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تاأتي مذكرة ال�سيا�سات هذه اخلا�سة بفائدة الدرو�ص االأفريقية لل�سودان يف ت�سفية املتاأخرات واأعفاء الديون يف توقيت 
يف  الراهنة  املتغريات  فاأن  املا�سي،  العقد  خالل  الدين  اإعفاء  حماوالت  واجه  الذي  املتوا�سع  النجاح  من  وبالرغم  مواتي. 
االأقليم، مبا فيها اإنف�سال جنوب ال�سودان، يوفر لل�سودان فر�ص ثمينة الأعادة التعامل مع  املجتمع الدويل ملعاجلة ق�سايا 

الدين وال�سروع يف حتقيق النمو املتوازن وتخفيف حدة الفقر.

املديونية،  ثقل  بذات  االأفريقية  الدول  من  العديد  مثل  ميكنه،  ال�سودان  فاأن  اخلارجي،  الدين  حجم  �سخامة  عن  رغما 
 MDRI وال HIPC – التو�سل اإيل اإتفاقيات �ساملة حول الدين اخلارجي مع املجتمع الدويل عن طريق اإجراءات الهبك
ال�سياغة،  اإ�سرتاتيجية جيدة  الدين اخلارجي لي�ص م�ستحيال. لكن االأمر يتطلب  اأن حل م�سالة  الر�سالة هي  فاأن  . عليه 
اإ�سرتاتيجي و�سراكة ت�سم العديد من الفاعلني علي امل�ستوي املحلي والعاملي. هذه هي  �سبكات قاعدية عري�سة، وحتالف 
الر�سالة التي اأبلغت للحكومة ال�سودانية من خالل ور�سة عمل للنظراء يف اخلرطوم، حيث مت التفاكر حول خربات �سبعة 
دول اإفريقية مع ق�سايا الدين اخلارجي. البنك االأفريقي للتنمية ي�سعده اأن ي�سارك �سانعي القرار ال�سودانيني خربته يف 

ق�سايا الدين اخلارجي.

واإعفاء  املتاأخرات  ت�سفية  يف  االأفريقية  التجارب  من  امل�ستقاة  االأ�سا�سية  الدرو�ص  من  عدد  علي  االأ�سواء  املذكرة  ت�سلط 
اأ�سرتاتيجية  ورقة  فاأن  اخل�سو�ص  هذا  يف  باألعملية.  واإلتزامها  ومتلكها  احلكومة،  قيادة  هو  الدرو�ص  هذه  اأهم  الديون. 
اإ�سالحية  اإليها فقط كوثيقة تلبي متطلبات املانحني ولكن كاأداة لتنفيذ �سيا�سات  PRSP ال يجب النظر  مكافحة الفقر 
ومعاجلة حتديات التنمية يف البالد مبا فيها الفقر. الدرو�ص االأخري ت�سمل اأهمية كون العملية ت�ساورية وجامعة، االأهتمام 
بحاجات قدرات وا�سعي ال�سيا�سات والطاقم الفني، بناء �سبكات دعم داخلية وخارجية )ق�سية الن�سري(، واأهمية العمل 

التحليلي دعما الأحتياجات املواطنني وجتنب نوبات جديدة من حمنة الديون بعد الو�سول اإيل نقطة االإكمال للهبك.

توفري اخلدمات االأ�ست�سارية عند الطلب  دور مهم يلعبه البنك ومذكرة ال�سيا�سات هذي تعد مبثابة تكملة جلهود البنك يف 
ال�سودان والتي ت�سمل دعم و�ساطة االإحتاد االأفريقي يف املفاو�سات بني ال�سودان وجنوب ال�سودان، وامل�ساركة يف جمموعة 

العمل الفنية حول ديون ال�سودان اخلارجية. نحن نتطلع اإيل تقدم ملمو�ص يف معاجلة مديونية ال�سودان اخلارجية.

األوي�سيو�ص اأو�سي اأوردو
نائب الرئي�ص/ الربامج القطرية واالأقليمية وال�سيا�سات

جمموعة بنك التنمية االأفريقي

متهـــيد
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 اإنه ملن دواعي �سروري اأن اأقدم لهذا التقرير الهام حول ت�سفية املتاأخرات واإعفاء الدين بالن�سبة لل�سودان والذي كان نتاج 
ور�سة عمل التعلم من النظراء والتي نظمها بنك التنمية االأفريقي �سويا مع حكومة ال�سودان يف اخلرطوم يف 16 و 17 مايو 
2011. اإن احلجم الكلي لدين ال�سودان اخلارجي والذي يفوق ال 37 مليار دوالر اأمريكي جلد مرهق، ومعوق خطري للنمو 
االأقت�سادي وعلي مقدرتنا يف مواجهة اإحتياجات مواطنينا. ولو ترك االأمر بغري معاجلة، فاأن حكومة ال�سودان علي قناعة 
اإنف�سال  اأعقاب  الدويل علي  املجتمع  مع  تقاربنا  من  الناجت  التفاوؤل احلذر  يقلل فر�ص  �سوف  الديون  من  امل�ستوي  باأن هذا 
اجلنوب. ونحن ن�ست�سرف امل�ستقبل، فاأن �سودانا ناميا ومزدهرا، خاليا من الديون، �سوف يكون خريا جلريانه ولالأقليم عامة.
ال�سيد/  البنك،  العاجلة للطلب الذي تقدمنا به لنائب رئي�ص  التنمية االأفريقي الأ�ستجابته  اأتقدم بال�سكر لبنك  اأن  اأود 
زيارته  اأثناء  الدين  واإعفاء  املتاأخرات  ت�سفية  حول  النظراء  من  للتعلم  منا�سبة  تنطيم  حول  اأوردو  اأو�سي  األوي�سيو�ص 
للخرطوم يف فرباير 2011. لقد �ساعدنا البنك يف تنظيم حدث حقيقة فريد من نوعه جعل وا�سعي ال�سيا�سات واخلرباء 

الفنيني يف بالدنا يالم�سون عن قرب دينامية معاجلة الدين وخربات الدول االأفريقية االأخري يف هذا املجال.

 30 اإن دعم البنك لل�سودان يف ال�سنني االأخرية، مبا يف ذلك متويل امل�سح ال�سامل الأقت�ساديات االأ�سرة الأول مرة يف خالل 
عام، قد كان �سيئا حا�سما يف �سياغة الورقة املوؤقتة الأ�سرتاتيجية تخفيف الفقر I-PRSP وللدخول يف حوار بناء حول 

ت�سفية املتاأخرات واإعفاء الدين.

اإنني اآمل يف اأن يجعل هذا التقرير متاحا ب�سورة وا�سعة لكل وا�سعي ال�سيا�سات يف ال�سودان وللمجتمع الدويل. اإن التقرير 
يو�سح ما يجب علي البالد فعله للتعجيل بعملية اإعفاء الدين، مهم كذلك اأنه يو�سح االأخطاء واملنزلقات التي يجب جتنبها. 

ال�سودان علي اأهبة االأ�ستعداد لتكثيف االأرتباط مع املجتمع الدويل من اأجل ت�سفية املتاأخرات واإعفاء الدين.
اأتقدم بال�سكر لبنك التنمية االأفريقي لدعمه لروؤيتنا حول اإعفاء الدين وتقدم واإزدهار ال�سودان.

علي حممود حممد عبدالر�سول
وزير املالية واالأقت�ساد الوطني

جمهورية ال�سودان

مقـدمــــــة
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املحــــــتويات

اأندو  ال�سيد  و�سم  لل�سودان(،  املقيم  )املمثل  كامارا  عبدول  ال�سيد/  قيادة  حتت  فريق  بوا�سطة  التقرير  و�سع  مت  لقد 
اإ�ستقطاب  الرئي�سي وحدة  اآ�سيفا )امل�سئول  �سينايت  ال�سودان(،  – مكتب  القطري  الرئي�سي للربنامج  مين�ساه )امل�سئول 
االأدارة  اأول،  )اإقت�سادي  كونه  و�سولومون  ب(  ال�سرق  االأقليمية  االأدارة  قطري،  )اإقت�سادي  داربو  �سوارييه  املوارد(، 
كاييزي  �ستيف  ال�سيد/   OREB ب  ال�سرقي  االأقليم  مدير  رعاية  من  التقرير  اإ�ستفاد  لقد  ب(.  ال�سرق  االأقليمية 

موقريوا، ومن تعليقات باتي اأوف�سو-اأماه، م�ست�سار ال�سيد رئي�ص بنك التنمية االأفريقي.

متهيد
مقدمة

املحتويات
قائمة امل�سطلحات واالأخت�سارات

عــرفــان
ملخ�ص تنفيذي

تبادل اخلربات االأفريقية مع ال�سودان: نظرة عامة
1.1خلفية

االأهــــداف  1.2
النقا�ص حماور   1.3

درو�ص ال�سيا�سات االأ�سا�سية
متلك وقيادة وطنية قوية  3.1

ربط عملية اإعداد ورقة اإ�سرتاتيجية خف�ص الفقر مع اأهداف التنمية  3.2
التوا�سل اخلارجي والعمل امل�سرتك مع �سركاء التنمية: دور الن�سري  3.3

اإ�سالحات اإدارة املوارد العامة واإطار �سيا�سات التنمية  3.4
تنمية القدرات  3.5

3.6جتنب حتديات �سغوط جديدة للديون ما بعد مرحلة الهبك

خامتة

قائمة امل�ســــــــــــــاركني يف الور�سة

 �سندوق 1:تنزانيا/غانا: اأهمية التملك الوطني لل�سيا�سة
�سندوق 2: �سرياليون: ال PRSP كمظلة الأ�سالحات متعددة ولرت�سيخ ال�سالم

�سندوق 3: نيجريا: خطوة واثقة خلف�ص الدين اخلارجي ودور الن�سري
�سندوق 4:بوت�سوانا: �سيا�سات جيدة م�ستدامة تعني ثبات اإقت�سادي كلي علي املدي الطويل

�سندوق 5:ماالوي/زميبابوي: تعزيز القدرات املحلية خلف�ص الفقر

ملحـــق

ال�سناديق

حماور النقا�ص
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AfDB African Development Bank بنك التنمية االأفريقي
BSDF Baseline Service Delivery Facility (Sierra Leone) و�سيلة تقدمي اخلدمات االأ�سا�سية – �سرياليون

BWI Bretton Woods Institutions  موؤ�س�سات بريتون وودز وهي موقع �سندوق النقد والبنك الدوليني
CBoS Central Bank of Sudan بنك ال�سودان املركزي 
CPA Comprehensive Peace Agreement Peace ال�سامل ال�سالم   اإتفاقية 
DMF Debt Management Facility اآلية اإدارة الديون
ESRF Economic and Social Research Foundation موؤ�س�سة االأبحاث االأقت�سادية واالأجتماعية
GHW Ghana HIPC Working Group جمموعة عمل الهبك – غانا 
GNDPC Ghana National Development Plan Commission املفو�سية القومية خلطة التنمية – غانا
GOS Government of Sudan  حكومة ال�سودان
GPRS Ghana Poverty Reduction Strategy اإ�سرتاتيجية خف�ص الفقر الغانية
G8 Group of Eight Industrialised Countries (Canada, Germany, France, Italy, Japan, Russia, UK, USA)

جمموعة الدول الثمانية ال�سناعية
HIPC Heavily Indebted Poor Countries الدول الفقرية االأكرث مديونية 
IFIs International Financial Institutions  موؤ�س�سات التمويل العاملية
IMF International Monetary Fund  سندوق النقد الدويل�
I-PRSP Interim Poverty Reduction Strategy Paper اإ�سرتاتيجية خف�ص الفقر املوؤقتة
MDGS Millennium Development Goals اأهداف التنمية االألفية
MDRI Multilateral Development Debt Relief Initiative  مبادرة اإعفاء الديون متعددة االأطراف
MEFMI Macroeconomic and Financial Management Institute معهد اإدارة االإقت�ساد الكلي واملايل

MoFNE Ministry of Finance and National Economy وزارة املالية واالأقت�ساد الوطني
MPRSP Malawi Poverty Reduction Strategy Paper اإ�سرتاتيجية خف�ص الفقر ماالوي 
NDP National Development Plan خطة التنمية القومية
NGOS Non-Governmental Organisations منظمة غري حكومية
PASCO Poverty Alleviation Coordination Office (Sierra Leone) مكتب تن�سيق تخفيف الفقر – �سرياليون
PC Paris Club نادي باري�ص للدول الدائية
PFM Public Financial Management االأدارة املالية العامة
PRS Poverty Reduction Strategy ورقة اأ�سرتاتيجية خف�ص الفقر 
PRS II National Strategy for Growth & Reduction of Poverty 2005/6-2009/10 (Tanzania) االأ�سرتاتيجة القومية للنمو 

االأقت�سادي وخف�ص الفقر – تنزانيا
PRSP  Poverty Reduction Strategy Paper اأبحاث تخفيف الفقر
REPOA Research on Poverty Alleviation  الدول اأع�ساء االأقليم
RMCS Regional Member Countries اجلبهة الثورية املتحدة – �سرياليون
RUF Revolutionary United Front (Sierra Leone) برامج املراقبة واملوؤازرة – �سندوق النقد الدويل
SMP Staff Monitored Programme (IMF)برامج املراقبة واملوؤازرة – �سندوق النقد الدويل 
STERP Short Term Emergency Recovery Programme (I & II)  الربنامج االأ�سعايف الق�سري
TWG Technical Working Group (on Sudan’s Debt) جمموعة العمل الفنية حول الديون – ال�سودان
UK United Kingdom اململكة املتحدة
UNDP United Nations Development Programme برنامج االأمم املتحدة االأمنائي
UNITAR United Nations Institute for Training and Research معهد االأمم املتحدة للتدريب واالأبحاث
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية
WAIFEM West African Institute for Financial and Economic Management   واالأقت�سادية املالية  لالأدارة  اأفريقيا  غرب  معهد 

WB World Bank البنك الدويل
ZAADDS Zimbabwe Accelerated Arrears Clearance, Debt & Development Strategy اال�سرتاتيجية العاجلة لت�سفية 

 املتاأخرات، الديون والتنمية – زميبابوي

قائمة امل�سطلحات والأخت�سارات 
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اأن نتوجه بال�سكر لوزارة املالية واالأقت�ساد الوطني، وب�سورة خا�سة الأدارة التعاون املايل الدويل لدعمهم  نود   
وتعاونهم الوثيق. �سعادة وزير املالية واالأقت�ساد الوطني، ال�سيد علي حممود قاد وفد احلكومة يف اإفتتاح ور�سة العمل ووفر 
فائزة حممد عو�ص،  االأ�ستاذة  باالأنابة  واملدير  الدويل  املايل  التعاون  اإدارة  ن�سكر موظفي  االإجراءات.  لكل  الدعم  كامل 

لدعمهم يف تنظيم ور�سة العمل.

لقد �ساهم العاملون من خمتلف اإدارات البنك، مبا فيهم الكادر الفني واالأداري يف مكتب ال�سودان، يف جناح ور�سة العمل. نخ�ص 
بالذكر منهم فاي�ص كاماو )االأدارة القانونية(، ليليان ما�سجاريا )وحدة اإ�ستقطاب املوارد(، جيم�ص واهومي، اإقت�سادي اأول 

)وحدة البلدان اله�سة(، وبرن�سي�ص كانو )م�ست�سار املدير التنفيذي لل�سودان(.

لقد مت و�سع التقرير بوا�سطة فريق حتت قيادة ال�سيد/ عبدول كامارا )املمثل املقيم لل�سودان(، و�سم ال�سيد اأندو مين�ساه 
املوارد(،  اإ�ستقطاب  وحدة  الرئي�سي  )امل�سئول  اآ�سيفا  �سينايت  ال�سودان(،  مكتب   – القطري  للربنامج  الرئي�سي  )امل�سئول 
�سوارييه داربو )اإقت�سادي قطري، االأدارة االأقليمية ال�سرق ب( و�سولومون كونه )اإقت�سادي اأول، االأدارة االأقليمية ال�سرق 
ب(. لقد اإ�ستفاد التقرير من رعاية مدير االأقليم ال�سرقي ب OREB ال�سيد/ �ستيف كاييزي موقريوا، ومن تعليقات باتي 

اأوف�سو-اأماه، م�ست�سار ال�سيد رئي�ص بنك التنمية االأفريقي.

اأخريا، اأجزل ال�سكر للنظراء امل�ساركني من �سبعة دول اأفريقية لالأوراق التي قدموها وهم: اأندرو ن. بفومبه )زميبابوي(، 
اإدوارد  )غانا(،  باوميا  حممدو  )تنزانيا(،  وانغي  م.  �سامويل  )نيجرييا(،  �سليمان  هاناتو  )�سرياليون(،  جو�سو  حلاج  �سحر 
�ص. يو�سف )ماالوي(، و بيرت م. بيونيلو )بوت�سوانا(. الربوف�سر �سامويل وانغي من جمموعة اأبحاث تخيف حدة الفقر يف 
تنزانيا قام باأعداد امل�سودة االأولية لهذا التقرير. كما ن�سكر �ساندرا بيبريا من اإدارة التنمية الدولية للحكومة الربيطانية 

وفرته. الذي  للدعم   DfID

عـــرفــــان
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بناء علي منا�سدة من حكومة ال�سودان قامت جمموعة بنك التنمية االأفريقي وحكومة ال�سودان بتنظيم ور�سة   
“ت�سفية املتاأخرات واإعفاء الدين” يف اخلرطوم. جمعت  2011 حول  17 مايو  16 اإيل  عمل ملدة يومني يف خالل الفرتة 
ماالوي،  تنزانيا،  �سرياليون،  غانا،  نيجرييا،  هي:  اأفريقية،  دول  �سبعة  من  فنيني  وخرباء  �سيا�سات  وا�سعي  العمل  ور�سة 
املانحني،  تن�سيق  الدين،  اإدارة  الدين،  اإعفاء  ق�سايا  حول  ال�سودان  مع  والدرو�ص  اخلربات  لتبادل  وبوت�سوانا،  زميبابوي، 
الفقر  حدة  تخفيف  اأ�سرتاتيجية  ورقة  اإعداد  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع  للت�ساور  الأ�سرتاتيجية  اجليدة  ال�سياغة  واأهمية 

املقرتحات. هذه  وتطبيق   PRSP

يبلغ الدين اخلارجي لل�سودان حوايل 38 مليار دوالر اأمريكي، ن�سبة املتاأخرات منه تزيد علي %84. م�ستوي الدين هذا لي�ص 
 HIPC/MDRI م�ستطاقا، وهو يقع متاما يف اأطر �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل املوؤهلة للدخول يف مبادرات ال
الأعفاء الدين. ال�سلطات ال�سودانية علي دراية تامة باأن اإزالة اأعباء مديونية البالد اخلارجية تتطلب اإ�سرتاتيجية جيدة 

ال�سياغة، وموقف ن�سط والكثري من النوايا احل�سنة من قبل الدائنني، مبا فيهم املانحني اآحادا وجمموعات. 

متخ�ص عن االأوراق املقدمة والنقا�ص الرث اأثناء ور�سة العمل �ستة درو�ص هامة:

اأول، بناء قيادة وطنية ومتلك وطني لعملية حلحلة الدين �سئ هام جدا لل�سودان كما كان احلال لعدد من الدول االأفريقية 
الفقر.  حدة  وتخفيف  الدين  باإعفاء  املتعلقة  االإرتباط  �سديدة  الق�سايا  حول  حملي  اإجماع  بناء  املهم  ملن  اإنه  االأخري. 
البلدان التي متكنت من تاأ�سي�ص عالقة جيدة مع اأ�سحاب امل�سلحة يف فرتة مبكرة من العملية، ومكنت مل�ساركتهم الفاعلة، 
كانت االأكرث جناحا يف اإزاحة اأعباء الديون ومعاجلة ق�سايا الفقر واالإق�ساء االإجتماعي من تلك التي كانت فيها عملية 

اإ�سراك ا�سحاب امل�سلحة، حتديدا املجتمع املدين، مليئة بالتناق�سات والنزاع.

ثانيا، اإنه ملن املهم بالن�سبة لل�سودان اأال يري يف ال PRSP فقط وثيقة �سكلية مت و�سعها بب�ساطة ملقابلة �سروط املانحني 
الأغرا�ص اإعفاء الدين، ولكن االأهم، اأن تكون اأداة ملعاجلة عدم االأمان االإجتماعي من خالل حوار وا�سع مع �سرائح املجتمع 
PRSP قد اأثبتت جدواها يف كونها عملية مهمة ملناق�سة ق�سايا متعلقة بالتنمية، ماآالت النمو والتغيري  املتعددة. اإن ال 
االإجتماعي. لقد �سكلت عملية اإعداد ال PRSP اي�سا قاعدة جيدة لزيادة املحا�سبية وال�سفافية يف القطاع العام يف بلدان 
واإرادة  �سيا�سية قوية  بلوغه بدون قيادة  PRSPs الميكن  لل  الناجح  التطبيق  اأن  امل�ساركون علي  اأمن  اأفريقية عديدة. 

جيدة. 

ولكن  �سروري  �سئ   HIPC ال  مبادرة  طريق  عن  الدين  اإعفاء  عملية  باأن  ال�سودانيون  لنظرائهم  املناق�سون  اأبان  ثالثا، 
اأكرث من ذلك  اأ�سياء  التنمية الوطنية. هنالك  اأهداف  غري كاف لوحده الأحداث النمو االأقت�سادي، تخفيف الفقر وبلوغ 
يجب القيام بها. يف غياب �سيا�سات را�سخة لالأقت�ساد الكلي واإ�سالحات اإقت�سادية معززة، فاأن الفوائد الناجمة عن اإعفاء 
اأمثلة علي تزايد ن�سب الديون فيما بعد  اأن تتبدد ب�سورة �سريعة ن�سبيا. بالتاأكيد، قدم كثري من املتحدثني  الديون ميكن 
اإكمال عملية ال HIPC الأن ال�سلطات قد تراخت يف مراقبة الدين بعد فرتات ق�سرية. عليه، فرغم توافر فر�ص حقيقية 
الأ�ستخدام م�سادر اإعفاء الدين لبلوغ اأهداف التنمية علي املدي الطويل ،كمثال اأهداف التنمية االألفية، فاأن زمن تنويع 

الن�ساط االأقت�سادي والتغيري الهيكلي قد حان ويجب اللحاق به.

ملخ�ص تنفيذي
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رابعا، اأنه ملن املهم بالن�سبة لل�سودان العمل علي تطوير قدرات حتليلية، قانونية واإدارية يف جمال ق�سايا الدين. العديد 
من املتداخلني يف ور�سة العمل اأ�ساروا اإيل اأن �سعف اإدارة الديون ولي�ص فقط حجمها كان يقع عليهما اللوم يف التفاقم الفعلي 
البلدان  املا�سي، كان توفر االإح�سائيات حول حجم الدين يف  العديد من الدول االأفريقية. يف  الأزمة الدين اخلارجي يف 
االأفريقية غري كاف، متابعة التزامات الدين غري منتظمة، اأما ت�سوية الدين فتم جتاهلها ب�سورة كبرية. اأنه الأمر هام يف 
ال�سودان تطوير كفاءات يف اإدارة الدين من خالل التدريب والعون الفني املبا�سر عن طريق اجلهات املانحة متعددة االأطراف 

وغريها من املنظمات.

اأهمية توفر ن�سري للوقوف بجانب البلد يف م�سعاه حللحلة الدين اخلارجي. عدد مقدر من  اأمن املتداخلون علي  خام�سا، 
ن�سري.اأوالئك  اأكرث من  – ويف بع�ص احلاالت من   OECD ال  بعينها يف منظومة  اإ�ستفاد من دعم دول  االأفريقية  الدول 
الن�سراء �ساعدوا تلك الدول علي اإجتياز الدروب املت�سابكة لالأقت�ساد ال�سيا�سي الأعفاء الدين. ذلك �سمل يف حالة نيجرييا 
ال�سغط علي جمموعة دول الثماين نيابة عنها. بالن�سبة لل�سودان اأ�سار امل�ساركون اإيل اأن قيام دولة جنوب ال�سودان قد فتح 
الباب علي م�سراعيه حلدوث تقارب مع املجتمع الدويل، ال�سئ الذي يجب البناء عليه م�ستقبال. ال�سودان ميكنه اإنتهاز هذه 
ال�سانحة لتعزيز عمق ونوعية احلوار مع �سركائه من املانحني. العديد من البلدان، وعلي االأخ�ص تنزانيا، قد عملت علي 
اإن�ساء اآليات ل�سمان تبادل جيد، واأن كان يف بع�ص االأحيان �سديد االإنتقاد ولكن بدون حدة ، لالأفكار بني احلكومة واملانحني 

فيما يخ�ص ال�سروط.

�ساد�سا، يجب علي ال�سودان جتنب �سغوط الدين اخلارجي فيما بعد عبور مرحلة ال HIPC. ال�سغوط لزيادة االأقرتا�ص 
اخلارجي تزيد تقريبا مبا�سرة بعد اإ�ستيفاء �سروط الهبك الأعفاء الدين الأن احلكومات وجهات الت�سليف اخلا�سة قد جتد 
معدالت الدين ال�سائدة مر�سية. حذر املناق�سون من اإ�ستغالل اإعفاء الدين ب�سورة غري الئقة يف التعامالت املالية، ومن اأن 
PRSP واخلا�سة  عادة االإقرتا�ص اخلارجي ي�سعب الق�ساء عليها كليا. يحدث ذلك الأن الدول �سرعان ماتتنكر لروح ال 
باحلوار ال�سيا�سي املف�سي اإيل بلوغ االأعفاء عرب الهبك. من املهم جدا عدم التنكر لالألتزامات وال�سيا�سات الكلية التي قادت 

اإيل بلوغ اإعفاء الدين عرب الهبك. 
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1.          تبادل اخلربات الأفريقية مع ال�سودان: نظرة عامة

  ال�سخ�سيات املهمة احلا�سرة حلفل االأفتتاح �سملت د. لوكا بيونغ – وزير �سئون جمل�ص الوزراء، د. ماريال اأوول يول – ورير الدولة باملالية، د. �سابر م احل�سن – حمافظ بنك 
ال�سودان ال�سابق، د. حممد خري الزبري – حمافظ بنك ال�سودان، ممثلي اجلهات املانحة، باالأ�سافة اإيل ممثلني للعديد من املوؤ�س�س�س�سات متعددة واأحادية االأطراف. وفد جمموعة 

البنك كان بقيادة ال�سيد/ �ستيف ك موقريوا مدير جمموعة �سرق اأفريقيا وال�سيد/ باتي اأوف�سو اأماه، كبري امل�ست�سارين لدي رئي�ص البنك.
  تنفذ جمموعة البنك حاليا م�سروع كلقته 15 مليون دوالر اأمريكي حول الدعم املوؤ�س�سي لتخفيف الفقر واحلكم الرا�سد، والذي قام بتمويل امل�سح ال�سامل الأقت�ساديات االأ�سرة 
الأول مرة يف خالل 30 عام يف �سمال وجنوب ال�سودان. دعم امل�سروع اأي�سا العنا�سر االأ�سا�سية يف اإعداد ورقة اإ�سرتاتيجيات تخفيف الفقر يف ال�سمال، وخطة التنمية يف جنوب 

ال�سودان. يف كال احلالني، تعد هذه الوثائق االأ�سرتاتيجية �سرط اأ�سا�سي للدخول املجدي يف عملية ت�سفية املتاأخرات واإعفاء الدين املرجوة.

قامت  ال�سودان  حكومة  من  منا�سدة  علي  بناء    1.1.1
ال�سودان  وحكومة  االأفريقي  التنمية  بنك  جمموعة 
املتاأخرات  "ت�سفية  حول  يومني  ملدة  عمل  ور�سة  بتنظيم 
اإيل   16 الفرتة  خالل  يف  اخلرطوم  يف  الدين"  واإعفاء 
الوطني  واالأقت�ساد  املالية  وزير  اأفتتح   .2011 مايو   17
جمعت  الور�سة.  حممود  علي  ال�سيد/  �سعادة  ال�سوداين  
�سبعة  من  فنيني  وخرباء  �سيا�سات  وا�سعي  العمل  ور�سة 
تنزانيا،  �سرياليون،  غانا،  نيجرييا،  هي:  اأفريقية،  دول 
والدرو�ص  اخلربات  لتبادل  وبوت�سوانا،  زميبابوي،  ماالوي، 
مع ال�سودان حول ق�سايا اإعفاء الدين، اإدارة الدين، تن�سيق 
للت�ساور  الأ�سرتاتيجية  اجليدة  ال�سياغة  واأهمية  املانحني، 
تخفيف  اأ�سرتاتيجية  ورقة  اإعداد  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع 

حدة الفقر PRSP وتطبيق هذه املقرتحات.

التاأكد  تريد  اأنها  اإيل  ال�سودان  حكومة  اأ�سارت     1.1.2
والق�سايا  الفنية  املتطلبات  ي�ستوعبون  م�سئوليها  اأن  من 
مبادرتي  حتت  الدين  اإعفاء  لعملية  والتحديات  امل�ساحبة 
تريد  فاحلكومة  االأخ�ص،  وعلي   .MDRI وال  الهبك 
االأ�سياء  حول  االأفارقة  نظرائهم  من  االأ�ستفادة  مل�سئوليها 
من  الطلب  هذا  توقيت  بنجاح.  الدرب  هذا  لعبور  املطلوبة 
احلكومة يف بدايات 2011 كان مواتيا حيث اأعقب اإ�ستفتاء 
جنوب ال�سودان والتوجه العام لدي احلكومة نحو االأنفتاح 
البنك  جمموعة  كانت  الدويل.  املجتمع  علي  اأو�سع  ب�سورة 
مع  متاما  يتفق  الطلب  اأن  راأت  حيث  اإ�ستجابتها،  يف  �سريعة 

التزامها العام واأن�سطتها يف ال�سودان . 

مليار   38 بنحو  واملقدر   اخلارجي  ال�سودان  دين     1.1.3
تواجه  التي  امللحة  الق�سايا  اكرث  من  حاليا  يعد  دوالر 
لي�ص  وطنية  اأولوية  اخلارجية  املديونية  حلحلة  البالد. 

االأقت�ساد  اإ�ستقرار  علي  خطرا  ت�سكل  اأنها  ب�سبب  فقط 
الكلي، ولكن اأي�سا الأن ح�سمها يعد مقيا�سا للمدي الذي بلغه 
اإ�سالح عالقاته مع املجتمع الدويل، وخ�سو�سا  ال�سودان يف 
يثبط  قد  الدين  ثقل  فاأن  معاجلته  تتم  مل  اإذا  الدائنون. 
يف  �سلما  اأكرث  و�سع  نحو  للتفاو�ص  املرافق  احلذر  التفاوؤل 

البالد. 

االأولية  املخرجات  مع  تزامن  الور�سة  توقيت    1.1.4
والتي  اخلارجي  الدين  حول  االأ�ستفتاء  بعد  ما  ملفاو�سات 
هيئته  يف  ممثال  االأفريقي  االحتاد  طريق  عن  ترتيبها  مت 
العليا لتنفيذ اإتفاقية ال�سالم AUHIP. اإتفقت االأطراف 
كل  يحيل  والذي  ال�سفري،  باخليار  يعرف  ما  علي  مبدئيا 
من  حازم  التزام  )ا(  �سرطني  حتت  لل�سمال  الدين  اأعباء 
فرتة  يف  الدين  من  �سامل  اإعفاء  توفري  يف  الدويل  املجتمع 
القرار،  نقطة  اإيل  الو�سول  ال�سودان  فيها  ي�ستهدف  عامني 
علي  لالأنفتاح  واجلنوب  ال�سمال  بني  م�سرتك  م�سعي  )اا( 
يتحمله  الذي  للدين  الناجعة  املعاجلة  ل�سمان  الدائنني 
باملالحظة  جدير  الهبك.  اإجراءات  طريق  عن  ال�سمال 

ح�سور وفد من جنوب ال�سودان لور�سة العمل. 

1.2  

منرب  خلق  كان  العمل  لور�سة  الرئي�ص  الهدف    1.2.1
جتاربهم،  وم�ساركة  االأفارقة  النظراء  مع  االأفكار  لتبادل 
واأف�سل االأ�ساليب والدرو�ص حول عملية ت�سفية املتاأخرات 
اإيل  الور�سة  �سعت  اخل�سو�ص،  وجه  علي  الدين.  واإعفاء 
البلدان  درو�ص  من  لي�ستفيد  لل�سودان  الفر�سة  توفري 
االأفريقية االأخري، والتي قد �سلكت بنجاح درب اإجراءات 

 .HIPC/MDRI ال

خلــفية

الأهداف

1.1  

1
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  �سندوق النقد والبنك الدويل الزالوا يقومون بعمل اإجراء م�ساحلة وكطابقة الديون والذي يعقبه حتليل اإ�ستدامة الديون لتحديد االأرقام. للتاأهل مل�ساعدات اإعفاء الديون 
 –  100 – %50، ومعدل الديون للتد�سدير امل�ستهدف   30 فاأن موؤ�سرات اأعباء الديون يجب اأن تقع يف نطاق حمدد، وي�سمل موؤ�سر الديون للناجت االأجمايل القومي مابني 

.35% –  25 العائدات  اإيل  الدين  وخدمة   ،25% –  15 ال�سادرات  اإيل  الني  خدمة  ومعدل   ،300% –  200 املتوقعة  للعائدات  الديون  ومعدل   ،200%

وا�سعي  اأن  من  التاأكد  كانت  الور�سة  غايات   1.2.2
يف  الكامن  للتعقيد  مدركني   )1( ال�سودانيني:  ال�سيا�سات 
العملية، باالأ�سافة للتحديات التي يجب مواجهتها بفاعلية 
لالأنخراط يف ت�سفية املتاأخرات واإعفاء الدين، )2( مثمنني 
 – وخارجيا  داخليا   – املطلوب  االأنفتاح  ونوعية  حلجم 
التي  الكيفية  اأ�ستوعبوا  قد   )3( مر�سية،  نتائج  ل�سمان 
مع  التن�سيق  اأ�سرتاتيجيات  االأخري  البلدان  بها  و�سعت 
املانحني داخليا وخارجيا، )4( ومقدرين للمدي الذي توؤثر 
فيه عالقة احلكومة مع جمتمع املانحني يف داخل البلد علي 
م�سعي  يف  خ�سو�سا  الديون  حلحلة  ونتائج  اخلطي  ت�سارع 
املوؤ�س�سات  دور  يتفهمون   )5( و  الدين،  الأعفاء  ن�سري  اإيجاد 
ميكن  وكيف  الدين  اإعفاء  يف  كاأ�ست�ساريني  الدولية  املالية 

تو�سعة هذا الدور لبلوغ النتائج. 

حول  لتدور  العمل  لور�سة  والرتتيب  االأعداد  1.3.1مت 
املحاور التالية: 

من  الديون  واإعفاء  املتاأخرات  ت�سفية  حول  مراجعات   .i
تو�سيحية  وحاالت   RMCs االأقليم  يف  االأع�ساء  البلدان 
اإعفاء  MDRI حول  نادي باري�ص، والهبك وال  الأجرءات 

الديون.

ك�سرط   PRSP ال  باإعداد  املتعلقة  للق�سايا  متحي�ص   .ii
م�سبق لت�سفية املتاأخرات واإعفاء الديون.

التحديات  علي  بالرتكيز  اله�سة،  الدولة  و�سعية   .iii
ودرو�ص  الكلي  االأقت�ساد  يف  املناعة  مرحلة  ببلوغ  اخلا�سة 
لعدم  الزمة  كمحددات  الكلي  لالأقت�ساد  احلكيمة  االأدارة 

الوقوع حتت �سغط الديون جمددا.

الق�سم  يف  التايل:  النحو  علي  ت�ستمر  املذكرة  بقية   1.3.2
اخلارجي  ال�سودان  دين  معدل  اإخت�سار  يف  يناق�ص  الثاين 
الق�سم   .MDRI وال  الهبك  باآفاق  يتعلق  فيما  واآفاقه 
من  التعلم  عمل  لور�سة  االأ�سا�سية  الر�سائل  يقدم  الثالث 

النظراء، يعقبها اخلال�سات يف الق�سم الرابع.

حماور النقا�ص 1.3  
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2.          ديون ال�سودان اخلارجية والطريق اإىل الأمام

2.1 ديون ال�سودان اخلارجية لي�ست م�ستطاقة وتقع متاما 
يف حدود النطاق الذي حدده كل من �سندوق النقد الدوىل 
 MDRI وال  الهبك  مبادرات  يف  للدخول  الدوىل  والبنك 
ديون  اأعباء  بلغت   2010 العام  بنهاية   . الديون  الأعفاء 
من   84% مبان�سبته  دوالر،  مليار   37 اخلارجية  ال�سودان 
�سندوق  مع  املتاأخرات  مراكمة  يف  البالد  بداأت  املتاأخرات. 
احلرب،  جتدد  بعد  مبا�سرة   1984 عام  يف  الدويل  النقد 
التنمية  بنك  ومع   ،1993 يف  الدويل  النقد  �سندوق  ومع 
ال�سودان  16 عام �سار  1995. منذ  نحو  االأفريقي يف عام 
�سداد  لعدم  وذلك  للقرو�ص  املوؤهلة  البلدان غري  و�سعية  يف 
 180 العام احلايل  اأبريل من  نهاية  والبالغة يف  متاأخراته 
مليون   288 تقريبا  يعادل  ما  اأي  ح�سابية  وحدة  مليون 
دوالر. اأن املتاأخرات ال�سخمة واأعباء الدين حتد من قدرة 
ومن  التنمية  يف  �سركائه  مع  االأرتباط  اإعادة  علي  البلد 
املالية  والتدفقات  املبا�سر  االأجنبي  االأ�ستثمار  جذب  فر�ص 

للقطاع اخلا�ص.

2.2 يف نهاية اأبريل 2011 اأو�سح تقرير ال�سودان  ملجموعة 
اأنه رغم حدوث تقدم   TWG العمل الفنية حول الديون 
الديون  من   90% من  )اأكرث  الديون  وم�ساهاة  مطابقة  يف 
متعددة االأطراف متت مطابقتها( فاأنه التزال هناك فجوات 
االأطراف  اأحادية  الديون  يخ�ص  فيما  البيانات  يف  هامة 
االأطراف  اأحادية  ديون  دوالر  مليار   31 من   37% )فقط 
لت�سفية  الرئي�سة  املعوقات  ومطابقتها(.  م�ساهاتها  متت 
)الدائنون  املوارد  توافر  ت�سمل  الدائنني  جانب  من  الديون 
ال�سيا�سية/الت�سريعية  والعمليات  االأطراف(  متعددي 
تنفيذ  ويف  دارفور  يف  التقدم   – باري�ص(  )نادي  املحلية 
لهوالء  رئي�سة  اإعتبارات  اأي�سا  تعد  ال�سامل  ال�سالم  اإتفاق 
البنك  مايخ�ص احل�سول علي دعم جمموعة  الدائنون. يف 

يف م�سعي ت�سفية املتاأخرات واإعادة االأرتباط، فال�سودان يف 
حاجة لت�سريع وترية التقدم يف عمل اإ�سرتاتيجية لت�سفية 
بلوغ  اأجل  من  ال�سداد  اإجراءات  علي  واملوافقة  املتاأخرات، 
واأن   I-PRS ال  يطرح  واأن  مف�سل،  كدائن  البنك  و�سعية 
النقد  �سندوق  من  املدعوم  الربنامج  مع  تفاو�ص  يف  يدخل 
و�سوال  االداء  م�سار  تاأ�سي�ص  يف  اإ�ستخدامه  ميكن  والذي 

لنقطة القرار اخلا�سة بالدخول يف الهبك. 

الديون  اأعباء  حلحلة  باأن  ال�سودانية  ال�سلطات  تقر   2.3
مبادرة  و  االأعداد،  جيدة  الأ�سرتاتيجية  حتتاج  اخلارجية 
احل�سنة  النوايا  من  كبري  قدر  اإيل  اإ�سافة  احلكومة،  من 
واأحاديي  متعددي  املانحني  ذلك  يف  مبا  الدائنني،  قبل  من 
برنامج  علي  حافظ  قد  ال�سودان  اأن  عن  ورغما  االأطراف. 
خالل  يف  الدويل  النقد  �سندوق  موظفي  بوا�سطة  املتابعة 
والتحديات  املرتاكمة  املتاأخرات  فاأن  االأخرية،  عام  ال13 
عالقة  تطوير  يف  التقدم  اأعاقت  قد  العالقة  ال�سيا�سية 

اإ�سرتاتيجية مع املانحني. 

 I-PRSP ال  موقف  حول  قدموه  الذي  التنوير  يف   2.4
اإعداد  عن  رغما  اأنه  ال�سودانيون  امل�سئولون  ذكر  البالد،  يف 
الوثيقة  اأن  اإال  الفقر،  تخفيف  اإ�سرتاتيجية  ورقة  م�سودة 
اإحتاجت جلهد اإ�سايف قبل طرحها للنقا�ص. وهم يقرون باأن 
اأكرث  وقت  اأخذت   ،2004 يف  بداأت  والتي  االإعداد،  عملية 
مما ينبغي ب�سبب االأولويات االأخري )مثل ال�سالم واالأمن( 
تعاون  وعدم  البيانات  توافر  عدم  اإ�سكالية  اإيل  اإ�سافة 
املانحني. هناك اأي�سا حوجة لربط عملية ال I-PRSP مع 
حت�سريات خطة التنمية ال�سودانية متو�سطة املدي، واأي�سا 
مع برنامج الثالث �سنوات االإ�سعايف والذي يجري االأعداد له 

علي خلفية تدهور االإيردات عقب اإنف�سال اجلنوب.
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3.          درو�ص ال�ســـيا�ســـــات الأ�ســــــا�ســـــية

باأنه  اأو�سحت  امل�ساركة  االأفريقية  الدول  خربات   3.1.1
العملية يف�سي  بتملك  بناء ح�ص وطني قوي  ال�سروري  من 
اإعفاء  يف  املت�سابكة  الق�سايا  حول  وطني  اأجماع  اإيل 
الديون وتخفيف الفقر، مما يتطلب االأنفتاح ودعم امل�ساركة 

النا�سطة للمجتمع املدين يف العملية.

3.1.2 مثال، فاأن اإ�سرتاتيجية تخفيف الفقر تعد بوا�سطة 
املدين  املجتمع  ت�سمل  م�ساركة  عملية  ظل  يف  احلكومات 
و�سركاء التنمية )متعددي واأحاديي االأطراف(. حت�سريات 
ال PRSP بداأت ب�سورة م�ساركة متوا�سعة، ولكن مع مرور 
كانت  وبينما  والتملك.  امل�ساركة  م�ستوي  زاد  فلقد  الوقت 
اأن تزيد التملك  اآلية يتوقع لها   PRSP عملية حت�سري ال 
تقدم  البداية   فى  حتقق  فلقد  الرا�سد،  واحلكم  وامل�ساركة 
عملية  يف  الرواد  خربات  عديدة.  بلدان  يف  ما  نوعا  بطئ 
الهبك اأو�سحت اأن االعداد املبدئي لل PRSP مت يف خالل 
االأجناز  مبرحلة  للحاق  ال�سغط  حتت  للغاية،  وجيز  زمن 
للهبك. نتيجة لذلك، كان اإنخراط املجتمع املدين يف عملية 
املحتوي  علي  �سعيف  اأثر  ذا  وبالتايل  حمدودا   PRSP ال 

ال�سيا�سي االأويل لالأ�سرتاتيجية.

ال�سيا�سات متكنوا  فاأن وا�سعي  التحديات،  3.1.3 رغم هذه 
ال�سرف  واأوجه  الفقر  تخفيف  الأطر  االأ�س�ص  و�سع  من 
االأ�س�ص  هذه   . اأولوية  الفقر  خف�ص  برامج  من  جعلت  التي 
�سكلت قاعدة للتح�سن الالحق ولتعميق عملية امل�ساركة، مبا 
وربطها  تغطيتها،  يف  �سموال  اأكرث   PRSP ال  جعل  ذلك  يف 
باآليات ر�سد الفقر. در�ص رئي�سي من خربة اجليل االأول يف 
االأطراف  مع  الت�ساورية  العملية  نوعية  اأن  هو   PRSP ال 
ذاتها،  حد  يف  الوثيقة  ولي�ص  امل�سلحة،  الأ�سحاب  العديدة 

كان لها االأثر االأهم لغالبية النتائج.

3.1.4 الدول التي تواجه حتديات فنية و�سيا�سية وغريها 
االأف�سل  من  وا�سعة  مب�ساركة   PRSP ال  اإعداد  يف  تعيقها 

تكون   I-PRSP موؤقتة  اأ�سرتاتيجية  باأعداد  تبداأ  اأن  لها 
ذات تكليف وجمال حمدود. هذا �سيعطيهم الوقت وامل�ساحة 
طويلة  للتنمية  متناغمة  اأ�سرتاتيجية  الأعداد  الالزمة 
املدي، بطريقة تخلق حلقة و�سل بني االأ�سالح فى ال�سيا�سات 
متو�سطة وطويلة االأمد والتي توفر اإطار يعتمد عليه للحكم 
امل�ساركة  اآفاق  والنمو.  امل�ستدام،  الفقر  وتخفيف  الرا�سد، 
�سكلت   PRSP ال  عملية  اإطار  يف  لها  التاأ�سي�ص  مت  والتي 
 PRSP ال  يف  الالحقة  امل�ساركة  عملية  لتاأ�سيل  القاعدة 

مما نتج عنه حت�سن العالقة بني احلكام واملحكومني. 

ال  عمليات  اأن  االأفريقية  الدول  جتارب  تو�سح   3.2.1
�سروط  من  كواحد  فقط  اإليها  ينظر  اال  يجب   PRSP
كاأداة  اإليها  ينظر  اأن  االأهم  ولكن  الديون،  الأعفاء  املانحني 
ملجابهة التحديات الرئي�سية للتنمية كالفقر وعدم امل�ساواة 
االأقت�سادية.  االإجتماعية  التحول  وعمليات  االأجتماعية، 
يف   I-PRSP ال  اإعداد  لعملية  املهم  فمن  املحتوي،  بهذا 
اأن تكون لها جدولة  ال�سودان، وهي باملنا�سبة حتتاج ب�سدة 
فيها  ال�سروع  يجب  وا�سح،  ت�ساوري  واإطار  حمددة  زمنية 
كعملية تتيح للبلد الفر�سة ملعاجلة الالم�ساواة االجتماعية، 
واأن ت�سهم يف تغيري االأقت�ساد، ولي�ص فقط كعملية املراد منها 

االأ�ستجابة لل�سروط امللحة للمانحني.

الهبك  مبادرة  اأن  اي�سا  تو�سح  االأفريقية  التجارب   3.2.2
الدين تعترب �سرط �سروري ولكن غري كايف الأجناز  الأعفاء 
الوطنية. بلوغ ذلك  التنمية  واأهداف  اال�سالح االأقت�سادي 
الكلي  االأقت�ساد  �سيا�سات  الأطر  ال�سليم  التطبيق  ي�ستدعي 
ل�سمان تعايف  امل�ستدام �سروري  االأقت�سادي  االأ�سالح  ويظل 
البدء  ومنذ  يجب  ذلك،  من  اأكرث  دائمة.  ب�سورة  االأقت�ساد 
اإ�ستغالل �سانحة اإ�ستعمال موارد اإعفاء الدين يف بلوغ اأهداف 
التنمية طويلة االأمد كاأهداف التنمية االألفية، اإ�سافة اإيل 

متلك وقيادة وطنية قوية

ورقــة  اإعـــــداد  عملـــية  ربــــط 
مع  الفقر  خف�ص  اإ�ســــرتاتيجية  

اأهداف التنمية

3.1  

3.2  
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  وفقا لتقرير البنك الدويل حول التقدم يف مبادرات اإعفاء الديون 2010، فاأنه يف بلدان ما بعد نقطة القرار، اإزداد ال�سرف علي تخفيف الفقر من %42 يف عام 1999 اإيل %57 يف 2010 كن�سبة 
من االإيرادات، ومن 7 اإيل %10 من الناجت االإجمايل القومي.

�سندوق 1 :تنزانيا/غانا: اأهمية التملك الوطني لل�سيا�سة

تنزانيا تو�سح جتربتها اأن درجة اإ�ستعداد احلكومة ومتلكها للعملية اإ�سافة للتن�سيق مع املانحني عوامل هامة يف عملية 
الت�سعينات.  نهاية  منذ  الوطنية  التنمية  الأجندة  املحلي  للتملك  �سامل  تعريف  و�سع  من  تنزانيا  متكنت  الديون.  اإعفاء 
بعد ذلك مت تاأ�سي�ص جمموعة املتابعة امل�ستقلة كاآلية لر�سد التقدم يف م�سار املبادرات املتفق عليها بني احلكومة و�سركاء 
ال�سلة  ذات  والق�سايا  الديون  حول  الربملاين  النقا�ص  كان  مالحظا  اإنفتاحي؛  جمهود  يف  اأي�سا  احلكومة  �سرعت  التنمية. 

والذي متت اإذاعته لتمكني النا�ص من امل�ساركة الكاملة يف النقا�سات.

يف اإعدادها ال�سرتاتيجية تخفيف الفقر اإعتمدت تنزانيا ب�سورة اأ�سا�سية علي نظمها وموؤ�س�ساتها الوطنية؛ كان �سئ فريد 
يف نوعه اأن احلكومة التنزانية اي�سا اإ�ستعانت باخلربات الفنية املحلية حلملة الراي يف اإعداد ال PRSP وو�سع االإطار 
العام للعون التنموي. اأهمية جناح جتربة تنزانيا مع اإعداد PRSP تعود ب�سورة اأ�سا�سية للكيفية التي مت بها علي الدوام 
ربط اأجندة التنمية الوطنية مع تلك اخلا�سة مبجتمع املانحني. ماكان م�سجعا للغاية يف تنزانيا موؤ�س�سية �سيا�سة احلوار 
الوطني والتي لعب فيها املانحون مثل البنك الدويل االأدوار الرئي�سية. جتربة تنزانيا تو�سح اأهمية متكن احلكومة من بناء 

قدراتها لتكون اأكرث حزما واأح�سن اإ�ستعدادا وتنظيما يف تهيئة حوار جاد مع املواطنني ومع �سركائها يف التنمية.

غانا، مثل تنزانيا، ويف م�سعاها للهبك تبنت مبداأ امل�ساركة يف العملية. اأقرت احلكومة باأهمية االأجماع الوطني للعملية 
يف مراحل مبكرة. وهكذا ويف م�سعي اإعداد ال PRSP اإ�سرتاتيجية غانا لتخفيف الفقر، ح�سدت احلكومة املجتمعات علي 
اإ�سافة لذلك، مت  الن�سطة وامل�ساهمة يف احلوار حول االأ�سرتاتيجية والربامج التي تبني عليها.  للم�ساركة  اإمتداد البالد 
عقد ور�ص عمل متخ�س�سة علي اإمتداد البالد ملناق�سة ال PRSP حتي تتاح الفر�سة للم�ساركني الأبداء اآرائهم ومناق�سة 

كيف ميكن لالأ�سرتاتيجية فعال تخفيف حدة الفقر.

جتربة غانا كمثيلتها التنزانية، تو�سح الدور احلا�سم للقيادة ال�سيا�سية يف العملية. ولكن اأي�سا فاأن كفاءة ونوعية الفريق 
الفني هامة جدا للنجاح، اأي�سا فاأنه ملن املهم دعم قدرات احلكومة بقدرات وطنية اأخري من اجلامعات واملنظمات الطوعية 
املحلية. ملمح مهم اآخر يف التجربة الغانية هو اأن االأ�سالحات ال تتوقف ببلوغ اإعفاء الهبك؛ بل يتوا�سل تعزيز تنفيذها يف 

�سورة قرارات �سيا�سية اإقت�سادية �سحيحة واإ�ستمرار االطر ال�سيا�سية للحكم الرا�سد.

امل�سدر: اأوراق ونقا�سات ور�سة العمل 

تنويع الن�ساط االأقت�سادي والتغيريات الهيكلية لالأقت�ساد. 
كافية  خربات  اإكت�سبت  الهبك  طبقت  التي  الدول  غالبية 
للتنمية،  االألفية  اأهداف  تبني  قبيل   PRSP ال  اإعداد  يف 

 )MDGs( االآن وبعد اأن حتول الرتكيز نحو تلك االأهداف
مع  الديون  الأعفاء  احلوجة  لربط  فريدة  �سانحة  فهناك 

تلك اخلا�سة ببلوغ اأهداف التنمية الوطنية. 
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 �سندوق 2 : �سرياليون: ال PRSP كمظلة لأ�سالحات متعددة ولرت�سيخ ال�سالم

جتربة هذا البلد تو�سح كيف اأن ال PRSP لي�ست فقط و�سيلة هامة ل�سياغة اأ�سرتاتيجية �ساملة خلف�ص الفقر واإعفاء 
الدين وت�سفية املتاأخرات، ولكن اأي�سا ميكن اإعتبارها كو�سيلة لرت�سيخ ال�سالم وامل�ساحلة الوطنية. ورغما عن اأن البلد مل 
 – – وذلك �سئ يحمد لها  اأبدا تقاليد للم�ساركة ال�سعبية يف عملية �سنع القرار الوطني، فقد نظمت احلكومة  يكن لديه 

�سمنارات توعية وور�ص عمل لتب�سري امل�ساركني مبجريات العملية، واأي�سا طلب اإ�سهاماتهم.

علي خلفية اإدراكها باأنها تفتقر للكثري من القدرات الأجراء درا�سة لالأقت�ساد الكلي، حتليل الفقر، حتليل امليزانية وتكاليف 
جهاز  املالية،  وزارة  يف  التحليل  علي  املقدرات  لرفع  الالزم  للدعم  بحثا   UNDP لل  احلكومة  توجهت  فقد   ،PRSP ال 
االإح�ساء املركزي، ومكتب تن�سيق تخفيف الفقر التابع لوزارة التنمية والتخطيط االإقت�سادي. بعد ذلك طورت الدولة 

خطط مف�سلة لالأ�ستفادة من املوارد التي يوفرها اإعفاء الديون، وكذلك اإجراءات ال�سرف ال�سفاف وامل�سئول.

اإن وجود اإدارة حملية متجددة اخلاليا وفاعلة يف طول البالد وعر�سها ي�ساعد يف تطبيق ال PRSP. �سرياليون اإ�ستعادت 
لل�سلطات املحلية هيبتها، علي راأ�ص ذلك اإعادت ال�سالحيات لزعماء االأدارة االأهلية. االأمر الذي اأدي اإيل حت�سن اخلدمات 

واملرافق االأ�سا�سية عن طريق الت�سييد واالأ�سراف املحلي علي املدار�ص واملرافق ال�سحية.

امل�سدر: اأوراق ونقا�سات ور�سة العمل

اإعفاء  بني  الربط  هو  باالأعتبار  جدير  اآخر  �سئ   3.2.3
االأقت�سادية  التنمية  ت�ستهدف  التي  وال�سيا�سات  الديون 
الديون.  موقف  و�سالمة  الطويل  املدي  علي  الفعالة 
التو�سل  يتم  ما  غالبا  الطويل  املدي  علي  الديون  اإ�ستدامة 
واحلفاظ عليها حتت ظروف منو اإقت�سادي وا�سع االطراف 
وم�ستدام، مع قاعدة ت�سدير اأكرث تنوعا والو�سول الأعداد 
ح�سبة  فاأن  ال�سودان،  حالة  يف  ال�سادر.  اأ�سواق  من  اأكرب 
لتو�سيح  الزم  �سرط  للتنمية  االألفية  اأهداف  بلوغ  تكاليف 
MDGs الميكن  اأهداف ال  الفجوة الكبرية يف املوارد واأن 
اإعفاء  بدون  احلايل  امليزانية  �سيناريو  حتت  بلوغها 
 1 ال�سندوق  يف  وامل�سروحة  التنزانية  التجربة  الديون. 
 PRSP ال  ربط  يف  للحكومة  املحوري  للدور  توثق  اأعاله 

مع عمليات و�سع وتطوير امليزانية الوطنية. 

3.2.4 االأمر الذي كان مفتقدا يف معظم البلدان االأفريقية 
الأهداف  فعال  ر�سد  وجود  كان  الحقا،  تبنيه  مت  ولكن 
اأهداف  بتبني  بعد  فيما  حتقق  الذي  ال�سئ  الفقر،  تخفيف 
االألفية للتنمية. خربات البلدان االأخري قد اأو�سحت باأن 

اأهداف  ويف  الفقر  تخفي�ص  يف  التقدم  لر�سد  اآلية  توفري 
التنمية االأخري كان �سئيا مفيدا يتوجب التقيد به عاجال 
بدال من اآجال. اخلطة االأمنوذجية لر�سد الفقر، مثل تلك 
املوجودة يف تنزانيا كانت حم�سلة اإتفاقات مت الو�سول اإليها 
عرب �سل�سلة من امل�ساورات حول املوؤ�سرات االأ�سا�سية، م�سادر 
املوؤ�س�سي،  االإطار  والتوعية،  االإت�سال  قنوات  البيانات، 
املدين  املجتمع  منظمات  اإ�ستيعاب  التقدم،  ر�سد  اإجراءات 
يف عملية الر�سد، اإ�سافة اإيل بناء القدرات وح�ساب تكلفة 

ر�سد الفقر. 

3.2.5 خربات الدول االأفريقية اأبانت اأي�سا اأن العديد من 
اإ�سرتتيجيات  �ساغت  عندما  جيدة  ثمار  جنت  قد  البلدان 
تنمية تعك�ص ظروفها اخلا�سة واحلقائق فيها . فمثال، بلد 
�سغري، ه�ص، خارج من احلرب ك�سراليون كان مبقدوره ح�سد 
االأقت�ساد  واإ�ستقرار  كبرية  �سعبية  مب�ساركة  العاملي  الدعم 
الكلي، وعليه اأجنز اإلغاء ديونه البالغة 1.7 مليار دوالر عن 
ال�سلة بالو�سه  الهبك. هذه اخلربات قيمة ووثيقة  طريق 

الراهن يف ال�سودان.
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باالأنفتاح  املبادرة  اإيل  احلاجة  علي  التاأكيد  مت   3.3.1
اخلارجي واأهمية ن�سري الديون. هذا يتطلب تن�سيقا داخليا 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  واالأدارات  الوزارات  خمتلف  بني 
جيدا  املح�سوبة  التدخالت  عن  رغما  ال�سيا�سية.  واجلهات 
�سعف  من  احلاالت  بع�ص  يف   PRSP ال  تنفيذ  عاين  فقد 
لالأفرتا�ص  نتاجا  ذلك  كان   . ال�سيا�سية  والقيادة  االأرادة 
اخلاطئ باأن كل اأ�سحاب امل�سلحة مبا فيهم �سركاء التنمية 
علي  لالأ�سرتاتيجية.  اأتوماتيكية  ب�سورة  �سين�ساعون 
الأقناع  حاجة  هناك  باأنه  ظهر  احلاالت  بع�ص  يف  العك�ص، 
واحلوكمة  املوؤ�س�سية  القدرات  بق�سايا  التنمية  �سركاء 
العامة.  املالية  باالأدارة  يتعلق  فيما  وحتديدا  الر�سيدة، 
اإرادة �سيا�سية  اإذا توفرت  PRSP �سيكتمل فقط  تنفيذ ال 

وقيادة قوية يف اأثناء �سياغة وتطبيق االأ�سرتاتيجية.

اأهمية   اأكرث  اأي�سا  القوية  ال�سيا�سية  القيادة  دور   3.3.2
اإجراءات  اإيل  املف�سي  الطريق  يف  الفاعل  لالأنخراط 
الداخلي  للتن�سيق  متناغمة  جهود  يتطلب  وذلك  الهبك. 
املختلفة،  احلكومية  واملوؤ�س�سات  واالأدارات  الوزارات  بني 
يف  ال�سركاء  مع  الدائنني  علي  م�سرتك  اإنفتاح  اإيل  اإ�سافة 
 ،)3 �سندوق  )اأنظر  نيجرييا  حالة  يف  ال�سودان.  جنوب 

فلقد هياأت القيادة ال�سيا�سية القوية واملجهودات امل�سرتكة 
اإقناع رئي�ص  املتحدة، وجنحت يف  اململكة  مدخال للحوار مع 
براون  جوردون  االأ�سبق  اخلزانة  ووزير  بلري  توين  الوزراء 
تولته  الذي  الن�سري  لدور  وكان  جمهوداتها.  اإيل  لالن�سمام 
الثمانية،  جمموعة  داخل  اللوبي  يف  حا�سم  دور  بريطانيا 
ال�سئ الذي وفر قاعدة اإنطالق مهمة الأعفاء ديون نيجرييا. 
بعد ذلك قامت جمموعة الثمانية واالأحتاد االأوربي برتكيز 
 – الدائنة  للدول  باري�ص  نادي  علي  التاأثري  يف  جهودهما 
اأعفاء  نيجرييا  ملنح  الثمانية  اأع�ساء يف جمموعة  ومعظمها 
من  الدعم  كان  فقد  غانا،  حلالة  مماثلة  ب�سورة  لديونها. 
كن�سري  بريطانيا  مع  اأخري  مرة  حا�سما،  الدويل  املجتمع 

لغانا يف مبادرة الهبك.

اخلربات والتجارب من دول اأخري اأي�سا توؤكد اأهمية الدور 
جماعات  مثل  هامة  اأخري  جماعات  لعبته  الذي  احلا�سم 
املنا�سرة الوطنية والعاملية، والربملانيني، والوزراء يف م�ساعي 
والعامليني  املحليني  االأجتماعيني  الن�سطاء  الديون.  اإعفاء 
حجج  علي  حمتوية  فعالة  حمالت  بعمل  املا�سي  يف  قاموا 
الديون.  الإعفاء  االأخالقى  التربير  حول  وقوية  مقنعة 
واملنا�سرة  اجلهود  بتكامل  حتققت  النتائج  اأف�سل  اأن  ويبدو 
من قبل اأمثال هوالء الن�سطاء والقيادة ال�سيا�سية يف الدول 

املدينة ويف تلك الدائنة/املانحة.

التوا�سل اخلارجــــــي والعـــــــمل 
امل�سرتك مع �سركاء التنمية

3.3  
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  املزيد جتدونه يف ال�سناديق 1 5- والتي تو�سح خربات الدول

�سندوق 3 : نيجريا : خطوة واثقة خلف�ص الدين اخلارجي ودور الن�سري

يف العام 2005 حت�سلت نيجرييا علي اإعفاء غري م�سبوق لديونها من نادي باري�ص بلغ 18.75 مليار دوالر مما جعلها اأول بلد 
اأفريقي يفاو�ص بنجاح اإعفاء الديون مع نادي باري�ص من مواردها الذاتية. هذا االأجناز التاريخي �ساعد يف رفع عبء ثقيل 
عن كاهل امليزانية، وح�سن مناخ االأ�ستثمار يف يف البالد واملناخ االأقت�سادي الكلي. الدرو�ص امل�ستقاة من جتربة نيجرييا كانت 

كالتايل:

"املكتب الوطني الأدارة  • برنامج ذا م�سداقية و اأفعال قوية يف منحي بناء القدرات الفنية يف جمال الديون. مت تدعيم 
املفاو�سني  لفريق  البيانات  توفري  �سفافية  حت�سنت  بينما  للديون،  بيانات  قاعدة  اإعداد  ومت  احلكومة،  الديون" بوا�سطة 

الوطني وللدائنني علي حد �سواء.

نادي  مع  االأخ�ص  وعلي  الدائنني،  ومع  املوؤثرين  امل�سلحة  ا�سحات  غالبية  مع  حميمة  عالقات  بخلق  ال�سلطات  قامت   •
باري�ص، بينما يف نف�ص الوقت حافظت علي �سجل نظيف فيما يخ�ص تطبيق ال�سيا�سات الواعية واحلكم الرا�سد.

الأفاداته  ووفقا  الديون.  ق�سايا  يف  لها  ن�سريا  بلري  توين  �سار  نيجرييا  تبنتها  التي  الرا�سد  احلكم  مببادئ  اإقتناعه  • بعد 
فقد اأمن علي اأن االأفارقة فقط هم من ميكنهم قيادة وت�سكيل اأفريقيا، ولذلك فمنا�سرة اإعفاء ديون نيجرييا يعد �سراكة 

ولي�ص �سدقة.

االأمتثال  م�سار  يف  العوائق  كل  وعربت  ’حملية/بلدية‘  اإقت�سادي  اإ�سالح  م�سودة  بطرح  بادرت  النيجريية  ال�سلطات   •
ل�سروط نادي باري�ص.

اإعجاب  ك�سبت  ذلك  خالل  ومن  باري�ص،  نادي  هواج�ص  لكل  وتفهم  الحمدود  �سربا  نيجرييا  يف  ال�سلطات  اأظهرت  • كما 
والتزام النادي يف مبادلتها الف�سل باأعفاء الديون. 

     
امل�سدر: اأوراق ونقا�سات ور�سة العمل

املبادرات  دور  علي  اأمنت  املتنوعة  الدول  جتارب   3.4.1
فاعلية  وحت�سني  املالية  الفجوة  لتحديد  الهادفة  الذاتية 
اإ�ستخدام املوارد العامة من العون املحلي والعاملي. مبادرات 
نظم  حت�سني  طريق  عن  العامة  امليزانية  اإدارة  حت�سني 
االأدارة املالية العامة PFM ي�سمن اأدارة فعالة واإ�ستغالل 
اهداف  اإجناز  يف  ت�ساعد  بطريقة  العامة  للموارد  اأمثل 

التنمية القومية.

الأ�سالح  املبادرات  فاأن  البلدان،  ملعظم  بالن�سبة   3.4.2
مت  قد  التنموي  التعاون  واإطار  العامة  املالية  االأدارة  نظم 
ت�سميمها بهدف االأ�ستغالل االأمثل للموارد العامة. اأكرث من 
ذلك، وعند النظر اإيل املوارد املتاحة للتنمية االإجتماعية 
ي�سري من الوا�سح اأن اإعفاء الدين ال يجب النظر اإليه كبديل 

بل كمكمل الأ�ستمرار تدفقات متويل التنمية.

اأظهرت  طبيعية  مبوارد  الغنية  البلدان  جتارب   3.4.3
اإيل  احلاجة  لدرجة  �سغوطا  تواجه  اأن  ميكن  اأي�سا  اأنها 

العامة  املوارد  اإدارة  اإ�سالحات 
واإطار �سيا�سات التنمية

3.4  
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الغنية  البلدان  اأن  اإيل  االإ�سارة  متت  كذلك  الديون.  اإعفاء 
اإ�سعاف  خماطر  �سد  للتحوط  حتتاج  الطبيعية  املوارد  يف 
واإعفاء  املتاأخرات  تعقيدات  يف  واخلو�ص  الوطنية  االأرادة 
اإجراء  يف  راغبة  غري  فيها  ت�سري  التي  للدرجة  الدين 
اأن  ميكن  الطبيعية  املوارد  وفرة  للغاية.  مهمة  اإ�سالحات 
اجلذري.  االأ�سالح  يف  الرغبة  وعدم  الرتاخي  اإيل  تقود 
من  التجارب  الدوام.  علي  لها  االأنتباه  يجب  خماطرة  هذه 
تكون  اأن  ميكن  الطبيعية  املوارد  وفرة  اأن  تو�سح  بوت�سوانا 
منطلقا هاما للتنمية لو متت اإدارتها ب�سيا�سات كلية ومالية 
ح�سنة ومتما�سكة علي الدوام مرتبطة اإ�سرتاتيجيا باحلكم 
الرا�سد، وموؤ�س�سات فاعلة، وقيادة �سيا�سية قوية وحكيمة. 
بهذه املبادئ ال�سارمة، متكنت بوت�سوانا من التحول اإيل دولة 
متو�سطة الدخل كان معدل دخل الفرد فيها 100 دوالر يف 
1966 ليبلغ 6،000 دوالر يف ت�سعينات القرن املا�سي )اأنظر 

�سندوق 4(.

اإ�سرتاتيجية  اإعداد  اأن  علي  التاأمني  مت  اأي�سا   3.4.4
الديون  الأعفاء  للتاأهل  ك�سرط   PRSP الفقر  مكافحة 
مع  جنب  اإيل  جنبا  تتم  ما  عادة  الهبك  مبادرة  وفق 
�سياغة اأطر تعاون تنموي للتن�سيق مع املانحني. لقد وجدت 
التنموي كان  للتعاون  اإطار  اأن خلق هكذا  البالد االأفريقية 
اأي�سا  اإ�سرتاتيجيات خف�ص الفقر، والتي هي  مكمال الأعداد 

�سرورية نحو التاأهل الإعفاء الديون. 

حت�سريا  يتطلب  اخلارجية  الديون  م�ساألة  ح�سم   3.4.5
عن  البالد  داخل  يف  املوجودين  املانحني  باأ�سراك  جيدا 
فاملانحون   حاليا،  واحلكومة.  بينهم  احلوار  تكثيف  طريق 
مع  حمدود  �سادق  حوار  �سوي  لديهم  لي�ص  اخلرطوم  يف 
احلكومة حول الق�سايا الهيكلية وال�سيا�سات. يف هذا املنحي، 
فمن املهم ال�سروع يف حوار مرتب ومت�سل بني اجلانبني. ومهم 
مع  التن�سيق  لتعزيز  التنموي  للتعاون  اإطار  تاأ�سي�ص  اأي�سا 
املانحني، واالن�سجام، وال�سراكة والتملك الوطني يف عملية 
التفاو�ص  �سبيل  يف  للغاية  هامة  اأ�سياء  هي  والتي  التنمية، 

حول خيارات اإعفاء الديون. 

االأخري  االأفريقية  الدول  من  التجارب  اأو�سحت   3.4.6
واملانحني  ال�سركاء  به  يقوم  اأن  ميكن  الذي  املتعاظم  الدور 
 PRSP اإعفاء الديون. تتطلب عملية اإعداد ال  يف عملية 
و�سندوق  الدويل،  البنك  مع  وثيقا  تعاونا  ال�سودان  يف 
اإيل  اإ�سافة  للتنمية،  االأفريقي  والبنك  الدويل،  النقد 
فيما  واحد  نهج  على  اأنهم  من  للتاأكد  الرئي�سيني  الدائنني 
التقدم  الديون. وبالرغم من  اإعفاء  اإعداد مبادرات  يخ�ص 
اإ�سافية  خلطوات  يحتاج  اليزال  فال�سودان  املجال،  هذا  يف 
جهود  توحيد  اىل  يوؤدى  وم�ستمر  مرتب  حوار  الإ�ستجداء 
تلك املوؤ�س�سات يف دعم �سيا�ساته. املوقع ال�سيا�سي اجلغرايف 
االأقليمي لل�سودان مينحه ميزة اإ�سرتاتيجية فريدة يف �سياق 
املجتمع  باإهتمام  يحظى  الذي  ال�سئ  االأقليمي،   االأ�ستقرار 

الدويل. 
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للتاأكد  احلاجة  هو  املجهودات  هذه  كل  يف  االأهم   3.5.1
لتملك  املوجودة  القدرات  كل  بح�سد  احلكومة  قيام  من 
الفقر  تخفيف  واإجراءات  الديون،  اإعفاء  اأجندة  قيادة 
تبني  املقدمة  والتجارب  الدرو�ص  املانحني.  مع  والتعامل 
دور  لتويل  االأ�ستعداد  ال�سودان  حكومة  �سلطات  علي  اأنه 
طليعي يف و�سع خطة عمل حملية يعتد بها الأعفاء الديون 
واأجناز ال I-PRSP. ذلك يتطلب تعزيزا للكفاءات الفنية 
وحدة  خ�سو�سا  املخت�سة،  احلكومية  االأدارات  وقدرات 
اإدارة الديون، حتى يت�سنى لها تويل ذمام القيادة يف جمري 
املدعمة  الفنية  لالأتيام  ميكن  كيف  حول  احلجة  العملية. 
تويل الريادة يف االأعداد الناجح لل PRSP وعملية اإعفاء 
تو�سح  بينما   ،)1 )�سندوق  غانا  مثال  يف  �سرحها  مت  الدين 
املحلية  للقدرات  الفريد  الدور  وزميبابوي  ماالوي  اأمثلة 
جتربة  يف  غانا  لنجاح  االأ�سا�سي  املحرك   .)5 )�سندوق 

�سندوق 4 : بت�سوانا : �سيا�سات جيدة م�ستدامة تعني ثبات اإقت�سادي كلي على املدى الطويل

اإنتهاج بوت�سوانا ل�سيا�سات مالية حكيمة مت و�سعه يف �سياق �سح يف املوارد املالية. جدير باملالحظة اأي�سا حقيقة عدم وقوع 
بوت�سوانا يف �سباك ،لعنة املوارد‘ والتي كثريا ما اأ�سرت البلدان ذات املوارد الطبيعية الغنية ومنعتها من توجيه ثراء املعادن 

والبرتول نحو تنمية اإقت�سادية م�ستدامة.
هنالك العديد من االأبعاد الهامة لنجاح ال�سيا�سة االأقت�سادية يف بوت�سوانا. اأهم عن�سر فيها كان تكامل �سيا�سات احلكومة 
اإ�ستقرار املناخ ال�سيا�سي، يف  املالية، النقدية، و�سعر �سرف العملة الوطنية. ال�سئ الثاين كان ثبات ال�سيا�سات و�سوال اإيل 
ال�سيا�سات  تطبيق  يف  التاآزر  ومراعاة  الرتابط  هو  الثالث  العن�سر  واملحليني.  االأجانب  للم�ستثمرين  اخلا�سة  االأهمية  ظل 

االأقت�سادية.

وعلي الرغم من غياب اإ�سرتاتيجية متو�سطة املدي ووا�سحة الأدارة الديون، تخطط بوت�سوانا الأكمال حتليل تكبد الديون 
حتي يكون لديها موجهات وا�سحة موثوق بها حول م�ستويات املديونية امل�ستطاقة. للتحكم يف ذلك، فقد مت و�سع حد اأق�سي 
للمن�سرفات احلكومية ال يتجاوز %40 من الناجت االأجمايل املحلي، مع ق�سمة %70 للميزانية العادية و %30 مليزانية 

التنمية. من النادر جدا حدوث عجز يف امليزانية يف بوت�سوانا، بالعك�ص فاأنه يتم يف العادة ت�سجيل فائ�ص.
       

امل�سدر: اأوراق ونقا�سات ور�سة العمل

الهبك كان جودة وقوة الفريق الفني، الذي مل يتويل فقط 
لعب دورا  الواقع، بل  العام علي  الوعي  رفع  الريادة يف  دور 
رئي�سا يف البحث عن ن�سري، خ�سو�سا يف التفاو�ص حول نقاط 

االأكمال التي ميكن حتقيقها. 

التعامل  يف  قدراتها  زيادة  ال�سودان  حلكومة  ميكن   3.5.2
البحث  مبراكز  االأ�ستعانة  طريق  عن  الديون  ق�سية  مع 
�سئ  وهذا  التنمية.  �سركاء  ومن  واالأقليمية  املحلية 
التقليديني  للمانحني  املحدود  الفعلي  للن�ساط  نظرا  عملي 
اأو  املتاأخرات  تراكم  ب�سبب  الدولية  املالية  واملوؤ�س�سات 
املقاطعة ال�سيا�سية. هنالك العديد من املنظمات االأقليمية 
املتعلقة  امل�سائل  يف  الفني  العون  يف  النا�سطة  والعاملية 
باأعفاء الديون، منها اآلية اإدارة الدين DMF، و�سكرتارية 
UNITAR، UNCTAD، وموؤ�س�سات رفع  الكومونولث، 

 .MEFMI، WAIFEM القدرات االأقليمية مثل

تنمية القدرات 3.5  
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 �سندوق 5 :مالوي /زميبابوي : تعزيز القدرات املحلية خلف�ص الفقر

ماالوي وزميبابوي يعطيان امثلة مثرية لالأهتمام حول االأخفاقات اخلطرية التي ميكن اأن حتدث لو تركت القدرات املحلية 
يف اأ�سرتاتيجيات خف�ص الفقر تتدهور ب�سدة. الفقر م�سكلة كبرية يف ماالوي حيث كان %63 من ال�سكان يعانون من فقر 
1998. اأ�سباب الفقر وجتلياته كانت مت�سابكة. فالفقراء توفرت لديهم منافذ حمدودة للموارد، تعليمهم  مزمن يف العام 
علي  ح�سولهم  واإمكانية  بالزراعة  املرتبطة  غري  املهن  يف  املناف�سة  مقدورهم  يف  يكن  مل  �سيئة.  ال�سحية  وحالتهم  متدين 
خدمات الت�سليف كانت حمدودة. ال�سئ الذي يحمد لها اأن احلكومة عملت علي �سياغة ال PRSP مركزة علي اإزالة ال�سعف 
الهيكلي يف احلكم. ويحمد للحكومة تنفيذها لربنامج دعم البذور وال�سماد والذي ا�ستهدف امل�ستفيدين ب�سورة جيدة. كانت 
النتيجة ح�سادا وفريا من الذرة ال�سامية يف ماالوي له اآثار اإيجابية وا�سحة علي الفقر. منذ ذلك الوقت، مت الرتكيز علي 

االأقت�ساد مع مراعاة ق�سايا احلكم.

زميبابوي حتاول مثل ال�سودان اأن تعيد اإرتباطها مع املجتمع الدويل. وبالرغم من من كونها واحد من اأغني البالد يف اجلنوب 
اأفقر بلد يف االأقليم. بناء القدرات املحلية للربهان علي تاأهل زميبابوي  االأفريقي، و�سلة غذاء االأقليم، فهي تعد حاليا 
ال�سحيح.  الطريق  يف  اال�سا�سية  اللبنات  و�سعت  الوطنية  الوحدة  حكومة  ولكن  بالي�سري،  لي�ص  اأمرا  كان  الديون  الأعفاء 
والتنمية  الديون  للمتاأخرات،  العاجلة  للت�سفية  زميبابوي  اإ�سرتاتيحية  علي  بالطويل  لي�ص  وقت  منذ  احلكومة  �سادقت 
لت�سهيل اإعادة التعامل مع املجتمع الدويل حول ت�سفية الديون للح�سول علي التمويل، ولدعم برنامج �سامل الإعفاء الديون. 
تت�سمن االأ�سرتاتيجية التقدم بطلب الأعفاء الديون حتت مظلة مبادرة الهبك، وكذلك اإ�ستعمال متويل جديد من املوؤ�س�سات 
العاملية وعوائد الرثوات املعدنية لبلوغ اأهداف التنمية امل�ستدامة. قامت زميبابوي اأي�سا باأن�ساء مكتب الأدارة الدين لقيادة 

عملية مطابقة الديون مع خمتلف الدائنيني. من املوؤمل اأن يتم اإجناز ذلك بنهاية 2011. 
         

امل�سدر: اأوراق ونقا�سات ور�سة العمل

3.6.1 مرتبطا مباذكر عاليه، فاأن جتارب الدول يف مابعد 
مرحلة الهبك ت�سري اىل اأن اإعفاء الديون، حتي عندما يتم 
اإدارة  يف  القدرات  بناء  يعقبها  اأن  يجب  بالكامل،  اإجنازها 
الديون حتي ال ت�سقط البالد مرة اأخري يف م�ستنقع الديون 
اإلتزامات احلكومة ب�سبط الدين  غري املطاقة. هكذا، تظل 
العام يف م�ستويات معقولة وتطبيق �سيا�سات واإ�سرتاتيجيات 

�سارمة للديون الوطنية ق�سايا اأ�سا�سية.

الهبك  مرحلة  مابعد  يف  الدين  و�سبط  اإدارة  اآليات   3.6.2
قومية،  اإ�سرتاتيجية  و�سع  تت�سمن  لالآن  تبنيها  مت  والتي 
واإطار قانوين قومي، وترتيبات موؤ�س�سية، باالأ�سافة لتقنني 
دول  قامت  اأي�سا  الديون.  مع  التعامل  علي  القدرة  حتليل 

كثرية بو�سع اأطر قانونية حتد من القدرة علي االأ�ستدانة، 
هذه  مثل  احلكومة.  عن  نيابة  �سمانات  وت�ستلم  وتعطي 
االأطر القانونية ت�سع االأ�س�ص ال�سليمة لالأقرتا�ص واإعطاء 
ال�سمانات، وحتدد اأهداف االإقرتا�ص، الغر�ص واالأجراءات، 
املختلفة،  اجلهات  وم�سئوليات  اأدوار  املوؤ�س�سية،  الرتتيبات 

واأهداف اإدارة الديون احلكومية. 

اإدارة  يف  جدا  هامان  اأمران  واملحا�سبية  ال�سفافية   3.6.3
االإقرتا�ص  حتكم  التي  القانونية  االأطر  اأن  لكون  الدين 
االأ�سرتاتيجيات  االأهداف،  تكون  عندما  فعالية  ذات  ت�سبح 
االألتزام  احلكومة  ومبقدور  للجميع،  معلومة  واالأدوات 

ب�سورة قاطعة ببلوغ تلك االأهداف.

3.6.4 بينما اأظهرت دول مرحلة نقطة االإكمال يف مبادرة 
القليلة  ال�سنني  خالل  يف  مبهر  كلي  اإقت�سادي  اأداء  الهبك 

جديدة  �سغوط  حتديات  جتنب 
للديون مابعد مرحلة الهبك

3.6  
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وحت�سن  الديون  اإعفاء  بني  ال�سببية  العالقة  فاأن  املا�سية، 
ذلك،  مع  تثبيتها.  يتم  الفقر مل  االأقت�سادي وخف�ص  النمو 
م�ساريع  لتمويل  وجهت  التي  الديون  باأن  االأقرار  مت  فقد 
ذات اأثر كبري علي النمو االأقت�سادي )اال�ستثمارات املنتجة 
مردودات  خلق  يف  املقدرة  لها  كان  قد  التحتية(  البني  مثل 
الديون  حفظ  �سيا�سة  مع  متطابقة  وكانت  ال�سداد  ملقابلة 
التتجاوز  عندما  )وذلك  معها  التعامل  ميكن  م�ستويات  يف 
الزيادة يف خدمات الديون معدل الزيادة يف منو االأقت�ساد(. 
للحكومة  اإ�سافية  باأيرادات  تاأتي  امل�ساريع  هذه  الأن  وذلك 
امل�ستقبل،  يف  اجلديدة(  ال�سريبية  االإيرادات  )كمثال 

اإ�ستطاقة  حتليل  الديون.  خدمة  مقدرة  من  حت�سن  والتي 
التي  النمو  حث  الأجراءات  امل�ستمر  التطبيق  يوؤمن  الديون 
ت�سعي لتقليل اإحتمال الوقوع حتت اأعباء الديون. يف حالة 
موؤ�س�سات  لدعم  املتعاظمة  احلاجة  هو  فاملالحظ  ال�سودان، 
اإدارة الدين احلكومية حتي واإن كانت البالد مل ت�سل بعد 
وال  كالهبك  الديون  اإعفاء  مبادرات  من  االأ�ستفادة  مرحلة 
املطلوبة  املوؤ�س�سية  املقدرات  وجود  ل�سمان  وذلك   MDRI
للحفاظ علي م�ستويات حكيمة من الديون بعد بلوغ مرحلة 

االأعفاء. 
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4.          خــاتـمة

من  للتعلم  لل�سودان  �سانحة  العمل  ور�سة  وفرت  لقد   4.1
ق�سايا  معاجلة  يف  االأخري  االأفريقية  الدول  جتارب 
يوجب  التي  الرئي�سة  التحديات  ولتفهم  اخلارجي،  الدين 
اأي�سا  الديون.  اإعفاء  درب  يف  لل�سري  كاأولوية  لها  الت�سدي 
ال�سودانيني  ال�سيا�سات  لوا�سعي  الفر�سة  الور�سة  اأتاحت 
للتفاكر والتدابر حول اخلطوات ال�سائكة يف جمري عملية 
اأف�سل  حول  االأ�سرتاتيجيات  ر�سم  واإعادة  الديون  حلحلة 
الرائع  ال�سرح  الديون.  اإعفاء  م�سعي  يف  ملجابهتها  ال�سبل 
للتكامالت املاثلة بني اإعفاء الديون، واإ�سرتاتيجيات خف�ص 
الأ�ستخال�ص  لل�سودان  الفر�سة  توفر  العون  وتن�سيق  الفقر 
درو�سا هامة حول الكيفية التي عاجلت الدول االأخري بها 
هذه التحديات. ذلك �سئ مهم خ�سو�سا واأن ال�سودان ي�سعي 
لل�سري يف درب يوؤمل اأن يف�سي اإيل الدخول يف مبادرة الهبك 
املتعاظم  الدور  بجالء  الور�سة  اأو�سحت  الديون.  الأعفاء 
داخل  يف  املانحني  ممثلي  مع  احلكومة  عالقة  تلعبه  الذي 
حلحلة  جمهودات  ونتائج  خطوات  علي  التاأثري  يف  البالد 

الديون. 

من  العالية  والدرجة  قدمت  التي  االأوراق  م�ستوي   4.2
ال�سودانيني  للم�ساركني  فريدة  فر�سة  وفرت  التالقح 
الأ�ستخال�ص الدرو�ص ور�سم اخلطط للدروب امل�ستقبلية. يف 
هذا املنحي، فقد وا�سل البنك تفاعله مع ودعمه لل�سلطات  
ملعاجلة الق�سايا العالقة ب�سورة كافية من اأجل تالحم وثيق 
حمورية  االأعتبار  يف  وا�سعني  املتاأخرات  ت�سفية  م�سعي  يف 

الدخول يف مبادرة الهبك الأعفاء الديون. 

عملـــية  اإكــــمال  من  عاجال  لالأنتــــــــهاء  احلـــــوجة   4.3
ت�ستدعي  املداوالت،  يف  بو�سوح  برزت  والتي   I-PRSP ال 
العملية.  ت�ساورا وطنيا قويا بفرتات زمنية حمددة الأنهاء 
يف هذا امل�سعي، وفرت الور�سة فر�سة طيبة لبناء الثقة بني 
اأ�سحاب امل�سلحة من ال�سودانيني وفتح قنوات الت�ساور حول 
وخارجيا.  داخليا  االآخرين  امل�سلحة  الأ�سحاب   PRSP ال 
خمرجات الور�سة �سوف تكون بال �سك ذات نفع يف م�ساعدة 
ال�سلطات ال�سودانية لتوىل دور الريادة يف و�سع خطة تنفيذ 

والأجناز  الديون،  اإعفاء  عملية  يف  يف  لالأنخراط  �سودانية 
عملية  لربط  بالرباهني  املدعومة  احلوجة   .I-PRSP ال 
اإ�سافة  للتنمية،  I-PRSP مع اخلطة اخلم�سية  ال  اإعداد 
اإيل و�سع ميزانية للعملية، ت�سكل اإجتاهات و�سحة وحمددة 
�سوف تعمل علي �سوق ال�سلطات ال�سودانية يف م�سعاها لبلوغ 

اإعفاء الديون. 

4.4 بعد اإنف�سال اجلنوب، فاأن حوجة ال�سودان )ال�سمايل( 
ال  اخل�سو�ص  وجه  وعلي  ال�سيا�سية،  العمليات  لت�سريع 
اإحلاحا.  اأكرث  �سارت  للتنمية،  القومية  واخلطة   PRSP
اجلهد امل�سرتك لل�سودان وجنوب ال�سودان للبحث عن اإعفاء 
العمليات  تن�سيق  من  ما  درجة  يت�سمن  للديون  م�سرتك 
املناخ  املانحني.  اأمام  واحد  ب�سوت  واحلديث  ال�سيا�سية 
وجلنوب  لل�سودان  فريدة  �سانحة  يوفر  احلايل  ال�سيا�سي 
من  الكاملة  القناعة  ظل  يف  بالعمليات  للتعجيل  ال�سودان 
ال�سمود  علي  قابلتني  دولتني  قيام  ب�سرورة  املانحني  قبل 
النتائج  ف�سلت  اإذا  �سيا�سيا.  م�ستقرين  وجريان  اإقت�ساديا، 
االآمال، فهناك خماطرة  الواقع يف م�ساهاة هذه  اأر�ص  علي 

يف �سياع هذه الروح الطيبة من قبل املانحني. 
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# Name Organisation/Designation Email
Participants from the Government of Sudan

1 Eltag Awad Aburas Director of Foreign Trade Statistics, Central Bureau 
of Statistics

eltagadures@yahoo.com

2 Atiga Abdelfarage Ahmed Director of External Debt, Central Bureau of 
Statistics

NA

3 Hayder Mohammed Ahmed Assistant Manager, Ministry of Finance and 
National Economy  (MoFNE)

NA

4 Ismail Yousif Ahmed Deputy Undersecretary, MoFNE NA

5 Huwida Awad Ali Financial Officer of International Financial 
Cooperation, MoFNE

hwido3@yahoo.com

6 Kaltoum Satti Ali Assistant Director of International Financial 
Cooperation Directorate,  MoFNE

kaltoumali@gmail.com

7 Mohamed Al Mutaz Sir 
Alkhatim 

Economist, Ministry of Foreign Trade mohmutaz@yahoo.com

8 Egbal Kalafalla Director of Development Directorate & Transport 
Sector, MoFNE 

NA

9 Faiza Awad Mohamed Ag. Director of International Financial Cooperation,   
MoFNE

faiza_amohamed@hotmail.com

10 Kamal Basheir Ambassador, Ministry of Foreign Affairs NA

11 Phillip Boldit Ag. Director of Poverty Unit MoFNE philipboldit@yahoo.com

12 Nagwa Sheikh Eldin General Manager External Debt Unit, Central Bank 
of Sudan

nagwa_shikh@yahoo.com

13 Abdelmoneim Nour Elgalil Head of Balance of Payment, Central Bank of Sudan elbashir2002@hotmail.com

14 Anas Mohamed Ahmed
Elhaj 

Bank Officer of External Debt Unit, Central Bank of 
Sudan

anas.faki@gmail.com

15 Abdel Fatah Kheir Elseed Inspector of International Financial Cooperation, 
MoFNE

fakhah77@gmail.com

16 Gamar Eissa Assistant Manager of International Financial 
Cooperation, MoFNE 

gelswar@yahoo.com

17 Mirghani Abdalla Glood Deputy Manager of International Financial 
Cooperation, MoFNE 

mglood@yahoo.com

18 Sayed M. Ahmed Hamadani Deputy Manager of International Financial 
Cooperation,  MoFNE 

sayed_hamadani@hotmail.com

19 Mohamed Yahya Hamed Director of Electricity Sector,  MoFNE dira.dow55@yhoo.com

20 Altayeb Mohamed Ibrahim Deputy Director of International Financial 
Cooperation, MoFNE 

NA

21 Ebtisam Hassan Jadaa Head of Poverty Unit, MoFNE ibthasjadaa@hotmail.com

22 Hassan Jaffar Deputy Director of International Financial 
Cooperation, MoFNE

assegbal@gmail.com

23 Abas Ali Khalifa Director of Public Relations, Authority of Economic 
Security

NA

24 Azzam Khalil Director of Public Relations, MoFNE   NA

25 Mohamed Eltayib Khogali Assistant Manager of International Financial 
Cooperation,  MoFNE

NA

26 Nadia M. Osman Ambassador, Ministry of Foreign Affairs nadia_sudan@yahoo.com

27 Dominic Mading Panther Director for M&E Unit for European Fund Develop-
ment Project, Ministry of International Cooperation

dpmading@yahoo.co.uk

28 Deng Majan Ministry of International Financial Cooperation NA

29 Musa Makin Head of African Development Bank Desk, MoFNE makin.kabb@gmail.com

30 Abdel Rahman Mohamed Research Department, Central Bank of Sudan arahmanm40@hotmail.com

31 Ahmed Elsharif Mohamed Director of Financial Bilateral Cooperation, Ministry 
of International Cooperation  

ahmedsharif84@yahoo.com

ملحق: قائمة امل�ساركني يف الور�سة 
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# Name Organisation/Designation Email

32 Leila Ibrahim Mohamed Financial Officer, International Financial 
Cooperation, MoFNE 

NA

33 Sharief Mohamed Ambassador, Ministry of Foreign Affairs babasharief@yahoo.com

34 Nawal Hassan Mohamedain Director of Internal Debt Unit, MoFNE NA

35 Widad Abdel Motaal Director of External Dept Unit, MoFNE Wid_@hotmail.com

36 Layla Omer Head of PRSP Committee, MoFNE NA

Government of South Sudan Participants

37 Daniel Gwagwe Deputy Director of Research and Statistics,  Central 
Bank of South Sudan

dgwagwe@yahoo.com

38 Akot Arthur A. Chol Central Bank of South Sudan Akot.chol@gmail.com

39 Victoria Aluel Aru Investment planning officer, Ivory Bank South 
Sudan,

aluelaru@yahoo.com

40 Chan Adrea  Central Bank of South Sudan Chan77ong@yahoo.com

41 Bub Gatluak Balance of Payment, Central Bank of South Sudan bupmonykuany@hotmail.com

42 Naomi Samuel Accountant, Ivory Bank- South Sudan NA

43 Akec Aciek Jieny Deputy Director for Monitoring and Evaluation, 
Ministry of International Cooperation

aciekjieny@yahoo.com

44 Kuer Tokmac Assistant Director of Account, Government  of South 
Sudan

NA

International Participants

45 Samuel M. Wangwe Executive Director, REPOA, Tanzania swangwe@repoa.or.tz

46 Andrew N. Bvumbe Head, Debt Management Department Ministry of 
Finance Zimbabwe

bvumbe@nao.co.zw

47 Sahr Lahai Jusu Head. Public Debt Department Ministry of Finance 
Sierra Leone

sahr_jusu@hks11.harvard.edu

48 Boineelo M. Peters Director of Budget Analysis Department 
Management,  Ministry of Finance, Botswana

BPeter@gov.bw

49 Yussuf C. Edward Economist of Debt and Aid Management Division, 
Ministry of Finance, Malawi

yussufec@finance.gov.mw

50 Hannatu Suleiman Debt Management Specialist, Ministry of Finance 
Nigeria

hsuleiman@dmo.gov.ng

51 Alassane Sow Country Manager, World Bank, Sudan asow@worldbank.org

52 Michael Geiger Economist, World Bank, Sudan mgeiger@worldbank.org

53 Chorching Goh Economist, World Bank, Sudan cgoh@worldbank.org

54 Ahmed Zorome Resident Representative, IMF, Sudan azorome@imf.org

55 Amin Salih Yasin Senior Economist, IMF, Sudan ayasin@imf.org

56 Natalie Patenaude Head of Aid/Counsellor. Embassy of Canada natalie.patenaude@international.gc.ca

57 Sandra Pepera Head of Mission, DFID, Sudan s-pepera@dfid.gov.uk

58 John Wearing Economic Advisor, DFID, Sudan j-wearing@dfid.gov.uk

59 Ashley Marcus Programme  Officer, USAID amarcus@usaid.gov

60 Mohamed Abdelgadir Country Program Officer, IFAD, Sudan m.abdelgadir@ifad.org

61 El Fatih Shaaelin Economist,  BADEA, Sudan khalafallashk@yahoo.com

62 Fatma Elshekh Head of Poverty Reduction Unit, UNDP, Sudan fatima.elsheikh@undp.org

63 Laura James Economist, Assessment Evaluation Commission, 
Sudan

ljames@aec-sudan.org

64 Babiker Mahgoub NGOs Representative,  Sudan kelaibai@gmail.com
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African Development Bank Participants

# Name Organisation/Designation Email

65 William Paatii Ofosu-Amaah Senior Advisor to the President, AfDB p.ofosu-amaah@afdb.org

66 Steve Kayizzi-Mugerwa Regional Director, East-B, AfDB s.kayizzi-mugerwa@afdb.org

67 Princess Kanu Senior Advisor to Executive  Director, AfDB p.kanu@afdb.org

68 Solomane Kone Lead Economist, AfDB s.s.kone@afdb.org

69 James Wahome Lead Economist, AfDB j.wahome@afdb.org

70 Senait Nigiru Assefa Principal Resource Mobilisation Officer, AfDB s.assefa@afdb.org

71 Mahmudu Bawumia Resident Representative,  ZWFO, AfDB m.bawumia@afdb.org

72 Suwareh Darbo Country Economist, AfDB s.darbo@afdb.org

73 Faith Kamau Legal Officer, AfDB f.kamau@afdb.org

74 Lilian Macharia Principal Resource Mobilisation Officer, AfDB l.macharia@afdb.org

75 Abdul B. Kamara Resident Representative, SDFO, AfDB a.b.kamara@afdb.org

76 Andoh O. Mensah Principal Country Programme Officer, SDFO, AfDB a.mensah@afdb.org

77 Saif El Din D. Abd  El Rahman Consultant, SDFO, AfDB saifo2001@hotmail.com

78 Ammar A.Mahgoub Administrative Assistant, SDFO, AfDB a.mahgoub@afdb.org

79 Mohamed Mahgoub 
Ibrahim

IT Assistant, SDFO, AfDB m.ibrahim@afdb.org

80 Hiyam Fouad Gamal Res Rep Secretary, SDFO, AfDB h.gamal@afdb.org

81 Fatma F. Abdulrahim Secretary, SDFO, AfDB f.abdulrahim@afdb.org
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