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:تقديم

يهاعليقومالىتاألساسيةاملرتكزاتأهمأحداملؤشراتأضحت•
اشاملعالواقعلتشخيصأداتهفهىاإلسرتاتيجي،التخطيط
حنوتقدممنحيرزمارصدعنفضلا الغاياتحتديديتموعربها
يطالتخطلنهجاجلهاتمنالعديدوبتنامى.الغاياتتلكبلوغ

تطويراا ووصياغةتعريفاا باملؤشراتاالهتمامازداداالسرتاتيجي
حسنإىلوصوالا اإلحصائيةالبياناتمنالحتياجاتهاوتوفرياا 

.اإلسرتاتيجيةللخططاملختلفةاملراحلفىاستخدامها
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:الغرض من اخلارطة

استخدامحسنمناالقتصاديوالتخطيطالماليةوزارةتمكين•
والتأخيربالتقديماالولوياتسلمعلىاالنفاقوترشيد.الموارد

المواردمحدوديةظروفمعووالئيا  اتحاديا  المعتمدةللمشروعات
.نموا  األقلللوالياتأولويةبإعطاء

.نموا  األقلللوالياتاإلسنادتقديممنالقيادةتمكين•

اتهاأولويتحديدمنيمكنهابماالضعفنقاطلمعرفةالوالياتمساعدة•
.التنموية

التالىوبالبدايةنقطةوتحديدالراهنوضعهاتحليلمنالوالياتتمكين•
.الخمسيةللخطةبدقةومشروعاتهااهدافهاتحديد

والوحداتبالمحلياتاألداءلتقييمعلميةمنهجيةالوالياتتمليك•
سبحالمشروعاتتوزيعحسنوبالتالىالضعفنقاطلتحديداإلدارية

اوضية،التفقدراتهابضعفتتميزالتىالفقيرةالمجتمعاتاحتياجات
.التنميةثمراتجنىفىوالمساوةللعدالةتحقيقا  



:المرجعيات

عام  تقارير التنمية السياسية واإلقتصادية والبشرية ل•

م المعدة بواسطة األمانة العامة لمجلس الوزاء من 2014

.تقارير الواليات

.تقارير ديوان الحكم االتحادي عن أداء الواليات•

بيانات العام  )2016-15تقرير اإلستعداد للعام الدراسى  •

إدارة اإلحصاء -وزارة التربية والتعليم -( 14-2015

–التربوى 

.تقارير الجهاز المركزي لإلحصاء•



:مجال ومنهجية الدراسة 

ام اهتمت هذه الخارطة بتحديد أفضل وأقل الواليات اداء  خالل الع•
.  م 2014

.  والية( 18)شملت الدراسة الـ •

تجدر اإلشارة إلى أن المؤشرات المستخدمة عن الواليات تمثل •
المؤشرات المتاحة وال تمثل سائر المؤشرات التي يدخل فيها

النشاط الحكومى أو نشاط المجتمع المدني غير الحكومي فهى 
اليات فى منهجية قابلة للتطوير والتحسين والتجويد بقدر تطور الو

.  جمع البيانات والمعلومات

هناك مجموعة من المؤشرات المهمة تم استبعادها من التحليل •
.  لقصور حصولها من كل الواليات بالرغم من اهميتهما 

تم استخدام مؤشرات مخرجات ومؤشرات كفاءة عمليات •
.ومؤشرات نتائج ومؤشرات لقياس االثر القريب



(:م2016-2012)رؤية اخلطة اخلمسية الثانية 

شوالتعايالوطنيالتوافقعلىقائمةثانيةمجهورية
ققحتالتيالصاعدةوالدولةاالجتماعيوالرقيالسلمي
.والكفايةواملساواةاحلرية
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متطورةمتقدمةمتحضرةموحدة آمنة

موحد
التعددية 
والفدرالية 
والتبادل 
السلمي 
للسلطة 

الشراكة 
لتحقيق 
التنمية 
املستدامة

العلمية يف 
إدارة 
الدولة

قائم على 
قواعد 
األمن 
الشامل

التوافق 
الوطني

الرقي 
االجتماعي

صاعدة حنو 
الكفاية

حلرية ا
واملساواة

التعايش
السلمي

أمة

جمتمع

مجهورية
ثانية



:النزاعات القبلية
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النزاعات الوالية

22وسط دارفور
13النيل األبيض

7جنوب كردفان

3شرق دارفور

5غرب كردفان
2شمال كردفان
2النيل األزرق

3شمال دارفور

2الخرطوم

2سنار

1الجزيرة

-البحر األحمر
-كسال

-القضارف
-الشمالية
-نهر النيل

-جنوب دارفور
-غرب دارفور

62السودان



القبائل وعدد النزاعات التي دخلت فيها
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عدد النزاعاتةاسم القبيلالرقم

10الفور

8المعاليا

7السالمات

5المسيرية

4الرزيقات

عدد النزاعاتاسم القبيلة

2الكواهلة

2الكبابيش

2الشنابلة

2دار جامع

2دار بالل

2الخزام

2مينهاوالد

2اوالد راشد

2االحامدة

1المناقعة

1ماهرية

1الكباشية

1الغلفان

1الزيود

1الدرع

1الدجو

1حمرة

1الحسانية المغاوير

1الجعافرة

1تقوي

1التاما

1البزعة

1البرقو

1اوالد عمران

1ابناء سليم

1الشيخ النورابناء



احملليات
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عدد الوالية 

المحليات

مساحة 

لمالمحلية بالك

الجملةمحلية/نسمة

823,882290,62933شمال كردفان 

717,729187.81027نهر النيل 

6,417160,92924(7)6النيل األزرق 

75,811225,76524سنار

1021,802136,69923البحر األحمر 

3,934612,20123(8)7الجزيرة 

749,814116,24123الشمالية 

94,412231,85022النيل األبيض 

73,391933,54221الخرطوم 

96,000155,26021شرق دارفور

1816,468123,96120شمال دارفور 

113,844193,96918كسال 

213,576157,33114جنوب دارفور 

125,917144,95719القضارف 

5,125107,63911(17)16جنوب كردفان 

95,57680,90411وسط دارفور

82,944110,3126غرب دارفور 

17110,543209,664المتوسط 
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د التخفيض بعالمستهدفاالعدد الكلىالوالية

القرار

ما قبل ضنسبة التخفي

االنتخابات

د نسبة التخفيض بعالحالية

الحكومات الحالية

نسبة 

المحقق

%22223185%32192812.50البحر األحمر

%25203896%32192519.30الجزيرة

%38333998%54324418.50جنوب دارفور

%372866144%83494842جنوب كردفان

لم يتم إعالن الحكومة بعد34%42252833الخرطوم

%201850117%36212336سنار

%38203896%32193226شرق دارفور

%592951118%59354130شمال دارفور

%271955125%42253321شمال كردفان

%22183897%29172318الشمالية

%25194986%37222921غرب دارفور

%302341100%39233315القضارف

%262241100%3722341كسال

%19183897%29172324نهر النيل

%262140100%35212723النيل األبيض

%241859132%44262739النيل األزرق

%342049115%39233120.50وسط دارفور

%5493914493%70242152924.60السودان



انتشار المؤسسات الشرطية والعدلية والقضائية
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100000محكمة لكل 100000نيابة لكل 100000قسم شرطة لكل الوالية

3.071.235.78الشمالية
2.321.243.24وسط دارفور

2.040.681.47غرب  دارفور
1.981.390.73البحر األحمر

1.310.752.94الجزيرة
1.470.845.34الخرطوم
2.750.690.96نهر النيل

1.490.511.09شمال كردفان
3.350.382.72سنار

3.910.341.09القضارف
2.280.620.62النيل األزرق

1.250.223.81شمال دارفور
2.150.070.14شرق دارفور

2.090.230.70جنوب كردفان
1.730.430.72النيل األبيض

1.420.360.54جنوب دارفور
1.170.37NAكسال

1.760.562.17السودان



قياس كفاءة األداء الشرطي
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البيان 

جرائم اآلداب 

واالعتداء علي 

الحريات

جرائم الطمأنينة

العامة

نسبة اكتشاف 

مالجرائم خالل العا
األفضلية

1%262175779.4الخــــــرطوم 

2%14523694.2شمال كردفان 

3%12064383.0سنار 

3%11246490.9النيل األبيض 

4%9053785.9الجزيرة 

4%6137895.0كسال 

5%8948884.6الشمــــــالية

6%11052382.2نهــــــر النيل 

7%11736070.1النيل األزرق 

7%7282967.5البحر األحمر 

7%9236578.6القضارف 

8%6510175.9غرب دارفور 

9%969764.8جنوب كردفان 

10%283566.9وسط دارفور 

11%489454.8شمال دارفور 

11%696354.7جنوب دارفور 

12%4810151.0شرق دارفور 

%12058779.3الجمــــــــلة 



(مواطن 100000/ جرمية ) قياس معدل اجلرمية على مستوى الواليات  

البيان 

الواقعة 

علي النفس

والجسم

الواقعة 

علي

المال

ضد الدولة 

والقوات 

النظامية

الجرائم 

المتعلقة 

باألديان

الجرائم 

المتعلقة 

بالموظف 

العام

جرائم 

التزييف 

والتزوير

القوانين 

األخري
المخدرات

ر نسبة المؤش

الجريمة

االفضلية

17516114130110971وسط دارفور 

16925002131240962شمال دارفور 

225339012823863843غرب دارفور 

2493820115018154824شرق دارفور 

236448051512758815جنوب دارفور 

2493510126116676776كسال 

3714551290318717جنوب كردفان 

3254620435223790668الجزيرة 

351671031821211639القضارف 

33056006302383106110الشمــــــالية  

35847003341912025911شمال كردفان 

336512045012925445612البحر االحمر 

38149924382145145513النيل االبيض 

34861306623271385314نهــــــر النيل  

393706041301401605115سنار 

5109860344079144916النيل األزرق 

8541764018100134904183017الخــــــرطوم 

16403192151>408709المتوسط 



مشاركة املرأة السياسية
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الوالية

نسبة مشاركة المرأة 

عيةفى المجالس التشري

ة نسبة مشاركة المرأ

ذىفى الجهاز التنفي

جملة األوزان

2612.525البحر األحمر

250.016الجزيرة

2612.525جنوب دارفور

1912.518جنوب كردفان

253033الخرطوم

2516سنار

1612.517شرق دارفور

2512.524شمال دارفور

516<2512شمال كردفان

251216الشمالية

241222غرب دارفور

250.016القضارف

2612.525كسال

250.016النيل األبيض

2612.525النيل األزرق

2512.524نهر النيل

140.08وسط دارفور

2412.5السودان



جدول مشاركة األحزاب السياسية فى اجلهاز التنفيذي 
والتشريعي

الوالية
عضو لكل 
100000
مواطن

عدد األحزاب 
المشاركة فى 
يةالمجالس التشريع

نسبة مشاركة 
األحزاب فى 

الحكومات الوالئية
3.4337.5البحر األحمر

2.0233.3الجزيرة

1.6537.5جنوب دارفور

2.81037.5جنوب كردفان

1.3330الخرطوم

3.3271.4سنار

3.6337.5شرق دارفور

2.337.5شمال دارفور

%2.1340شمال كردفان

6.9337.5الشمالية

5.6617.6غرب دارفور

2.9237.5القضارف

4.1225.0كسال

2.3216.6النيل األبيض

4.0237.5النيل األزرق

4.1225نهر النيل

7.9628.6وسط دارفور

2.55632.0السودان



حسن توظيف املوارد املالية املتاحة
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ثنسبة الفصل الثالىنسبة الفصل الثاننسبة الفصل األولالوالية

%65.1%22.712.2البحر األحمر

%63.9%12%24.1الشمالية 

%56.3%14.7%29الخرطوم

%56.2%13.2%30.6وسط دارفور 

56.2%43.80.02%شمال كردفان

%54%1%45شمال دارفور

%52.4%7.5%40.2النيل األبيض

%46%12%41.8كسال

34.8%11.4%53.8النيل األزرق

%33.4%11.6%55سنار

%25.1%10.4%64.5النيلنهر

%16.2%70.8%13غرب دارفور

%0.4%0.04%95.7شرق  دارفور 

%22.6%18.5%58.7الجزيرة 

%11.9%23.1%65جنوب كردفان

%6.1%18.4%75.5جنوب دارفور

%2.6%32.2%65.2غرب كردفان

NA%33%67القضارف

37.4%17.2%45.4الجملة 



قدرة اعتماد الواليات على إيراداتها الذاتية
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نسبة التحويالتالوالية

القومية إلجمالي 

اإليرادات

نسبة التحويالت

القومية لإليرادات

الذاتية

إيراديةمصادر 

أخرى

جملة األوزان

21.7927.86635الخرطوم

42.9375.223333البحر األحمر

49.4197.664832سنار

50.06100.245031كسال

53.22113.776029النيل األبيض

50.80103.265330القضارف

54.22118.446428نهر النيل

57.88137.408027الشمالية

57.45135.047827شمال كردفان

57.96137.868025الجزيرة

31.4645.891424وسط دارفور

59.42146.418724غرب دارفور

59.04144.168523شرق دارفور

68.04212.8614422شمال دارفور

68.47217.1614921جنوب كردفان

73.09271.5519820جنوب دارفور

73.97284.2421119النيل األزرق

45.3883.0938الجملة

د نصيب مساهمة الفر

ة فى اإليرادات الذاتي

بالجنية

الوالية

164.6 البحر األحمر

185.3 كسال

137 القضارف

67.3 النيل األزرق

150 سنار

118.5 الجزيرة 

112.6 النيل األبيض

100 شمال كردفان

66.8 جنوب كردفان

60.5 شمال دارفور

31 جنوب دارفور

79.1 غرب دارفور

35.5 شرق دارفور 

341.7 وسط دارفور 

225.2 الشمالية

180.2 نهر النيل

414 الخرطوم

2469.3 الجملة



التضخم
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201220132014السنة

28.725.337.3الشمالية

29.329.034.7البحر األحمر

29.532.033.4جنوب كردفان

35.026.835.5غرب دارفور

37.133.634.4نهر النيل

28.434.941.5سنار

43.434.627.8كسال

40.243.622.9النيل االبيض

37.938.433.0الخرطوم

29.734.151.6الجزيرة

44.037.930.9القضارف

42.931.245.8جنوب دارفور

31.538.940.1النيل االزرق

30.248.840.1شمال كردفان

49.134.345.7شمال دارفور

35.636.536.9معدل التضخم العام



القوة الشرائية
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200820092010201120122013الوالية
القوة 

الشرائية

معدل 

الشراء

120.7128.7143.3174.8224.9282.035.50.9الشمالية 

115.7130.6153.8183.4251.4336.029.81.1نهر النيل 

115.2125.0137.9166.0214.6276.936.10.9البحر االحمر 

116.5129.2148.6174.4250.1336.529.71.1كسال 

116.1132.9148.5173.4249.8344.529.01.1القضارف 

107.7124.2137.4160.3221.0305.932.71.0الخرطوم 

115.9124.9140.6162.3210.5282.435.40.9الجزيرة 

118.8129.1142.5169.8218.1294.134.01.0سنار 

112.7121.7138.1159.7223.9321.631.11.1النيل االبيض 

113.7125.1139.3172.0226.2314.131.81.0النيل االزرق 

127.1142.8158.2192.0249.9371.926.91.2شمال كردفان 

119.2132.9143.2188.2243.7321.831.11.1جنوب كردفان 

116.3138.4166.3197.9289.2388.425.71.3شمال دارفور 

124.7135.5164.5200.5270.6343.029.21.1غرب دارفور 

120.4133.7152.1178.6255.3335.129.81.1جنوب دارفور 

العام ألسعارالقياسىالرقم 

المستهلك 
114.3127.2143.7169.6230.0314.031.91.0



الصحة 
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معدل الوفيات
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معدل وفيات األمهات في كل الوالية

والدة حية10.000

معدل وفيات الرضع لكل 

مولود حي10.000

ل معدل وفيات األطفال دون الخامسة لك

مولود حي10.000

63763األحمرالبحر

985398النيلنهر

10032.9100الجزيرة

5985كردفانجنوب

55119.755األبيضالنيل

109.910الشمالية

196.31.15100سنار

1756263الخرطوم

17863178دارفورشمال

215.656.9215.6دارفورجنوب

20861208كردفانشمال

32266322دارفورغرب

26743267القضارف

13257132كسال

25876258األزرقالنيل

15928159.1دارفوروسط

-%30شرق دارفور

--غرب كردفان

143.652.2139.6المجموع



التحصين
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توزيع الدواء الوالية

%المجاني

ن التغطية بالتحصي

الجرعة الثالثة 

الحصبة 

86106105األزرقالنيل

7410298النيلنهر

7410098الجزيرة

1009989سنار

7510094الشمالية

6310097القضارف

849486كسال

619893كردفانشمال

759480األبيضالنيل

649288دارفورجنوب

299689الخرطوم

859075دارفوروسط

299884شرق دارفور

898670دارفورغرب

977060كردفانجنوب

689077غرب كردفان

479182األحمرالبحر

479765دارفورشمال

679486المجموع



معدل األطباء والممرضين

10/05/2018 4:18 PM24

الوالية
معدل طبيب عمومي لكل 

من السكان100.000

لكل اإلختصاصين

من السكان100.000

لكل اسنانمعدل  طبيب 

من السكان100.000

معدل 

الممرضين لكل

طبيب

25.611.74.41الخرطوم

7.33.11.522األبيضالنيل

5.08.61.63األحمرالبحر

25.261.61الجزيرة

23.33.91.13النيلنهر

9.63.50.75سنار

78.92.10.52كسال

8.46.71.22الشمالية

68.51.40.36غرب كردفان

10.330.34كردفانشمال

7.71.80.26دارفورغرب

7.11.90.43دارفورشمال

1.93.30.51القضارف

4.50.60.411دارفوروسط

3.41.10.110كردفانجنوب

2.10.80.35دارفورجنوب

2.31.80.21األزرقالنيل

1.60.30.12شرق دارفور

13.30.11.4المجموع



المرفق الطبية

10/05/2018 4:18 PM25

مستشفى لكل الوالية

100000

نسمة لكل مركز 

صحى

تغطية الوحدات 

الصحية للسكان

سرير لكل 

من 100000

السكان

1.8549095.8949الجزيرة

1.79538901000األزرقالنيل

3.5521810.3696النيلنهر

1.6876390577األحمرالبحر

2.04151561297كردفانجنوب

3.6254726.7540الشمالية

1.75237601009سنار

1.6617310.2952القضارف

1.55767901304األبيضالنيل

1.36276701567كردفانشمال

1.47214771802كسال

1.9115020.91037الخرطوم

3.39999212187دارفورغرب

0.990670.91668دارفورشمال

0.610222432871دارفورجنوب

0.34571112099دارفوروسط

0.431895753417دارفورشرق

06268662NAكردفانغرب

1.520631649.41208.9المجموع



الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ حسب الوالية

10/05/2018 4:18 PM26

الوالية

نسبة المستشفيات

المرجعية لجملة 

المستشفيات

نسبة توفر خدمات 

المعالجة الطارئة

نسبة توفر

الحزمة 

األساسية

ر نسبة السكان الذين تتواف

ةلهم الرعاية الصحية األولي

221004090.8الخرطوم

2186.78396.3القضارف

2910018.291.7الجزيرة

1586.796.593.9الشمالية

27116097كسال

7959495.5األحمرالبحر

251002072كردفانجنوب

111001259.2األبيضالنيل

77522.887.7سنار

1386.71475.0األزرقالنيل

658.73177.5النيلنهر

101002312.8دارفورغرب

4121695كردفانشمال

1969.2634.6دارفورجنوب

130.91578.0دارفورشمال

056082.1دارفورشرق

01098دارفوروسط

011023.6كردفانغرب

6484.2المجموع



التعليم
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معدالت االلتحاق بمراحل التعليم العام

10/05/2018 4:18 PM28

الوالية

معدل االلتحاق 

بالتعليم قبل 

%المدرسي

معدل االلتحاق بالصف األول من

%تعليم مرحلة األساس

ن معدل االلتحاق بالصف األول م

%تعليم المرحلة الثانوية 

69.897.499.8نهر النيل

569793الشمالية

39.994.299.8النيل األبيض

45.887.3100شمال دارفور

48.390.484.5سنار

54.993.457الجزيرة

36.583100شمال كردفان

3389100كسال

539074الخرطوم

4091.567.6وسط دارفور

3670.896.7البحر األحمر

17.445.9100جنوب كردفان

31.783.281.3غرب دارفور

34.953.982.9جنوب دارفور

34.28123القضارف

31.770.683.7غرب كردفان

24.96718.5النيل األزرق

1656NAشرق دارفور

38.888.075.6المجموع



االستيعاب بمراحل التعليم العام الثالث

10/05/2018 4:18 PM29

الواليات
م قبل نسبة االستيعاب بالتعلي

%المدرسي 

ي نسبة االستيعاب الظاهر

%بتعليم مرحلة األساس 

ي نسبة االستيعاب الظاهر

%بتعليم مرحلة الثانوية 

54.983.059.1الجزيرة

7179.754.3نهر النيل

53.374.150.0الخرطوم 

55.277.544.0الشمالية

46.884.838.3شمال دارفور 

37.879.938.3النيل االبيض

38.683.426.8شمال كردفان 

42.268.134.6سنار 

30.37339.0وسط دارفور

31.772.432.2غرب كردفان

34.765.628.1القضارف     

35.759.323.1البحر االحمر  

29.249.735.5جنوب دارفور

29.353.822.3جنوب كردفان

42.253.920.8النيل االزرق 

19.864.320.7غرب دارفور

29.253.820.3كسال  

17.738.125.4شرق دارفور 

34.76937.7كل السودان 



قياس الكفاءة الداخلية لمرحلة األساس

10/05/2018 4:18 PM30

معدل التسربمعدل اإلعادةالوالية

%1.40.4الخرطوم

%1.70.4الجزيرة

%1.40.8جنوب دارفور

%3.51.0شمال كردفان

%1.81.8شمال دارفور

%2.91.5النيل االزرق

%2.81.4سنار

%2.82.0النيل االبيض

%2.61.4غرب كردفان

%5.80.5نهر النيل

%12.00.3القضارف

%1.53.1غرب دارفور

%3.42.8وسط دارفور

%9.46.3الشمالية

%5.815.1جنوب كردفان

%7.46.3شرق دارفور

%7.03.7البحر االحمر

%6.05.2كسال

3.31.9المجموع



المعلمون فى مرحلة األساس والمرحلة الثانوية

10/05/2018 4:18 PM31

تدريب معلمينمعدل المعلمين لكل فصلمعدل التالميذ لكل معلم

ثانويأساسالثانويأساسالثانوياألساسالوالية

15.010.32.13.370.261.2الشمالية

22.714.81.82.768.867.7نهر النيل

19.311.72.13.167.789.5الخرطوم

28.613.21.53.455.270.6سنار

29.212.91.62.767.465.6النيل االبيض

27.411.91.02.569.687.3جنوب كردفان

28.415.81.73.170.661.0الجزيرة

48.924.61.12.075.187.9شمال دارفور

33.417.81.42.370.678.9البحر االحمر

27.510.11.74.942.755.8النيل االزرق

41.214.70.71.969.567.0شمال كردفان

31.120.91.52.290.260.8كسال

37.414.51.43.563.381.1القضارف

43.033.61.11.857.090.5وسط دارفور

45.724.31.02.832.866.4غرب دارفور

35.319.51.13.442.973.7غرب كردفان

34.836.01.23.640.460.2شرق دارفور

47.731.40.91.741.460.9جنوب دارفور

29.015.51.42.965.174.2المجموع



الفصول لمرحلتي األساس والثانوي

10/05/2018 4:18 PM32

توفر الكتاب المدرسياإلجالسطالب لكل فصلالوالية

ثانويأساسثانويأساسالثانويةاألساس

31.733.8967691100الشمالية

39.536.481100100100الخرطوم

45.840.689958095البحر االحمر

47.346.679,7100100100كسال

47.348.776848195الجزيرة

29.528.063905070شمال كردفان

41.040.265855570نهر النيل

45.534.3688568.789النيل االبيض

44.144.3801007065سنار

51.951.0709067100القضارف

47.749.966957032النيل االزرق

27.430.145485050جنوب كردفان

41.553.256,981,216NAجنوب دارفور

47.467.4539165NAغرب دارفور

54.050.134704380شمال دارفور

48.860.719677NAوسط دارفور

37.365.536305025غرب كردفان

43.1129.74725NA5شرق دارفور

المجموع
41.744.554.973.9



مياه الشرب والصرف الصحي
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جدول نصيب الفرد من مياه الشرب

10/05/2018 4:18 PM34

فرد/يوم/نصيب الفرد لترالوالية

المتوسط العامحضرريف

437454نهر النيل

305049سنار

256240الجزيرة

212522النيل األبيض

25.441.528.3شمال كردفان

16.649.423.9النيل األزرق

14.548.325.5كسال

20.827.721.9كردفان-ج

17.234.425.1القضارف

5.26332البحر األحمر

12.216.113دارفور.ج

7.341.712.1شمال دارفور

6.516.512.1غرب دارفور

NANANAالشمالية



ومياه منقولة من مصدر مياه محسنمياه شرب من مصدر مياه محسن

10/05/2018 4:18 PM35

محسنمياه منقولة من مصدر محسنمياه شرب من مصدر الوالية

91.02.2الشمالية
78.03.1نهر النيل
79.218.4الجزيرة

69.413.3جنوب دارفور
72.723.6الخرطوم

59.818.5شمال دارفور
60.721.7سنار

53.825.1شمال كردفان
44.510.0غرب دارفور
39.914.1النيل األزرق

48.020.5كسال
49.723.1جنوب كردفان
38.525.8النيل األبيض

27.933.3القضارف
27.458.2البحر األحمر

57.717.3الريف
66.627.7الحضر

63.924.3المتوسط



وسائل توفير مياه الشرب بالمنزل

10/05/2018 4:18 PM36

الوالية
مواسير بالمنزل أو فى 

نقاط

مصادر أخرى 

محسنة
مصدر غير محسن

81.411.86.8الشمالية
69.426.93.7الخرطوم
67.030.62.4الجزيرة
65.215.918.9نهر النيل

34.947.517.6سنار
28.739.831.5كسال

30.433.835.7النيل األبيض
13.348.038.7القضارف

8.374.317.4جنوب دارفور
7.378.314.4البحر األحمر
12.241.846.0النيل األزرق
6.772.221.2شمال كردفان
4.849.745.5غرب دارفور
3.475.021.6شمال دارفور
0.272.727.2جنوب كردفان

59.57.233.4الحضر
20.837.042.3الريف

34.326.838.9المتوسط



جدول الزمن المستغرق فى جلب مياه الشرب بالمنزل

10/05/2018 4:18 PM37

المياه فى المتناولالوالية
أقل من يأخدون

30

دقيقة 30يأخذون 

فأكثر

81.46.12.7الشمالية
69.42.10.6الخرطوم
67.05.66.2الجزيرة

30.46.41.7النيل األبيض
34.917.47.2سنار

65.23.98.7نهر النيل
7.36.03.7البحر األحمر

28.710.67.6كسال
13.38.85.7القضارف

12.214.812.9النيل األزرق
4.826.312.9غرب دارفور
0.228.819.4جنوب كردفان
3.426.628.8شمال دارفور
6.726.420.4شمال كردفان
8.321.040.1جنوب دارفور

59.54.22.3الحضر
20.817.918.3الريف

33.613.212.6المتوسط



الصرف الصحي 

10/05/2018 4:18 PM38

الوالية
مصدر صرف 

صحي محسن

مصدر صرف 

صحى مشترك

مصدر صرف 

صحي غير محسن

التبرز فى 

العراء

51.316.526.26.0الخرطوم
73.510.69.86.1الشمالية
51.311.226.020.4نهر النيل
34.411.118.935.6الجزيرة

28.49.917.344.3القضارف
20.32.456.520.8شمال كردفان
20.28.237.634.0النيل األبيض
18.44.243.933.6شمال دارفور
23.77.120.049.1غرب دارفور

22.15.625.946.4كسال
24.14.112.159.7البحر األحمر

17.35.532.145.1سنار
16.98.628.146.4جنوب كردفان
4.92.653.439.1جنوب دارفور
5.30.863.830.1النيل األزرق

46.913.331.68.2الحضر
17.95.534.442.2الريف

27.97.733.330.4المتوسط



الخطة العامة

10/05/2018 4:18 PM39



تمهيد

على(م2016-2012)الثانيةالخمسيةالخطةبنيةقامت•

السنواتوثنائية(اصالحية)ثالثية،مرحلتين

.(تطويرية)

دفعتالسابقةالثالثةاألعوامفىاألداءتقويمنتائجإن•

لةالمرحنواقصلتكملةإصالحيبرنامجلطرحالحكومة

مرحلةالمطلوباتتنفيذفىوالشروعاألولىاإلصالحية

وقد.م2015عاممنبدء  مواقيتهافىالثانيةاإلنمائية

دالسيوثبةفىاإلصالحيالبرنامجهذامعالمتحددت

.التنفيذيةالجمهوريةرئيس



المرجعيات

200)القرنيةربعاإلستراتيجية• (م7-2031

.م2016-2012الثانيةالخمسيةالخطة•

وردتىالتالتنفيذيةالجمهوريةرئيسالسيدوثبة•
مارس23بتاريخالوزراءمجلسأمامخطابةفى

.م2014

.الدولةإصالحبرنامج•

-2015االقتصاديلإلصالحالخماسيالبرنامج•
.م2019

.م2016–2012الخمسيةالخطةأداءتقويم•

–2015الجمهوريةرئيس/للسيداالنتخابيالبرنامج•
.م2020 .



:المبادئ والمرتكزات

بماية،السامالدينيةالقيممنمنيعبسياجمحاطةالخطةتكونأن•

مع.اءاألدعلىالذاتيةوالرقابةللسلوكاإليجابيالدافعيولد

مبدأوانتهاجاإلسالميةالشريعةمبادئبحاكميةااللتزام

تقويهولتعزيزالالزمةاإلجراءاتواتخاذ،االقتصاديةالوسطية

،السودانفىاإلسالمياالقتصادتجربةوتعميقوتوسيع

.سودانالفىاإلسالمياالقتصادتطبيقتجربةونشروتوثيق

جراءاتاإلاتخاذخاللمنالخطةلتنفيذالمناسبةالبيئةتوفير•

اسيالسيالمجتمعمشاركةقاعدةبتوسيعالالزمةوالسياسات

نيالوطالحوارإطارفىالسياسيةوالقوىاألحزابيضمالذي

،واألمنيالسياسياالستقرارلتحقيقالمناسبةالبيئةلتوفير

اإلصالح،وموجهاتمبادئحولالوطنيالتوافقتحقيق•

والنزاعاتالمسلحةالنزاعاتووقفالداخليةالجبهةوتوحيد

قوتحقيالقانونحكموسيادةالدولةهيبةوبسط،القبلية

.السالم



داءاألوشفافيةوديمقراطيةالرشيدالحكمبمبادئااللتزام•

المؤسسيةضوابطوتطبيقبوضعالقانونحكموسيادة

.والمحاسبةوالمراجعةوالمساءلةوالشفافية

وغسيلوالغشوالمحسوبيةوالفساداإلسرافمناهضه•

،األموال

السلطاتفصلومبادئالسياسيالعملوشفافيةحرية•

.قانونالحكمسيادةوإعمال،والعدليةوالتنفيذيةالتشريعية
ريةالبشقدراتهوبناءالقوميالمراجعةديوانوتأهيلوتقويه

.العامالمالعلىالمحكمةالرقابةبدورليطلعوالمادية

.واإلغراقاالحتكارمنعقانونوتفعيلاألسواقتنظيم•



المحلى)الخاصللقطاعالرياديالدورتأكيد•

هكافباتخاذاإلقتصادىالنشاطلقيادة(واألجنبي

،لنشاطهالمالئمالمناخلتهيئهالالزمةاإلجراءات

نياتالبتوفيرفىاإلقتصادىالحكومةنشاطوحصر

كافهواتخاذ.توفيرهاعنالقطاعيعجزالتىالتحتية

ثمارلالستالخاصالقطاعلتحفيزالالزمةاإلجراءات

الشراكةقبولذلكفىبماالخطةأولوياتفى

يواألجنبالمحلىالخاصالقطاعمعاإلستراتيجية

.للخطةاإلستراتيجيةاألهدافلتنفيذ



ريمالكوالعيشالمعيشةمستوىتحسينمقوماتتأمين•

قيقلتحالالزمةوالسياساتاإلجراءاتباتخاذللمواطنين

قراراستفىالخصوصوجهوعلىاإلقتصادىاالستقرار

أصحابدخولحمايةبهدفآحاديبرقمالتضخممعدل

الالزمةوالسياساتاإلجراءاتواتخاذ.المحدودةالدخول

الدوريةةوالمراجع.الرئيسةالغذائيةالسلعتوفيرلتأمين

الدعموالياتاالجتماعيةوالمنافعوالمعاشاتلألجور

العملفرصوتوفير.االجتماعيةوالرعايةوالحماية

.الجامعاتوخريجيالشبابلقطاعات



الخطةوضعفي،للمشاركةالمدنيللمجتمعالمجالإفساح•
.نتائجهاوتقويمأدائهاعنومسئولون

مجاالتفىخاصةالذاتعلىاالعتمادوأسسبمبادئااللتزام•
واإلجراءاتالسياساتباتخاذالقوميواألمنالغذائياألمن

ائيالغذاألمنلتحقيقالسودانمبادرةمشروعلتنفيذالالزمة
.واألفريقيالعربي

لىعوالمرتكزالموجهالقياديباإلعدادالبشريةالمواردتنمية•
ياداتالقتلكمعإيجابيا  منفعلينومواطنينقيميةمنظومات
يةالتربقواعدوتعميق.الشاملةالنهضةمطلوباتالستكمال
يةاالجتماعالسلوكياتبهانتجاوزالتيواألخالقيةالوطنية
عملوالالمواطنةقيمفيهاونُعليوالتقدم،التطورعنالمقعدة
ماراالستثمنقيميسلوكوفقوذلكالمثمر،واالدخارالمنتج،
أهـ.المواردلخيراتاألمثلواالستخدامالوقت،لنعمةالنافع



:الرؤية•

بتمازجالوطنيةالوحدةيعززوالئيحكم

فيالثقافاتوتالقحالدياناتوتعايشاألعراق

بالحوارالسالمويديممشترك،مصير

العادلوالتوزيعالعنفونبذالديمقراطي

سيادةوالسياسيةالشراكةويؤمنالتنميةلعائدات
.اإلنسانحقوقواحترامالقانون



الرسالة 

ستقرارواالالديمقراطيةالممارسةوتعزيزالفاعلةالسياسيةالشراكة•

.الوالئيللحكمتدعيما  والسالمالسياسي

والسالمةللعدالتحقيقا  القانونحكموسيادةواالستقراراألمنبسط•

.االجتماعي

اكةوالشرالفقرمنوالحداالقتصاديةللموارداألمثلاالستغالل•

.والمستدامةالمتوازنةللتنميةتحقيقا  االقتصادية

لوطنيةاالتربيةأسسوتعميقالثقافيوالتمازجالفكريالتالقح•

.القدراتورفعالمنتجالعملقيموإعالء

األهليالقطاعمعالفاعلةالشراكةوبناءالروحيةالقيمإعالء•

.يةالبشرللمواردأمثلواستغالال  للتنميةتحقيقا  والخاص

قيقا  تحالمعلوماتوأنظمةالتقانةفيوالتميزالريادةإلىالوصول•

.والمجتمعللدولةالحديثةلإلدارة
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األهداف العامة 

.حفظ وتعزيز وحدة البالد وسيادتها •

.تحقيق التنمية المتوازنة داخل الوالية•

.زيادة معدالت النمو ورفع متوسط دخل الفرد •

والماء توفير الخدمات األساسية خاصة الصحة األولية والوقائية•

.الصالح للشرب والتعليم األساسي 

.إعادة إعمار ما دمرته الحرب •

.تحقيق األمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر •

.تأسيس قاعدة البيانات المطلوبة للتنمية •

.المحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية •
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السياسات

تحقيق اإلجماع الوطني حول المصالح  الوطنية العليا •

.بتفعيل الحوار الوطني

.تنفيذ اتفاقيات السالم •

ر  خاصة تأسيس أوضاع سياسية واقتصادية جاذبة لالستثما•

.فيما يتعلق باألرض

ط توطيد دعائم الحكم والممارسة السياسية الرشيدة ببس•

.حرية التعبير والتنظيم وفق القانون 

تطوير قدرات مؤسسات وأجهزة الحكم وتجديد المناهج •

وماتية والقدرات اإلدارية لمواكبة اقتصاديات المعرفة والمعل

.

بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون من خالل تقوية •

يع المؤسسات العدلية واألمنية وتأطير المؤسسية في جم

.المعامالت الوالئية 
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:األولويات الوالئية

:مجموعاتإلىالوالياتتقسيم•

:مجموعاتإلىالوالياتتقسيمدواعي•

نبيالتباينتراعىمجموعاتإلىالوالياتصنفت•

ةالصعوبمنوجدناوقد.األولوياتوتحديدالواليات

ىفمتماثلةمجموعاتإلىالوالياتتصنيفبمكان

الماديةوإمكانياتهاقدراتهاحيثمنالمجاالتكافة

لخالومنأولوياتتحديدوألعراضأنهإالوالبشرية

متقسيتمفقدواليةلكلالراهنةاألوضاعتحليل

:كاآلتيمجموعاتإلىالواليات
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(أ)المجموعة 

:وتضم الواليات ذات السمات العامة التالية •

خلله هجرة كثافة سكانية وحراك سكاني مستقر نسبيا  تت•

.وافدة

.بنية حضارية حديثة ومتنوعة •

.خدمات أساسية متوفرة •

–راعة ز)اقتصاد مستقر نسبيا  فى مجاالته المختلفة •
( .تجارة خدمات–صناعة 

نسيج اجتماعى متنوع ومتماسك ويخلو من الصراع•

.  ويسوده السالم واالستقرار 
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:أولويات هذه المجموعة 

.ة تنمية وتحسين وتحقيق التوازن فى تقديم الخدمات األساسي•

.تطوير وتحسين البني التحتية •

.إحكام السيطرة على الهجرة الخارجية الوافدة وتنظيمها•

. تأسيس وتطوير قواعد البيانات بين وحدات الوالية •

.  تهيئة البنية والمناخ االستثماري  الجاذب•

. دعم وتأمين وبسط األمن •

ناء تحقيق تكامل األدوار مع الكيانات االتحادية فى مجاالت دعم وب•

.تماعية القدرات الوطنية لمقابلة متطلبات التنمية االقتصادية واالج

اري تحسين وتطوير ورفع كفاءة البيئة لتتالءم مع المظهر الحض•

.الالئق

.  االرتقاء بالخدمات العامة لشرائح المجتمع وضيوف البالد•

. إعداد البدائل والخيارات لمقابلة األزمات والظروف الطارئة •
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(ب)المجموعة 

:وتضم الواليات ذات السمات التالية •

.نسيج  اجتماعى يتسم باالستقرار النسبى •

خدمات أساسية قاصرة على المدن ومحدودة جدا  فى •

.الريف 

.  وخدميا  تجاريا  –صناعيا  –اقتصاد غير مستقر زراعيا  •

ى بنية عمرانية متطورة فى المدن الكبيرة ومتخلفة ف•

.األرياف 

.بنية تحتية تحتاج إلعادة التأهيل أو اإلنشاء •

.الزراعة –نشاط اقتصادى يغلب عليه الرعي •

. فرص ومجاالت استثمارية كبيرة ومتنوعة •
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:أولويات هذه المجموعة 
قديمها سد الفجوات فى الخدمات األساسية وتحقيق التوازن فى ت•

.  بين المدن واألرياف

–ور جس–كباري –طرق )تنمية وإعمار مشاريع البنى التحتية •
( . اتصاالت –كهرباء 

اعات تعزيز القدرات التنافسية لإلنتاج ودعم وتوطين الصن•

.الريفية 

.  إنفاذ مشاريع األمن الغذائي والتوسع فيها رأسيا وأفقيا  •

.تعزيز وتطوير مشروعات الشراكة الداخلية •

.سد الفجوة الرقمية ومحو األمية التقنية •

.  إنفاذ مشروعات وبرامج بناء القدرات •

كثفة دعم وتشجيع واستقطاب مشروعات واستثمارات العمالة الم•

 .

يغ دعم االستقرار المستدام فى القرى الحدودية وتشجيع ص•

التوأمة  

زيزه المحافظة على استقرار واستتباب السالم االجتماعى وتع•
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(ج)المجموعة 

:وتضم الواليات ذات السمات التالية •

.االحتياج إلى رتق النسيج االجتماعى •

. خدمات أساسية متدهورة •

راعيا  ز-اقتصاد يحتاج لدعم وغير مستقر صناعيا  •

. خدميا  –تجاريا  –

.بنية عمرانية متواضعة فى طابعها العام •

. بنية تحتية مهترئة وتحتاج إلعادة تأهيل •

. الزراعة –نشاط اقتصادى يغلب عليه الرعي •

. بؤر توتر ونزاع وصراع ظاهر وكامن •
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:أولويات هذه المجموعة

.تحقيق اإلجماع الوطني ودعم الشراكة السياسية•

.تحقيق المصالحة القبلية وتأمين السالم االجتماعي •

.الية تأمين االستقرار وبسط األمن على مستوى الفرد والو•

.رتق النسيج االجتماعي •

. إعادة إعمار ما دمرته الحرب •

.توفير الخدمات األساسية •

شيط تأمين االستقرار واستدامته فى القرى الحدودية وتن•

.العالقات مع دول الجوار 
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االسرتاتيجيةأهم القضايا 
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ةالسيطرة على إرتفاع أسعار السلع الضروري( قضية)

دائمقلقمصدرالضروريةالسلعأسعارارتفاعميثل•
اعللمواطنني

ّ
 التحدياتوأحد،القرارولصن

 
ةالرئيسي

ةللسياسات
 
منالكثريادإستريظليفالدولةيفاالقتصادي

تالعملاحتياطيتدنيوكذلك(قضية)الغذائيةاملواد
قابلماجلنيهقيمةتدنيمعبالتزامن(قضية)األجنبية
يفاملعيشةمستوىعليذلكوانعكاس.(قضية)الدوالر
بةنسوارتفاع(قضية)للدخولالشرائيةالقوةتدنيظل

.(قضية)البطالة
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لىعللسيطرةالدولبعضطبقتهاالتيواإلجراءاتالتدابري•
الغذائيةاملوادأسعارإرتفاع

واإلجراءاتالتدابريمنسلسلةاىلالدولتلجأعام،بشكل•
إىلفهاتصنيميكنالغذائية،املوادأسعارإرتفاععلىللسيطرة

:(الشكل)رئيسيةجمموعاتثلث
أدواتتستخدمالتيوالتجارةالسوقيفالتدخلسياسة•

يودقوفرضاجلمركيةالتعريفةخفضمثلاملالية،السياسة
ةاملعروضالكميةزيادةأواألسعارخفضبهدفالصادراتعلى
احمللي؛السوقيفالسلعمن

شكليفةالضعيفوالشرائحللمستهلكنياملباشرالدعمسياسة•
وخفضاالجتماعي،األمانوشبكاتالغذائية،للمواددعم

األسعار،علىوالرقابةالضرائب
دعممثلتدابريباستخداموذلكاإلنتاج،زيادةسياسة•

.األسعارودعمواملنتجاإلنتاجمستلزمات
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التجارب العاملية للسيطرة على إرتفاع أسعار السلع الضرورية
سياسةتعتربدولة،81منمكونةعينةمنعليهااحلصولمتمعلوماتإىلإستنادا•

علىمجركيةرسومفرضأوالضروريةالسلعوارداتعلىاجلمركيةالتعريفةختفيض
يفلللتدخالعامليفواسعنطاقعلىتطبيقاا األكثرهماالضروريةالسلعصادرات
من%53.(4الشكل)العامليفدولة81إمجايلمن%43جتربةتبنيكماوالتجارة،السوق
املوادمناملعروضكميةلزيادةاالسرتاتيجياملخزونإستخدمتدولة81إمجايل

.الغذائية
عار التدابري واإلجراءات التي طبقتها بعض الدول للسيطرة على إرتفاع أس(: 4)الشكل 

املواد الغذائية 
دولة من 81دولة من امريكا اللتينية، 22دولة افريقية، 33دولة اسيوية، 26كنسبة من )

(العامل
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تخفيض 
رسوم 

الجمارك 

تقييد  حظر
الصادرات

تخفيض 
ضريبة القيمة 

المضافة 

إستخدام 
المخزون 

اإلستراتيجي 

دعم السلع 
والقيود 

السعرية 

اسيا 58 19 23 50 50

افريقيا 39 42 30 55 24

امريكا الالتينية 32 18 23 55 18

العالم 43 28 26 53 31
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منظمة االغذية : المصدر

والزراعة العالمية 



وريةالضرالسلعأسعارارتفاععلىللسيطرةالمقترحةواإلجراءاتالتدابير•

السودانفي

عارأسارتفاععلىللسيطرةالمقترحةواإلجراءاتالتدابيرتصنيفيمكن•

:رئيسيةمجموعاتأربعإلىالغذائيةالمواد

مثلة،الماليالسياسةأدواتتستخدمالتيوالتجارةالسوقفيالتدخلسياسة•

عاراألسخفضبهدفالصادراتعلىقيودوفرضالجمركيةالتعريفةخفض

يكتحرفىالتدرجالمحلي؛السوقفيالسلعمنالمعروضةالكميةزيادةأو

النقديةالسياسةأدواتوتفعيلالصرفسعر

االحتكارأشكالكافةومحاربةالنزيهةالكاملةالمنافسةشروطتحسين•

.والتهريب

لموادلدعمشكلفيالضعيفةوالشرائحللمستهلكينالمباشرالدعمسياسة•

.عاراألسعلىوالرقابةالضرائبوخفضاالجتماعي،األمانوشبكاتالغذائية،

ةخاصاألساسية،السلعإنتاجلزيادةالطويلالمدىعلىوإجراءاتسياسات•

.الوارداتبدائل
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والتجارةالسوقيفاملباشرالتدخل
بأنواعهاالذرةمنالمعروضكميةلزيادةاإلستراتيجيالمخزوناستخدام•

.المحليالسوقفيالمختلفة

المختلفة،بأنواعهاالذرةصادراتعلىجمركيةورسومكميةقيودفرض•

رامجبتمويلفيالمفروضةالرسومعنالناتجةاإلضافيةاإليراداتواستخدام

.الضعيفةالشرائحلدعماالجتماعيالضمان

الرسوممنوالسكرالدقيق،القمح،وارداتإعفاءسياسةفياالستمرار•

.التنميةوضريبةالمضافة،القيمةضريبةالجمركية،

المضافة،القيمةضريبةمناألدويةوارداتإعفاءسياسةفياالستمرار•

.التنميةوضريبة

السلعمنالقائمةهذهالستيرادالخاصالقطاعمعذكيةشراكاتإنشاء•

.الضرورية
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وريةالضرالسلعالستيرادتعاونيةوجمعياتالمساهمةشركاتإنشاء•

.المباشرالبيعنوافذعبرتوزيعهالضمان

تحويالت)الرسميةغيرالمواردلكافةموحدصرفسعرتطبيق•

غيروالمدفوعاتالصادرات،والهيئات،المنظماتالمغتربين،

رهاوغياالجنبيةالعمالة،والدراسةللعالجبالسفرالخاصةالمنظورة

منوالتخلص(الموجهالتعويم)السوققوىوتحددهبالمرونةويتسم

.السوقنشاطتقيدالتيالتنظيميةالقواعد

المتكررةالتغييراتإجراءوتجنباألجنبيالنقدقوانينوتبسيطتوحيد•

تكاليفوخفضالسوقشفافيةلزيادةالقانونفيوالمتخصصة

.المعامالت

المعامالتلكافةالرسميالصرفسعرعلىالمحافظةفىاالستمرار•

(واألدويةوالمحروقاتوالدقيقالقمح)األساسيةوالسلعالحكومية
.الخارجىالتحركمنوتمويلها

يعيةالطبغيرواالحتكاراتالتكتالتلمكافحةوتشريعاتقوانينسن•

األساسيةالسلعسوقوتنظيمالعادلةغيرالسعريةوالممارسات

.والغذائية
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افةكوحماربةالنزيهةالكاملةاملنافسةشروطحتسني
.والتهريباالحتكارأشكال

.التهريبمكافحة•

.المستهلكحمايةجمعيَّاتدورتفعيل•

.للجمهورالمباشرالبيعنوافذتجربةتوسيع•

المساهمينقاعدةتوسيعخاللمنالمساهمةشركاتإنشاء•

لرفدالمنخفضةالمدخراتذويالجماهيرمنكبيرة  أعدادا  لتشمل

.ةاألساسيالسلعمنالكافيةبالكمياتالمباشرالبيعنوافذ

فيالكبيرةالتجاريةالمجمعاتإنشاءإجراءاتوتسهيلتشجيع•

واضحةسعريةديباجاتبوضعوإلزامهاالمختلفةالواليات

.سلعةكلسعرتوضح
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:الضعيفةللشرائحاالجتماعيالدعمبرامج
طريقعنالضعيفةللشرائحاالجتماعيالدعمبرامجفياالستمرار•

.العملمقابلالغذاءوالسلعي،العينيالدعمالمباشر،الماليالدعم)

.(العالجودعمالصحي،التامينالمدرسية،التغذية•

.الواقعارضعلىاإلجراءاتهذهوتنفيذلمتابعةغرفتشكيل•

.االجتماعيالبعدذووالتمويلاألصغرالتمويلتقوية•

:اإلنتاجزيادةسياسة
ادةزيمجالفيالثالثياالقتصاديالبرنامجوإجراءاتسياساتإنفاذ•

الضروريةالسلعإنتاج
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:ولكن

رةكبيماليةوانعكاساتتكاليفالمطروحةواإلجراءاتالتدابيرهذهعلىتنطوي•

:مثل

.الجمركيةاإليراداتانخفاض•

.الغذائيةالمحاصيلصادرمناألجنبيالنقدعائداتانخفاض•

.يفةالضعللشرائحاالجتماعيالدعمبرامجلتمويلالمطلوبةاإلضافيةالتكاليف•

يركبحدإلىالمطروحةواإلجراءاتالتدابيرلهذهالكليةاالقتصاديةاآلثارتعتمد•

:يليكماتمويلها،بهاسيتمالتيالكيفيةعلى

.تراضاالقزيادةطريقعنالعامةللموازنةاإلضافيةالماليةالتكاليفتمويلتحميل•

المظلةعتوسيطريقعنالضرائبلدافعياإلضافيةالماليةالتكاليفتمويلتحميل•

.ةالضروريغيروالخدماتالسلعبعضعلىالضريبةمعدالتوزيادةالضريبية

.أولويةاألقلالنفقاتوتخفيضالدعمرفع•

.التحتيةالبنيمشروعاتوإيقافاألساسيةالعامةاالستثماراتتخفيض•
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:توصيات عامة

وطنيوفاق  دوناجتماعيةأواقتصاديةنهضةلتحقيقسبيلال•

.سلمىوتعايش  

تجمع،أنهاعلىللدولةالنظرمنتنقلناالسياساتمواءمةأن•

المواردعلىتتنافسبينها،رابطالأجزاءعلىتشتمل

بينيربطأشملنظامأنهاعلىالدولةرؤيةإلىالمحدودة،

اتهغايعلىمتفقورسالته،رؤيتهفىمتحدواحدككياناألجزاء

يدوتوحالدولة،أطرافبينالمتبادلةالمنافعيحققبماوأهدافه

.األهدافنحوالطاقاتوتعبئةالجهود

يساوتأسوالمجتمعللدولةوطنيةمسؤوليةالشاملةالتنميةأن•

إلفساحوالملحةالعاجلةاإلجراءاتاتخاذضرورةأكدذلكعلى

التنميةعمليةفيتسهمكيجميعهاالفعالياتأمامالمجال

العامالقطاعأوضاعمعالجةتستصحبوالمستدامةالشاملة

منوتمكينهالقيودمنوتحريرهتعترضهالتيالعوائقوإزالة

.والخارجالداخلفيالمنافسة
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عمليةفيوالمشتركالخاصالقطاعيندورأهميةعلىالتأكيد•

وشدددية،االقتصاوالتعدديةالشراكةلمبدأاستنادا  الشاملة،التنمية

التيالعوائقوإزالةلعملهماالمالئمالمناختوفيرضرورةعلى

يةعملفيمشاركتهماوتوسيعدورهماوتنشيططريقهماتعترض

فالنهوضالدولةخطةضمنواالجتماعيةاالقتصاديةالتنمية

حليفيسهمسوفوفعالياتهقطاعاتهبجميعالوطنيباالقتصاد

فيروتوالمواطنينمعيشةمستوىبرفعالمتعلقةالهامةالقضايا

.البالدفيالبطالةمنوللحدالشابةلألجيالجديدةعملفرص

رأطافىاالجتماعيةبالخدماتاالقتصاديةالجوانبربطضرورة•

يةاألساسالحاجاتمعالقائمةالبرامجتتماشىوأنمتوازنبرنامج

للحاجياتمستجيبةالمشروعاتتكونأنيجبكما،للمجتمع

قيقا  تحالبرامجهذهمعومتفاعال  متجاوبا  المجتمعتجعلبصورة

حقيقوتالفقرمنوالحدللثروةالعادلوالتوزيعاالجتماعيةللعدالة

.ومبتغاهاالتنميةأداةهوفاإلنسانالغذائياألمن
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طاعاتالقعلىبالتركيزاألولوياتترتيبفيالنظرإعادة•

دورتللتنميةأساسيكمصدرالزراعةباعتماداإلنتاجية

لدورهامكملةاألخرىالقطاعاتمعهاوتتفاعلحولها

بينماللفجوةتجسيرا  والخدماتاإلنتاجلقاعدةوموسعة

ديالتقليالمطريالقطاععلىبالتركيزوالحضرالريف

.المنشودةالبشريةللتنميةوصوال  

الكفاءةتحقيقمنيمكنبماالمدنيةالخدمةتطوير•

.األعمالأداءفىوالفاعلية
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قوتحقيوالمحلياتالوالياتبينالتفاوتحدةمنالتخفيفوأخيرا•

:خاللمنوذلكالقطاعاتبينالتوازن

منطقةأوواليةلكلالنسبيةللمزاياوالكاملاألمثلاالستغالل–

.تنمويةطاقةأقصىإلىللوصول

مثلاألوالتوطينلالزدواجيةمنعا  الوالياتبينالفعالالتنسيق–

..للمشروعات

كلوزيعتفىالتوازنبتحقيقللتنميةالمكانيالبعدمناالستفادة–

يةالقوموالمشروعاتالخدميةأواالقتصاديةواألنشطةالسكانمن

ووسيلةهدفباعتبارهبالمواطنواالهتمامالمكانيالحيزعلى

.التنمية

درجةوتحقيقالمحلياتأوالوالياتبينالعالقاتوتنميةدعم–

.بينهاالتكاملمنعالية



وباهلل التوفيق


