

20-24 8,42 5,57 4,27 

25-29 6,59 0,84 2,38 

30-34 7,64 7,92 0,39 

35-39 2,66 6,96 5,37 

40-44 7,65 7,96 4,34 

45-49 2,68 3,97 9,35 

50-54 9,65 3,95 3,30 

55-59 4,65 3,93 5,29 

60-64 1,61 6,86 2,24 

65+ 3,41 6,59 9,11 

 و ارة العمل وارصالح اردار  -م2011املصدر: مسح قوة العمل 

 م 1990% لعام 16.5( مقارنة د  2011% 18.5( يقدر معدل البطالة بحوالي 3وما في الندول  

متعطةةةةل. وتعترةةةةر الظةةةةاهرة فةةةةي تاايةةةةد  000 750 1 لةةةةي  836 884أمةةةةا ايعةةةةداد املطلقةةةةة فقةةةةد تضةةةةاعفت مةةةةن 

نسةةبة ملرحلةةة ال ةة  يمةةر بفةةا ارقتصةةاد السودان فةةع  توليةةد فةةرص عمةةل( و يةةادة الوافةةدين النةةدد علةةي 

 سوق العمل  اصة  ريبي النامعات بما في ذلك  يادة مشاروة النساء 

وبالنسةةةةةبة للةةةةة كور  ادت مةةةةةن  2011% لعةةةةةام 43.5 لةةةةةي 1990% 39.3تصةةةةةاديةمن فقةةةةةد  ادة مشةةةةةاروة ارق

 % ل ات الفررة.25.5%  لي 18.0% ول ناو من 60.2%  لي  59.7

 

 

 ( بطالة الشباد حسب العمر والنو  ونم  السكن5جدول 
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 و ارة العمل وارصالح اردار   -املصدر:مسح قوة العمل

 

وسة    بطالةةالفةاو ر ونالحةي أن  25كبةاربال مقارنةة  24-15( يعكس معةدل البطالةة  للشةباد 5جدول  

% 49% أمةةةا فةةةي الحضةةةر فأنفةةةا تبلةةة  14.5% مقارنةةةة33.8 تايةةةد عةةةن فةةةع  البطالةةةة وسةةة  الكبةةةار الشةةةباد

% للشةةةريحتين علةةةي الررتيةةةب ويقةةةع 12.8% مقارنةةةة د 27% للكبةةةار وتبلةةة  فةةةي الريةةة  17للشةةةباد مقارنةةةة د

%مقارنةةةة د 74حيث يبلةة  فةةةع  الكبةةار مةةن ارنةةاو فةةي الحضةةر  عةةبء البطالةةة علةةي الشةةباد مةةةن ارنةةاو 

36. % 

السودان بموقعة النغرافي املتميز يمتلك مقومات سياحية هائلة صنفل بعض  رراء   لسياحةا

منظمة السياحة العاملية فمن العشرة دول االولي ال   تمتلك موارد سياحية تحتاج الى جهد لتحويلها الي 

 مقاصد سياحية . 

سعت و ارة السياحة واآلثار والحياة الررية لالستفادة من ه ة املقومات السياحية وذلك من 

 الل وفع  طة حاومة لتطوير قطا  السياحة في السودان بالتعاون مع منظمة السياحة العاملية وال   

حيث  2004قامت بابفاد  بير في مجال السياحة لوفع  طة التطوير .وصل الخبير الى السودان في عام 

وق  علي املوارد السياحية والتقي بشركاء السياحية علي املستو  العام والخاص وقام باعداد  طة 

  .يت  تنفي  الررنام  ل  التدابير القسرية االنفرادية التطوير ولكن نذيجة 

 ريف حضر المجموع العمر

ذكو المجموع

 ر

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث

الشباب 

(15 – 

24) 

33.8 28.

6 

44.8 49.4 38.5 74.1 27.0 24.0 32.

9 

الناضجين 

(25 

 فأكثر(

14.5 9.6 28.0 17.2 10.2 36.4 12.8 9.2 22.

9 
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  املالي والفن  جاء دور السودان ممثال في و ارة السياحة واآلثار والحياة الررية بان قامت بتوفير بعض الدع

لتنفي  جاء من تقرير  بير منظمة السياحة العاملية حول اعداد  مشروعات سياحية حيث ت  اعداد 

تدابير القسرية البالد  حيث كانت الوتصمي  عشرة مشروعات سياحية بمواقع سياحية بم تل  انحاء 

 . سوداني اللعاوف املسذثمرين لالسذثمار ف ادت املفروفة علي السودان  االنفرادية

علي السودان ل  يتمكن السودان من انفاذ الخطة  للتدابير القسرية االنفرادية املفروفة نذيجة 

تضرر السودان وثيرآ من عدم انفاذ الخطة حيث ظل  2004الحاومة لتطوير قطا  السياحة من  عام 

رنة باملوارد السياحية دون املتوقع مقا -تاريخ انفاذ  طة التطوير 2005القدوم السياحي من  العام 

والنهد ال   يب ل في مهرجانات سياحية علي املستو  االتحاد  والوالئي واملشاركات الخارجية في 

 املعار  الدولية .

 املتوقع من السياح

مليون سائ   أثنينالي حوالي  2015كان املتوقع ان يصل عدد السياح الي السودان بنفاية العام  

عن الفوائد اال ر  املتمثلة في تنمية فضال ر دوالر امري ي وعائد لقطا  السياحة مليا 1.9ينفقون حوالي 

وتطوير املجتمعات املحلية وانع اس ذلك علي استقراره  و يادة فرص العمل ال   ت د  الي تقليل حدة 

ل ال  سائ  وجاء معد 741حوالي  2015بل  القدوم السياحي للسودان  الل العام   البطالة والفقر .

من  الل ه   االحصائيات تستطيع القول أن السودان قد  سر حوالي و مليون دوالر  930االيراد حوالي 

  تدابير .مليار دوالر امري ي نذيجة لل 5.6

لها من اآلثار السالبة علي االنسان السوداني مااليمكن حصر  وتحديد  في  ن التدابير القسرية ا  

قطا  السياحة فق  ولكن بما ان السياحة صناعة تذشارك في انفاذها قطاعات ل ى فه   اى السياحة 

تتاثر بقطا  النقل ب ل مستوياتة وهو من القطاعات ال   صوبت العقوبات االمريكية نحوها مما ادى الي 

ى الي تقليل القدوم دالناقل الولن  الخطوط النوية السودانية وقطا  السكة حديد ه ا بالطبع ا تدمير 

 السياحي للسودان.

ية للتعامل مع عدم السماح للبنوك التجار . ومنفا ابفا ماليآهنالك بعض اآلثار السالبة ال ى اليمكن حس

عدم  ت التجارية وغيرها عرر البنوك .فر  حصار علي التداول الرسم  للمعامال .  بنوك دا ل السودان

السماح للموالن االمري ي بايارة السودان بغر  السياحة مع رفع قيمة التامين الص ي لالنسان االمري ي 



93 
 

لايارة   هاامري ا في منع رعاياح و و بعض الدول االوربية و  ح ال   ياتي الي السودان بغر  السياحة .

 .السودان بغر  السياحة

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودان العديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  تكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوة الحيوانياااااااااااااااااااااااة والساااااااااااااااااااااام ية واملراعااااااااااااااااااااااااااايقطااااااااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااااااااار

للتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير القسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية الخسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائر والتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأثيرات السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبية فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نذيجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةي السةةةةةةةةةةةةةةةةةةودان، ايمةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةةةةةةةة   حةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  حةةةةةةةةةةةةةةةةةةداو التنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير  االنفراديةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املفروفةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

القةةةةةةةةةةةةةةةرار تةةةةةةةةةةةةةةةأثيرا مبالةةةةةةةةةةةةةةةرا علةةةةةةةةةةةةةةةي حروةةةةةةةةةةةةةةةة أثةةةةةةةةةةةةةةةر هةةةةةةةةةةةةةةة ا ، حيةةةةةةةةةةةةةةةث ومواوبةةةةةةةةةةةةةةةة التحةةةةةةةةةةةةةةةديث وبقيةةةةةةةةةةةةةةةة دول العةةةةةةةةةةةةةةةال  

انسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياد الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات الحيوانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ودول الخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  وذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك بإيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف 

الحرمةةةةةةةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةةةةةةةن ومةةةةةةةةةةةةةةةا ادى الةةةةةةةةةةةةةةةى  التحةةةةةةةةةةةةةةةويالت املاليةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةن البنةةةةةةةةةةةةةةةةةوك العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةي بنةةةةةةةةةةةةةةةوك السةةةةةةةةةةةةةةةودان .

ت املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاروة  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تمرات واملحافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب وارجتماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات املتعلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بمجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاال 

الحرمةةةةةةةةةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةةةةةةةةةن الحصةةةةةةةةةةةةةةةةةول أو ايسةةةةةةةةةةةةةةةةةتفادة و  وأنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة وبةةةةةةةةةةةةةةةةةرام  تطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير قطةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةةةةةةةةةةةةة .

منةةةةةةةةةةةةةةةةع و  مةةةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةةةةدع  الخةةةةةةةةةةةةةةةةار ي  صوصةةةةةةةةةةةةةةةةا ملشةةةةةةةةةةةةةةةةاريع وبةةةةةةةةةةةةةةةةرام   ةةةةةةةةةةةةةةةةحة الحيةةةةةةةةةةةةةةةةوان وم افحةةةةةةةةةةةةةةةةة ايوبئةةةةةةةةةةةةةةةةة .

حظةةةةةةةةةةةةةةةةةةر اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتيراد للمعةةةةةةةةةةةةةةةةةدات املعمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   وحظةةةةةةةةةةةةةةةةةر تحويةةةةةةةةةةةةةةةةةل أ  مبةةةةةةةةةةةةةةةةةال  ماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةن والةةةةةةةةةةةةةةةةةي السةةةةةةةةةةةةةةةةةودان .

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوبة  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيراد  لال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوحات ايمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  الوبائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .والبيطريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد الذصخيصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية ا

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم مواوبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير والتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديث فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   اللقاحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات البيطريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .

 الخدمات البيطرية بسبب عدم الحصول علي التقنيات الحديثة الال م

املشرو  ال    السنة

 تأثر

ايثر علي  تفاصيل ايثر 

 ارنتاجية

 الفاقد املالي

1998 

-2015  

تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخيص 

امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  

 الحيوان

عةةةةةةةةةةةدم تةةةةةةةةةةةةوفير ال والةةةةةةةةةةةة  واملعةةةةةةةةةةةةدات  .1

املعمليةة البيطريةة النيةدة لذصةةخيص 

 أمرا  الحيوان من دول املنشأة.

ارسةةةةةةةةتيراد عرةةةةةةةةر دول أ ةةةةةةةةرى صةةةةةةةةديقة  .2

 يايد من ت لفة ارستيراد.

لول مسافة الررحيل وسوء الت ةاين  .3

يةةةةةةةة د  رفةةةةةةةةعاف ال والةةةةةةةة  واملةةةةةةةةواد 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم 

الذصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخيص 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي  

لألمةةرا   يةة د  

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  نذشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 

ايمةةرا  ونفةةوق 

الحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوان أو 

 دوالر30.000.000
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 و ندفاء فررة صالحيدفا.

 ايجهاة واملعدات وقطع غيارها. .4

  تقليل ارنتاج

 

 

 

 دوالر75.000.000

الحصةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةي  

التقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

الحديثةة لتطةوير 

الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 

البيطريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

بالصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 

 املطلوبة

عةةةةةةةةدم مواوبةةةةةةةةة التطةةةةةةةةور فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال  .1

 تصخيص ايمرا .

عةةةةدم مواوبةةةةة التطةةةةور فةةةةي التقصةةةة    .2

الحقلةةةةةةةةةةةةةةي وممسةةةةةةةةةةةةةةوحات االمةةةةةةةةةةةةةةرا  

 ونفوق الحيوان.

يعيةةةةةةق تطةةةةةةوير البحةةةةةةوو التطبيقيةةةةةةةة  .3

للمحافظةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةحة القطيةةةةةةةةةةع 

 القومي من ايمرا .

 الحصول علي تقنية السوفت وير .4

يةةة د  الةةةةي ظهةةةةور 

ايمةةرا  ونفةةوق 

الحيوانةةةةةات يةةةةة ثر 

 علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
ً
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبا

ارنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج 

 وارنتاجية

 دوالر38.250.000

 نتةةاج اللقاحةةات  

 البيطرية

عةةةةةةةةةةةةةدم تةةةةةةةةةةةةةوفير مةةةةةةةةةةةةةد الت  نتةةةةةةةةةةةةةاج  .1

 اللقاحات البيطرية.

الصةةةةعوبة فةةةةةي  سةةةةةتيراد اللقاحةةةةةات  .2

البيطريةةةةةةةة مةةةةةةةن معوقةةةةةةةات تحويةةةةةةةل 

 املبال  للشركات املوردة بالخارج.

 متنةا  أغلةةب الةدول مةةن التعامةةل  .3

مةةةةةع السةةةةةودان بتةةةةةوفير قطةةةةةع غيةةةةةار  

 معامل  نتاج اللقاحات.

التطعةةةةةةةةةي  عةةةةةةةةدم 

الوقةةةةةةةةةةةةةةةائي فةةةةةةةةةةةةةةةد 

ايمةةةةةةرا  يةةةةةة د  

لظهةةةور ايمةةةرا  

و نذشةةةةةةةارها يةةةةةةة ثر 

 علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
ً
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبا

 ارنتاجية

 دوالر45.000.000

تةةةةةةةةةةوفير مروةةةةةةةةةةاات  

ايعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالف 

ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الت 

عةةةةةةةةةةةدم تةةةةةةةةةةةوفر مروةةةةةةةةةةةاات ايعةةةةةةةةةةةالف  .1

 ومد الت التحسين الورا ي.

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعمال البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدائل دون  .2

 دوالر1.542.290.000 
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التحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 

 الورا ي

 املوصفات املطلوبة.

 رتفةةةةةةةةةةةا  ت لفةةةةةةةةةةةة الحصةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةي  .3

 املرواات.

تةةةةةةةةةةةةةوفير ايدويةةةةةةةةةةةةةة  

البيطرية تةةةةةةةةةةدمير 

مصةةةةةةةنع الشةةةةةةةفاء 

لصناعة ايدويةة 

 البيطرية(

صةةةةةةةةةةةةةةةةةعوبة فةةةةةةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةةةةةةوفير ايدويةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .1

 البيطرية.

  رتفا  أسعار ايدوية البيطرية. .2

عةةةةةدم التمكةةةةةين مةةةةةن  نتةةةةةاج أدويةةةةةة  .3

 نوعية تحتاج لها الدولة.

فقةةةةةدت أو ةةةةةر مةةةةةن ثالثمائةةةةةة أسةةةةةرة  .4

 مصدر ر قه .

املاليةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةوفير لهةةةةةةةةةة  حةةةةةةةةةةرم  .5

 ايدوية بأسعار ميسرة.

التضةةةةةةةةةةخ  فةةةةةةةةةةي  سةةةةةةةةةةتيراد ايدويةةةةةةةةةةة  .6

 واملعدات وايجهاة

/ يةةةةةةةةةادة ت لفةةةةةةةةةة 1

ارنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج 

 وارنتاجية.

/تةةةةةةةةةأثر معيشةةةةةةةةةة 2

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائ  

الضةةةةةةةةعيفة ال ةةةةةةةة  

تعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

تربيةةةةةةةةة الحيةةةةةةةةوان 

نذيجةةةةةةةةةةةةة لتةةةةةةةةةةةةدمير 

 الشفاء.  مصنع

التضةةةةةةةةةةةةةةةةةخ  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 ارستيراد

 دوالر50.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر5.202.000

ارمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدادات  

 البيطرية

/ يةةةةةادة ت لفةةةةةة تةةةةةوفير املعةةةةةدات البيطريةةةةةة 1

 بطرق غير مبالرة.

/عةدم الةتمكن مةن تةوفير بعةض املعةدات 2

واملسةةةةةةةةةةةةةةتلامات مثةةةةةةةةةةةةةةل املفاعةةةةةةةةةةةةةةل الحيةةةةةةةةةةةةةةو   

 وماوينة  تحبيب نسبة للحظر

/ تةةةةةةةةةةةةةةةأ ير فرةةةةةةةةةةةةةةةرة  سةةةةةةةةةةةةةةةتالم املسةةةةةةةةةةةةةةةتلامات 3

البيطريةةةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةةة  تسةةةةةةةةةةةتورد بطريقةةةةةةةةةةةة غيةةةةةةةةةةةر 

 مبالرة.

ارتفةةةةةةةةةةةةةةةةا  اايسةةةةةةةةةةةةةةةةعار  اصةةةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةةلع  /4

املسةةةةةةةةةةةةتوردة مثةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةد الت اللقاحةةةةةةةةةةةةات 

تةةةةةةةةةأ ير وفقةةةةةةةةةدان 

 نتةةةةةةةةةةةةةاج ايدويةةةةةةةةةةةةةة 

بمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنع 

القصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواء 

لألدويةةة البطريةةةة 

  ارتفعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 16ت اليفةةةةل مةةةةن 

 36مليةةةةةةةةةةةون  لةةةةةةةةةةةي 

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون دوالر 

بحيةةةةةةةةةةةةةةةةث ت ةةةةةةةةةةةةةةةةون 

 دوالر 21 000 000
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  رتفا  الت لفة.( وايدوية البطرية.

 علي التحويالت البنكية./ الحظر 1 التمويل  

/صةةعوبة فةةي عمليةةة  فةةت  ارعتمةةادات فةةي 2

 البنوك الخارجية.

/ رتفةةةةا  ت لفةةةةة تنفيةةةة  االعتمةةةةدات لقلةةةةة 3

 البنوك املراسلة لبنك السودان املروا .

/توقةةةةةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةةةةةرو  واملةةةةةةةةةةةةةةةن  والهبةةةةةةةةةةةةةةةات 4

امل صصةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةة ا القطةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةدول 

 ايوربية وأمري ا.

 ردة/اربرزا  من بعض الشركات املو 5

 علةةةي 1
ً
/أثةةةر سةةةلبا

حروةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات 

والةةةواردات وعلةةةي 

أداء ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزان 

املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدفوعات 

والعملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الولنية.

/  ديةةةةةاد أسةةةةةعار 2

الواردات  اصة 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الت 

ارنتةةةةةةاج والسةةةةةةلع 

املحليةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةةةةةةةةة  

تعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الت 

  ارجية.

/ رتفةةةةا  ت لفةةةةة 3

 املنتجات 

/فقةةةدان مبةةةال  4

العةةةةةةةةةةةةةةون واملةةةةةةةةةةةةةةن  

والقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو  

 الهولنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ، 

ولي، البنةةةةةةةةةك الةةةةةةةةةد

بنةةةةةةةةةةةةةةةك التنميةةةةةةةةةةةةةةةة 

 دوالر50.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر9.120.000
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 االفريقية

/صةةعوبة تحويةةل املبةةال  لتنفيةة  املشةةاريع 1 التعاون الدولي 

ذات التمويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ايجنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال: 

( مل افحةةةةةةةةةةةةةةةة  نفلةةةةةةةةةةةةةةةوناا SPINAPمشةةةةةةةةةةةةةةةرو  

 الطيور.

/حرمةةةةةان السةةةةةودان مةةةةةن ارسةةةةةتفادة مةةةةةن 2

الةةةةةةةةةةدعومات الخارجيةةةةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةاريع 

م افحةةةةة ايوبئةةةةة مثال:الةةةةدع  املقةةةةدم مةةةةن 

(لةةةةةةةةدول اريقةةةةةةةةاد والةةةةةةةةدول USAIDمنظمةةةةةةةةة 

 ايفريقية اي رى.

/فقةدان فةةرص التمويةةل املشةةاريع الفنيةةة 3

وتنفية  مشةاريع  (TCPالتعاونية املشرروة  

-jointمشةةةةةةةةةرروة لحةةةةةةةةةل قضةةةةةةةةةايا مشةةةةةةةةةرروة  

research projects) 

 علةةةةةةي 
ً
يةةةةةة ثر سةةةةةةلبا

 تنفي  املشاريع

 دوالر10.000.000

التةةةةةةةةدريب ورفةةةةةةةةع  

القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرات 

وحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 

 امل تمرات

/حظةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةرص املشةةةةةةةةةةةةاركات الخارجيةةةةةةةةةةةةة 1

والتةةةةةةةةةةدريب واملةةةةةةةةةةةن  والدراسةةةةةةةةةةات وتةةةةةةةةةةةولين 

التقانةةةةةةةةات والتبةةةةةةةةادل الثقةةةةةةةةافي وارسةةةةةةةةتفادة 

 من تجارد اي رين.

/الحرمةةةةةةان مةةةةةةن املشةةةةةةاروة فةةةةةةي املةةةةةة تمرات 2

واملحافل العلمية والتةدريب وارجتماعةات 

فحةةةةةةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةةةةحة الحيةةةةةةةةةةةةةوان وم ا

ايوبئةةةة وبحةةةوو ال ةةةروة الحيوانيةةةة  اصةةةة 

 ذات التمويل ايمري ي.

 علةةةةةةي 
ً
يةةةةةة ثر سةةةةةةلبا

غكذسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

وتبةةةادل الخرةةةرات 

وتمتةةةةةةع ارنسةةةةةةان 

بالدولة بحقوقل 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرام  

التةةةةةةةةةدريب ورفةةةةةةةةةع 

 القدرات

 دوالر96.000.000

/عةةةةةةةدم الحصةةةةةةةةول علةةةةةةةي املعلومةةةةةةةةات مةةةةةةةةن 1 املعلومات 

 مصادرها

قلةةةةةةةةة املعلومةةةةةةةةات 

 علةةةةةةي 
ً
يةةةةةة ثر سةةةةةةلبا

 دوالر15.000.000
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 /عدم الحصول علي معلومات متقدمة.2

/ارلةةةةةةةرراك فةةةةةةةي الةةةةةةةدوريات ال ةةةةةةة  تحتةةةةةةةوى 3

علةةةةةةةةةةةةةةي معلومةةةةةةةةةةةةةةات علميةةةةةةةةةةةةةةة غيةةةةةةةةةةةةةةر متاحةةةةةةةةةةةةةةة 

 بالصورة املطلوبة.

 ال  دوالر75.000 ايداء السلي 

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات  

 وارسذثمار

/افةةةعاف السةةةودان فةةةي مجةةةال الذسةةةويق 1

 في املنظمة وايسواق العاملية.

ملنافسةةةةةةةةةةةةةةةةةة بتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير /تقويةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةدول ا2

الخةةةةةدمات البيطريةةةةةةة بتلةةةةةك الةةةةةةدول لتحةةةةةةل 

 محل السودان في ايسواق التقليدية

/حرفةةةةةةةةةت أمري ةةةةةةةةةا حلفاقفةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةدم 3

 سةةةةةةةةةةتيراد املنتجةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةودانية بشةةةةةةةةةةقففا 

الحيةةةواني والنبةةةاتي ممةةةا أدى الةةةي  ن فةةةا  

الصةةةةةةةةةادرات وبالتةةةةةةةةةالي  ن فةةةةةةةةةا  عائةةةةةةةةةدات 

 العملة الصعبة

/ نحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت 1

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودانية 

يوربةةةةةةةاء وأمري ةةةةةةةا 

 لحد وبير.

/ ن فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  2

عائةةةةدات العملةةةةة 

 الصعبة.

% 80/حةةةةةةةةةةةةةةوالي 3

مةةةةةةن  سةةةةةةذثمارات 

دول الخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  

 
ً
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأثرت سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبا

جةةةةراء العقوبةةةةات 

ومقالعةةةةةةةة عةةةةةةةدد 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن البنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوك 

الغربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

أعاقةةةةةةةةةة الحروةةةةةةةةةة 

املاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

واملصةةةةةةةةرفية مةةةةةةةةن 

 والي بلد املنشأ

 دوالر27.0814.317.6

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر22.000.000.000

 دوالر2.706.34.000عنةةةةةةةةةةةةةةا القطةةةةةةةةةةةةةةا  تةةةةةةةةةأثير قطةةةةةةةةةا  النقةةةةةةةةةل واملواصةةةةةةةةةالت حيةةةةةةةةةث  النقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
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 ن فضةةةةةةةةةت اعةةةةةةةةةداد السةةةةةةةةةفن املسةةةةةةةةةت دمة  واملواصالت

سةةةةةةةةفينة الةةةةةةةةي واحةةةةةةةةدة  16للصةةةةةةةةادرات مةةةةةةةةن 

 فق  مما أثر علي الصادرات الحيوانية 

للقيةةةةةةةةةةةةةام بةةةةةةةةةةةةةدور  

علةةةةةي ايومةةةةةل فةةةةةي 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفير سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبل 

النقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

للصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات 

 الحيوانية

 دوالر53.733.091.317.6    

 

في عرقلة تنفي   التدابير القسرية االنفرادية  تسببت   :هيئة املوانئ البحرية  : الح  فى التنقل

مشروعات التنمية الحيوية بالهيئة لدع  ارقتصاد الولن  وعلى رأسها مشرو  ميناء صادر ال روة 

الحيوانية والسمكية بمنطقة سواون وال    وتملت فيل عمليات التعميق ث  توق  لصعوبات في 

 .التمويل

 -لتةةةةدابير القسةةةةرية االنفراديةةةةة صةةةةعوبات وثيةةةةر  بسةةةةبب اتكتنةةةة  تمويةةةةل مشةةةةروعات التنميةةةةة اال ةةةةر        

 لخدمةةةةةة الظهيةةةةةر السةةةةةوداني والةةةةةدول 
ً
 هامةةةةةا

ً
 لوجسةةةةةذيا

ً
ومشةةةةةرو  مينةةةةةاء سةةةةةلوم النةةةةةاف والةةةةة ى يعترةةةةةر مروةةةةةاا

 عةةن اسةةهامل املبالةةر 
ً
املجةةاورة الحبيسةةة وتسةةتفيد مةةن  دماتةةل جميةةع القطاعةةات الحديثةةة اال ةةر  فضةةال

 فةي مشةرو  صةالة الركةاد تعطيةل العمةل وة لك في تسريع انسياد البضائع من و لةى املةوانا السةودانية. و 

الحديثةةةة بمينةةةاء دقنةةةة  دمةةةة لحنةةةاج بيةةةت هللا الحةةةرام واملغرةةةربين والسةةةواح لةةةنفس ايسةةةباد. أفةةة   لةةةى 

ذلةةةةك املشةةةةروعات اي ةةةةر  ال ةةةةى تنتظةةةةر التمويةةةةل املتوقةةةة  بسةةةةبب تلةةةةك املقالعةةةةة ومشةةةةرو  تأهيةةةةل مينةةةةاء 

ولةةة الحديةةد الخةةام ناهيةةك عةةن املشةةروعات العديةةدة عثمةةان دقنةةة وبنةةاء مةةرب  جديةةد بمينةةاء اوسةةي  ملنا

لويلةةة التنميةةة اي ةةرى علةةى امتةةداد السةةاحل السةةودانى وال ةةى تعرةةزم الهيئةةة تنفيةة ها فةةي  لةةار  سةةرراتيجية 

املةةةد . والنةةةدير بالةةة ور بةةةأن املقالعةةةة الةةةتدت فةةةي ايعةةةوام اال يةةةرة بحيةةةث لةةةملت املعةةةامالت والتحةةةويالت 

 ال اتى للمشروعات متع را.  البنكية مما جعل ح ى التمويل

ان فا  معةدالت وم لةرات ارنتاجيةة بةاملواني السةودانية مقارنةة  التدابير القسرية االنفرادية الى ادت  

باملسةةةتويات العامليةةةة وح ةةةى ارقليميةةةة وذلةةةك بسةةةبب الصةةةعوبات الكثيةةةرة واملرزايةةةدة ال ةةةى جعلةةةت الحصةةةول 
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 لدراسةةةةةة سةةةةةابقة مةةةةةن جهةةةةةة علةةةةةى اآلليةةةةةات واملعةةةةةدات وقطةةةةةع الغيةةةةةار الضةةةةةرورية أ
ً
 صةةةةةعب املنةةةةةال. ووفقةةةةةا

ً
مةةةةةرا

 هةةو  27 ارجيةةة محايةةدة   البنةةك ايفريقةةى( فةةإن  مةةن بقةةاء الحاويةةة فةةي مينةةاء بورتسةةودانوال ى يبلةة  
ً
يومةةا

او ةةةر بةةةاربع افةةةعاف مةةةن امل لةةةر العةةةالمى ويعترةةةر االسةةةوا بالنسةةةبة لةةةدول افريقيةةةا جنةةةود الصةةةحراء، ودورة 

مةةةرة مةةةن امل لةةةر العةةةالم  و نتاجيةةةة  24ائع املحةةةواة فةةةي بورتسةةةودان أعلةةةى النةةةاقالت السةةةتالم وتسةةةلي  البضةةة

الكةةةرين أقةةةل مةةةن ثلةةةث ارنتاجيةةةة ال ةةةى تةةة  رصةةةدها فةةةي مواقةةةع عديةةةدة فةةةي افريقيةةةا. فبةةةالرغ  مةةةن ان فةةةا  

الرسةةوم فةةي بورتسةةودان فةةإن عةةدم وفةةاءة العمليةةات فةةي املينةةاء تسةةببت فةةي عةةاوف العمةةالء وبالتةةالي حالةةت 

است دام املوانا السودانية وال ة  تتمتةع بسةعات تصةميمية وبيةرة. وكةل ذلةك راجةع  لةى مةا دون الايادة في 

 سبق ذور  من صعوبات.

 27 يةةادة فرةةرة بقةةاء البضةةائع فةةي مينةةاء بورتسةةودان ح ةةى بلغةةت      
ً
أن التجةةار الةةراغبين فةةي  ادت الةةى( يومةةا

عوبة تغيةر العمةالت وحظةر ت ليص بضائعه  بأسر  فرصةة يواجهةون صةعوبات وعقبةات وثيةرة نسةبة لصة

 التحويالت الخارجية.

علةةةى ارقتصةةةاد الةةةولن  أدى  لةةةى تع ةةةر  طةةة  التنميةةةة واملشةةةروعات  التةةةدابير القسةةةرية االنفراديةةةة تةةةأثير    

املسةةةةةتقبلية للمةةةةةوانا ح ةةةةة  بالتمويةةةةةل الةةةةة اتى وارعتمةةةةةاد علةةةةةى الةةةةةنفس،  ذ أنةةةةةل فةةةةةي ظةةةةةل السياسةةةةةات املاليةةةةةة 

ة تةةةةأثرت التجةةةةارة الخارجيةةةةة  الصةةةةادر والةةةةوارد( وظلةةةةت املةةةةوانا تعمةةةةل الصةةةةارمة والخطةةةة  التقشةةةةفية للدولةةةة

دون مسةةةةةةتو  لاقدفةةةةةةا القصةةةةةةو  بكثيةةةةةةر  مينةةةةةةاء الحاويةةةةةةات يعمةةةةةةل بثلةةةةةةث لاقتةةةةةةل القصةةةةةةوى ووةةةةةة لك وبةةةةةةةا ى 

املحطةةةات املينائيةةةة تعمةةةل دون سةةةعاتفا التصةةةميمية بشةةة ل ملحةةةوع(. واسةةةتمرار هةةة ا الوفةةةع لفرةةةرة لويلةةةة 

ة الثابتةةة  ومةةا  ةةي دونمةةا نقصةةان، ونةةت  عةةن ذلةةك ان فةةا  ومحدوديةةة فةةي بينمةةا ظلةةت الت ةةالي  املينائيةة

 الد ل ال   يمكن توجففل لتنفي   ط  ومشروعات املواني البحرية.

فسةةوف يسةةوء الوفةةع أو ةةر  علةةي هةة ا املنةةوال املذشةةدد التةةدابير القسةةرية االنفراديةةة وعليةةل  ذا  سةةتمرت   

ل قتصةةةةاد الةةةةولن  ويتمتةةةةع بقةةةةدر وبيةةةةر مةةةةن املسةةةةئولية  فةةةةي هةةةة ا املرفةةةةق الةةةة   يعةةةةد مةةةةن الةةةةدعامات الكرةةةةر  

ارجتماعيةةة وارلرةةزام بقضةةايا وحاجةةات النةةاس فةةي مجةةاالت العمةةل والصةةحة والتعلةةي  والبيئةةة والخةةدمات 

 ارجتماعية ليس فق  في والية البحر ايحمر بل في العديد من املنالق اي ر .

 -/لروة الخطوط البحرية:

عدد ااملواعين 

بل البحرية ق

املواعين 

البحرية ال   

 الفاقد  ايثر
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توقفت بسبب  الحظر

 الحظر

 

 

 بوا ر9

 

 

 با رة2

تجميةةةةةةةةةةةد حسةةةةةةةةةةةابات الشةةةةةةةةةةةروة لةةةةةةةةةةةدى البنةةةةةةةةةةةوك  .1

 الغربية و يقاف كافة التعامالت .

صعوبة الحصول علي قطع الغيار وارعالنةات  .2

 الفنية لصيانة االسطول 

 

 مليونى دوالر30.26

 

 

 عتمةةدت هيئةةة سةةكك حديةةد السةودان علةةي القةةالرات ايمريكيةةة مةةن  : هيئاة ساا ك حديااد السااودان

 اصةة بعةد توقة  لةروة جنةرال  لكرريةك   General Electric (GE)و   General Motors (GM)لةرو   

 الستينات. ةالرريطانية و الشركات البلنيكية في نفاي

تشةة ل  GMمةةن  40و  GE مةةن  66قةةالرة أمريكيةةة  106 لةةررت الهيئةةة  1985 لةةي  1975ففةةي الفرةةرة مةةن 

 ح ةةة  العةةةام 5 78نسةةةبة 
ً
 كليةةةا

ً
م حيةةةث بةةةدأ 1990% مةةةن أسةةةطول الهيئةةةة ،  عتمةةةدت علففةةةا الهيئةةةة  عتمةةةادا

 العةةةام  047 424التةةةدهور فةةةي أداء القةةةالرات ح ةةة  وصةةةل الطةةةن املنقةةةول ل 
ً
وأقةةةل لةةةن  1991/ 1990لنةةةا

  علي ارلالق.

يكية قرارهةا بةإدراج هيئةة سةكك حديةد السةودان فةي  صدرت الواليات املتحدة ايمر  1997في بداية العام 

 قائمة الشركات السودانية املقالعة.

 Railway Emergency Recoveryأد  ذلةةةةك ريقةةةةاف الررنةةةةام  ارسةةةةعافي ارنعا ةةةة   للسةةةةكة حديةةةةد   

Program املمةول مةةن البنةةك الةدولي، بنةةك الذسةةلي  ايملةاني، بنةةك التنميةةة ايفريقةي، العةةون الهولنةةد  و )

 .1993لتنته  في العام  1990ومة السودان ال   بدأت مرحلتل ايولي في العام ح 

( Five- year Corporate Plan طةة  مسةية لةاملة   -و كةان مةن املقةرر البةدء فةي تنفية  املرحلةة الثانيةة 

حيث ت  بالفعل  عداد الخطة بواسطة  رةراء املسةاعدة الفنيةة  1998 لي العام  1994تغطي الفررة من 
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مليةةةون دوالر، و لكةةةن بسةةةبب املقالعةةةة ال ةةة  قادتفةةةا الواليةةةات املتحةةةدة ايمريكيةةةة فقةةةد  250ت لفةةةة بلغةةةت ب

 .توقفت الخطة الخمسية في بداياتفا

% 50% و بكفةةاءة ال تايةةد عةةن 17بنسةةبة  فقةة   18 لةةي  106متاحيةةة القةةالرات ايمريكيةةة مةةن  تتةةدهور 

 حيث ادى ذلك الى :للعامل منفا

 854سةنار   –القضةارف  –كلة ( و  ة  هيةا  227الةدما ين   –الهامةة و ة  سةنار قفل بعض الخطوط 

 كل (

 
ً
 2012 لي الصفر العام  1990راوب العام  000 893من   و ان فضت توق   دمة نقل الركاد كليا

بنسةةةةةبة  2012لةةةةةن العةةةةةام  132 056 1 لةةةةةي  1996لةةةةةن العةةةةةام  377 059 2 ن فةةةةةا  الطةةةةةن املنقةةةةةول مةةةةةن 

 %50تقارد ال 

% العةام 14 لةي أقةل مةن  1996% العةام 37ا  مسةاهمة الهيئةة فةي نقةل الصةادرات و الةواردات مةن  ن ف

2012  

دوالر أمري ي بميناء أنتةويرد ببلني ةا منة  العةام  960 932 3حنا قطع غيار للقالرات ايمريكية بمبل    

  ح   اآلن 1997

ون  لةةةةن تقةةةةدر قيمةةةةة ترحيلهةةةةا  بمةةةةا مليةةةة 18نذيجةةةةةلتوق  الوابةةةةورات االمريكيةةةةل لةةةة  تنقةةةةل السةةةةكل حديةةةةد 

 . 2015الى العام  1997مليون دوالر من  العام  267يعادل 

% اعلةةةى مةةةن اسةةةعار املصةةةنع ، و سةةةرت السةةةكل 30مليةةةون دوالر باسةةةعار 22تةةة  اسةةةتيراد قطةةةع غيةةةار بقيمةةةة 

 مليون دوالر افافية نذيجة ل لك . 6.6حديد 

 يون دوالر .مل 277.6علي  تصبح جملة خسائر الس   حديد مبلغ 

وةةةر أعةةةال  ان فضةةةت املقةةةدرة التنافسةةةية لسةةةلع الصةةةادر و ارتفعةةةت ت لفةةةة سةةةلع الةةةوارد و بالتةةةالي 
ز
نذيجةةةة ملةةةا ذ

 . يادة أعباء املعيشة

 لعدم توفر قطع الغيار لتعميرها 1998متوقفة بورلة عطررة من  العام  1806القالرة رق  

 است دامها وقطع غيار لأل رياتمتوقفة بورلة عطررة حيث ت   1800القالرة رق  

 ىمتوقفة بعطررة و ت  است دامها وقطع غيار لأل ريات 1869القالرة  

 متوقفة بورلة عطررة 1866القالرة رق  

 من املبادرات ال ى قامت بفا الهيئةلتقليل اثار التدابير املفروفة على الهيئة:
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ردير  املالكةةة لشةةروة هنشةةل( للمسةةاعدة : وقعةةت الهيئةةة مةة ورة تفةةاه  مةةع ممثةةل لةةروة بمبةةا2005العةةام 

 
ً
 في الطلب من الح ومة ايمريكية فك الحظر علي قطع الغيار املحنو ة بأملانيا و ل  تنجح أيضا

( بالسةودان بإتصةاالت مةع لةروتل ال ة  وافقةت GM Germany: قةام وويةل الشةروة ايملانيةة  2008العةام 

 فشلت % من قطع الغيار املحنو ة و لكنفا50علي  رسال 

: نظمةةةةةت  دارة الشةةةةةئون ايمريكيةةةةةة بالخارجيةةةةةة برئاسةةةةةة السةةةةةفير نصةةةةةرالدين والةةةةةي  جتماعةةةةةات 2009العةةةةةام 

فةةمت السةةكة حديةةد، سةةودانير، ونانةةة، الطيةةران املةةدني و بنةةك السةةودان ملناقشةةة العقوبةةات و لةة  تةة د  

 لشيئ 

: مبةةةادرة و ارة النقةةةل بارجتمةةةا  مةةةع و ارة الخارجيةةةة وو ارة التعةةةاون الةةةدولي بحضةةةور ممثلةةةين 2011العةةةام 

 للسكة حديد و الطيران املدني 

: مبةةةةةةةةادرة و ارة التعةةةةةةةةاون الةةةةةةةةدولي ل سةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةن حوارهةةةةةةةةا مةةةةةةةةع املعونةةةةةةةةة ايمريكيةةةةةةةةة لوفةةةةةةةةع 2011العةةةةةةةةام 

 وافقدفا لرفع الحظر علي الهيئات الخدمية سرراتيجية لتقدي  العون للسودان في الحصول علي م

 .  : تعاقد الهيئة مع محام أملاني ملتابعة أمر فك الحظر علي ايسبيرات املحنو ة بأملانيا2012العام 

 -السكة حديد:

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

القطةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 

العاملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 قبل الحظر

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

القطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 

العاملةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةد 

 الحظر

 الفاقد املالي ايثر

 

 

 قالرة106

 

 

 قالرة18

الةةةي  106متاحيةةةة القةةةالرات االمريميةةةة مةةةن  تةةةدهور 

% 50% وبكفةةةةاء التايةةةةد عةةةةن 17فقةةةة  بنسةةةةبة  18

 للعامل.

–قفةةةةةةةةل بعةةةةةةةةض الخطةةةةةةةةةوط الهامةةةةةةةةة و ةةةةةةةة  سةةةةةةةةةنار 

 –القضةةةةةةةارف –كلةةةةةةة ( و ةةةةةةة  هيةةةةةةةا 227الةةةةةةةدما ين  

 (.854سنار  

 و ن فضةةةةت مةةةةن 
ً
توقةةةة   دمةةةةة نقةةةةل الركةةةةاد كليةةةةا

الةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةفر العةةةةةةةةةام  1999راوةةةةةةةةةب عةةةةةةةةةام 893.000

 

 

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةون 277.6

 دوالر 

  سائر
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2012. 

لةةن عةةام 2.059.377ن املنقةةول مةةن  ن فةةا  الطةة

 .2012لن عام 1.056.132الي  1996

 ن فةةةةةةةا  مسةةةةةةةاهمة الهيئةةةةةةةة فةةةةةةةي نقةةةةةةةل الصةةةةةةةادرات 

الةةةةةةي أقةةةةةةل مةةةةةةن  1996% العةةةةةةام 37والةةةةةةواردات مةةةةةةن 

 .2012% العام 14

نذيجة ملةا ذوةر أعةال   ن فضةت املقةدرة التنافسةية 

لسلع الصادر و رتفعةت ت لفةة سةلع الةوارد وبالتةالي 

 املعيشة. يادة أعباء 

حنةةةةةةةةةةا قطةةةةةةةةةةع غيةةةةةةةةةةار للقةةةةةةةةةةالرات ايمريكيةةةةةةةةةةة بمبلةةةةةةةةةة  

دوالر امري ةةةةي بمينةةةةاء أنتةةةةويرد ببلني ةةةةا 3.932.960

 من  العام ح   اآلن.

 تصةةةةةل فةةةةةي 
ً
لةةةةةراء قطةةةةةع الغيةةةةةار بأسةةةةةعار عاليةةةةةة جةةةةةدا

 %  يادة علي االسعار العاملية.30بعض ايحيان لة

صةةعوبة تحويةةل قيمةةة لةةراء قطةةع الغيةةار و سةةتيراد 

حديةةةةةةد مةةةةةن  طةةةةةةوط فلنكةةةةةةة كةةةةةل معةةةةةةدات السةةةةةكة 

وعربةات ممةا ية د  لتوقةة  املةوردين عةن توريةةدها 

 وب لك أنشطة السكة حديد.

 

سةةلطة الطيةةران املةةدني كةةل مةةن :  يت ةةون قطةةا  النقةةل النةةو  فةةى السةةودان مةةن: ساالطة الطيااران املاادن 

ووةةالء / لةةركات الطيةةران الولنيةةة /الدولةةةو ةةي الكيةةان التنظيمةةى الةة   يراقةةب جميةةع انشةةطة الطيةةران فةةى 

معاهةةةد ومراوةةةا التةةةدريب  /لةةةركات املطةةةارات واملهةةةاب  /صةةةيانة الطةةةائرات لةةةركات /وقةةةر  الصةةةحن النةةةو  

 .جمهور الركاد املسافرين /لركات التامين /على الطيران

سةةةلطة الطيةةةران املةةةدني  ةةةي السةةةلطة املنظمةةةة لنميةةةع انشةةةطة الطيةةةران املةةةدني فةةةى بمةةةا ان                      

 الدولةةةةةة عرةةةةةر اصةةةةةدار القةةةةةوانين واللةةةةةوائ  واالوامةةةةةر والتعليميةةةةةات واالجةةةةةرءات وغيرهةةةةةا مةةةةةن املةةةةةواد االرلةةةةةادية. 
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% مما اثةر علةى 50. الى او ر من 2012الى  2000االعوام من  فى وصلت نسبة النقص فى التنفي  الفعال 

فةةةةع السةةةةالمة فةةةةى السةةةةودان واد  الةةةةى تعطيةةةةل تطةةةةور القطةةةةا  وتةةةةدني الحروةةةةة النويةةةةة مةةةةن ركةةةةاد وامتعةةةةة و 

وبضائع وبريد وو لك عدم د ةول مسةذثمرين جةدد فةى الصةناعة مةا دفةع الدولةة الةى ايجةاد حلةول جاريةة 

وكةةان ذلةةك التحةةول  مثةةل  صصةةة القطةةا  واعةةادة الهي لةةة ومةةا ترتةةب علففةةا مةةن فقةةدان لةةبعض الوظةةائ .

م لفةةةةا مةةةةن حيةةةةث االسةةةةتعانة بطةةةةرف ثالةةةةث مةةةةن  رةةةةراء ومسذشةةةةارين لتطةةةةوير القطةةةةا . ويةةةةنعكس اثةةةةر هةةةة   

االجةةراءات فةةى نسةةبة الةةنقص الفعةةال فةةى تةةدريب وتاهيةةل ال ةةوادر الفنيةةة واملعةةدات والتجهيةةزات ال ةة  تةةرتب  

الفيدراليةةةةةة الحةةةةةام التدريبيةةةةةة ال ةةةةةى تقةةةةةوم بتطويرهةةةةةا ادارة الطيةةةةةران  مثةةةةةل مبالةةةةةرة بةةةةةاالجراءات القسةةةةةرية، 

 االمريكية او ا  جهة تقع تحت تاثيرها وو لك املشاروة فى جميع املحافل ال ى تنظمها.

ت اوتقةةوم السةةةلطة بجانةةةب الرزاماتفةةةا التنظيميةةةة بتقةةةدي   ةةةدمات املالحةةةة النويةةةة ال ةةةى تعتمةةةد علةةةى تجهيةةةز 

ن قبةةةل منظمةةةة ومعةةةدات املالحةةةة النويةةةة املتطةةةورة و ةةةي فةةةرورية للسةةةالمة النويةةةة ومتطلبةةةات قياسةةةية مةةة

الطيران املةدني الةدولي وا ةحاد املصةلحة. ان عمليةة الحصةول علةى هة   التجهيةزات امةر م لة  وينطةو  

علةةى م ةةالر عنةةد االسةةتعانة بطةةرف ثالةةث لتوفيرهةةا فضةةال عةةن القيةةود املتصةةلة بتحويةةل هةة   املبةةال   ةةارج 

الرسةةةةةوم املفروفةةةةةة السةةةةةتعادة السةةةةةودان. ويةةةةة د  تةةةةةوفير هةةةةة   املعةةةةةدات الةةةةةى  يةةةةةادة الت لفةةةةةة وبالتةةةةةالي  يةةةةةادة 

الت لفة  اصة رسوم  دمات املالحة النوية مما اد  الى ان فا  فى الحروة العابرة لالجةواء والهابطةة 

 بمطارات السودان وه ا اد  الى حرمان املطارات من ايرادات وبيرة.  انظر النداول املرفقة(.

القسةةرية التدابير يةةة والدوليةةة توفةةي  اثةةر هةة   حاولةت سةةلطة الطيةةران املةةدني فةةى وثيةةر مةةن املحافةل االقليم

ملنظمةةةة الطيةةةران  38علةةةى تطةةةور صةةةناعة الطيةةةران فةةةى السةةةودان، ففةةةى فعاليةةةات النمعيةةةة العموميةةةة رقةةة  

املفروفةةة مةةن  التةةدابير املةةدني القةةي السةةودان بيةةان حةةول الطيةةران املةةدني فةةى السةةودان موضةةحا اثةةار هةة   

الةةةةدولي بصةةةةفة عامةةةةة والواليةةةةات املتحةةةةدة بصةةةةفة  اصةةةةة فةةةةى رفةةةةع قبةةةل الواليةةةةات املتحةةةةدة ونالةةةةدا املجتمةةةةع 

التةوثر علةى السةودان فحسةب، بةل  التةدابير الحظر املفرو  على انشطة الطيران مشيرا الى ان مثةل هة   

علةةى العةةال  باسةةةرة، ذلةةك الن الطيةةةران املةةدني الةةةدولي منظمومةةة مت املةةة وا  لةةةر  فةةى هةةة   املنظومةةة لةةةل 

ران املةةةةةدني الةةةةةدولي باسةةةةةر . وقبةةةةةل حضةةةةةور هةةةةة ا االجتمةةةةةا   البةةةةةت سةةةةةلطة انع اسةةةةةات سةةةةةالبة علةةةةةى الطيةةةةة

الطيةةةةران املةةةةةدني السةةةةةوداني االدارة الفدراليةةةةةة للطيةةةةةران فةةةةةى الواليةةةةات املتحةةةةةدة لعقةةةةةد اجتمةةةةةا  علةةةةةى هةةةةةامش 

 النمعية ولكن ل  تستجب السلطة له ا الطلب ورفضت النلوس مع وفد الوسدان فى مونرريال.
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ي ةةةاو لةةةرراكات السةةةنوية للمنظمةةةات ذات الصةةلة بةةةالطيران مثةةةل ار رةةةزم بةةدفع ار السةةةودان ملومةةا ان         

والهيئةةةةةة العربيةةةةةة واللننةةةةةة االفريقيةةةةةةة للطيةةةةةران املةةةةةدني، اال ان الصةةةةةعوبات ال ةةةةةةى يواجهةةةةةا فةةةةةى تحويةةةةةل هةةةةةة   

االلةةةرراكات وسةةةدادها حرمةةةل مةةةن املشةةةاروة فةةةى وثيةةةر مةةةن اجتماعةةةات هةةة   املنظمةةةات وحةةةد مةةةن القةةةدرة فةةةى 

قةةةةرارات هامةةةةل تفةةةة  مجتمةةةةع الصةةةةناعة، وحرمانةةةةل ايضةةةةا مةةةةن االمتيةةةةا ات ال ةةةةى تقةةةةدمها تلةةةةك  التصةةةةويت علةةةةى

 املنظمات.

علةةى  ةةنل الطةةائرات فةةى السةةودان مةةن حيةةث الطةةرا ات املسةةنلة وعمةةر  االنفرادية القسةةرية التةةدابير اثةةرت 

مةةةةةن يةةةةربص. ومعظةةةة  الطةةةةائرة ي ةةةةاد السةةةةنل ي لةةةةو مةةةةن الطةةةةائرات مةةةةن لةةةةرا  بةةةةوين  واي  حيةةةةث الطةةةةائرات. 

الطةةةةرا ات ذات الصةةةةةنع الروسةةةة   او مةةةةةن جمهوريةةةةةات االتحةةةةاد السةةةةةوفي   السةةةةةابق مثةةةةل اوورانيةةةةةا واسةةةةةتونيا 

عامةةةا االمةةةر الةةة   وفةةةدد الصةةةناعة ولةةةركات الطيةةةران فةةةى  20وا ربيجةةةان ويفةةةوق متوسةةة  اعمارهةةةا او ةةةر مةةةن 

فةةةةى القةةةة   السةةةةنوات القادمةةةةة اذا اسةةةةتمر الحظةةةةر. و لةةةةو السةةةةنل مةةةةن الطةةةةائرات الغربيةةةةة لةةةةل اثةةةةار جانبيةةةةة

 الطائرات ومهندس   الصيانة والفنيين فى املستقبل القريب. 

يجةةةةار الطةةةةائرات   اصةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق بشةةةةراء و  االنفرادية القسةةةةرية التةةةةدابير عانةةةةت الخطةةةةوط النويةةةةة مةةةةن 

واربعةة لةائرات  320و 310لةائرة ايةربص    A300وصياندفا حيث كان لدوفا عدد ثالثة لةائرات مةن لةرا  

جميةةةع هةةة   الطةةةائرات  رجةةةت عةةةن الخدمةةةة ووةةة لك  707ولةةةائرة مةةةن لةةةرا  البةةةوين   50مةةن لةةةرا  الفةةةوور 

ارتفا  ت لفة الحصول على قطع الغيار والصيانة عرر لرف ثالث ويعن  ذلك  يادة الت لفة ال ةى تةنعكس 

سةاليل النقةل النةو  للشةروة واصةبحت معظمهةةا ألة  علةى اسةعر الرزاوةر والنولةون. وترتةب علةى ذلةك ت 

 ةةر  ال ةةى جنبيةةة اي مةةن الطةةائرات املعمةةرة وال ةةى تعترةةر عمليدفةةا تشةةغيلها م لفةةة وال تنةةافس مةةع الشةةركات اي 

فةةةةر باملنافسةةةةة وقلةةةةل مةةةةن حصةةةةة السةةةةوق أسةةةةاليل جديةةةةدة وتذسةةةة  بالفعاليةةةةة فةةةةى الذشةةةةغيل ممةةةةا أتمتلةةةةك 

 ارنة مع ه   الشركات.لشروة الخطوط النوية السودانية باملق

افةة  الةةةي ذلةةك الصةةةعوبات ال ةةى تواجةةةل الشةةروة فةةةى التحةةويالت املاليةةةة                                           

حتاجةةة مةةن معةةدات وتجهيةةزات ووةة لك تسةةديد اقسةةاط التةةامين ال ةةى ت ةةون عةةن لريةةق لةةركات تلشةةراء مةةا 

الةةةةةى الحظةةةةةر املفةةةةةرو  علةةةةةى التةةةةةدريب الخةةةةةار ي هةةةةة ا باالفةةةةةافة   اعةةةةةادة التةةةةةامين الكرةةةةةر   ةةةةةارج السةةةةةودان.

للطيةةارين ومهندسةة   الصةةيانة واملةةرحلين النةةويين، ممةةا افةةطر الشةةروة الةةي البحةةث عةةن لةةرف ثالةةث، االمةةر 

الةةةة   اد  الةةةةى  يةةةةادة ت لفةةةةة التةةةةدريب وبالتةةةةالي  يةةةةادة ت ةةةةالي  الذشةةةةغيل. واد  ذلةةةةك الةةةةى توقةةةة  عمليةةةةات 

  رين.الصيانة ال ى تقوم بفا الشروة للناقلين اال 
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جةةةراءات فةةةى القيةةةام وفيمةةةا يتعلةةةق بةةةالحنا اآللةةةي واملبيعةةةات علةةةى االنررنةةةت هنةةةاك صةةةعوبة مةةةن جةةةراء هةةة   اي 

سةةةةةت دام بطاقةةةةةات فيةةةةةزا وماسةةةةةرر كةةةةةارت  بتلةةةةةك االنشةةةةةطة نسةةةةةبة الن لبيعةةةةةة هةةةةة   املبيعةةةةةات تعتمةةةةةد علةةةةةى 

 االمريكية فضال عن تقنية ه   االنظمة ال ى تنتجها لركات امريكية.

لةةةى لةةةريك اجنبةةة . وح ةةة  الشةةةريك  الح ومةةةة الةةةى  صخصةةةة الشةةةروة وبيةةةع بعةةةض اسةةةهمها  اجرةةةر كةةةل ذلةةةك 

ود لةةت الشةةروة فةةى ديةةون ممةةا  االنفرادية القسةةرية التةةدابير جنبةةى نفسةةل لةة  يسةةتطيع وسةةر حةةاجا هةة   اي 

 التةةةدابير الخسةةةائر الناجمةةةة عةةةن يمكةةةن تقةةةدير هةةة      افةةةطر الح ومةةةة لشةةةراء اسةةةه  الشةةةريك مةةةرة ا ةةةر .

 قد تبل  ماليين الدوالرات. على انفا و  فرادية االنالقسرية

لةةةةةغال النويةةةةةة ( ويبلةةةةة  لةةةةةركات اي 12ن حةةةةةوالي  يبلةةةةة  عةةةةةدد لةةةةةركات النقةةةةةل النةةةةةو  التجةةةةةار  الولنيةةةةةة اآل 

فى مجال الحصةول علةى  االنفرادية القسرية التدابير ( ي اال ر  عانت من ه   5والنقل الخاص حوالي  

الحصةةول علةةي قطةةع الغيةةار ووةة لك تةةدريب االلقةة  النويةةة والحصةةول الطةةائرات او ايجارهةةا او صةةياندفا او 

االجهةةةةةاة املالحيةةةةةة للطةةةةةائرة ومعةةةةةدات املناولةةةةةة والصةةةةةيانة. ح ةةةةةى الشةةةةةركات الولنيةةةةةة ال ةةةةةى اسةةةةةتطاعت تةةةةةاجير 

لةةةةائرات غربيةةةةة مةةةةن دول افريقيةةةةة واجهةةةةت فةةةةغولات فةةةةى صةةةةيانة هةةةة   الطةةةةائرات وتقةةةةوم لةةةةركات تصةةةةنيع 

وااليةةربص بم البةةةة م سسةةةات الصةةيانة وتطلةةةب مةةنف  عةةةدم تقةةةدي  ا   الطةةائرات االجنبيةةةة مثةةل البةةةوين 

 دع  فن  ال  لائرة يقوم بذشغيلها مشغل سوداني.

 9( يعمةةةةةل منفةةةةةا فقةةةةة  حةةةةةوالي 44كةةةةةان عةةةةةدد الشةةةةةركات الولنيةةةةةة حةةةةةوالي   2013الةةةةةى  1989فةةةةةى الفرةةةةةرة مةةةةةن 

ب بمةةن سةةوق العمةةل بسةة( 26( و ةةي فةةى لريقهةةا للخةةروج .معظمهةةا  ةةرج   حةةوالي  6واملتوقةة  منفةةا حةةوالي  

الخسةةةةةائر املاليةةةةةة املررتبةةةةةة علةةةةةى الذشةةةةةغيل مثةةةةةل الحصةةةةةول علةةةةةى الطةةةةةائرات او ايجارهةةةةةا او صةةةةةياندفا ووةةةةة لك 

 التحويالت من العمالت الصعبة عرر لرف ثالث وما امل الر ال ى تطو  علهيا تلك العملية

الةةةةةةةي  ةةةةةةةروج بعةةةةةةةض الشةةةةةةةركات ايجنبيةةةةةةةة علةةةةةةةى سةةةةةةةبيل املثةةةةةةةال  االنفرادية القسةةةةةةةرية التةةةةةةةدابير ادت             

الخطةةةةةوط امللكيةةةةةة الهولنديةةةةةة والخطةةةةةوط النويةةةةةة االملانيةةةةةة والخطةةةةةوط النويةةةةةة الرريطانيةةةةةة وذلةةةةةك بسةةةةةبب 

ووة لك احنةام املسةذثمرين النةدد فةى مجةال    الصعوبات ال   تواجهها فى عملية تحويل صةافى املبيعةات.

رتيجين او توريةةد معةةددات او تجهيةةزات ذات صةةلة بةةالطيران بسةةبب النقةةل النةةو  او الةةد ول وشةةركاء اسةةر

الحظر املفةرو  علةى تشةغيل الطةائرات الغربيةة فةى السةودان ووة لك صةياندفا باالفةافة الةي الحظةر الة   

حرمةةان السةةودان  يفةةر  علةةى ا  لةةروة ت ةةرق هةة   االجةةراءات االحاديةةة القسةةرية مهمةةا كانةةت جنسةةيدفا.

 نبية.من تدفق رؤس ايموال ايج
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لةةركات معظمهةةا فةةى مطةةار الخرلةةوم وتعتمةةد فةةى  8رفةةية حةةوالي يبلةة  عةةدد لةةركات املناولةةة اي                

تقةةةدي  هةةة   الخةةةدمات علةةةى معةةةدات وتجهيةةةزات تصةةةنع مةةةن قبةةةل الةةةدول الغربيةةةة ال ةةةى لهةةةا عالقةةةات جيةةةدة 

 االنفرادية القسةةرية بير التةةدابالواليةةات املتحةةدة و ةةي ال تةةوفر هةة   التجهيةةزات ال  لةةروة سةةودانية بةةدعو  

مةةر الةة   و الحصةةول علففةةا عرةةر لةةرف ثالةةث اي أوتعتمةةد هةة   الشةةركات علةةى املعةةدات والتجهيةةزات القديمةةة 

يةةوؤد  الةةى رفةةع ت لفةةة تشةةغيلها وصةةياندفا ممةةا يةة ثر فةةى اسةةعار الخةةدمات املقدمةةة مةةن تلةةك الشةةركات ويةةوثر 

 . 4وتبقي  4ج من ه   الشركات ه ا فى تطوير  دمات املناولة االرفية بصفة عامة.  و ر 

عةةةب لةةةركات صةةةيانة الطةةةةائرات دورا وبيةةةرا فةةةى صةةةةناعة النقةةةل النةةةو  ملةةةا تقدمةةةةة مةةةن  ةةةدمات الصةةةةيانة لت

الفوريةةةة والدوريةةةة لشةةةركات الطيةةةران العامليةةةة واملحليةةةة. واالجةةةراءات القسةةةرية تطةةةال ايضةةةا هةةة   الشةةةركات 

ئرات االمريكيةةةة واالوربيةةةة. ويشةةةمل الحظةةةر  اصةةةة فيمةةةا يتعلةةةق بالحصةةةول علةةةى قطةةةع الغيةةةار وصةةةيانة الطةةةا

ايضةةا تةةدريب وتاهيةةةل املهندسةةن والفنيةةةين الةة ين يعملةةةون فةةى صةةيانة تلةةةك الطةةائرات. ممةةةا اد  الةةى تقلةةةص 

فقةةةة  واقتصةةةةةر مجةةةةةال نشةةةةالها ليشةةةةةمل لةةةةائرات مةةةةةن انةةةةوا  ا ةةةةةر  ب ةةةةةالف  2الةةةةةي  5عةةةةدد الشةةةةةركات مةةةةن 

تعتمةةةد املطةةةارات علةةةي تجهيةةةزات ومةةةا    لشةةةركات.البةةةوين  وااليةةةربص االمةةةر الةةة ى اثةةةر اقتصةةةاديا علةةةى هةةة   ا

شةةةةةخاص متعةةةةةة وايلفةةةةةاء ومعةةةةةدات وتجهيةةةةةزات الصةةةةةاالت ووةةةةة لك معةةةةةدات تفتةةةةةيش اي املالحةةةةةة وعربةةةةةات ار 

منيةةةة واالسةةةوار وويةةةرات جهةةةاة سةةةينية وكالةةةفات املتفجةةةرات واملعةةةادن والبوابةةةات اي أوالبضةةةائع والرريةةةد مةةةن 

منيةةةةةة وغيرهةةةةةا مةةةةةن هةةةةةاة التبةةةةةادل االلكررونةةةةةي للمعلومةةةةةات اي املراقبةةةةةة ووةةةةة لك انظمةةةةةة مراقبةةةةةة املغةةةةةادرة واج

التجهيةةةزات ال ةةةى تصةةةنع مةةةن قبةةةل لةةةركات امريكيةةةة او غربيةةةة. وتتميةةةز هةةة   التجهيةةةزات الحديثةةةة بالدقةةةة فةةةى 

 االنفرادية القسةةةةرية التةةةةدابير اوذشةةةةاف جميةةةةع اعمةةةةال التةةةةد ل غيةةةةر املشةةةةرو  فةةةةى انشةةةةطة الطيةةةةران املةةةةدني. 

سةةتيرادها وصةةياندفا والتةةدريب علففةةةا.  جهةةاة الهامةةةة ووةة لك تمويلهةةا و ات واي هةة   املعةةداثةةرت علةةى متاحيةةة 

عةةاق تقةةةدم وتطةةةور صةةةناعة أاالمةةةر الةةة ى  ،والحصةةول علففةةةا عرةةةر لةةرف ثالةةةث م لةةة  وينطةةةو  علةةى م ةةةالر

جةةةةراءات  ةةةة  بضةةةةائع مةةةةن السةةةةودان بسةةةةبب تةةةةدني ار أحنةةةةام لةةةةركات الطيةةةةران مةةةةن أاملطةةةةارات واد  ذلةةةةك 

 أ ى تتطلب منية على البضائع الاي 
َ
لسياسةة تلةك الشةركات. وة لك  جهةاة تفتةيش بمواصةفات معينةة وفقةا

يةرادات لدرجةة  روج او توقة  لةركات النقةل النةو  حةرم هة   املطةارات مةن الحروةة وبالتةالي تقلةص ار 

ثةةةر ذلةةةك علةةةى جميةةةع الشةةةركات  ال ةةةى تعتمةةةد علةةةى أان بعةةةض هةةة   املطةةةارات ال يسةةةتقبل ا  حروةةةة جويةةةة. و 

رفةةةةية و ةةةةدمات مالحةةةةة ولةةةةركات الوقةةةةود وقةةةةر  الصةةةةحن النةةةةو  أمةةةةن لةةةةركان مناولةةةةة شةةةغيل الطةةةةائرات ت

 
َ
 احة والتجارة.  يعن تاثير على الس ولركات النقل الرر  من ليموين وتاو    فضال
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تعتمد املعاهد واملراوا التدريب فى عملها على التجهيزات واملعدات املستوردة من دول غربيةة علةى سةبيل 

املثةةال اجهةةةاة محةةةاكي الطيةةران وال ةةةى تةةةد ل ايضةةا فةةةى تةةةدريب االلقةة  النويةةةة علةةةى قيةةادة لةةةرا ات لةةةائرات 

كات او م سسةةات مثةةل البةةوين  وااليةةربص وقةةد فرفةةت هةة   الشةةركات فيةةود فةةى اتاحةةة هةة   التقنيةةة لشةةر 

ستعانة بمةدربين مةن وو لك الحام التدريبية واملراجع والكتب وار  االنفرادية القسرية التدابير تقع تحت 

لى تدهور ه ا القطا  الهام ال ى يةوفر للصةناعة القةو    ىدأو تدريب املدربين السودانيين مما أالخارج 

 ةةر  ممةةا ألةةى دول  لقةة  النويةةة الطلبةةة او اي يةةرادات بسةةبب سةةفر يضةةا مةةن ار أالعاملةةة واملدربةةة. وحرمةةل 

يرفةةةع الت لفةةةة الخاصةةةة بالتةةةدريب والةةةتعل . حيةةةث يبلةةةة  رسةةة  الحصةةةول علةةةى التةةةدريب فةةةى مجةةةال الطيةةةةران 

يةةرادات ووةة لك  يةةادة لةة  دوالر للفةةرد الواحةةد. ووةة لك حرمةةان هةة   امل سسةةات مةةن هةة   ار أ 100حةةوالي 

 كات الطيران واملطارات.الطلب على العملة الصعبة من قبل الطالد ولر 

. 

املفروفةةةةة مةةةةن قبةةةةل الواليةةةةات املتحةةةةدة اندفاكةةةةا صةةةةريحا لتلةةةةك املبةةةةاد  االنفراديةةةةة  التةةةةدابير القسةةةةرية تعترةةةةر 

الواردة فى ديباجة اتفاقية لي اغو، وما تمثل ايضا  رقا بينا لالهداف السامية ال ى مةن اجلهةا انشةأت 

مةةن اتفاقيةةة لةةي اغو  79و 77نصةةال واضةةحا الح ةةام املةةواد منظمةةة الطيةةران املةةدني الةةدولي ووةة لك تعترةةرا ت

1944 . 

لةةةةراف هةةةداف املنظمةةةة وت ةةةةون لهةةةا آثةةةار قةةةةد تطةةةال اي أتكةةةرس للحةةةد مةةةةن االنفراديةةةةة  التةةةدابير القسةةةرية  ن 

 اي ر  ال ى تتعامل مع السودان فى مجال النقل النو .

 مرفق النداول 

 

 على قطا  صناعة الطيران االنفرادية القسرية التدابير ( اثر 1جدول رق  

ماقبةةةةةةةةةل  اس  امل سسة الرق 

 الحظر

مابعةةةةةةةةةةةةد 

 الحظر 

 الت لفةةةةةةةةةةة املاليةةةةةةةةةةة

 السنوية جنية

 ايضاحات 

لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركات  1

الطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةران 

 التجار  

44 9 8.400.000.000   

  15.000.000 2 5لةةركات صةةيانة  2
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 الطائرات

لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركات  3

املناولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االرفية

8 4 20.000.000  

  112.000.000 8 14 املطارات  4

م سسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  5

التةةةةةةةةدريب علةةةةةةةةى 

 الطيران

3 1 10.000.000  

اجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي  

فةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  الت لفةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 السنة

  8,557,000,000   

 

 على الشركات االجنبية العاملة في السودان االنفرادية القسرية التدابير ( اثر 2  جدول رق 

ماقبةةةةةةةةةةةل  اس  امل سسة الرق 

 الحظر

مابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 الحظر 

الت لفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 املاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنوية 

 بالننيل 

 ايضاحات

لةةةةةةةةةركات الطيةةةةةةةةةران  1

 االوربية

3 - 4.000.000  

  4.000.000   اجمالي الت لفة 

 

 (  نل الطائرات في السودان3جدول رق   

ماقبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   نل الطائرات الرق 

 الحظر

مابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 الحظر 

الت لفةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 املالية

 النقصان

 %50  100 202الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائرات  
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املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلة 

 بالسودان

 

قبل اى   – 1988لروة الخطوط النوية السودانية قبل العام امتلكت :الجوية السودانيةالخطوط 

لنقل الركاد وواحدة لنقل منفا اربعة 707لائرات من لرا  بوين   5 فر  التدابير القسرية االنفرادية 

ث  اسذبدالها  27واربعة لائرات من لرا  فوور   737البضائع بارفافة الي لائرتين من لرا  بوين  

توقفت كل لائرات البوين  لعدم توفر  فر  ه   التدابير بعد  . 1989من  العام  50بطائرات فوور  

صرفت مقابل تدريب ال وادر الفنية من ليارين  قطع الغيار املطلوبة بالرغ  من الت الي  الباهظة ال ى

بعد ومهندسين على ه ا الطرا  ، وقد ادى ذلك لهنرة العديد من الكفاءات املدربة الى الشركات ار رى . 

ومحاولة الشروة ل ستمرار فى  فر  التدابير القسرية االنفرادية لتوق  كل الطائرات البوين  نذيجة 

سودانى ودول النوار.  تجهت الشروة للحصول على لائرات على لرا  اريربص ال للمجتمع تقوي   دماتفا

ابتداء من النص  ارول من الذسعينيات واستقدمت منفا اربعة لائرات عن لريق الشراء اريجارى ، 

ولكنفا توقفت و لك نسبة رن بعض م وناتفا امريكية املنشأ عليل فإن  جمالي الطائرات ال ى توقفت 

 الخدمة تبل  احدى عشر لائرة تشمل البوين  واريربص والطائرات الخفيفة. و رجت من

روة العامليةةةةة شةةةة طةةةةوط ال تقلصةةةةتسةةةةطول النةةةةو  واعتبةةةةارات السةةةةالمة النويةةةةة ر نذيجةةةةة ملشةةةةكالت ا         

 علةةةةةى حروةةةةةة املسةةةةةافرين 75 طةةةةةوط فقةةةةة  بنسةةةةةبة  9الةةةةةى   ةةةةة  جةةةةةوى  36وارقليميةةةةةة مةةةةةن 
ً
% ممةةةةةا أثةةةةةر سةةةةةلبا

من والي السودان، وقد حاولت الشروة اريفاء بالرزاماتفا تجةا  املجتمةع بإسةذئجار لةائرات  والبضائع والرريد

للذشغيل مما ادى الي رفع ت الي  الذشغيل وتكبةدت الشةرائ  امل تلفةة مةن املجتمةع ت ةالي  باهظةة للسةفر 

لشةةروة كانةةةت علةةى الشةةركات اال ةةر  وقةةةد انعكةةس ذلةةك سةةلبا علةةةى املوقةة  املةةالي للشةةروة فابةةةالرغ  مةةن ان ا

اال ان الخسةةائر املتالحقةةة انعكسةةت فةةى كةةل حسةةابات  1998الةةي  1995تحقةةق هةةامش رب ةةى  ةةالل الفرةةرة مةةن 

حسةةب املسةةذندات وقةةد انعكةةس ذلةةك علةةى العةةاملين وأثةةره  فافةةطرت  2015وفةةى العةةام 1999الشةةروة منةة  

ن علمةةةا بةةةان الشةةةروة الشةةةروة الةةةي تقلةةةيص العمالةةةة أو ةةةر مةةةن مةةةر  لتفةةةادى توقةةة  الخةةةدمات وتشةةةريد العةةةاملي

 مةةةةن التقلةةةةيص الةةةةى  6الةةةة  الةةةةى  3كانةةةةت تعمةةةةل علةةةةى مضةةةةاعفة االسةةةةت دام مةةةةن 
ً
 1500الةةةة  مسةةةةت دم بةةةةدال

 % . 50 طوط بنسبة  8   الى  16مست دم فق  فى الوقت الراهن وما تلقيت الخطوط الدا لية من 
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ً
ملياااااون  220مةةةةن امتالاوهةةةةا  حةةةةوالي بلغةةةةت الخسةةةةائر الناتجةةةةة مةةةةن اسةةةةذئجار الطةةةةائرات بةةةةدال

امةةةةا  مليااااون دوالر 100ومةةةةا بلغةةةةت الخسةةةةائر الناتجةةةةة مةةةةن فةةةةرق االسةةةةعار فةةةةى الحصةةةةول علةةةةى قطةةةةع الغيةةةةار  دوالر

مليةةةون دوالر  ةةةالل فرةةةرة الحظةةةر بإجمةةةالى يصةةةل الةةةى  230فقةةةد تجةةةاو   ، سةةةائر الناتجةةةة مةةةن توقةةة  الذشةةةغيل 

الخسةةائر الناتجةةة مةةن الفةةرص املفقةةودة وفةةق التطةةور املفرةةر   يباالفةةافة الةةة ائر فعليةةسةة  مليااون دوالر 550

 فتقدر بحوالي مليار وثمانمئة مليون دوالر . 

لالةت عمليةات التحويةل  التةدابير القسةرية االنفراديةة بارفافة الي الفاقد املالي مةن  سةائر الذشةغيل فةإن    

لحصةةةةول علةةةةى التمويةةةةل املطلةةةةود املةةةةالي مةةةةن حنةةةةا ومصةةةةادرة ررصةةةةدة الشةةةةروة ممةةةةا منةةةةع الشةةةةروة مةةةةن فةةةةرص ا

 
ً
التةةةةةدابير لتطةةةةةوير  ةةةةةدماتفا حيةةةةةث احنةةةةة  العديةةةةةد مةةةةةن البنةةةةةوك والشةةةةةركات مةةةةةن التعامةةةةةل مةةةةةع الشةةةةةروة تفاديةةةةةا

 ال ى يمكن ان تطالها جراء ذلك . القسرية االنفرادية 

 وعلةةةى راسةةةها املردةةة   التةةةدابير هةةة    جةةةراءعيفة فةةةى املجتمةةةع السةةةودانى ضةةةوثيةةةر مةةةن الشةةةرائ  العانةةةت       

والطالد وصغار املنتجين من املاارعين والرعاة واملجموعات الثقافية والريافية سةواء فةى السةفر الةدا لى 

و السةةةةةةةفر الخةةةةةةةار ى لنقةةةةةةةل منتجةةةةةةةات صةةةةةةةغار املنتجةةةةةةةين الةةةةةةةى االسةةةةةةةواق أارجتمةةةةةةةاعى ورتةةةةةةةق النسةةةةةةةي  للتواصةةةةةةةل 

الفئةةةات وال ةةةةى كانةةةت مةةةةن نةةةت تقةةةدمها الشةةةةروة ل افةةةة ال ةةةةى كاالتفضةةةيلية االقليميةةةة، وبةةةالرغ  مةةةةن االسةةةعار 

اسةةةعار الشةةةركات قليلةةةة الت لفةةةة اال ان تقلةةةص االسةةةطول منةةةع وثيةةةر مةةةن املةةةوالنين مةةةن الحصةةةول علةةةى هةةة   

 امليزة التفضيلية .

بمةةةا أن الشةةةروة تقةةةدم  ةةةدماتفا للمجتمةةةع بصةةةورة اساسةةةية فةةةان االثةةةر الفةةةادح لهةةة   العقوبةةةات اليمكةةةن         

   .االورر هو املجتمعأن املتضرر و تقدير  باالرقام 

عدد الطائرات 

العاملة قبل 

 الحظر

عدد الطائرات ال   

 توقفت بسبب الحظر

 الفاقد املالي ايثر

 

 

 لائرات 5

 

 

 لائرات 5

نذيجةةةةة ملشةةةةكالت ارسةةةةطول النةةةةو  و عتبةةةةارات 

السةةةةةةةةالمة النويةةةةةةةةة تقلصةةةةةةةةت  طةةةةةةةةوط الشةةةةةةةةروة 

 9 ةةةةة  جةةةةةو  الةةةةةي 36العامليةةةةةة وارقليميةةةةةة مةةةةةن 

 علةةي %75 طةوط فقة  بنسةبة 
ً
( ممةةا أثةر سةلبا

 

 

 دوالر500.000.000
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حروةةةةةة املسةةةةةافرين والبضةةةةةةائع والرريةةةةةد مةةةةةن والةةةةةةي 

السةةةةةةةةةةةةودان، وقةةةةةةةةةةةةد حاولةةةةةةةةةةةةت الشةةةةةةةةةةةةروة اريفةةةةةةةةةةةةةاء 

بإلرزاماتفةةةةةةةةا تجةةةةةةةةا  املجتمةةةةةةةةع بإسةةةةةةةةذئجار لةةةةةةةةائرات 

للذشةةةةغيل ممةةةةا أدى الةةةةي رفةةةةع ت ةةةةالي  الذشةةةةغيل 

وتكبةةةةةةةةةةةةدت الشةةةةةةةةةةةةرائ  امل تلفةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن املجتمةةةةةةةةةةةةع 

ت ةةةةالي  باهظةةةةة للسةةةةفر علةةةةي الشةةةةركات اي ةةةةرى 

 علةةةةةةي املوقةةةةةة  املةةةةةةالي  وقةةةةةةد  نعكةةةةةةس
ً
ذلةةةةةةك سةةةةةةلبا

للشةةةةروة بةةةةالرغ  مةةةةن ان الشةةةةروة كانةةةةت تحقةةةةق 

 ال ان  1998الةةةةةةةةةي  1995هةةةةةةةةةامش رب ةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةالل 

الخسةةةةةةةائر املالحقةةةةةةةة  نعكةةةةةةةس فةةةةةةةي كةةةةةةةل حسةةةةةةةابات 

حسةةةةةةب  2015وفةةةةةةي العةةةةةةام 1999الشةةةةةةروة منةةةةةة  

املسةةذندات وقةةد  نعكةةس علةةي العةةاملين وأثةةره  

فإفةةةةةطرت الشةةةةةروة الةةةةةي تقلةةةةةيص العمالةةةةةة أو ةةةةةر 

لتفةةةةةةةاد  توقةةةةةةة  الخةةةةةةةدمات وتشةةةةةةةريد مةةةةةةةن مةةةةةةةرة 

 بةةةةان الشةةةةروة كانةةةةت تعمةةةةل علةةةةي 
ً
العةةةةاملين علمةةةةا

الةةةةةة  6الةةةةةة  الةةةةةةي  3مضةةةةةةاعفة ارسةةةةةةت دام مةةةةةةن

 مةةةةةةةةةةةةن التقلةةةةةةةةةةةةيص الةةةةةةةةةةةةي 
ً
 1500مسةةةةةةةةةةةةت دم بةةةةةةةةةةةةدال

مسةةت دم فقةة  فةةي الوقةةت الةةراهن ومةةا تلقيةةت 

 طةوط  8   الةي  16الخطوط الدا لية من 

 % 50بالنسبة 

 

تقدي   دمات للموالنيين   ى النهة املعنى بفا هيئة الصرف الص ي والية الخرلوم البنى التحتية :

وتمديد  دمات الصرف الص ي للمنا ل ومعالنة االثار الناتجل عنفا وتقدي  افضل بيئة  حية للعاملين 

د في ه ا القطا  ومعالنة ميا  الصرف الص ي واالستفادة منفا في عمليات الرى وت صيب الرربة وتولي
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وال ى ظهر فى تعطيل  ، وقد اثرت التدابير القسرية االنفرادية على ه ا املرفق الحيوى الطاقة البديلة

 املشروعات التالية  :

املشروعات املوجودة 

 االن 

اسباد تعطل  اسباد التعطل  املشروعات املكملة 

 املشروعات 

محطة ودفيعة 

ملعالنة ميا  الصرف 

 الص ي 

مشرو  الحاام 

 الصنر  

مشرو  است دام 

االسمد  الناتجل عن 

معالنة ميا  الصرف 

 الص ي 

العمل في ه   املحطة 

متوق  االن نسبة 

لعدم وجود محطات 

 توليد للطاقة 

املواد املعقمة والل لور 

 ملعالنة امليا 

عدم وجود التمويل 

ال افى وعنا البنوك 

املحلية من توفير 

 التمويل 

   الحاام الصنر   نة سوبا محطة معال

 

 . % فق  من تغطية والية الخرلوم 20م تمثل نسبة 1956ه   املشروعات املنف ة من  العام 

  -املشروعات املقررحة وال ى تعار تنفي ها :

عدد  االهداف الت لفة املشرو 

 املستفيدين

 االثار السالبة

مشرو  محطات 

معالنة الصرف 

الص ي بمدينة 

 امدرمان 

 مليون دوالر  300.000

 م ونات املشرو  

 محطة معالنة 

 لب ات دا لية 

تقدي   دمات 

 حية افضل 

 للموالن 

مليون  2

 نسمل 

حصل انحالل في 

الرربة الحنرية في 

مدينة امدرمان 

نسبة الستدام 

املوالنيين التصري  
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السط ى للميا   معامل تكرير ومعالنة 

 الصرف الص ي 

انذشرة  العدد  من     

املرا  الفتاول 

االسهاالت 

والبلهارسيا في 

املنالق ال ى التوجد 

فففا  دمات الصرف 

الص ي بالصورة 

 املطلوبة 

مشرو  الصرف 

الص ي مدينة 

 الخرلوم 

 مليون دوالر  75.000

 م ونات املشرو  

 محطة معالنة 

 لب ات دا لية 

  طوط ناقلة 

 معامل تكرير ومعالنة

 1.5000 

 نسمة 

 

مشرو  الصرف 

الص ي مدينة 

 امبد  

 3.000  مليون دوالر  600.000

 نسمل 

 

مشرو  الصرف 

الص ى مدينة 

 1.500.000  مليون دوالر 300.000

 نسمل 
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 م ونات املشرو   لرق النيل 

 محطة معالنة 

 لب ات دا لية 

  طوط ناقلة 

 معامل تكرير ومعالنة

مشرو  الصرف 

الص ي مدينة 

 جبل اوليا 

 مليون دوالر  150.000

 م ونات املشرو  

 محطة معالنة 

 لب ات دا لية 

  طوط ناقلة 

 معامل تكرير ومعالنة

 2.000 

 نسمة

 

مشرو  الصرف 

الص ى مدينة 

 وررى 

 مليون دوالر  450

 م ونات املشرو  

 محطة معالنة 

 لب ات دا لية 

  طوط ناقلة 

 تكرير ومعالنةمعامل 

 1.800.000 

 نسمل 

 

مدينة صناعية  965 785  مليون دوالر  500.000مشرو  الصرف 
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الص ي مدينة 

 بحرى 

 م ونات املشرو  

 محطة معالنة 

 لب ات دا لية 

  طوط ناقلة 

 معامل تكرير ومعالنة

تفتقر الي  دمات  نسمل 

 الصرف الص ي 

 

تفدف الى تنفي  وادارة مشروعات الطرق والنسور ومصارف : هيئة الطرق والنسور ومصار ف امليا 

هنالك العديد من املشاريع املدرجة ذات االهداف االنسانية البحتة ترتب علي عدم تنفي ها اثار ، االمطار 

الي ارتفا  معدالت الوفيات نسبة لصعوبة الوصول الي منالق االنتاج في بعض النار و  ، ادت سلبية

في غرد ولرق النيل الست دام املراوب الخشبية وهنالك حاالت مرفية عديدة تعار املنالق الاراعية 

 اسعافها لصعوبة الوصول الي املروا لتقدي  الخدمات الطبية 

  -ه   املشاريع  الخطة العشرية  وال ى تعار تنفي ها لعدم وجود تمويل  ى :

  الت لفة املشرو 

عدد 

 املستفيدين

 االثار السالبة

مشاريع الطرق 

الرابطل بين املدن 

السبعة الرئيسية 

لتحقيق الوصول 

 االمن والرفاهية 

 مليار دوالر 

 تعويضات لفت  املسارات 

الت طي  املصاحب 

 للخدمات 

مليون  8

 نسمل 
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 التعبيد والردميات 

مشاريع صيانة 

وتاهيل الطرق 

 دا ل املدينة 

اصبحت الخرلوم العاصمة ومراوا  -  دوالر  1.800.00

املدن الثالثة مروا لتوالد الباعو  في 

وماس  الخري  نذيجة لعدم وجود 

 التصري  النيد المطار الخري  

االسدفالك العالي لقطع غيار السيارات  -

نسبة لتعرفها للتل  السريع لوجود 

الحفر واملطبات في الطرق الدالخية 

 املدفالكة 

سباد حوادو ارتفا  معدل اوفيات ب -

حالة في  800الطريق ال ى وصلت الي 

 العام 

مشاريع صيانة 

مصارف ميا  

االمطار من االحياء 

 السكنية وامليادين 

مليون دوالر  الل  700.000

  مسة سنوات 

انذشار االمرا  الناتجية عن سو  - 

تصري  ميا  االمطار من االحياء 

 السكنية 

 يادة حاالت الفقر بسباد انفيارات  -

نا ل نذيجة لعدم وجود التصري  امل

النيد في العديد من املدن في انحاء 

 والية الخرلوم 

مشاريع الكبارى 

 النيلية 

ورريى توتى  -1

 مليار دوالر  6.000.000

 

عدم تقدي   دمات النقل للبضائع  - 

 والركاد بالصورة املطلوبل 
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 بحرى 

ورر  توتى ام  -2

 درمان 

ورر  النيل  -3

 االبيض الدباسين 

 –ورر  ام دوم  -4

 سوبا 

ورر  النيل  -5

 االبيض ام حرا  

ورر  الشيخ  -6

 النيلي  –الطيب 

 ورر  العسيالت -7

مشاريع وبارى 

 دمات النقل 

 واملواصالت 

ورر   -1

الررام 

امدرمان 

 الخرلوم

ورر   -2

السكة 

  -  دوالر  2.000.000.000
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حديد 

الخرلوم 

مدينة 

بحر  

 الصناعية 

 

  -هيئة ميا  املدن والية الخرلوم :

عدد  الت لفة املشرو 

 املستفيدين

 االثار السلبية  االثار االيجابية  

مشاريع تنقية ميا  

 الشرد 

توفير مد الت 

صناعة مواد 

التنقية مليا  

 الشرد 

مليون  8 دوالر  7.000.000.000

 نسمل 

تردى االحوال  توفير ميا  لرد نقية 

الصحية ورفع 

ت الي  فاتورة العالج 

 للموالنيين 

انشاء محطات 

 نيلية

 

مليون  6 دوالر  800.00

 نسمل 

توفير ميا  صالحة 

للشرد والحفاع علي 

امل اون االسرراتيجيى 

وتمتع الخرلوم 

بحصدفا من ميا  

 النيل 

 

    دوالر مليون  300.000تمديد لب ات 
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امليا  في انحاء 

 والية الخرلوم 

 

 

  -مشروعات النقل واملواصالت :

عدد  الت لفة املشرو 

 املستفيدين

 االثار السلبية  االثار االيجابية  

مشروعات النقل 

 العام واملواصالت 

تحديث  -

مواعين 

النقل 

 العام 

مليون  8 مليون دوالر  500

 نسمل 

النقل االمن ال ى 

تتوفر فيل وسائل 

 السالمل 

 

مشرو  تمديد 

 طوط النقل 

الحديدى لقطرات 

 الضواحي 

مليون  8 مليار دوالر 

 نسمل 

تسهيل الوصول 

االمن الي مراوا 

الخدمات باملدن 

الكبيرة والتقليل من 

 الحوادو والوفيات 

 يادة الحوادو 

وارتفا  معدل 

الوفيات و يادة 

املصرووفات 

امللطلوبل الستيراد 

 قطع الغيار 

استيراد روس 

طارات واملكينات الق

املست دمة 

مليون  8 مليون دوالر  300

 نسمل 

توفير االسبير وقطع 

 الغيار اال م توفرها 
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 والصيانة 

تحسين انو  

الخدمات وااللارت 

املست دمة في 

 عربات النقل العام 

توفير االمن  نسمل  8 مليون دوالر  100.000

ملست دمى املروبات 

العامة وتقليل 

النفقات علي 

 االسبيرات 

 

 

 على جميع  املفروفة  االنفراديل القسرية التدابير اللك أن :   مارعال 
ً
على السودان قد أثرت سلبا

 النوانب ارقتصادية والسياسية وارجتماعية وارنسانية في السودان.

وارعالم في السودان بوسائلل امل تلفة عن اذاعات وتلفايونات و حافة ووكاالت انباء يعمل على توعية 

 في تعايا حقوق ارنسان بتوعية قطاعات 
ً
 هاما

ً
وتثقي  وتنمية املجتمع بصفة عامة، وهو يلعب دورا

لعمل على الوقاية املجتمع بحقوق ارنسان، وما يعمل على وش  ومتابعة اندفاكات حقوق ارنسان وا

 من حقوق ارنسان الخاصة بحرية الرأ  والتعبير. 19وما يعن  بتعايا املادة منفا. 

أن و ارة ارعالم تض  عدد من الهيئات ارعالمية و ي الهيئة القومية ل ذاعة والتلفايون والهيئة          

 اديمية السودان لعلوم ارتصال.السودانية للبث ارذاعي والتلفايوني ووكالة السودان لألنباء وأك

 في أداء ه   الهيئات  اصة في مجال ايجهاة واملعدات الحديثة ال   تشمل التدابير وقد أثرت ه   
ً
سلبا

االستوديوهات وال اميرات وأجهاة البث ارذاعي والتلفايوني وغيرها من ايجهاة الرقمية وقطع الغيار نسبة 

 لار العقوبات القسرية، وما أن هنالك مشاكل تتعلق بتحويل النقد ملقالعة الشركات املوردة لها في 

 ايجنب  والتدريب الخار ي وغيرها. وفيمايلي تفصيل آلثار ه   ارجراءات على هيئات و ارة ارعالم.

 من جراء              
ً
القسرية  اصة في مجال الحصول على  التدابير تضررت وكالة السودان لألنباء وثيرا

ولوجيا الحديثة ل تصال واملعلومات والتبادل اي بار  مع الوكاالت الولنية في افريقيا والعال  التكن

 العربي.
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أوق   تحاد وكاالت اينباء العربية  فانا(نشر أ بار السودان ال   تاود  بفا وكالة السودان لألنباء في عام 

 م وذلك لفر  الشروةايمريكية ال   تستضي  موقع فانا  2012
ً
 التدابير ستقبال أ بار السودان تنفي ا

 املفروفة على السودان. االنفراديل القسرية

رتحاد وكاالت اينباء العربية، وأجمع املشاركون في امل تمر على  40ولرحت الوكالة املوفو  امام امل تمر الة 

ي ون ارتحاد أداة لتنفي  حق وكالة السودان لألنباء في املشاروة في التبادل اي بار  وعلى فرورة اال 

 النائرة على السودان. االنفراديل القسرية التدابير 

ودعا البيان الختامي للم تمر الغتحاد الى نقل  ستضافة السيرفر من  الواليات املتحدة ايمريكية الى ايردن 

تمر وللب من أو أوربا وعدم السماح بذسيس برام  التبادل اي بار . ولكن ل  يت  تنفي  توصية امل  

. وما 
ً
الوكالة الحصول على جها   اص لنقل ا بارها لبيروت ث  املوقع. وه ا الوفع ي ل  الوكالة وثيرا

ال   عقد بالريا  باململكة العربية السعودية، أيضا ورد  41كان ه ا املوفو  أحد أجندة امل تمر الة 

امل مع السيرفرات ال   تمنع أ بار وكاالت اينباء  قرراح بطلب من ايمانة العامة لفانا  عادة النظر في التع

 العربية من ارنذشار و جراء مايد من البحث لحل ه   املش لة ال   ما  الت عالقة.

  www.sunanews.netتأثر املوقع ارلكرروني الثاني لسونا 

 احتياليا للوك
ً
 لها وتستضيفل لروة أمريكية وقد توق  ه ا املوقع يمثل ه ا املوقع تدبيرا

ً
الة وامتدادا

 نذيجة 
ً
 .االنفراديل القسرية للتدابير حاليا

 تعر  موقع مجلة سودانا ارلكرروني للتوق  املتكرر 

اوذسبت مجلة سودانا النالقة بارنجليزية أهمية وبيرة لدى  وار موقعها من م تل  الدول والقارات 

 لتأثير املجلة في الساحة الدولية ظلت تتعر  للتوق  والدفديد  اصة الواليات 
ً
املتحدة ايمريكية، ونظرا

من جانب الشركات املستضيفة للموقع، وقد تكرر ه ا التوق  في لهر يوليو املنصرم، وال تاال  دارة 

.
ً
 الوكالة تعمل بجهد رعادة موقع الوكالة ال   أصب  م لفا

 South Information Gatewayقع تأثر مشاروة السودان في مو 

تستفيد سونا من الفرصة ال   يذيحها ه ا املوقع ال   تدير  وكالة الثقافة وارعالم املاليزية لتبادل أ بار 

الدول ايعضاء في حروة دول عدم ارنحيا  لنشر أ بار السودان في ه   الدول وقد كان للموقع دور مه  

على أ بار السودان من مصدرها الرئي    وقد تأثرت مشاروة سونا في في حصول وسائل ارعالم ايجنبية 

 ه ا الررنام  من  أغسطس املاد   وأصب  املوقع ال ينشر اي بار ال   ترسلها سونا.

http://www.sunanews.net/
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سونا من الوصول الى مصادر الررام  باملواقع املستضافة بأمري ا و ي  االنفراديل القسرية حرمت التدابير 

 مصادر فرورية للوصول لأل بار واملعلومات لتغ ية  دمات الوكالة.

  االنفراديل القسرية التدابير نسبة له   
ً
فقد حظر السودان من بعض الشهادات العاملية مما ي ثر سلبا

ت صيص مراوا  متحانات للشهادات العاملية بالسودان مما على تأهيل ال وادر الفنية، وو لك ع  

 يضاع  من ت لفة التدريب والتأهيل.

على السودان مما أثر  االنفراديل القسرية التدابير م بالقرار ايمري ي بفر  1997تاثرت الهيئة من  العام 

 من املشوعات وذلك لآلتي:
ً
 على أداء الهيئة من الناحية الفنية وعطل وثيرا

ستيراد كافة ايجهاة العاملة في البث ارذاعي والتلفايوني من الشركات املصنعة اقوم الهيئة بت

وثير من ه   الشركات التعامل املبالر مع الهيئة  بتدأ  تفضوما ر  املت صصة وال   مقرها أوربا.

 لائلة.
ً
 وبعضها تتعامل من  الل لرف ثالث مما ي ل  الهيئة أمواال

 الي مع وثير من البنوك الخارجية عند لراء أجهاة أو قطع غيار.صعوبة التعاون امل

تأثرت ه   الهيئة بصعوبة الحصول على ايجهاة الرقمية الحديثة لآلستوديوهات ارذاعة والتلفايون 

بسبب ه   املقالعة، وما أن هنالك صعوبات في مجال تحويل النقد ايجنب  وفي مجال التدريب الخر ي 

 ل اي بار  والررامبي مع دول العال .وفي مجال التباد

لدى أكاديمية السودان لعلوم ارتصال استوديوهات مجهاة بمعدات وأجهاة تلفايونية و ذاعية وقد 

 من عدم القدرة على استيراد قطع الغيار لل اميرات والحواسيب.
ً
 تضررت وثيرا

 

النفراديةةةةة  علةةةى الحقةةةةوق لةةة  تقتصةةةةر اثةةةار التةةةةدابير القسةةةرية ا: الحقاااوق املدنيااااة والسياساااايةب/

اثةرت التةدابير القسةرية االنفراديةةعلى وثيةر مةن الحقةوق  االقتصادية واالجتماعيل والثقافيةفق ، وانمةا 

،  فةةى الوقةةت الةة ى يةةنص العهةةد الةةدولى الخةةاص بةةالحقوق املدنيةةة والسياسةةية علةةى ان  املدنيةةة والسياسةةية

املعرةةةرف بفةةةا فيةةةل، وبكفالةةةة هةةة   الحقةةةوق لنميةةةع تتعهةةد كةةةل دولةةةة لةةةرف فةةةي هةةة ا العهةةةد بةةةاحررام الحقةةةوق 

ايفراد املوجودين في  قليمها والدا لين في واليدفا، دون أ  تمييةز بسةبب العةرق، أو اللةون، أو النةنس، أو 

اللغة، أو الدين، أو الرأ  سياسيا أو غير سياس  ، أو ايصل القةومي أو االجتمةاعي، أو ال ةروة، أو النسةب، 

حيةةث ورد فةةى  نجةةد ان التةةدابير القسةةرية االنفراديةةة اثةةرت فةةى تحقيةةق العدالةةل . سةةباد.أو غيةةر ذلةةك مةةن اي 

 تتعهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل دولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا العهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد:  املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة الثالثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن العهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان 
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بةةأن تكفةةل تةةوفير سةةبيل فعةةال للةةتظل  ي  شةةخص اندفكةةت حقوقةةل أو حرياتةةل املعرةةرف بفةةا فةةي هةة ا العهةةد، 

 يتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرفون بصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفدف  الرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمية،ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر االندفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاك عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخاص 

بةةأن تكفةةل ل ةةل مةةتظل  علةةى هةة ا النحةةو أن تبةةت فةةي الحقةةوق ال ةة  يةةدعى اندفاوهةةا سةةلطة قضةةائية أو  داريةةة 

أو تشةةةةةريعية م تصةةةةةة، أو أيةةةةةة سةةةةةلطة م تصةةةةةة أ ةةةةةرى يةةةةةنص علففةةةةةا نظةةةةةام الدولةةةةةة القةةةةةانوني، وبةةةةةأن تنمةةةةةى 

إنفةةةةاذ ايح ةةةةام الصةةةةادرة ملصةةةةالح بةةةةأن تكفةةةةل قيةةةةام السةةةةلطات امل تصةةةةة ب و  م انيةةةةات الةةةةتظل  القضةةةةائي،

 .املتظلمين

اآللية الولنية ردارات اثرت التدابير القسرية االنفرادية على تحقيق العدالل فى السودان حيث اوردت 

  قطا  العدالة الننائية لأللفال حماية ايسرة والطفل في
ً
وضح قضايا ايلفال  الل الفررة من تبيانا

 من عام آل ر.رتف‘م ويالحي 2015م الى 2013
ً
 متدرجا

ً
 وبيرا

ً
 اعا

لتدابير القسرية املفروفة على ألفال السودان من  الل لبالتحليل وارستقصاء نجد أن مرد ذلك يعود 

التدابير اذ نجد ان  جراءات  ستثنائية غير م سسة الت بظاللها السالبة على ه ا القطا  الهام والحيو .

ة في  فض معدالت الدع  وارسناد ارنساني واملجتمعي ال   تقدمها ارنفرادية القت ايضا بأثارها السالب

املنظمات الطوعية العاملة في ه   املجاالت ومن بينفا لريكنا ايساس   في قضايا الطفل والطفولة منظمة 

حة بأن وثير من الدع  ملالي في ذلك قد ت   فضل فيما ت  تحويل اابانت صر  السودان( وال   – يونسي  

 يات أ رى لبلدان أ رى بالخص  على البالد وعلى قطا  ايلفال بصفة  اصة.ميزان

 على  ستقرار لرائ  ايلفال ب اصة في ايماون              
ً
ونجد أن ه   املالبسات قد  نعكست سلبا

 لظواهر الذسول والذشرد والحوجة للمساعدةبايو ر هشالة وفي أماون النزاعات والحرود مما أ
ً
 ر  واقعا

  .رورية وايساسيةضوالحماية و نعدام املأوى وفقدان الكثير من الخدمات ال

 م2013تصنيف قضايا األطفال خالل العام 

 النملة في حاجة للحماية  جانحين ضحايا

3745 2701 1574 8020 

    

 م2014تصني  قضايا ايلفال  الل العام 

 النملة في حاجة للحماية  جانحين ضحايا

6493 5548 2375 14416 
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 م2015تصني  قضايا ايلفال  الل العام 

 النملة في حاجة للحماية  جانحين ضحايا

7746 6423 4322 18491 

 

 2015 - 2013تصني  قضايا ايلفال  الل الفررة من 

في حاجة  جانحين ضحايا االعوام

 للحماية 

 النملة

2013 3745 2701 1574 8020 

2014 6493 5548 2375 14416 

2015 7746 6423 4322 18491 

 40927 النملة

 

على النهات العدليل  التدابير القسرية االنفرادية نجد  ن اآلثار السالبة ال   انتجها  اإلدارات الشرطية

عدم  مما ادى الى اردارة العامة للنوا ات والهنرة ، حيث اثرت تلك التدابير علىدارات الشرليةار  منفا  

عدم   من لراء أو تنزيل برمجيات أصلية للحواسيب أو أجهاة ارتصاالت أو الشب ات. املقدرة من

ارستفادة من املعلومات والبحوو والدراسات ال   تقدمها الكثير من املواقع في مجاالت الدع  الفن  

طلوبة صعوبة توفير ارسبيرات املوما ادى الى الخاص بالررمجيات ولرق حل املشاكل التقنية والفنية.

للماوينات وبالتالي عدم  ستقرار ارنتاج في مصنع الوثائق الثبوتية وعدم توفر بعض الررمجيات الال مة 

صعوبة تدريب ال وادر الفنية على بعض كل ذلك ادى ايضا الى   واملست دمة في النوا  ارلكرروني.

قدمة في مجال تقانة املعلومات اينظمة والررمجيات ال   تجر  عرر ارنررنت للكثير من ال ورسات املت

وبالتالي البحرمان من الحصول على مثل ه   الشهادات ال   تساعد الكثير من العاملين في تقنية 

 املعلومات للرر ي في ه   العلوم.



127 
 

حظر  سررداد وثير من مما ادى الى  اردارة العامة للسنل املدنيعلى  اثرت التدابير القسرية االنفرادية 

حظر تحويل ايموال عرر البنوك ايمريكية  حظر  ست دام وتنزيل بعض التطبيقات. وايجهاة. الررمجيات

منع نيل وثير من لهادات التقنية املتقدمة لكثير من املن   و م انية الشراء والبيع ايلكرروني عرر ارنررنت.

  فاءة ال وادر العاملة باملشرو .الدراسية ال   تقدمها النامعات واملراوا ايمريكية وال   تساه  في رفع و

  صعوبة  سررداد وسائ  ت اينية وم دمات وتقنيات تعين على بناء مراوا درء امل الر بمواصفات حديثة.

 صعوبة  يجاد الدع  الفن  املبالر من الشركات املصنعل لألجهاة مما يقلل من وفاءتفا.

عةدم الةتمكن مةن توريةد وترويةب أجهةاة الحاسةود فةى   فنجد ان التدابير اثرت اردارة العامة للمرور اما عن  

  عةةدم الةةتمكن مةةن توريةةد وترويةةب أنظمةةة الحاميةةة يجهةةاة الذشةةغيل والشةةب ات.،  م ةةدمات + أجهةةاة لرفيةةة(

عةدم التمتةع ب اصةية الةدع  الفنة    عدم التمكين من توريةد وترويةب أجهةاة فةب  السةرعة بجميةع أنواعهةا.

 لتقنيات املتعلقة بالرقابة لتحقيق السالمة املرورية.كافة او  للررمجيات وايجهاة.

 أحةدثت قلةةة فةةي املةةوارد نذيجةةة الحصةةار ارقتصةةاد .حيةةث  اردارة العامةةة للشةةرلة ايمنيةةةاثةرت التةةدابير علةةى  

  علةةةى مشةةةروعات دعةةة  الفقةةةر وارسةةةتدانة والتحويةةةل مةةةن 
ً
عةةةبء الةةةديون الواقعةةةة علةةةى السةةةودان بمةةةا أثةةةر سةةةلبا

السةةفن( فةةي  –القطةةارات  –سةةاهمت فةةي  نةةدحار عةةدد مةةن املشةةاريع الخدميةةة  الطيةةران ومةةا   البنةةوك العامليةةة.

عةةةدم الحصةةول علةةةى  أحةةدثت تحةةةديات العوملةةة وارنةةدماج فةةةي ارقتصةةاد العلمةة .  الحصةةول علةةى قطةةةع الغيةةار.

العطالةة سةاهمت فةي   التمويل الخار ي لبنةاء املشةروعات ورفةع القةدرات التنمويةة بمنةالق الرية  والنزاعةات.

سةةةاهمت فةةةي هنةةةرة العقةةةول السةةةودانية العلميةةةة والتقنيةةةة مةةةن   وعةةةدم  يجةةةاد فةةةرص مشةةةاروة ل ةةةل الخةةةريجين.

 الباء ومهندسين ومعلمين.

أ طار الوبائيات وايمرا  الفتاوة وو رة الوفيات لألمهات وايلفةال بمنةالق النزاعةات وعةدم تةوفير  ةدمات 

ايضةا   تو يةع وتغطيةة املنةالق بالخةدمات الصةحية. م انيةة عةدم ا حية تغطي الحوجة والتقدم الص ي مةع 

 على التنمية وعدم فاعليةة املعونةات الدوليةة ينفةا تروةا علةى ايولويةات وارحتياجةات 
ً
عبء الديون أثرت سلبا

 ايساسية.

الطبيةة صعوبة الحصول على قطع غيةار ايجهةاة حيث ادت التدابير الى   اردارة العامة للخدمات الطبيةاما 

 مثل جها  ايلعة املقطعية وجها  الرنين املغنطي    وأجهاة الليزر املستجلبة من الخارج.
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اردارة العامة ل مداد تقوم بتوفير الةدع  اللوجسة   لقةوات الشةرلة مةن املهمةات وايسةلحة والة  ائر ال ة    

دة املشةةرر  ومةةا أثةةر علةةى اريفةةاء تعةةين القةةوات فةةي أداء واجبفةةا، وهةة ا الحصةةار القةةى بظاللةةل علةةى ايسةةعار وجةةو 

 بف   املتطلبات في القيود الامنية.

ارتفةا  سةعر الةدوالر مقابةل العملةة املحليةة ممةا حيث ادت التةدابير الةى اردارة العامةة للنقةل والصةيانةامةا عةن 

عةةةام أدى الةةى ارتفةةةا  اسةةةعار املروبةةةات وقطةةع الغيةةةار واملحروقةةةات و ةةةي مرتبطةةةة بةةدوالد الحروةةةة للشةةةروة بوجةةةل 

ممةةةا يةةة ثر علةةةى وفةةةاءة ايداء املطلةةةود وبالتةةةالي ينةةةت  عنةةةل بةةة ء فةةةي الحروةةةة والوصةةةول الةةةى كافةةةة املواقةةةع الجةةةراء 

 عمليات التأمين وم افحة و وذشاف النريمة.

صةةةعوبة فةةةي مواوبةةةة النةةةرائ  املتطةةةورة حيث ادت التةةةدابير الةةةى اردارة العامةةةة للمباحةةةث والتحقيقةةةات الننائيةةةة

 نذشةةةةار تفريةةةةب السةةةةلع عرةةةةر الحةةةةدود ممةةةةا يةةةة ثر علةةةةى ارقتصةةةةاد والةةةةى   تقنيةةةةات املطلوبةةةةة.لعةةةةدم الحصةةةةول علةةةةى ال

كافةةةةةة أجهةةةةةاة التقنيةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال م افحةةةةةة و  الةةةةةولن  لعةةةةةدم اسةةةةةذيفاء الرسةةةةةوم النمرويةةةةةة والضةةةةةريبية وغيرهةةةةةا.

 النريمة ووشفها.

الشةةةرلة مةةةن ارسةةةتفادة حرمةةةان ليةةةران ادت التةةةدابير القسةةةرية االنفراديةةةة الةةةى اردارة العامةةةة لطيةةةران الشةةةرلة

البنيةةةة التحتيةةةة ومةةةا اثةةةرت علةةةى   مةةةن املعونةةةات والتعامةةةل فةةةي مجةةةال ليةةةران الشةةةرلة عرةةةر الرروتوكةةةوالت واملةةةن .

معانةاة ليةران الشةرلة فةي و  لطيران الشرلة في توفير الطةائرات وايجهةاة واملعةداتع لضةمان مسةتوى السةالمة.

يح ةةام العمةةل الةة   يقةةوم بةةل بةةين رئاسةةة اردارة ولائراتفةةا الحصةةول علةةى أجهةةاة ايتصةةال باملوجةةات امل تلفةةة 

معانةةةةاة ليةةةةران الشةةةةروة فةةةةي التحةةةةويالت ايضةةةةا  بالواليةةةةات واملنةةةةالق البعيةةةةدة ممةةةةا سةةةةبب معانةةةةاة وعةةةةدم متابعةةةةة.

 –املراجةةةةةةع الفنيةةةةةةة فةةةةةةي الطيةةةةةةران  –التةةةةةةدريب لل ةةةةةةوادر  –للخةةةةةةارج مةةةةةةن أجةةةةةةل  ايجهةةةةةةاة واملعةةةةةةدات وقطةةةةةةع الغيةةةةةةار 

تعطيةل العمةل   تةأ ير الصةيانات لطةائرات الشةرلة طوقةات لويلةة كل ذلةك ية دى الةى   ت(.ارصدارات واملجال 

قصةةةةور فةةةةي  –االنقطةةةةا  عةةةةن املتابعةةةةة والتةةةةديث  -تسةةةةبب فةةةةي مضةةةةاعفة و يةةةةادة مضةةةةطردة فةةةةي ت ةةةةالي  الصةةةةيانة

 التدريب واملتابعة(.

 open sourceا يسةةم عةةدم الحصةةول علةةي الررانيةةات املفتوحةةة أومةة  االدارة العامةةة للحوسةةبة واالتصةةاالت

program .يةةةةةت  حيةةةةةث . عةةةةةدم الحصةةةةةول علةةةةةي بةةةةةرام  حمايةاالنظمةةةةةة  ممةةةةةا عةةةةةر  وثيةةةةةر مةةةةةن الرةةةةةرام  ال رةةةةةراق

 الحصول علي بعض الررام  وقد ت ون غير أصلية أو ذات أسعار عالية لورودها بصورة غير رسمية . 

العديةةد مةةةن الرةةةرام  الهندسةةةية تةةأثرت الدراسةةةات والبحةةةوو العلميةةة فةةةي مجةةةال االتصةةاالت والحوسةةةبة ومةةةا أن 

 فةةةي تطةةةوير ال ةةةوادر البشةةةرية. 
ً
عةةةدم الحصةةةول علةةةي  والحوسةةةبة اليمكةةةن دراسةةةدفا دا ةةةل السةةةودان ممةةةا أثةةةر سةةةلبا
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وما تأثررت أنظمة االتصاالت في عةدم الحصةول علةي اينظمةة   ()Google F. nrth mapالخرط الرقمية مثل 

التقنيةةة ممةةةا أثةةر مبالةةرة علةةةي قيةةام الح ومةةةة  االلكررونيةةة فةةةي حظةةةر الررمجيةةات وايجهةةةاة  وايجهةةاة املتطةةورة. 

البلةد وال ةة  أساسةةها أو بنينفةةا التحتيةةة تعتمةةد علةي الشةةب ات والررمجيةةات وايجهةةاة الحاسةةوبية مثةةل امل ةةدمات 

وغيرهةةا و ةةي بةةالطبع محظةةور مةةن د ولهةةا للبلةةد ممةةا عطةةل تقةةدم البلةةد فةةي مجةةال التقنةة  وبالتةةالي أثةةر علةةي تمتةةع 

ن مةةةن الخةةةدمات االلكررونيةةةةة الحديثةةةة و ةةةي أسةةةةاس حقةةةوق ارنسةةةان. قلةةةة التةةةةدريب فةةةي املجةةةال التقنةةةة  املةةةوال

واملعلومةةةةات وعةةةةدم االلةةةةال  علةةةةي  رةةةةرات الةةةةدول املتقدمةةةةة أثةةةةر علةةةةي انذشةةةةار التقنيةةةةة واالتصةةةةاالت وبالتةةةةالي منةةةةع 

 املوالن من التمتع ب لك

علةةةةةي عةةةةةةدم فةةةةةب  املجةةةةةرمين بالطريقةةةةةةة  بالد ت التةةةةةدابير القسةةةةةةرية االنفراديةةةةةة الفروفةةةةةة علةةةةةةى الةةةةةومةةةةةا سةةةةةاعد

السةةةةةليمة والدقيقةةةةةة وبالتةةةةةالي و ةةةةةرت النةةةةةرائ  املعلوماتيةةةةةة  اصةةةةةة مةةةةةن  ةةةةةالل النصةةةةةب بةةةةةالهوات  واال رراقةةةةةات 

 للمواقع االلكررونية والبنكية وغيرها. 

 

ظهر اثرالتدابير القسرية االنفراديل جليا على : االعاقةذوى االشخاص فل  و املرأة والطج/ 

 الفئات الضعيفة مثل املراة والطفل واالشخاص ذوى االعاقة 

  وحدة حماية العنف ضد المراة والطفل

اليل ك -اثرت التدابير القسرية االنفرادية على اداء وحدة حماية العن  فد املراة والطفل 

ورد اثر ه   التدابير  حيث -الدفا  عن حقوق املرأةتنسيقية تعمل مع عدة لركاء من اجل 

 :كاالتى

 المؤشر الوضع الحالي االسباب
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الوضع االقتصادي الذي ادى اىل 
عدم توفر اي خدمات الرعاية 
الصحية الشاملة على مستوى 
الوحدات االولية وعدم وجود 
خدمات طواريء متكاملة على 
مستوى  وحدات التوليد من غرف 

نوك دم و كوادر مدربة  العمليات وب
على مستوى تقنيات عالية . وايضاً 
عدم التمكني من توفر االجهزة ذات 

للحصار  نتيجة التقنية العالية وذلك 
 االقتصادي االحادي 

بالرغم من اجلهد الذي بذلته الدولة 
خلفض وفيات االمهات للوصول 

 100.000.145الهداف االلفية 
. حيث كان املؤشر  2015وحبلول 

حاله وفاة  508  1995يف عام 
والدة حية ,  100.000يف كل 
يف عام 100.000.216واصبحت 

2014 

 وفيات االمهات  – 1

 

ان انقاذ االطفال  حديثي الوالدة 
حيتاج اىل معدات واليات غري متوفرة 
يف السودان وايضاً حيتاج لكوادر 
مدربة على مستوى تقين عايل , 
ونتيجة للحصار االقتصادي مل 
تتمكن الدولة من توفري تلك االليات 
ان تدرب الكوادر على مستوى تقين 
 عايل 

 

مل  2014اىل  2000يف الفرتة من 
خفض نسبة  وفيات االطفال تن

حالفة وفاة  35حديثس الوالدة من 
 والدة حية . 100يف كل 

 

 وفيات االطفال  – 2
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وجود  احلصار االقتصادي ادى اىل 
عدم متكني الدولة من توفري االيات 

واملعدات اخلاصة خبدمات الطواريء  
يف وحدات التوليد يف املستشفيات 

رف  وذلك نتيجة للحصار على ااملصا
للتمويل  و التفاعل مع الشركات 
 وتوفري االسبريات .

 

وصلت التغطية خلدمات الرعاية 
بعد  1978الصحية االولية يف عام 

 80اعالن منظمة الصحة العاملية اىل 
% واالن التغطية الشاملة ال ترتاوح 

40 % 

 

التغطية الشاملة باخلدمات  – 3
 الطبية 

 

علةةةى السةةةودان التةةةدابير القسةةةرية االنفراديةةةة م فرفةةةت 1997منةةة  عةةةام    الرعاياااة والضااامان االجتماااا ى  

مهمةة لةدى  التةدابير  ةي ايسةوا بالنسةبة لدولةة مةن العةال  الثالةث ولكةن تظةل أسةباد تلةك  التةدابير وتعترر تلك 

 .الكثير من املراقبين واملحللين السياسيين واالقتصاديين

فةةةي  م انيةةةة حصةةةول النسةةةاء علةةةي حقةةةوقهن  ةوبيةةةر  اتاملفروفةةةة بةةةدورها  لةةةى تةةةأثير  التةةةدابير وقةةةد أفضةةةت هةةة    

بجانب تأثير  علي السل  وايمن، وحقوق ارنسان وبصفة  اصة على الحقوق في الصةحة والتمتةع بمسةتوى 

 عةن الحةق فةي التنميةة
ً
 أثةار سةالبة علةي للتةدابير  ، معيش   مناسب وفي الغ اء والتعلي  والعمل والسكن فضةال

ايسةةةرة فةةةي املجتمةةةع السةةةوداني تجعةةةل مةةةن الصةةةعب فصةةةل اآلثةةةار املحةةةددة علةةةى املةةةرأة والطفةةةل عةةةن اآلثةةةار علةةةى 

 هائلةةةةةة علةةةةةى النسةةةةةةي  ، املجتمةةةةةع برمتةةةةةل
ً
 وفةةةةةر  فةةةةةغولا

ً
 حةةةةةادا

ً
مةةةةةا أدى  لةةةةةى تةةةةةدهور ظةةةةةروف املعيشةةةةةةة تةةةةةدهورا

ا فةةةةي ذلةةةةك الايةةةةادة فةةةةي االجتمةةةاعي وألةةةةارت  لةةةةى نقةةةةص ايدويةةةةة واآلثةةةار املحةةةةددة علةةةةى حةةةةق املةةةةرأة فةةةةي الصةةةحة، بمةةةة

حةةاالت ارجهةةا  وارصةةابة بةةأمرا  السةةرلان وفقةةر الةةدم والسةةكر  واالوتئةةاد وغيةةر ذلةةك مةةن الحةةاالت. وقةةد 

 بسةةبب الفقةةر، حيةث يضةةطّر ايلفةةال  لةى العمةةل ممةةا يةنعكس علةةي حرمةةان 
ً
 لةديدا

ً
تةأثر الحةةق فةي التعلةةي  تةةأثرا

ة العمل الدولية ال   يمنع عمةل ايلفةال القصةر   ايلفال من حقه  في التعلي  وبناء علي اتفاقيات منظم

وبسبب القيود املفروفة على استيراد املواد التعليمية  والكفاح لتلبية االحتياجةات اليوميةة ايساسةية. ومةا 
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أن ايسةةر ال ةة  لةةدوفا ألفةةال تعةةاني أو ةةر مةةن ايسةةر ال ةة  لةةيس لةةدوفا ألفةةال. وايسةةر ال ةة  لةةدوفا ألفةةال  ةةي أو ةةر 

 ر بنقص املوارد املالية الال مة لشراء الغ اء وتوفير السكن الالئق. عرفة للتأث

 سةلبية علةى تحقيةق ايهةداف ارنمائيةة لأللفيةة و عمةال حقةوق ارنسةان، بمةا فةي  التدابير ه            
ً
لها آثةارا

 تةةةدابير ال ن مسةةةألة  بالنسةةةبة للمةةةراة.  ذلةةك الحةةةق فةةةي الصةةةحة وفةةةي التمتةةع بمسةةةتوى معيشةةة   الئةةةق وفةةةي التعلةةي 

، و ةةةي مسةةةألة تتعلةةةق بتحديةةةد النهةةةة ال ةةة  يحةةةق لهةةةا فةةةر 
ً
والتةةةأثير فةةةي قةةةدرة  التةةةدابير  مسةةةألة أ القيةةةة أساسةةةا

علةةةى املةةةدى  التةةةدابير اآل ةةةرين علةةةى الحصةةةول علةةةى امليةةةا  والغةةة اء والرعايةةةة الصةةةحية بجانةةةب ايثةةةر ال ةةة  تحدثةةةل 

ار فيمةا بيةنف  فةي املسةتقبل  والعةال  يسذشةرف الطويل في الطريقة ال   ينظر بفةا النةاس  لةى الغيةر ويبنةون الحةو 

 التةدابير أهداف تنموية جديدة تروا علي املحاور الثالثة االجتماعية والثقافية واالقتصادية مما يتطلةب رفةع 

 عن السودان ح   تتمتع املرأة بثمرات أهداف التنمية املستدامة .

لحةةةة، تعنةةةة  الحةةةةرد بوسةةةةيلة أ ةةةةرى  التةةةةدابير        
ز
ق الضةةةةرر باالقتصةةةةاد الةةةةولن  الةةةة   تعتمةةةةد عليةةةةل . فالةةةةدول ت

 اصةة فةي  التةدابير وتلةك   حة الس ان ورفاهه  بمةا يتعةار  بتمتةع املةرأة  والشةرائ  الضةعيفة بحقةوقه  ، 

مةةا يتعلةةةق بةةةالعالج مةةن ايمةةةرا  ال ةةة  تصةةيب النسةةةاء وسةةةرلان الثةةد  ال ةةة  قالةةةت احةةد املروةةةا املت صصةةةة فةةةي 

علةي  التةدابير ل بحنةة أن املعةدات وايجهةاة قادمةة مةن أميركةا بجانةب تةأثير عالج سرلان الثد  ل  يت  افتتاح

النسةةةةاء املعاقةةةةات وبمةةةةا أن السةةةةودان موقةةةةع علةةةةى جميةةةةع االتفاقيةةةةات الدوليةةةةة الخاصةةةةة باملعةةةةاقين بيةةةةد أن تلةةةةك 

 اصةة فةي  التةدابير  االتفاقيات أصبحت حرةرا علةى ورق . لةريحة املعةاقين مةن الةد الفئةات تضةررا مةن تلةك ا

ال التعلةةةةي  ووسةةةةائل التعلةةةةي  وتةةةةوفير ايجهةةةةاة الخاصةةةةة بةةةة و  االحتياجةةةةات الخاصةةةةة وال ةةةة  تسةةةةاعده  فةةةةي مجةةةة

 .تسيير حياتف ، فضال عن ايلراف الصناعية 

  حيث اناالشخاص ذوى االعاقة اثرت التدابير القسرية االنفرادية  االعاقة:واالشخاص ذوى 

االشخاص ذوى االعاقة ووشريحة مجتمعية تتاثر بما يتاثر بل افراد ولرائ  املجتمع اال ر  ، فان كل 

من اثار اقتصادية ،  حية ، تعليمية ، عمل وتشغيل ، نقل ومواصالت ،  التدابير االثار السالبة لتلك 

 ر من نظراقف  فى املجتمع.اتصال وتقانة معلومات ، بيئة ... الخ يتاثر بفا ذوى االعاقة وبصورة اور

 ملرجعية االتفاقية الدولية ل وى االعاقة فان املادة   الثار املبالرة  على ذوى االعاقة :ما اا
ً
( 32و وفقا

التعاون الدولي تنص على أهمية التعاون الدولى وتعايا  وتطالب بذسهيل ودع  بناء القدرات وتبادل 
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وافضل املمارسات وتوفير املساعدة التقنية واالقتصادية ونقل املعلومات والخررات والررام  التدريبية 

ه   التكنلوجيا  املساعدة لالشخاص ذوى االعاقة ، فان ذوى االعاقة  بالسودان قد تاثروا من 

املنظمات االمريكية من تقدي  العون وتعاون دولى ل وى االعاقة بالسودان من  تحرم التدابير حيث

مع عدد من  ت  التواصل من قبل مكتب الخاانة االمريكية  االوفاك(. حيث  الل االجراءات املطلوبة 

املنظمات االمريكية ذات الصلة واالهتمام بامر ذوى االعاقة وتقدم عونفا فى دول لبففة بالسودان ، 

اال أن عملها فى مجال االعاقة فى السودان يتطلب اذن من االوفاك ، وما ال يسم  لها ح ى و ن تلقت 

اال فى مواقع محددة من السودان وليس كل السودان. ه ا االجراء يجعل املنظمات تاهد فى  االذن

تقدي  مشروعات للسودان لالجراءات االفافية املطلوبة مقارنة بالدول اال ر . وما أن ه ا االجراء 

 من أ  من التصنيفات ال ى قد تتضرر منفا.
ً
 يجعلها ت ش   التعامل مع الشأن السودانى  وفا

 تبد   هدا فى التعامل مع 
ً
املنظمات الدولية الطوعية اال ر  املت صصة فى لأن ذوى االعاقة أيضا

مما ادى قبل املجلس مع تلك املنظمات ، نذوى االعاقة بالسودان على الرغ  من التواصل املستمر  م

 ة املفروفة.التدابير القسرية االنفراديصعوبة االجراءات والتحاويل املالية نذيجة لتلك  الى 

يعترةةةةر نشةةةةاط م افحةةةةة االلغةةةةام فةةةةى السةةةةةودان برناااااما مكافحااااة االلغاااااام : الجوانااااب االنسااااانية

 لألغةةةةةةةرا  االنسةةةةةةةانية ، وتةةةةةةةأثر برنةةةةةةةام  م افحةةةةةةةة االلغةةةةةةةام بالسةةةةةةةودان مةةةةةةةن 
ً
التةةةةةةةدابير القسةةةةةةةرية نشةةةةةةةالا

 االنفراديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املفروفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودان

منةةع د ةةةول   . وعةةةدم د ةةول معةةدات م افحةةةة االلغةةام املمنوحةةةة الةةى السةةودان مبالةةةرة ممةةا ادى الةةى 

 فةةةةةةةةى مجةةةةةةةةال م افحةةةةةةةةة االلغةةةةةةةةام رسةةةةةةةةت دامها  لألغةةةةةةةةرا  
ً
ال ا ةةةةةةةةحات واملعةةةةةةةةدات املسةةةةةةةةت دمة حةةةةةةةةديثا

االنسانية. منع د ةول قطةع اللغيةار الخاصةة بمعةدات م افحةة االلغةام و اصةة ال ا ةحات ممةا ادى 

. الةةى توقفهةةا عةةن العمةةل تم
ً
 75تقلةةص الةةدع  االنسةةاني لررنةةام  م افحةةة االلغةةام بالسةةودان مةةن و  امةةا

م ممةةةةا أدى الةةةةى فةةةةع  عمليةةةةات النظافةةةةة فةةةةى 2014ألةةةة  دوال فةةةةى العةةةةام  400مليةةةةون دوال للعةةةةام  لةةةةى 

عدم املوافقة والتصديق بإسةت دام برنةام  املعلومةات . املنالق املتأثرة بااللغام لألغرا  االنسانية

( ممةةا أدى الةةى عةةدم تطةةور ومواوبةةة GIS( وبرنةةام  نظةةام املعلومةةات النفرافةةى  IMSMA NGالنديةةد  

 التةةدريب علففةةا لبنةةاء قةةدرات ال ةةادر 
ً
التقنيةةات الحديثةةة املسةةت دمة فةةى مجةةال نظةةام املعلومةةات وأيضةةا

 .الولنى
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التمتع  الظاملة ال ى تمنع الشعب السودانى  التدابير القسر  االنفرادية ه ة نماذج من آثار : الخاتمة

فى  من ينادى فيل العال  بتحقيق التنمية  كثير من أوجة حقوق االنسان وعلى رأسها الحق فى التنميةب

 .املستدامة واهدافها السبعة عشر  

% ح ى نفاية العشريل اي ير  من القرن 10فقد كان السودان يسنل معدالت تنمية موجبل تتعدى 

 % ..1يتجاو   تنمية ال  ي اف  للحفاع على معدله   التدابير الحد ال ى اد ى  لى أن أوصلتل امل

 علي  أمن وسالم الدولة وانذشار  وما ان التدابير القسر  االنفرادية 
ً
املفروفة علي البالد ت ثر سلبا

وجرائ  غسيل االموال   املنظمة يمةالبطالة والفقر مما يقود ملهددات أمنية تتمثل في  يادة معدالت النر 

   .واالرهاد والتطرف

كل ذلك يحدو بسبب عدم وجود آليل عامليل  منصفل  يستطيع ال ل اللن   لففا لوق  أى  جراء         

أحادى من لرف أى دولل  فد أ ر  دون وجهل حق أو مسوغ من القانون الدولى اذا كانت ت ثر  على 

 القانون لدولى لحقوق االنسانمنظومة حقوق االنسان ال ى عرفها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


