ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧــﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌـــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴــﺔ

ﻣﻮﺍﻗﻊ ّ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﻲﺀ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ّ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
عقدت اﻷمانة العامة لهيئة ا�ستشارين بمقرها
امــس اﻻربــعــاء ا�ــوافــق  28مـــارس الــجــاري حلقة
نقاش حول توظيف التقانة الحديثة لزيادة اﻻنتاج
واﻻنتاجية بمشاركة نخبة من الخبراء وا�ختص�
وبعض الجهات ذات الصلة.
استعرض البروفيسور تاج السر بشير عبد اﷲ
ورقة تطرق من خﻼلها ﻹسقاطات على مفهوم وتطبيق
التقانة ،موضح ًا مفهوم اكتساب التكنولوجيا) :نقل
وتوط� وتوليد( اذ أن مصطلح التكنولوجيا )التقنية
أو التقانة( مفهوم يعرف بأنه مجموعة من ا�عارف
والخبرات وا�هارات الﻼزمة لتصميم ولتصنيع منتج
أو عدة منتجات وإنشاء مشروع لهذا الغرض.
أما نقل التكنولوجيا فهو نقل وسائل إنتاج �نتج أو
عدة منتجات والتدرب على تشغيله وتسويق منتجاته
وفق عقد ترخيص كسند قانوني لضبط إيقاع عملية
اﻹنتاج بالسوق ا�تاحة وفي ا�واد ا�ستعملة وطرق
تأمينه.
بينما توط� أو استيعاب التكنولوجيا يتم عندما
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يتمكن ا�ختصون ا�حليون من فهم عمليات اﻹنتاج
ومواصفات ا�واد ا�ستعملة مع ا�قدرة على تطويرها
وتحسينها لتجاري التطور العا�ي وكذلك توليد
التكنولوجيا يكون بإيجاد تكنولوجيات جديدة مبتكرة
أو مطورة محلي ًا يمكن بواسطتها تصنيع منتجات
مستحدثة منافسة عا�ي ًا.
واشار إلى عناصر إدارة نقل التكنولوجيا ا�تمثلة في
اختيار واقتناء واستخدام التكنولوجيا كما تناولت
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الحلقة تطبيق التقانة تحت شعار التنمية العلمية
وا�عرفية ،التقنية لتحقيق التنمية ا�ستدامة متطرقة
الى الزراعة بدون حرث وهو أحد اﻷنظمة البديلة عن
النظم الزراعية التقليدية السائدة في القطاع ،وذلك
�ا يمتاز به من خصائص زيادة اﻹنتاجية والحفاظ
على البيئة وصيانة ا�وارد الطبيعية وتحقيق الكفاءة
اﻻقتصادية حيث تم تطبيقه فعلي ًا في ا�زرعة الرائدة
بمشروع أقدي )السودان( في موسم  2003متكام ًﻼ

مع نظام الزراعة بدون حرث .لقد أدى تطبيق النظام
إلى زيادة نوعية في إنتاجية محاصيل القطن وزهرة
الشمس والذرة الرفيعة مع زيادة الرقعة الزراعية كما
تناولت الحلقة تقانة إنتاج الوقود الحيوي ،التقانات
الفضائيه للرصد ا�علوماتي وتقانات تدوير النفايات.
امن ا�شاركون على ما ورد بالورقة ،مشيرين الى
أهمية ا�وضوع الذي يعرف باقتصاد ا�عرفة في ظل
الثورة ا�عرفية حيث أن هناك العديد من الجهات التي

تعمل في مجاﻻت نقل التكنولوجيا ا�ختلفة مما ساهم
في توفير فرص لتنويع اﻻقتصاد فض ًﻼ عن أن التقنية
العالية في ا�علومات قد عــززت قطاع الخدمات في
اﻹنتاج وسرعة العمل.
كذلك اكد ا�شاركون أن استخدام التكنولوجيا يقلل
من هدر ا�وارد ويسهم ايض ًا في جودة نوعية ا�نتج
وكمثال في القطاع الزراعي )البيوت ا�حمية(.
خلصت الحلقة لتوصيات عديدة منها ضرورة تشجيع
البحث العلمي في هذا ا�جال والصرف على استخدام
التقانة مع انتهاج السياسات ا�واتية والعمل على
التدريب والتأهيل وزيــادة اﻻبتكارات وتشجيعها
وتوفير ا�وارد حسب اﻻحتياجات.
تجدر اﻻشارة الى أنه شارك في هذه الحلقة كل من أ.د.
تاج السر بشير عبد اﷲ ،د .عادل عبد العزيز الفكي ،
د .أحمد شريف عثمان ،د .محمد الناير ،د .عبد العظيم
مرغني،أ .مكي مرغني ،د .عبد ا�اجد عبد القادر، ،أد.
أحمد الغالي احمد ،أ .عماد ختمي و أ .عثمان صﻼح
الدين.

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
نظمت اﻻمانة العامة لهيئة ا�ستشارين حلقة نقاش
حول النشر الضار في الوسائط اﻻلكترونية وتأثيره على
أمن وسﻼمة ا�جتمع بمقرها يوم اﻻربعاء 22/3/2018م
بمشاركة مجموعة من الخبراء وا�ختص� والجهات ذات
الصلة .واكد ا�شاركون في الحلقة أن ظهور اﻹنترنت
ومن بعد اﻹعــﻼم اﻹلكتروني فرض ويتوقع أن يفرض
واقع ًا مختلف ًا تمام ًا ،إذ أنه ﻻ يعد تطوير ًا فقط لوسائل
اﻹعﻼم التقليدية وإنما هو وسيلة احتوت كل ما سبقها
مــن وســائــل ،فأصبحت هناك الصحافة اﻹلكترونية
ا�كتوبة ،وكذلك اﻹعﻼم اﻹلكتروني ا�رئي وا�سموع ،بل
أن الدمج ب� كل هذه اﻷنماط والتداخل بينها أفرز قوالب
إعﻼمية متنوعة ومتعددة بما ﻻ يمكن حصره أو التنبؤ
بإمكانياته.

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ

كما تمت اﻻشارة إلى أن الدستور اﻻنتقالي لسنة 2005م
قد كفل حرية اﻻعــﻼم وحرية التعبير وتوسع وفصل
كثير ًا فيما يتعلق بحرية اﻻعــﻼم وقد نص أيض ًا على
أن حرية اﻻعﻼم ﻻ تقيد اﻻ وفق ًا �ا ينظمه القانون في
مجتمع ديمقراطي وجاءت ا�ادة ) (39منه لتنص على
أن )لكل مواطن حق ﻻ يقيد في حرية التعبير وتلقي
ونشر ا�علومات وا�طبوعات والوصول إلى الصحافة
دون مساس بالنظم والسﻼمة واﻷخﻼق ،وذلك وفق ًا �ا
يحدده القانون(.
)تلتزم كافة وسائل اﻹعﻼم بأخﻼق ا�هنة وبعدم إثارة
الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو
الدعوة للعنف أو الحرب( .واعتبر ا�شاركون في الحلقة
النشر الضار بمثابة الخروج عن تلك الضوابط.

ﻣﻮﺍﻗﻊ ّ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ّ
ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﻲﺀ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

اشارت الحلقة إلى تطوّ ر وسائل ال ّتكنولوجيا وبعد أن
وصلت إلى استخدام اﻹنترنت في ال ّتواصل ،أصبحت هذه
ّ
اﻻجتماعي
الطريقة منتشرة وت ّم إنشاء صفحات ال ّتواصل
ّ
مثل الفيسبوك وال ّتويتر واﻹنستجرام التي ربطت العالم
ببعضه البعض ،وم ّكن ال ّناس من ال ّتواصل فيما بينهم
اﻻجتماعي وسيل ًة لتبادل
حيث تعتبر مواقع ال ّتواصل
ّ
اﻷفكار وا�علومات وا�عارف ،وتنمية ا�هارات واﻷفكار
اﻹبداع ّية ،باﻹضافة إلى ال ّتع ّرف على ثقافة ّ
الشعوب
اﻷخــرى ،م ّما يــؤدّي إلى تنمية ا�جتمعات وتطوّ رها.
ولكن مع ّ
كل هذه اﻻمتيازات والفوائد �واقع ال ّتواصل
اﻻجتماعي اﻻ أن البعض يسيء اﻻستخدام بطريقة
ّ
سلب ّية وبصورة خاطئة ينعكس ذلك على مستخدمها
يسر التقدم
ويترتب الضرر على اﻵخرين )ا�جتمع( .وقد ّ

الــذي تم في مضمار اﻻتصاﻻت
تداول البيانات وا�علومات ليس
فقط على نطاق وسائل اﻻتصال
الــعــامــة فقط وإنــمــا أيــض ـ ًا على
نطاق اﻷفراد وا�جموعات خارج
أطر ا�ؤسسات اﻹعﻼمية .وتحول
ا�تلقون تدريجي ًا إلى مستخدم�
لقنوات اﻹتصال .تكمن إشكالية
هذا التحول في غياب ما يفرضه
اﻹطــار ا�ؤسسي لــتــداول ونشر
البيانات وا�علومات من معايير
مــهــنــيــة وأخـــﻼقـــيـــة وضـــوابـــط
قانونية تؤمن مصالح ا�تأثرين
بالنشر سوا ًء أكانوا أفراد ًا أم على
صعيد ا�جتمع والدولة .وتتمثل
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º«MôdG óÑY »∏Y º°TÉg .O áWô°T AGƒd
…hóH ø°ùëŸGóÑY O.G
تلك اﻹشكالية في أن ما يُنشر على
مﻸ يُفترض أن يتوخى مصلحة
الرادعة وتشديد العقوبات وفق القانون
عامة من ناحية وأن يكون مدفوع ًا من الناحية اﻷخرى
تجاه كل من يثبت تورطه في نشر شائعات
بحسن النية .هذا بالطبع إلى جانب التحقق من صحة ما
وأكــاذيــب تــقــوض التماسك والنسيج
يتم تداوله من بيانات ومعلومات اعتماد ًا على مصادرها.
اﻻجتماعي ،ضــرورة توفير ا�علومات
اوضــحــت الحلقة أن السبيل إلــى ا�وضوعية يعتمد
الصحيحة وا�وثقة من مصادرها بأجهزة
في اﻻســاس على ثﻼثة عناصر أساسية هي  :الصحة
الدولة ا�ختلفة وتمليكها للرأي العام
والوضوح والتوازن فإن لم تتوفر لدى ا�صدر ا�علومات
للتقليل من الشائعات ونشر اﻻكاذيب،
والبيانات الصحيحة ،وان لــم تكن تلك ا�علومات
تحري الدقة وا�هنية من جانب الناشرين
والبيانات واضحة ﻻ تحتمل اكثر من تفسير او تأويل،
فــي الــوســائــط اﻻلــكــتــرونــيــة قــبــل نشر
وإن لم تكن تلك ا�علومات متوازنة بمعنى احتوائها على
أي معلومات متعلقة بحياة الناس أو
ا�واقف ووجهات النظر وعناصر القياس ا�ختلفة ،تفتقر
تؤثر على ا�جتمع ،التأكيد على أهمية
تلك ا�علومات والبيانات للموضوعية ،اي لﻼقتراب مع
ا�حافظة علي القيم ا�جتمعية السامية
واقع الحال وتمثيله بصورة حقيقيه ما أمكن حيث يؤدي
وحفظ اﻷمن والسلم اﻻجتماعي وتعزيز
هذا ا�زيج إلى ما يسمى با�وضوعية .وتلتحق بهذه
القيم الوطنية ،الفصل بصورة عاجلة في
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ا�عايير ا�هنية وتتكامل معها معايير أخﻼقية يتمثل
جرائم ا�علوماتية التي تمس ا�جتمع
أهمها في النزاهة والتجرد واﻹنصاف والحياد.
وتمس أمن واقتصاد البﻼد مع اﻻلتزام
التي ُتوﱠَقع ض ّد فرد أو مجموعةٍ مع ِ ّ
توفر باعث
إجرامي اﻷســرة م ّما يــؤدّي إلــى التفكك اﻷســـري ،وذلــك بسبب
ّ
بتطبيق قانون مكافحة جرائم ا�علوماتية
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ
تم تعريف اﻹشاعة بأنها خبر أو مجموعة أخبار زائفة بهدف ال َّتس ُّب ِب باﻷذى لسمعة الضح ّية عمد ًا ،أو إلحاق الكثير من النتائج التي ُتس ّببها بعض أنواع الجرائم للحد من هذه الجرائم ،أهمية تكثيف الجهود لنشر
ّ
َ
والبدني به سوا ًء كان ذلك
النفسي
الضرر
ّ
ّ
ٍ
بأسلوب مباشر اﻹلكترونية كال ّتشهير ببعض اﻷفــراد ونشر اﻷخبار التوعية ا�جتمعية والتثقيف بأنواع جرائم ا�علوماتية
تنتشر في ا�جتمع بشكل سريع و ُتتداول ب� العامة ظن ًا
منهم على صحتها .دائم ًا ما تكون هذه اﻷخبار شيقة أو غير مباشر باﻻستعانة بشبكات اﻻ ّتصال الحديثة الكاذبة واﻹشــاعــات حيث تتم ّيز الجرائم اﻹلكترونية والنشر الضار عبر الوسائط اﻻلكترونية.
ومثيرة لفضول ا�جتمع والباحث� وتفتقر هذه اﻹشاعات كاﻹنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد اﻹلكتروني بعدّة خصائص ،منها :صعوبة معرفة مرتكب الجريمة ،يذكر أنه قد شارك في الحلقة كل من الفريق د .جﻼل
عــاد ًة إلى ا�صدر ا�وثوق الذي يحمل أدلة على صحة وغــرف ا�ُحادثة ،والهواتف ا�حمولة وما تتبعها من اﻻ باستخدام وسائل أمن ّية ذات تقنية عالية ،صعوبة تــاور كافي ،أ .د .عبد ا�حسن بــدوي محمد أحمد ،أ.
قياس ّ
أدوات كرسائل الوسائط ا�ُتعدّدة.
الضرر ا�ُ ِ ّ
ترتب عليها ،كونه ضرر ًا ّ
يمس الكيانات يس إبراهيم محمد خوجلي ،أ .عثمان ميرغني ،أ .داليا
اﻷخبار .وتمثل هذه الشائعات ُجزء ًا كبير ًا من ا�علومات
كليهما
أو
ة
ي
ا�اد
القيم
أو
ا�عنوية
القيم
ذات
ا�عنوية
ّ
الياس الحسن ،د .عادل عبد العزيز الفكي ،اللواء شرطة
التي نتعامل معها .كما اكد ا�شاركون أن اﻻشاعات تهدف ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ
سو ّي ًة.
د .هاشم علي عبد الرحيم ،أ .د .ادريس سالم الحسن،
إلى تسبيب ربكة في الطرف ا�عني باﻹشاعة أيض ًا اللعب
ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
د .أماني عبد اﷲ علي فضل اﷲ ،عقيد شرطة محمد
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ
واللهو هو من أهداف ُمثيري الشائعات ,والشائعات التي واشارت الحلقة إلى أن انتشار الجرائم اﻹلكترونية في
علي الحسن الكودابي .كما ساهم بــأوراق مكتوبة كل
تقوم على هذا ا�بدأ عاد ًة ما تحوم حول ا�شاهير .وتم ا�ُجتمعات ُيــؤدّي إلى الكثير من ا�خاطر والتهديدات،
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻻتفاق على صعوبة اثبات الجرائم ا�ترتبة عن النشر ومنها :ا�ساس باﻻقتصاد واﻷمــن الوطني وتهديده و خلصت الحلقة لعدة توصيات منها :العمل على تشجيع من البروفيسور اسماعيل الحاج موسى والدكتور فتح
الضار )جرائم ا�علوماتية( حيث ُتع ّرف بأ ّنها ا�ُمارسات ا�ساس بالعﻼقات اﻷسرية وتشكيل الخﻼفات ب� أفراد النشر اﻻيجابي بأشكاله ا�ختلفة واتخاذ اﻹجــراءات الرحمن محجوب.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
• تتمنى اﻷمانة العامة لهيئة ا�ستشارين عاجل
الشفاء لزوجة السيد /الفريق الركن فتحي
محمد عبد الغفور عضو محور اﻷمن والدفاع
بقطاع الحكم واﻻدارة بهيئة ا�ستشارين.
• غادرنا إلــى ا�ملكة العربية السعودية
السيد /السفير عثمان السيد عضو محور
الشؤون الخارجية بقطاع الحكم واﻻدارة
بهيئة ا�ستشارين ومدير مركز دراسات
الشرق اﻻوسط وافريقيا بهدف اﻻطمئنان
على صحته .اﻻمنيات أن يمن ا�ولى عز
وجل عليه بموفور الصحة وتمام العافية.
•

غــــــــــــادرنــــــــــــا
البروفيسور /علي
البروفيسور/
محمد شمو عضو
محور اﻻعﻼم بقطاع الحكم واﻻدارة بهيئة
ا�ستشارين متوجه ًا إلى اﻻمارات في زيارة
خاصة.
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أهـــــــدى الـــبـــروفـــيـــســـور
•
اسماعيل الحاج موسى عضو محور اﻻعﻼم
بقطاع الحكم واﻻدارة بهيئة ا�ستشارين
مكتبة اﻻمــانــة
العامة لهيئة
ا�ستشارين
مجموعة من
مؤلفاته القيمة
ƒª°T »∏Y Qƒ°ù«ahÈdG
وهي بﻼ شك تمثل
اضافة حقيقية واثراء �كتبة الهيئة.
• عــاد للبﻼد اﻻســتــاذ عمر عثمان محمود
عضو محور ا�نظمات الدولية واﻻقليمية
بقطاع التنمية اﻻجتماعية والثقافية بهيئة
ا�ستشارين قادم ًا من جنيف السويسرية بعد
مهمة استغرقت عدة ايام ،عود ًا حميد ًا.
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ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
تشكل صناعة السياحة في العالم واحدا من أهم محورين
يدور حولهما اقتصاد العالم في مجال الخدمات والسودان
يصنف واحد ًا من اكبر الدول في العالم التى تتمتع بتوفر
ا�قاصد والجواذب السياحية لكنها غير مستغلة .واجه
قطاع السياحة في السودان معوقات عديدة أقعدته عن
التطور وقد كان من ا�مكن أن يساهم مساهمة كبيرة في
اﻻقتصاد الوطني شأنه شأن بعض الدول النامية اﻷخرى
التى بذلت بها مجهودات كبيرة ﻻستغﻼل امكانيات هذا
القطاع وتعزيز مساهمته في قطاع الخدمات واﻻقتصاد
الكلي بصفة عامة .فإن حركة السياحة الداخلية والسياحة
القادمة من الخارج ﻻ تتناسب مع إمكانيات السودان
الكبيرة ا�توفرة في ا�قاصد و الجواذب السياحية.
إﻻ أن قطاع السياحة في السودان لم يحظ باﻻهتمام الكافي
على الرغم من اﻻمكانيات السياحية الكبيرة التى يذخر بها
ومنها ا�واقع اﻷثرية والتاريخية واﻻرث الثقافى والجواذب
الطبيعية والبحر اﻻحمر بمكنوناته وشواطئه وكذلك نهر
النيل و ا�قرن وا�حميات الطبيعية ،كما أن هذا القطاع
لم يحظ بتناول علمي ومنهجي ضمن اسبقيات الخطط
التنموية في السودان كما لم تتوفر الدراسات ا�تخصصة
الكافية واﻻحصاءات حول ا�كونات السياحة في السودان
مما يعكس تفصيﻼ مقدرا �ساهمتها في اﻻقتصاد الوطني
وتوفير فرص العمل وفقا لخطط مرحلية تحقق اﻷهداف
اﻹقتصادية ا�طلوبة.
اعدت هيئة ا�ستشارين هذه الدراسة مستهدفة التعرف
على امكانيات مساهمة اﻷنشطة السياحية في اﻻقتصاد
القومي ودراســة التشريعات والقوان� التى تحكم عمل
السياحة ورصــد ا�قومات السياحية وتحديد ا�شاكل
وا�عوقات والتحديات التى تعترض تطوير وتنمية قطاع
السياحة في السودان .وتقدم الدراسة رؤية �ستقبل وآفاق
السياحة في السودان ضمن مقترحات وتوصيات مصحوبة
بمصفوفة تحدد السياسات واﻻجراءات ا�طلوبة للنهوض
بهذا القطاع الحيوي و تعزيز مساهمته في اﻻقتصاد
القومي يحيث يتم من خﻼل ذلك تمك� متخذ القرار من
اتخاذ السياسات واﻻجـــراءات التي تخدم أهــداف تنمية
قطاع السياحة في السودان.
اشتملت الــدراســة اضافة للفصل التمهيدي على أربعة
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فصول حيث تناول الفصل اﻷول استعراضا للوضع الحالى
لقطاع السياحة في السودان بما يشمل تعريف ومكونات
القطاع ومقومات السياحة في السودان وابراز أهمية قطاع
السياحة و تحديد ا�ردود منه والفوائد بجانب تطوراته في
العالم .وتناول الفصل الثانى اﻻطار التشريعي وا�ؤسسي
والتنظيمي حيث تم استعراض القوان� واللوائح القائمة
التي تحكم العمل السياحي وتحليل فاعلية انفاذ القوان�
واللوائح على مستويات الحكم ا�ختلفة بجانب تحديد
اﻷجهزة وا�ؤسسات التي تعمل في القطاع السياحي
بطريقة مباشرة وغير مباشرة ودور وزارة السياحة واﻵثار
الحياة البرية واختصاصاتها واختصاصات مستويات
الحكم ا�ختلفة في الشأن السياحي.
تناول الفصل الثالث دور قطاع السياحة في اﻻقتصاد
ومساهمات القطاعات الداعمة لقطاع السياحة اضافة
للتقييم الــعــام لقطاع السياحة فــي الــســودان وحصر
مــجــهــودات الــدولــة فــي النهوض بقطاع السياحة في
السودان وحصر اﻻمكانيات السياحية الكبيرة التي يزخر
بها السودان اضافة لتحليل خصائص ومكونات القطاع
السياحي وتحديد نقاط القوة والضعف.
عدد الفصل الرابع ا�شاكل وا�عوقات والقيود الرئيسية
التي أقعدت بالقطاع السياحي .وقد أورد الفصل الخامس
نتائج الدراسة التي شملت التوصيات والحلول �عالجة
تنمية وتطوير قطاع السياحة في السودان .كما تم تحديد
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الخيارات العملية واﻷولوية �عالجة ا�عوقات واستغﻼل
الفرص في هذا القطاع ا�هم .وقد شملت الدراسة مصفوفة
حددت فيها اﻻجــراءات والسياسات التي يجب تنفيذها
وصــو ًﻻ لتحقيق رؤيــة مستقبلية لتطوير السياحة في
السودان بجانب نتائج اﻻجتماع التشاوري الذي عقدته
لجنة الدراسة مع بعض الفاعل� في القطاع السياحي.
شملت التوصيات  :تبني خطة استراتيجية وطنية
جــديــدة للنهضة السياحية ،اعـــداد خــارطــة سياحية
ومعالجة التقاطعات ب� اﻻجــهــزة ا�عنية وإفـــراد دور
أوسع للقطاع الخاص وتشجيع اﻻستثمار في السياحة
و زيادة اﻻعتمادات الخاصة بالتنمية السياحية وتمويل
ا�شروعات ا�جازة واﻻهتمام بالبيئة ا�حلية والقومية
السياحية وحماية التنوع البيئي والحيوي وتشجيع
الشركات وا�ؤسسات السياحية واﻻهتمام بالسياحة
النيلية وتوظيف النيل ﻷغراض السياحة وتسريع تنفيذ
ا�خططات الحالية بوﻻية الخرطوم والوﻻيات اﻷخرى
وتطوير الحياة البرية وانشاء ا�زيد من ا�حميات الطبيعية
والحيوانية والعمل على رفع الوعي لدى ا�واطن� بأهمية
ا�وروث الثقافي والتاريخي.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة أعدها فريق عمل شارك فيه
د .أحمد شريف عثمان ،أ .مكي ميرغني عثمان ،د .عادل
عبد العزيز الفكي ،د .علي محجوب عطا ا�نان وأ .عﻼء
الدين الخواض.

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

»ª«é©dG ∞WGƒY .O.CG
تعد مشاكل ومعوقات الصناعة فــي الــســودان واحــدة
من القضايا ا�همة التي تناولتها هيئة ا�ستشارين في
حلقة نقاش سابقة ،لخصت تلك الحلقة أهم تلك ا�شاكل
وا�عوقات في ضعف التمويل ا�تاح وارتفاع تكلفته ،عدم
توفر مدخﻼت الصناعة الزراعية بالكميات وا�واصفات
ا�طلوبة والسعر ا�ناسب ،الضرائب والرسوم والجبايات
ا�تعددة ،مشاكل البنيات اﻻساسية ،ارتفاع تكلفة مدخﻼت
اﻹنتاج التي تحددها الدولة ) الكهرباء ،السكر ،الصناعات
( ،إغــراق اﻻســواق با�نتجات ا�ستوردة ،التوقيع على
اﻻتفاقيات التجارية اﻹقليمية ) الكوميسا ( السوق الحر
العربي الكبري دون وضــع السياسات والتدابير التي
تقوي القدرة التنافسية لﻺنتاج الوطنى ،إنهاء اﻻمتيازات
التي كانت تتمتع بها بعض القطاعات مثل قطاع الغزل
والنسيج كالتسعيرة الخاصة باﻻقطان وتسهيﻼت السداد
والحماية الكاملة للمنتجات ،ا�شاكل اﻻسرية وأثرها على
توقف بعض ا�صانع دونما أي سبب بينما كانت تحتل
مواقع استراتيجية مع وقوف الجهات ذات الصلة ) كوزارة
الصناعة ( مكتوفة اﻷيــدي لعدم وجــود قانون للتنمية
الصناعية وسياسة تصدير بعض مدخﻼت الصناعة الخام
كالحديد الخردة والجلود الخام.
وبعد النقاش والتداول ا�ستفيض خلصت الحلقة لعدة
توصيات اهمها ضرورة التنسيق ب� الجهات الحكومية
ا�ختلفة ذات الصلة من خﻼل العمل بالنافذة الواحدة،
أهمية إجــراء ا�سح الصناعي سنوي ًا وتنفيذ ومراقبة
الــقــرارات العليا الــصــادرة من الــدولــة بشأن الصناعة،
ضرورة إجازة قانون التنمية الصناعية لحماية الصناعة.
تجدر اﻻشارة إلى أن تلك الحلقة قد شارك فيها كل من د.
عباس علي السيد ،أ .محمد عبدا�اجد ،د .ابو عبداﷲ
البخاري ،أ .محاسن علي يعقوب ،أ .صﻼح بشير ،د.
بهاء الدين عبد الحميد ،أ .عصام الدين الدسوقي ،أ .أحمد
عبدالرحمن ،أ .سيف الدين داوؤد ا�دني ،أ .د .عواطف
عبد الباقي العجيمي ،م .الظاهر خليل حمودة محمد ،د.
عادل عبد ا�اجد سعد ،د .عبد الرحمن يوسف حيدوب ،أ.
د اﻷم� حمودة دبيب وأ .ياسر عبد الكريم عبد العزيز.

ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ
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نظمت اﻷمانة العامة لهيئة ا�ستشارين بمقرها لقاءين
تفاكري� في الرابع عشر والسادس والعشرين من مارس
الجاري بمشاركة د .شرف الدين إبراهيم بانقا ،اﻻستاذ/
عمر عثمان محمود  ،اﻻستاذ /محمد يس التهامي والسفير
د .عطا اﷲ حمد البشير وذلك بهدف بلورة الرؤى وتقديم
ا�قترحات حــول كيفية انفاذ توجيهات السيد /رئيس
الجمهورية بشأن تدفقات مواطني دولة جنوب السودان
على خلفية حلقة النقاش التي نظمتها الهيئة في اكتوبر
من العام ا�نصرم.
استعرض اللقاء التفاكري اﻻول الدور الذي يمكن أن تقدمه
معتمدية الﻼجئ� في مجاﻻت الصحة واﻷمن وا�ساعدات
والخدمات اﻻنسانية ،باعتبارها ا�رجعية اﻻساسية
والجهة ا�نوط بها اﻻشراف وا�تابعة والحماية من خﻼل
التنسيق وإحداث شراكات مع الجهات ذات الصلة.
كما وقف اللقاء على مساهمات ا�فوضية السامية لشئون
الﻼجئ� التابعة لﻸمم ا�تحدة في تقديم ا�ساعدات
ا�نصوص عليها في ا�واثيق وا�عاهدات الدولية .أيض ًا
تناول اللقاء أدوار ا�نظمات الوطنية وا�جتمعات ا�حلية
والوزارات والجهات ذات الصلة كالصحة والتعليم العام و
جهاز اﻻمن وا�خابرات الوطني.
كما وقــف على مــدى كفاية السياسات والتشريعات
والخطط اﻻستراتيجية والقومية ا�تعلقة بقضية ﻻجئي
دولة جنوب السودان .تناول اللقاء شكل الحلول ا�قدمة
اﻵن في معالجة تدفقات مواطني دولة جنوب السودان
وا�تمثلة في اﻵتي:العودة الطوعية ،اﻻعمار من خﻼل الدعم
العربي ،مساهمة ا�نظمات الوطنية الفاعلة واﻻندماج في
ا�جتمعات ا�حلية.
وقف اللقاء على مجهودات ا�عتمدية في معالجة قضية
تدفقات مواطني دولة جنوب السودان في ا�ناطق الطرفية
خاصة في وﻻية الخرطوم.
خلص اللقاء إلى ضرورة إعداد مصفوفة يتم من خﻼلها
اﻻطـــﻼع على قــانــون الــﻼجــئــ� ،التعرف على سلطات
واختصاصات معتمدية الﻼجئ� ،الوضع الراهن ﻻوضاع
الﻼجئ� من دولــة جنوب الــســودان وتحديد الفجوات
والنواقص في عملية ادارة ملف الﻼجئ� وتحديد دور
معتمدية الﻼجئ� في مجابهة قضية ﻻجئي دولة جنوب
السودان مع تحديد الجهات ذات الصلة وادوارها.
الى ذلك فقد تم في اللقاء التفاكري الثاني استعراض ورقة
أعدها اﻻستاذ عمر عثمان حيث تمت اﻻشــادة بالورقة
وتقرر استكمال الرؤية بإعداد ا�صفوفة وتقديم ا�قترحات
حول البرامج ا�طلوبة.

