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مقدمة

«اقتصــاد الســودان هــش بفعــل السياســات الرســمية ،وأصبحــت محاربتــه عمليــة
ً
ً
معقــدة لتغلغلــه فــي مفاصــل الدولــة ،فــكل المعالجــات المؤقتــة تفتــح بابــا جديــدا
لزيــادة الضعــف العــام ونســب التضخــم المتســارعة التــي تقــع علــى كاهــل المواطــن
ً
الســوداني وخصوصــا الفقــراء ،فاألزمــة مــا زالــت مســتمرة وتتركــز حــول ثالثــة نقــاط
ً
أساســية الــدواء والخبــز والوقــود .تحــاول الحكومــة معالجــة األمــر لكــن تصطــدم دائمــا
بالمشــاكل الموجــودة واألزمــات المتفاقمــة».
عمر كمال خليل | محام وسكرتير عام سابق للمرصد السوداني لحقوق اإلنسان

أزمــات قاســية تعمقــت طيلــة العقــود الســابقة بفعــل الصراعــات
مــا زال الســودان يعانــي مــن
ٍ
واألوبئــة والكــوارث الطبيعيــة واالنتهــاكات والحرمــان مــن أبســط الحقــوق المدنيــة ،فالبلد الواقع
شــمال شــرقي أفريقيــا يصنــف كواحــد مــن أســوأ الــدول علــى صعيــد التغذيــة والتعليــم والرعايــة
الصحيــة والخدمــات االجتماعيــة األساســية.
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وعنــد النظــر إلــى معانــاة الســودانيين ،نجــد أنهــا ال تقتصــر علــى الصراعــات والحــروب فحســب،
ّ
ـات فــي شــتى مناحــي الحيــاة ،خلفــت بدورهــا الفقــر والتهميــش والحاجــة
وإنمــا تمتــد إلــى أزمـ ٍ
ً
التــي اشــتدت منــذ بدايــة العــام  ،2019وجعلــت مالييــن الســودانيين يعيشــون أوضاعــا إنســانية
كارثيــة علــى جميــع األصعــدة.
فالواقــع االقتصــادي الصعــب والــذي يتســم بارتفــاع معــدالت التضخــم أدى إلــى تفاقــم الفقــر
وتفشــي األمــراض والصدمــات المناخيــة المتكــررة والنزاعــات بســبب االحتياجــات اإلنســانية
المتزايــدة .بحســب الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الســوداني فــإن معــدالت التضخــم بلغــت  %212فــي
شــهر ســبتمبر/أيلول الماضــي ،وارتفــع متوســط ســعر الســلة الغذائيــة المحليــة بنحــو %200
ً
ً
مقارنــة بعــام  ،2019فضــا عــن تدهــور قيمــة الجنيــه الســوداني (حوالــي  0.018دوالر أمريكــي
لــكل جنيــه الســوداني) الــذي أدى إلــى تــآكل القــوة الشــرائية لألســر ،التــي تنفــق حوالــي %65
مــن دخلهــا علــى الغــذاء ،وهــو مــا أدى بــدوره إلــى زيــادة الجــوع وقلــة فــرص الحصــول علــى
الخدمــات األساســية األخــرى كالصحــة والتعليــم وغيرهــا مــن الخدمــات التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء
األســرة.

ً
ً
ً
تمثــل أيضــا أزمــة الفيضانــات التــي ضربــت الســودان فــي ســبتمبر /أيلــول الماضــي ســببا رئيســيا
فــي تفاقــم األزمــات التــي يعانــي منهــا الســودان ،إذ تســببت هــذه الفيضانــات والتــي طالــت على
األقــل  16واليــة ســودانية ،بتدميــر عــدد كبيــر مــن المســاكن ،واألراضــي الزراعيــة ،والبنــى التحتيــة،
وأثــرت علــى القطاعــات الحيويــة فــي الدولــة كالقطــاع الصحــي والتعليمــي واألمــن الغذائــي
ووســائل العيــش.
بحســب تقريــر لمكتــب الشــؤون اإلنســانية لألمــم المتحــدة «أوتشــا» ،تضــرر مــن الفيضانــات فــي
ُ
ً ُ ّ
الســودان أكثــر مــن  875ألــف شــخص منــذ بــدء هطــول األمطــار ،وقتــل أكثــر مــن  150شــخصا ،ودمــر
ـكل كامــل ،وتأثــرت حوالــي  600ألــف أســرة زراعيــة ورعويــة غمــرت
أكثــر مــن  82,500منــزل بشـ ٍ
ً
الميــاه أراضيهــم ،فضــا عــن تلويــث هــذه الفيضانــات الميــاه فــي حوالــي  13واليــة ســودانية ،ممــا
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ّ
يزيــد مــن احتماليــة تفشــي األمــراض ،ويعــرض حيــاة أكثــر مــن  10مالييــن شــخص لخطــر اإلصابــة
باألمــراض المنقولــة.
ً
ُ
بلغــت نســبة الفقــر فــي الســودان طبقــا إلحصائيــات وزارة الماليــة حوالــي  ،%65ويتوقــع أن ترتفــع
ُّ
هــذه النســبة بســبب تضــرر أكثــر مــن مئــات اآلالف مــن الفيضانــات وفقدانهــم مســاكنهم وســبل
معيشتهم .

ً
أمــا أزمــة الغــذاء ،فبحســب التقديــرات التــي نشــرها موقــع « ،»Relief Webفــإن واحــدا مــن كل
ً
أربعــة ســودانيين اليــوم يواجــه نقصــا فــي الغــذاء بســبب ارتفــاع األســعار والجفــاف والفيضانــات
التــي دمــرت األراضــي الزراعيــة وقــدرة النــاس علــى الزراعــة.
يعانــي نحــو مليونيــن و 700ألــف طفــل وطفلــة ســوداني ممــن هم دون ســن خمس ســنوات من
ً
ســوء التغذيــة الحــاد 522 ،ألفــا منهــم يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم ،ويكــون هــؤالء
األطفــال األكثــر عرضــة لإلصابــة بمضاعفــات صحيــة تتعلــق بتلــوث الميــاه واألمــراض المنقولــة،
ً
خاصــة بعــد الفيضانــات غيــر المســبوقة التــي اجتاحــت معظــم مناطــق البــاد.
لــم تتوقــف معانــاة الســودانيين عنــد الغــذاء ،فحوالــي  4مالييــن و 900ألــف ســوداني يفتقــرون
ً
ال يحصلــون علــى كميــات كافيــة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب ،فضــا عــن أنهــم قــد يواجهــون
ً
أمراضــا ذات صلــة بالميــاه عقــب الفيضانــات التــي لوثــت تلــك الميــاه مــن خــال تدميــر وإغــراق
اآلالف مــن المراحيــض ،األمــر الــذي أجبــر اآلالف مــن الســودانيين إلــى االعتمــاد علــى مصــادر ميــاه
غيــر آمنــة وقضــاء حاجتهــم فــي العــراء.
وحــول أزمــة القطــاع الصحــي ،فــإن حوالــي  %36مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي جميــع
أنحــاء الســودان هــي مرافــق غيــر صالحــة للعمــل ،ويرجــع ذلــك إلــى العديــد مــن األســباب ،أهمهــا
تــردي البنيــة التحتيــة والنقــص الحــاد فــي طواقــم العمــل الطبيــة.
أمــا القطــاع التعليمــي فهــو مــن أكثــر القطاعــات الــذي تأثر باألزمــات ،ففي فترة الحراك الشــعبي
( )2019-2018علــى ســبيل المثــال أغلقــت المــدارس لفتــرات طويلــة ،كذلــك الحــال فــي مــارس/
آذار  2020بســبب انتشــار جائحــة كورونــا (كوفيــد.)19-
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بحســب األرقــام واإلحصائيــات الصــادرة عــن منظمــة اليونيســيف ،فــإن أكثــر مــن  8مالييــن و100
ُ
ألــف طالــب فــي جميــع أنحــاء الســودان تضــرروا بســبب إغــاق المــدارس لألســباب الماضيــة ،يضــاف
ً
ً
إليهــم  3مالييــن و 600ألــف طفــل ال يذهبــون أصــا إلــى المــدارس ،فضــا عــن وصــول نســبة
األميــة بيــن الفتيــات والنســاء إلــى حوالــي .%45
فــي هــذا التقريــر يســلط المرصــد األورومتوســطي الضــوء علــى األزمــات التــي يعانــي منهــا
الســودان والتــي تنــذر بكارثــة إنســانية وشــيكة ومدمــرة ،كمــا يبــرز شــهادات لســودانيين يصفــون
طبيعــة المعانــاة اليوميــة جــراء هــذه األزمــات ،ويتطــرق فــي نهايتــه إلــى الجانــب القانوني الذي
يتنــاول هــذه األزمــات علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي.
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أزمة الفيضانات

ً
«حينمــا دخــل المــاء لمنزلنــا خرجنــا بســرعة هائلــة دون أن نأخــذ شــيئا مــن ممتلكاتنــا
للنجــاة بأرواحنــا ،فقــد أدى هــذا الفيضــان إلــى تدميــر بعــض الغــرف والجــدران الداخليــة،
ُ
ً
وأصبــح منزلنــا آيــا للســقوط وأتلفــت ممتلكاتنــا كافــة».
شفق محمد عبد الخير | طالب كلية طب

شــهد الســودان مطلــع شــهر ســبتمبر/أيلول مــن العــام الحالــي إحــدى أقــوى الكــوارث الطبيعيــة
التــي مــرت بهــا البــاد منــذ ســنوات ،حيــث أدى تســاقط األمطــار الغزيــرة والمســتمرة لفيضــان نهــر
ّ
النيــل ،مــا خلــف أزمــات إنســانية تأثــرت بهــا  16واليــة ســودانية ،وأوقــع خســائر ماديــة واقتصاديــة
ً
تأثــر بهــا مئــات اآلالف ،إضافــة للقطاعــات الحيويــة المهمــة فــي البــاد.
مــا تــزال تعانــي معظــم واليــات الســودان مــن أوضــاع إنســانية صعبــة ال ســيما ازديــاد عــدد ضحايــا
ً
ّ
الفيضانــات التــي شــهدتها البــاد والتــي خلفــت مــا يزيــد علــى  150قتيــا ،وشــردت آالف الســكان،
ً
ودمــرت أكثــر مــن  82,500منــزل ،و 179مرفقــا ،و 354مــن المتاجــر والمخــازن ،إذ تســببت بأضــرار
9

ٌ
سيل من األزمــــــات
السودان..

متفاوتــة ألكثــر مــن  875ألــف ســوداني ،مــا دفــع مجلــس الدفــاع واألمــن الســوداني فــي 5
ســبتمبر/أيلول إلــى إعــان حالــة الطــوارئ فــي جميــع أنحــاء البــاد لمــدة  3أشــهر لمواجهــة
الســيول والفيضانــات ،واعتبارهــا منطقــة كــوارث طبيعيــة.
وحــول األســباب التــي أدت إلــى حــدوث الفيضانــات ،صــرح وزيــر الــري الســوداني بــأن العوامــل
الخارجيــة ال عالقــة لهــا فــي حــدوث هــذه الفيضانــات ،مــا جعــل األنظــار تتجه نحو العوامــل الداخلية
ً
ً
والتــي يتوقــع بــأن تكــون ســببا رئيســيا فــي الوصــول إلــى هــذه المرحلــة الحرجــة التــي تعاظمــت
معهــا الخســائر علــى المســتويات الماديــة والبشــرية ،علــى رأســها عــدم قــدرة معظــم الســدود
الداخليــة فــي البــاد علــى حجــز كميــات كبيــرة مــن الميــاه كونهــا غيــر مؤهلــة لذلــك مــن الناحيــة
اإلنشــائية والهندســية.
عــاوة علــى ذلــك فــإن البنيــة التحتيــة للمناطــق والقــرى الســودانية التــي ضربهــا الفيضــان ليســت
بالمســتوى الــذي بإمكانــه التصــدي لمثــل هــذه الفيضانــات ،فمعظــم بناياتهــا مــن الطــوب فقــط،
وهــو مــا يجعلهــا هشــة فــي مواجهــة مثــل تلــك الحــوادث ،بخــاف غيــاب الخطــط االســتراتيجية
المعــدة لمجابهــة فيضانــات الخريــف بجانــب عــدم وجــود المــوارد الماديــة الالزمــة لذلــك.
ً
بجانــب تلــك العوامــل الداخليــة هنــاك أيضــا عوامــل أخــرى طبيعيــة ،كان لهــا دور فــي تفاقــم
األزمــة ،كوجــود وديــان ضخمــة تربــك قــراءات مناســيب نهــر النيــل بعــد عبــوره أثيوبيــا للســودان،
إضافــة إلــى وجــود روافــد موســمية للنيــل األزرق  -مثــل أنهــار «الرهــد» و»الدنــدر» و»عطبــرة» -
ً
تدفــع ســنويا بميــاه مهولــة لمجــرى نهــر النيــل فــي موســم الفيضــان.
كان للفيضانــات كذلــك تأثيــر كارثــي علــى كل جوانــب النشــاط االقتصــادي والزراعــي الســوداني،
ً
ُ
إذ إن مئــات األراضــي الزراعيــة غمــرت بالميــاه ،مــا ســيؤثر مباشــرة علــى اإلنتــاج الزراعــي واألمــن
ً
ً
الغذائي ،فضال عن فقدان الكثير من األســر للمأوى ،ما ســيؤثر ســلبا على اســتقرارها ونشــاطها
االقتصــادي.
وفــق تقاريــر محليــة ،ســتزيد كارثــة الفيضانــات مــن تدهــور الحيــاة المعيشــية للســودانيين ،إذ
ســترفع نســبة الفقــر وســتخفض اإلنتاجيــة والدخــل القومــي ،خاصــة وأن الفيضانــات أدت إلــى
ٌ
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ً
قطــع الطــرق بيــن الخرطــوم وعــدد مــن الواليــات ،ممــا جعــل عــددا مــن األنشــطة االقتصاديــة
المرتبطــة بالمركــز تتوقــف.
أجــرى الفريــق الميدانــي التابــع للمرصــد األورومتوســطي مجموعة من المقابالت مع ســودانيين
عانــوا مــن أزمــة الفيضانــات ،حيــث تحدثــوا عــن تفاصيــل هــذه األزمــة ومــدى األضــرار التــي ســببتها
علــى جميــع األصعدة.

فــي مقابلــة مــع أبــو بكــر يحــي ،المديــر المالــي لمنظمــة «نادريــن للتنميــة والعــون
ً
اإلنســاني» قــال« :لقــد عايشــت شــخصيا أزمــة فيضــان نهــر النيــل األزرق ،حيــث وصــل
ً
ارتفــاع الميــاه لحوالــي  17.5متــر مكعــب وفــي واليــات أخــرى  18متــرا ،وقــد بلــغ عــدد
ً
ً
المنــازل المنهــارة كليــا والتــي عاينتهــا  66منــزل ،بينمــا وصــل عــدد المنــازل التــي انهــارت
ً
ُ
بشــكل جزئــي واطلعــت علــى تفاصيلهــا ضررهــا إلــى  283منــزال وذلــك بســبب قــرب المنــازل
الســكنية مــن شــريط النيــل ،كمــا بلــغ عــدد الوفيــات مــا يعــادل شــخص مــن كل مربــع ســكني
ً
تقريبــا».
وأضــاف «أمــا عــن إجــراءات الحكومــة فــي تعاملهــا مــع األزمــة وقــت حدوثهــا فقــد قامــت
طواقــم حكوميــة بمســاعدتنا فــي وضــع األكيــاس الترابيــة لوقــف تقــدم الميــاه ،بعدهــا
جــاءت منظمــات المجتمــع المدنــي وقدمــت معونــات غذائيــة ،كمــا قــام عــدد مــن رجــال
األعمــال بتوزيــع مبالــغ ماليــة بســيطة علــى أصحــاب المنــازل المنهــارة ،وجــاءت منظمــات
أخــرى وقدمــت خيمــة لــكل أســرة فاقــدة للمــأوى ومعهــا عــدد مــن الســجاد واألغطيــة،
ً
حتــى أننــا انشــأنا مراكــز لإليــواء وكنــت شــخصيا مــن ضمــن إدارة المركــز .مــع مــرور األيــام
كان الفيضــان يــزداد فــي ارتفاعــه وجريانــه حتــى أنهــا حاصــرت منزلــي الــذي تأثــر بشــكل
كبيــر كباقــي البيــوت التــي كانــت مالصقــة لشــريط النيــل».
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وفــي مقابلــة أخــرى مــع تــاج الديــن عبــد اللــه ،وهــو أحــد الذيــن تأثــروا بشــكل مباشــر مــن
حــدوث الفيضانــات ،قــال« :منــذ اللحظــات األولــى لحــدوث الفيضــان غمــرت الميــاه منزلــي
بشــكل كامــل ،حيــث كان لدخولهــا تأثيــر كبيــر علــى قواعــد المنــزل التــي تضــررت بشــكل
ً
كبيــر ،فأصبــح جــزء كبيــر مــن منزلــي آيــا للســقوط .ورغــم حجــم الضــرر الــذي طــال منزلــي
َ
والمنــازل المجــاور إال أننــا لــم نــر أي تحــرك حقيقــي مــن الجهــات الحكوميــة التــي وقفــت
َ
مكتوفــة األيــدي أمــام معاناتنــا المتكــررة ،ولــم أتلــق أي مســاعدات عينيــة أو نقديــة إال
مــن رجــل فاعــل خيــر».
وأضــاف «هــذه المــرة لــم تكــن األولــى فنحــن أبنــاء هــذه المنطقــة منــذ عــام  1983ولقــد
ً
تأثرنــا ســابقا بالفيضــان الــذي ضــرب المنطقــة عــام  1988بســبب تواجــد منزلنــا علــى
ً
ً
واجهــة نهــر النيــل ،فقــد أصبــح هــذه الفيضــان زائــرا ســنويا ولكننــه لألســف الشــديد هــذا
العــام أثقــل كاهلنــا بآثــاره المدمــرة.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع شــفق عبــد الخيــر ،وهــي طالبــة طــب تســكن فــي منطقــة
ً
المســعودية قالــت« :أدى الفيضــان إلــى تدميــر بعــض غــرف وجــدران منزلنــا وأصبــح آيــا
للســقوط ،وأتلــف كافــة ممتلكاتنــا التــي كانــت بداخلــه .أذكــر أننــا خرجنــا بســرعة هائلــة،
دون أن نحمــل أي شــيء مــن أمتعتنــا لننجــو بأرواحنــا».
وأضافــت «إلــى هــذه اللحظــة لــم نســتطع إعــادة إعمــار منزلنــا بســبب غــاء أســعار مــواد
البنــاء واأليــدي العاملــة .لــم نســتطع حتــى بنــاء ولــو جــدار واحــد».
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يعيــش المتضــررون مــن الفيضانــات علــى المســاعدات التــي تقدمهــا وزارة العمــل والتنميــة
ُ
االجتماعيــة والعديــد مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة ،إذ شــكلت الــوزارة لجنــة عليــا لــدرء
ومعالجــة آثــار الســيول والفيضانــات .وبحســب مــا كشــف عنــه المفــوض العــام لمفوضيــة األمــان
ً
االجتماعــي والتكافــل وخفــض الفقــر ،فقــد تــم تقديــم أكثــر مــن  14ألفــا و 680ســلة مســاعدات
إنســانية ،وأكثــر مــن  6000وجبــة طعــام ،وعشــرات اآلالف مــن مســتلزمات اإليــواء ،كمــا اســتفادت
ُ
أكثــر مــن  23ألــف أســرة مــن المــواد الغذائيــة والــدواء ومســتلزمات اإليــواء التــي قدمــت فــي
كل مــن واليــات الخرطــوم والنيــل األزرق وكســا والنيــل األبيــض ،باإلضافــة إلــى واليــة البحــر
ّ
األحمــر والجزيــرة وســنار وواليــة كردفــان ،فيمــا تعمــل الــوزارة علــى الوصــول إلــى الواليــات األربــع
المتبقيــة ،ومــن المنتظــر أن ترســل إليهــم مســتلزمات اإليــواء والغــذاء والــدواء.
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أزمة فيروس كورونا

«بالرغــــــم مــــن محاوالتنــا المتكــررة إليجــــــاد مكــــــان لشقيقتــــي داخــل المستشــفيات
ّ
الحكوميــة ،إال أنــه كان يتــم منعنــا مــن الدخــول رغــم الحالــة الصحــة الصعبــة التــي وصلــت
إليهــا شــقيقتي بســبب فيــروس كورونــا ،األمــر الــذي أدى إلــى وفاتهــا فــي النهايــة».
عدنان بشير | مواطــــــن سودانـــــي

اســتبق الســودان ظهــور أول إصابــة بالفيــروس بإغــاق الجامعــات والمــدارس ،ومنــع التجمعــات،
ُ
وحظــر دخــول القادميــن مــن دول موبــوءة إال بعــد إلزامهــم بالحجــر الصحــي ،كمــا ن ِشــرت فــرق
طبيــة فــي المطــارات وكافــة المعابــر البريــة والبحريــة ،للتأكــد مــن عــدم دخــول أشــخاص مصابيــن.
وبرغــم تلــك اإلجــراءات المتبعــة إال أنهــا لــم تســتطع أن تحــول دون وصــول الفيــروس إلــى البــاد،
حيــث ظهــرت أول حالــة إصابــة فــي  12مــارس /آذار الماضــي لرجــل قــدم مــن اإلمــارات وتوفــي
ً
الحقــا فــي الخرطــوم ،وبعــد أيــام مــن الحادثــة ،لجــأ الســودان إلــى إغــاق كل المعابــر البريــة
ً
والجويــة والبحريــة ،ومــع تزايــد حــاالت اإلصابــة ،اتخــذت الســلطات قــرارا بفــرض حظــر تجــول جزئــي
15
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مــن الســاعة السادســة صباحـ ًـا وحتــى الســاعة السادســة مسـ ً
ـاء ،ثــم فرضــت واليــة الخرطــوم حظــر
تجــول شــامل ،مــع منــح المواطنيــن ســاعات محــدودة للتــزود باحتياجاتهــم ،وحصــل العاملــون فــي
القطاعيــن العــام والخــاص علــى إجــازة العمــل طــوال أيــام الحظــر.
وعلــى الرغــم مــن اإلجــراءات والتدابيــر ،وصلــت أعــداد المصابيــن ،بحســب آخــر إحصــاءات صــادرة عــن
ً
وزارة الصحــة إلــى ( )13905مصابــا ،فيمــا بلغــت أعــداد الوفيــات إلــى ( )837والمتعافيــن حوالــي
( ،)6764وقــد ســجلت واليــة الخرطــوم لوحدهــا حوالــي ( )6360حالــة إصابــة ،تليهــا واليــة الجزيــرة
بـــ ( )738إصابــة ،بينمــا توزعــت اإلصابــات األخــرى علــى الـــ  16واليــة المتبقيــة.
انتقــد كثيــر مــن الســودانيين أداء وزارة الصحــة فــي تعاملهــا مــع انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا
مؤكديــن وقوعهــا فــي أخطــاء عــدة منــذ بــدء تفشــي المــرض .تســتعرض مجموعــة مــن المقابــات
التــي أجراهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي مــع عــدد مــن الســودانيين معلومــات حــول انتشــار
الجائحــة فــي الســودان وآثــار تفشــيها ،وجهــود االســتجابة التــي تقدمهــا وزارة الصحــة.
ً
سياســات وزارة الصحــة فــي إغــاق مشــافيها كانــت الســبب أيضــا فــي وفــاة العديــد مــن الحــاالت

فــي مقابلــة مــع المواطــن الســوداني بــال عثمــان ،الــذي أصيــب هــو وطفلــه بالفيــروس
ّ
قــال« :لــم أجــد مستشــفى يســتقبل ابنــي المصــاب بفيــروس كورونــا ،إذ أن أغلــب
ً
المستشــفيات كانــت قــد أغلقــت أبوابهــا لحمايــة طواقمهــا الطبيــة .كان طفلــي مصابــا
ً
ً
بالتهــاب حــاد ،وكل مــا كان يحتاجــه هــو األوكســجين ،غيــر أننــي لــم أجــد ســريرا فارغــا ،مــا
اضطرنــي إلــى تزويــده باألكســجين داخــل ســيارة خاصــة ،ومــن ثــم اســتمريت فــي البحــث
عــن أدويــة إضافيــة فــي أكثــر مــن  15صيدليــة فــي ظــل شــحها».
وأضــاف بــال «بعــد عــدة أســابيع أصبــت بالفيــروس واحتجــت إلــى أكســجين ،فاضطــرت
األســرة إلــى تأميــن األكســجين فــي المنــزل .السياســة التــي اعتمدتهــا وزارة الصحــة
أدت إلــى وفيــات عــدة نتيجــة اإلصابــة بأمــراض مختلفــة ،إذ كان باإلمــكان إســعافهم لــوال
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المشــاكل المتعلقــة بقــرارات وزارة الصحــة فيمــا يخــص العــاج وتأميــن األدويــة».
وتابــع «الحكومــة ال تتحمــل كل المســؤولية لمــا يحــدث اآلن كون الوزارة هي تركة النظام
الســابق الــذي ســاهم فــي تدهــور القطــاع الصحــي فــي البــاد ،لكــن السياســات األخيــرة
ً
ســوءا ،إضافــة إلــى ســوء اإلدارة والصراعــات المســتمرة
للســلطات الصحيــة زادت األمــر
التــي كان وزيــر الصحــة «أكــرم علــي التــوم» جـ ً
ـزءا منهــا».
بســبب عــدم تلقيهــم العــاج داخــل تلــك المشــافي ،وهــذا مــا أكــده المواطــن الســوداني
«عدنــان بشــير» الــذي قــال فــي إفادتــه لألورومتوســطي» «توفيــن شــقيقتي بعدمــا رفضــت كل
المستشــفيات اســتقبالها .ذهبنــا فــي البدايــة إلــى أحــد المستشــفيات ،وفــور اشــتباه األطبــاء
بإصابــة شــقيقتي بفيــروس كورونــا ،خافــوا مــن انتقــال العــدوى إليهــم ،ورفضــوا عالجهــا».
وتابــع «تــم تعميــم أســمائنا علــى كافــة المستشــفيات المتواجــدة فــي المنطقــة بأننــا مصابيــن
بفيــروس كورونــا لحظــر اســتقبالنا ،وعلــى الرغــم مــن محاوالتنــا المتكــررة إليجــاد مــكان لشــقيقتي
داخــل المستشــفيات الحكوميــة إال أنــه كان يتــم منعنــا مــن الدخــول رغــم الحالــة الصحــة الصعبــة
التــي وصلــت إليهــا ،األمــر الــذي أدى إلــى وفاتهــا».
وبالنظــر إلــى جهــود االســتجابة التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة الســودانية النتشــار الفيــروس فــي
فــي مقابلــة أخــرى مــع ســعيد أحمــد ،وهــو اســم مســتعار ألحــد األطبــاء قــال« :التخبــط
ً
والتــردد هــو الســمة الواضحــة فــي عمــل وتصريحــات وزارة الصحــة ووزيرهــا ،وخاصــة فيمــا
يتعلــق بفتــح المطــارات أو إغالقهــا ،والبــطء فــي االســتجابة لإلنــذار ،وعــدم تجهيــز أماكــن
للعــزل بعــد إعــان ظهــور فيــروس كورونــا فــي العالــم».
ّ
وأضــاف «أن الكــوادر الصحيــة العاملــة فــي المستشــفيات لــم تجــد الحمايــة الكافيــة مــن
ً
خــال توفيــر أدوات الوقايــة ،مــا أدى إلــى اتخــاذ الكثيــر منهــم قــرارا بالتوقــف عــن العمــل
17
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ّ
لحمايــة أنفســهم وأســرهم ،فالــوزارة لــم تنظــم حمــات اســتباقية للتوعيــة بكورونــا.
باإلضافــة إلــى أن فــرض حظــر التجــوال الشــامل لــم يتــم تطبيقــه بالصــورة الصحيحــة
ّ
فــي واليــة الخرطــوم ،بــل كان هنــاك تســاهالت كبيــرة ،حيــث ظلــت حركــة المواطنيــن فــي
الشــوارع واألســواق كمــا هــي .كل هــذه السياســات الخاطئــة قــادت فــي النهايــة إلــى
انتشــار كبيــر للفيــروس».
ً
وأكمــل قائــا «إن الــوزارة لــم توفــر المالبــس الوقائيــة للعامليــن فــي المستشــفيات،
ً
ّ
األمــر الــذي نتــج عنــه إصابــة  700مــن األطبــاء والكــوادر الصحيــة األخــرى ،فضــا عــن أن
الحكومــة لــم تقــم بدعــم المواطنيــن بالكمامــات التــي ارتفــع ســعرها مــن جنيــه واحــد
( 0.018دوالرات) إلــى  40جنيهــا ( 0.7دوالرات)».
ً
كل واليــات الســودان وخاصــة فــي واليــة الخرطــوم ،نجــد أنــه علــى الرغــم مــن إعــان وزارة الصحــة
ً
ً
ً
إعــادة فتــح  30مرفقــا صحيــا فــي الخرطــوم ،إال أن العديــد منهــا ال يــزال مغلقــا حتــى اآلن ،إضافــة
لتخصيــص الحكومــة مستشــفيين فقــط فــي العاصمــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها  10مالييــن نســمة،
لمواجهــة فيــروس كورونــا ،األمــر الــذي يعكــس عــدم جديــة الحكومــة الســودانية فــي تعاطيهــا
مــع هــذه األزمــة.
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أزمة الغالء وارتفاع األسعار

«الحكومــة عاجــزة عــن وضــع قوانيــن أو آليــات رقابــة علــى منافــذ الخدمــات ،كمــا أنهــا
عاجــزة عــن تغطيــة حاجــة المواطــن أو وقــف التهــرب والتالعــب فــي األســواق ،أصبحنــا ال
نــدري أيــن موضــع الخلــل والعلــة ومــا الحــل».
عمر محمد (اسم مستعار) | طالب كلية طب

يعانــي الســودان منــذ ســنوات مــن صعوبــة توفيــر المســتلزمات األساســية كالخبــز والطحيــن
والوقــود وغــاز الطهــي نتيجــة ارتفــاع ســعر الــدوالر مقابــل الجنيــه فــي الســوق الســوداء (غيــر
ً
الرســمية) إلــى أرقــام قياســية ،ويدفــع تراجــع الجنيــه إلــى ارتفــاع التضخــم نظــرا لقلــة المنتجــات
الســودانية واعتمــاد البلــد علــى الــواردات.

ً
وبالنظــر إلــى ســعر صــرف الجنيــه الســوداني ،نجــد أن الــدوالر األمريكــي الواحــد يعــادل  55جنيهــا
ً
ً
ســودانيا وذلــك طبقــا لســعر الصــرف فــي البنــك المركــزي (الســعر الرســمي) ،فــي حيــن أن ســعر
ً
ً
الســوق المــوازي يرتفــع إلــى أكثــر مــن  250جنيهــا ســودانيا للــدوالر األمريكــي ،وهــو مــا أدى
19
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إلــى ارتفــاع األســعار إلــى أكثــر مــن الضعــف عمــا كانــت عليــه فــي يونيــو ويوليــو الماضييــن ،مــا
بشــكل كبيــر علــى طبيعــة المســاعدات المقدمــة مــن المنظمــات اإلنســانية للســودانيين
أثــر
ٍ
المتضرريــن مــن األزمــات ،حيــث بســعر الصــرف الحالــي – الســعر الرســمي – أصبحــت المنظمــات
تقــدم المســاعدات لشــخص واحــد مــن بيــن كل أربعــة أشــخاص كانــت تقــدم لهــم المســاعدات مــن
قبــل بســبب ارتفــاع األســعار فــي األســواق.
وعليــه فالغــاء وارتفــاع أســعار الســلع المتصاعــد يمثــل أحــد أبــرز مظاهــر األزمــة المعيشــية فــي
الســودان ،األمــر الــذي تؤكــده بيانــات البنــك المركــزي الســوداني ،حيــث ســجل معــدل التضخــم
ارتفاعــا مــن  %47.8نهايــة يونيــو  2019إلــى  %53.53نهايــة ســبتمبر  ،2019ووصــل إلــى %57
نهايــة ديســمبر  ،2019ليتصاعــد إلــى  %64.3نهايــة يناير  .2020وبحســب بيانــات الجهاز المركزي
لإلحصــاء فــإن معــدل التضخــم الســنوي ارتفــع إلــى  %212فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي بعــد أن
ً
كان  %166فــي أغســطس/آب الســابق لــه مدفوعــا بارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود.
ً
ـكل كبيــر
ـ
بش
ـش
ـ
العي
ـائل
ـ
ووس
ـي
ـ
الغذائ
ـن
ـ
األم
ـاع
ـ
لقط
ـة
ـ
الزراعي
ـتلزمات
ـ
المس
ـعار
ـ
أس
ـت
ـ
ارتفع
ـا
أيضـ
ٍ
ممــا أدى إلــى خفــض مســتويات الشــراء ،حيــث يبلــغ ســعر طــن الــذرة الرفيعــة اآلن حوالــي 1,425
ً
ً
دوالرا بعــد أن كان يبلــغ ســعره فــي عــام  2019حوالــي  645دوالرا ،وأصبــح ســعر محاريــث الحميــر
ً
ً
حوالــي  74دوالرا بعــد أن كان ســعره  39دوالرا فــي عــام .2019
وبنـ ً
ـاء عليــه فــإن ارتفــاع أســعار المــواد األساســية المتمثلــة فــي العديــد مــن المســتلزمات مثــل
ّ
الزيــت والســكر ،والخبــز والدقيــق أصبحــت تشــكل معضلــة تــؤرق معظــم األســر الســودانية،
ً
ً
تحــد حقيقــي للحكومــة حاليــا ،فــي
كمــا أصبــح توفيــر القمــح أحــد أكبــر األعبــاء إضافــة لكونــه
ٍ
ظــل محدوديــة إنتــاج الســودان ،والــذي ال يتجــاوز  %17مــن احتياجاتــه ،إلــى جانــب وجــود العديــد
مــن الفئــات التــي تســتغل األزمــة ،وأطــراف تتحكــم فــي الســوق مــن أجــل زيــادة أرباحهــا ،خاصــة
مجموعــات المصالــح التــي كانــت مرتبطــة بالرئيــس الســابق عمــر البشــير ،والتــي تمتلــك شــبكة
مــن األنشــطة التجاريــة ،وتبــرز هنــا أهميــة ضبــط ومراقبــة األســواق والتصــدي لحــاالت االســتغالل
المتزامنــة مــع األزمــة.
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حصــل فريــق المرصــد األورومتوســطي علــى بعــض الشــهادات مــن مواطنيــن وطلبــة ســودانيين
أفــادوا اســتعرضوا خاللهــا صعوبــة الظــروف المعيشــية فــي ظــل االرتفــاع المتصاعــد ألســعار
الســلع والخدمــات.

فــي مقابلــة مــع عمــر محمــد ،وهــو اســم مســتعار لطالــب ســوداني يــدرس فــي كليــة
ّ
الطــب قــال« :ال شــك أن أزمــة ارتفــاع األســعار أثــرت بصــورة كبيــرة علــى معاشــنا وقــوت
يومنــا ،وأصــاب النــاس الهلــع القتنــاء البضائــع خشــية نفادهــا ،األمــر الــذي أدى إلــى نــدرة
تلــك البضائــع وتضاعــف أســعارها».

ً
ً
وأضــاف «لقــد كان مصروفــي اليومــي حوالــي  50جنيهــا ســودانيا كنــت أســتطيع مــن

خاللهــا الحصــول علــى وجبتيــن أساســيتين ،لكــن فــي الوقــت الحالــي أصبــح مصروفــي
ً
ً
اليومــي حوالــي  100إلــى  150جنيهــا ألســتطيع شــراء مــا كنــت أحصــل عليــه ســابقا بنصــف
الثمــن مــع مالحظــة أن األســعار فــي ارتفــاع مســتمر إلــى هــذه اللحظــة».
وتابــع «مثــال آخــر علــى مســتوى الســكن الجامعــي ،حيــث كان مجمــوع مــا ندفعــه للســكن
ً
الجامعــي حوالــي  150إلــى  200جنيــه شــهريا ،أمــا اليــوم فقــد أصبــح الســكن الحكومــي
ً
يبلــغ  1500جنيهــا للفصــل الدراســي واإليجــار خــارج الجامعــة حوالــي  2000للشــهر
الواحــد ،فالحكومــة عاجــزة عــن وضــع قوانيــن أو آليــات رقابــة علــى منافــذ الخدمــات كمــا
أنهــا عاجــزة عــن تغطيــة حاجــة المواطــن أو وقــف التهــرب والتالعــب في األســواق ،أصبحنا
ال نــدري أيــن موضــع الخلــل والعلــة ومــا الحــل!».
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األمــر ذاتــه ذهــب إليــه ســمير خالــد ،وهــو اســم مســتعار لطالــب يــدرس فــي جامعــة
الخرطــوم والــذي قــال« :ال توجــد أســعار ثابتــه فــي األصــل ،أقــل حــدث يزيــد مــن ارتفــاع
األســعار بســبب جشــع التجــار وعــدم وجــود الرقابــة الحكوميــة ،وقــد كان للفيضــان تأثيــر
ً
كبيــر علــى أســعار الســلع والخدمــات خاصــة الــدواء والمواصــات ،فمثــا كان ســعر كيلــو
ً
ً
الدقيــق  100جنيــه وأصبــح  130جنيهــا ،وكان رطــل الحليــب يســاوي  50جنيهــا وأصبــح
ً
ً
اليــوم  80جنيهــا ،كذلــك األمــر بالنســبة للزيــت الــذي كنــا نبتاعــه بســعر  220جنيهــا أصبــح
ً
اليــوم  310جنيهــا.
وأضــاف «هنــاك العديــد مــن الســلع األساســية الغذائيــة التــي لــم أســتطع الحصــول عليهــا
ً
لمحدوديــة مصروفــي كونــي طالبــا ،واضطــررت إلــى االســتغناء عنهــا علــى الرغــم مــن
احتياجــي الكبيــر لهــا».
ـب آخــر أظهــرت التقاريــر المحليــة والحــاالت المرصــودة بــأن تقديــرات الحكومــة الســودانية
مــن جانـ ٍ
فــي معالجــة األزمــات المعيشــية التــي يعانــي منهــا الســودان لــم تكــن موضوعيــة ولــم تســتند
إلــى أســس علميــة وواقعيــة ،واعتمــدت بشــكل كبيــر علــى الدعايــة والترويــج بقدرتهــا علــى
ً
إنهــاء األزمــة ،ورفعــت ســقف توقعــات المواطــن الســوداني بحــل تلــك المشــكالت بــدل مــن البــدء
فــي حلــول واقعيــة تعمــل علــى توفيــر ســيولة ماليــة كافيــة لخفــض أســعار الخبــز والوقــود
والمســتلزمات األساســية.
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وفــي مقابلــة أخــرى مــع ســعاد كمــال ،وهــي ســيدة تعيــش ضمــن أســرة ســودانية قالــت
ً
ً
«نحــن نعيــش أيامــا صعبــة وقدرتنــا الشــرائية بــدأت تتالشــى نتيجــة الرتفــاع األســعار وقلــة
الرواتــب .نخشــى أن يأتــي يــوم ال نســتطيع أن نوفــر فيــه قــوت يومنــا».
وأضافــت «أصبــح شــراء الفواكــه واقتنــاء بعــض الحاجيــات األساســية مســألة رفاهيــة
لمئــات البيــوت الســودانية ،فنحــن نفتقــر للعديــد مــن الســلع األساســية ألي بيــت ومنهــا
ً
ً
الخبــز واللحــوم ،مــع العلــم بــأن لــي أخ يعمــل فــي الســعودية وهــو يرســل مبلغــا شــهريا
ً
لعائلتنــا التــي تبلــغ  5أشــخاص ،لكــن ارتفــاع االســعار أثــر بشــكل كبيــر جــدا لدرجــة أن المبلــغ
ً
المرســل أصبــح بالــكاد يكفــي لحمايتنــا مــن المــوت جوعــا».

يتضــح أن اســتمرار الحكومــة الســودانية علــى سياســتها الحاليــة فــي مواجهــة أزمــة ارتفــاع
األســعار وغالء المعيشــة ســيعني تعميق األزمة المعيشــية بشــكل أكبر ،وبالتالي فهي مطالبة
ـكل عاجــل .كمــا أنهــا ملزمــة بضبــط الســوق
بإيجــاد حلــول واقعيــة إلنهــاء األزمــات األساســية بشـ ٍ
ً
ومواجهــة شــبكات االســتغالل ،ووضــع خطــة إنقــاذ علــى المــدى الطويــل ،وعــدم المراهنــة كثيــرا
علــى الحلــول الخارجيــة».
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أزمة الوقــــــود

ً
«فعليــا بــدأت أزمــة الوقــود عــام  2017ولحقتهــا أزمــة الطحيــن ،فانفجــر الشــارع
ً
باحتجاجــات ديســمبر  ،2018فأســعار الوقــود مرتفعــة جــدا بالنســبة لدخــل األفــراد فــي
دولــة متوســط دخــل الفــرد فيهــا بيــن  3000و 15000جنيــه ،أي مــا يعــادل  12إلــى 36
ً
دوالر شــهريا».
محمد ساتي | ناشط في منظمات العمل المدني

ً
ّ
تشــكل أزمــة الوقــود واحــدة مــن األزمــات الحــادة فــي الســودان ،حيــث تســبب نقــص الوقــود خاصــة
لمادتــي الغازوليــن والبنزيــن فــي توقــف ســائقي المركبــات عــن الذهاب ألعمالهم جــراء الوقوف
ً
فــي طابــور طويــل ،وفــي بعــض األحيــان كان يمضــي البعــض أيامــا كاملــة فــي الطوابيــر التــي
ٌ
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قــد تمتــد لعــدة كيلومتــرات للتــزود بالوقــود ،حيــث أصبــح مــن الصعــب العثــور علــى ســيارات أجــرة،
كمــا رفــع الســائقون أســعار خدماتهــم بشــكل حــاد لتعويــض الوقــت الــذي يقضونــه فــي طوابيــر
الوقــود ،وقــد أجبــر هــذا النقــص الحكومــة علــى طــرح نظــام حصــص يــوزع علــى المركبــات.
ومــن أســباب أزمــة الوقــود هــو النقــص فــي تأميــن العملة الصعبــة ،وضعف النقــل البري ،وضعف
قــدرة الموانــئ علــى اســتيراد وتوزيــع الوقــود ،األمــر الــذي أدى إلــى خلــق ســوق موازيــة أو مــا
بــات يعرف بالســوق الســوداء.
فــي إطــار ذلــك وعــدت وزارة الطاقــة فــي أكثــر مــن مناســبة بإنهــاء األزمــة فــي غضــون أيــام
ّ
قليلــة ،إال أن الوعــود لــم تنفــذ علــى أرض الواقــع ،واســتمر المواطنــون ينتظــرون أمــام المحطــات
أكثــر مــن يوميــن للتــزود بالبنزيــن وأكثــر مــن  4أيــام بالنســبة للغازوليــن.
ـلل تــام لمعظــم القطاعــات ومــن أهمهــا قطــاع المواصــات العامــة
تســببت أزمــة الوقــود فــي شـ ٍ
ومــن ضمنهــا الســفريات الداخليــة بيــن واليــات الســودان المختلفــة بعــد االرتفــاع الكبير في أســعار
التذاكــر بالنســبة للمركبــات المتوفــرة ،حيــث فرضــت غرفــة الباصــات الســفرية زيــادات هائلــة علــى
أســعار التذاكــر للباصــات الســفرية بيــن الواليــات والخرطــوم ،فقــد بلغــت نســبة الزيــادة ،%200
وفــي بعــض الرحــات  ،%300فعلــى ســبيل المثــال ارتفــع ســعر التذكــرة مــن بورتســودان إلــى
ً
الخرطــوم إلــى  3000جنيــه بعــد أن كانــت  750جنيهــا ،ومــن الخرطــوم إلــى كســا ارتفــع ســعر
ً
التذكــرة إلــى  2.300جنيــه بــدال مــن  500جنيــه ،بينمــا ارتفعــت أســعار التذاكــر للرحــات الداخليــة
ً
ً
ضمــن الواليــات مــن  20إلــى  50جنيهــا ،إضافــة إلــى أن الحصــص المخصصــة لمحطــات الوقــود مــن
ّ
مادتــي البنزيــن والغازوليــن قــد تقلصــت بشــكل كبيــر.
فــي أواخــر شــهر أكتوبر/تشــرين األول مــن العــام الحالــي رفعــت الحكومــة الســودانية ،أســعار
ً
المحروقــات إلــى الضعــف بأثــر فــوري تنفيــذا لقــرار حكومــي ســابق قضــى برفــع الدعــم عــن
مشــتقات البتــرول ،وبموجــب هــذا القــرار حــددت الحكومــة ســعرين لمادتــي البنزيــن والغازوليــن
ً
علــى أن تبيــع نحــو  20شــركة بالســعر الخدمــي ونحــو  23أخــرى بالســعر التجــاري ،وتقــرر طبقــا
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ً
لألســعار الجديــدة أن يبــاع لتــر الغازوليــن الخدمــي بواقــع  46جنيهــا ( 0.83ســنت بحســب الســعر
ً
الرســمي) والبنزيــن  56جنيهــا للتــر ( 1.01دوالر أمريكــي) ،فيمــا يبلــغ ســعر لتــر الغازوليــن التجــاري
106جنيهــات ( 1.9دوالر) و 120جنيــه للبنزيــن ( 2.18دوالر حســب ســعر الــدوالر الرســمي).
أثــارت األســعار الجديــدة باإلضافــة إلــى إجــراء وزيــر الطاقــة والتعديــن الترتيبــات الالزمــة لتنفيــذ
سياســة تحريــر أســعار الغــاز والبنزيــن ،مخــاوف عميقــة لــدى الســودانيين فــي ظــل أزمــة
اقتصاديــة خانقــة تعيشــها البــاد ،إذ قــد تحــدث آثــارا كارثيــة علــى الشــرائح الضعيفــة فــي المجتمــع
الســوداني فــي ظــل غيــاب بدائــل مناســبة ،ومــن الممكــن أن ترفــع مــن معــدالت التضخــم ،كمــا
ـكل كبيــر ،حيــث ســيتم احتســاب األســعار الجديــدة
ســتؤدي إلــى تــآكل قيمــة العملــة الوطنيــة بشـ ٍ
بالــدوالر األميركــي.

ً
الجديــر بالذكــر أن األســعار ارتفعــت مجــددا فــي األســبوع األول مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي ليصبــح
ً
ً
ســعر جالــون البنزيــن المحلــي المدعــوم  250جنيهــا ،أمــا غيــر المدعــوم فهــو  540جنيهــا.
أجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي مجموعــة مــن المقابــات مــع مواطنيــن
ســودانيين حــول أزمــة الوقــود ،وقــد تحدثــوا حــول آثــار األزمــة علــى حياتهــم اليوميــة ومــدى
األضــرار التــي ألحقتهــا بهــم علــى الصعيــد الحياتــي.

محــام وســكرتير عــام ســابق للمرصــد الســوداني
فــي مقابلــة مــع عمــر كمــال خليــل،
ٍ
لحقــوق اإلنســان قــال« :مــا تــزال أزمــة الوقــود قائمــة ،علــى الرغــم مــن حصــول بعــض
ّ
االنفراجــات الصغيــرة التــي أدت إلــى توفــر الوقــود خــال الفتــرة الماضيــة ،إال أن األســعار
ً
مــا زالــت مرتفعــة جــدا ،حيــث أصبــح مــن الصعــب علــى المواطــن التنقــل بســيارته أو بالنقــل
ً
ً
العــام ،فضــا عــن أن الحكومــة تســعى إلــى زيــادة تعرفــة النقــل ممــا ســينعكس ســلبا
علــى الســلع».
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ً
وأضــاف «الوضــع صعــب جــدا فالمواطــن يعيــش أزمــة كبيــرة فــي توفيــر الحاجــات
ً
ً
األساســية ،خاصــة أمــام أداء الحكومــة الضعيــف جــدا ،فهــي ال تمتلــك مــوارد فــي الدخــل
ً
وعجــز فــي اإلنتــاج خاصــة إيــرادات الدولــة ،تضــاف إليهــا العوامــل الطبيعيــة التــي مــرت
ً
بهــا البــاد مؤخــرا ،فالمواطــن أصبــح يقــف لســاعات بانتظــار الحصــول علــى الوقــود ،فخــال
الثــاث أشــهر الماضيــة ارتفعــت األســعار بشــكل جنونــي ممــا أثــر ذلــك علــى تدنــي قيمــة
الرواتــب ،وال تــزال صفــوف النــاس طويلــة للحصــول علــى الوقــود.
ً
ً
فــي ســنة  2018كان ســعر غالــون البنزيــن  32جنيهــا ســودانيا وفــي بدايــة  2020زاد
ً
ســعر جالــون البنزيــن إلــى  120جنيهــا ،ومــن حوالــي أســبوع فقــط أصبــح ســعر جالــون
ً
ً
البنزيــن  250جنيهــا وهــو المحلــي المدعــوم ،أمــا غيــر المدعــوم فهــو  540جنيهــا وهــو
مــزود مــن شــركات ومحطــات البنزيــن».

فــي مقابلــة أخــرى مــع حســين ســعيد ،صحفــي ورئيــس تحريــر مدنيــة نيــوز اإللكترونيــة
قــال« :حاولــت الحكومــة القيــام ببعــض اإلصالحــات االقتصاديــة ،لكــن كل محاوالتهــا بــاءت
بالفشــل ،منهــا المؤتمــر القومــي االقتصــادي الــذي عقــد خــال حوالــي عشــر جلســات
وتبنــى  160توصيــة إلصــاح األوضــاع االقتصاديــة االجتماعيــة الزراعيــة والصناعيــة».
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أزمة الدقيق والخبز

ً
«معانــاة الشــعب الســوداني تكمــن فــي أزمــة الخبــز ،حيــث يقــف الســودانيون يوميــا
فــي طوابيــر مــن أجــل الحصــول علــى رغيــف خبــز بســعر جنونــي ،ممــا اضطــر الســوداني
إلــى تغييــر ســلوكه الغذائــي واللجــوء إلــى الــذرة لصناعــة الكســرى وهــي أكلــة شــعبية
ســودانية أو األرز لعــدم توفــر الخبــز ،ومــع االرتفــاع الكبيــر فــي ســعر الدقيــق أصبحــت
ً
المعانــاة كبيــرة جــدا بــل وتفاقمــت أكثــر وأكثــر ،فســعر شــوال القمــح بلــغ  9000جنيــه،
والــذرة يتــراوح ســعره بيــن  7000و 9000جنيــه».
حسين سعد | صحفي ورئيس تحرير مدنية نيوز اإللكترونية

يعانــي الســودان مــن أزمــة خبــز طاحنــة ،تفاقمــت علــى مــدى أكثــر مــن عــام ونصــف العــام ،بحيــث
ـق لكثيريــن ،فالمواطــن الســوداني يقــف منــذ ســاعات الصبــاح األولى
أصبــح توفيــر الخبــز مصــدر قلـ ٍ
ً
أمــام المخابــز بحثــا عــن رغيــف خبــز لــه وألســرته ،األمــر الذي تســبب بخلــق أجواء مشــحونة بالغضب
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أدت إلــى نشــوب بعــض المناوشــات والتجــاوزات األمنيــة المتكــررة بســبب التدافــع للحصــول علــى
الحصــة اليوميــة مــن الخبــز ،خاصــة بعــد أن توقــف فــي واليــة الخرطــوم وحدهــا نحــو ألفــي مخبــز
مــن أصــل  ،4500مــا جعــل النــاس يحصلــون علــى الخبــز مــن عــدد قليــل مــن المخابــز.
ً
وصــل ســعر الرغيــف (التجــاري) إلــى  7جنيهــات زنــة  90غرامــا ،فــي الوقــت الــذي وصــل فيــه ســعر
الرغيــف المدعــوم إلــى جنيهيــن ،ففــي  8إبريل/نيســان الماضــي رفــع الســودان ســعر رغيــف
ً
الخبــز المدعــوم فــي العاصمــة الخرطــوم مــن جنيــه إلــى جنيهيــن ،بينمــا اســتحدث رغيفــا جديــدا
ً
أصغــر حجمــا للبيــع بالســعر القديــم (أي جنيــه) ،فــي مســعى لتهدئــة أصحــاب المخابــز الذيــن
يشــتكون مــن خســائر حــادة.
ويبلــغ عــدد المطاحــن بواليــة الخرطــوم  42مطحنــة لتوفيــر احتياجاتهــا مــن الدقيــق التــي تقــدر
ً
بنحــو  47ألــف شــوال يوميــا ،بينمــا ال تزيــد كميــات الدقيــق الــذي يصــل إلــى المخابــز عــن 20
ألــف شــوال ،حيــث يبلــغ اســتهالك الســودان مــن القمــح بنحــو  2.400مليــون طــن بقيمــة مليــاري
دوالر ،فيمــا ال يتجــاوز اإلنتــاج المحلــي منــه  350ألــف طــن ،أي مــا يعــادل نحــو  ،%17 – 12لــذا ال
ّ
منــاص للحكومــة لتأميــن الكميــة الباقيــة ســوى اللجــوء إلــى االســتيراد األمــر الــذي يعقــد األزمــة
لعــدم توفــر المبالــغ الكافيــة بالــدوالر.
وبســبب نــدرة وشــح الدقيــق ،اقتــرب عــدد كبيــر مــن المخابــز مــن اإلفــاس نتيجــة الكلفــة العاليــة
ً
إلنتــاج الخبــز ،فــي حيــن اعتمــدت بعضهــا نظــام الحصــص اليوميــة ،حيــث توفــر يوميــا للمواطــن
حصــة بقيمــة تتــراوح مــن  50إلــى  100جنيــه ،ممــا يضطــر البعــض لمعاودة الوقوف فــي الطوابير
ً
مــرة أخــرى للحصــول علــى الكميــة المطلوبــة التــي تغطــي حاجتــه وحاجــة أســرته ،إضافــة إلــى أن
ً
النــدرة فــي الخبــز خلقــت ســوقا موازيــة خــارج األطــر الرســمية مــا زاد العــبء علــى المواطنيــن.
ومــن الواضــح أن أزمــة الخبــز فــي الســودان ترتبــط بأزمــات أخــرى أســهمت فــي رفــع كلفــة إنتاجــه،
ّ
مــن بينهــا نــدرة الوقــود واالنقطاعــات المتكــررة فــي الكهربــاء ،إال أن النقــص الحــاد فــي الدقيــق
ّ
شــكل الســبب الرئيســي لهــذه األزمــة.
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ـكل وثيق بتأخر ســداد مســتحقات
من
ٍ
جانب آخر ،ارتبطت أزمة الدقيق في الســوق الســوداني بشـ ٍ
المطاحــن الرئيســية فــي الســودان التــي يبلــغ مجمــوع ديونهــا تجــاه الحكومــة الســودانية نحــو
ّ
 20مليــون دوالر ،وللتخفيــف مــن وطــأة األزمــة وللمســاهمة فــي الحــل الجزئــي لهــا ،وجهــت
ً
وزارة الماليــة طلبــا إلــى بنــك الســودان المركــزي لســداد  10مالييــن دوالر مــن ديــون المطاحــن
المتراكمــة.
يــرى كثيــرون أنــه لحــل أزمــة الخبــز ال بــد مــن اتخــاذ بالعديــد مــن اإلجــراءات بــكل جديــة وحــزم أهمهــا
ترشــيد الدعــم لوصولــه إلــى مســتحقيه عبــر إحصــاءات دقيقــة توفرهــا الدولــة لألســر األكثــر
ً
اســتحقاقا للدعــم ليحصلــوا عليــه عبــر البطاقــات التعاونيــة ،وضــرورة إجــراء توزيــع عــادل للدقيــق
بيــن الواليــات الســودانية ،وتوفيــر الطاقــة للمخابــز عبــر معالجــة أزمــة الكهربــاء ،وتوفيــر الظــروف
الطبيعيــة لإلنتــاج بالنســبة إلــى المطاحــن والمخابــز.
ومــن الحلــول المرحليــة لألزمــة بــرز وجــود مخابــز متخصصــة فــي الخبــز التجــاري لتوفيــره للمطاعــم
ً
والمناســبات وغيرهــا مــا ســاهم فــي تقليــل األزمــة نوعــا مــا وأدى إلــى انفراجــة نســبية ألزمــة
الخبــز بســبب خــروج قطــاع المطاعــم مــن حصــة الخبــز المدعــوم.
وفــي إطــار المســاعي لحــل أزمــة الخبــز اســتقبل مطــار الخرطــوم لغايــة اآلن خمســة طائــرات
مصريــة تحمــل خــط إنتــاج متكامــل للخبــز قدمتــه دولــة مصــر بالتعــاون مــع الحكومــة الســودانية
لمواجهــة األزمــة ،وهــي خطــوة فــي ســبيل تطويــر صناعــة الخبــز فــي البــاد ،واعتبــرت واحــدة مــن
الحلــول االســتراتيجية التــي لجــأت إليهــا الحكومــة إليجــاد حلــول جذريــة ألزمــة الخبــز.
وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك ،إال أن الحكومــة لــم تســتطع حتــى اآلن إيجــاد حلــول ناجعــة ونهائيــة
لألزمــة التــي تتجــدد بيــن فتــرة وأخــرى بســبب عجــز البــاد عــن توفيــر مــوارد كافيــة الســتيراد القمــح.
حصــل فريــق المرصــد األورومتوســطي علــى شــهادات مــن مواطنيــن ســودانيين حــول أزمــة الخبــز
ً
ً
فــي البــاد ،وكيــف أضحــت هــذه األزمــة تشــكل هاجســا خانقــا لحيــاة الســودانيين.
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ففــي مقابلــة مــع محمــد مصطفــى جامــع ،كاتــب صحفــي قــال للمرصــد األورومتوســطي:
«األزمــة بــدأت عامــي  2018/2017مــع نــدرة الخبــز في األســواق ،حيث لم يعد باســتطاعة
النــاس الحصــول عليــه إال بعــد الوقــوف فــي صفــوف طويلــة ،ثــم ارتفعــت األســعار إلــى
 1جنيــه لقطعــة الخبــز الواحــدة ممــا أدى إلــى موجــة مظاهــرات ضــد نظــام البشــير حتــى
ســقوطه نهائيــا فــي  11أبريــل .»2019
وأضــاف «لكــن األزمــة مــا زالــت قائمــة حتــى بعــد اإلطاحــة بــه وتفاقمــت أكثــر وأكثــر إلــى أن
أصبــح ســعر قطعــة الخبــز بيــن  2و 5جنيهــات بســبب عــدم توفــر النقــد األجنبــي ،وتوقــف
الزراعــة بســبب صعوبــة الحصــول علــى الوقــود والتحويــل الــازم للزراعــة».

وفــي مقابلــة أخــرى مــع محمــد متولــي ،مهنــدس كهربائــي قــال لألورومتوســطي:
ً
ً
«أزمــة الخبــز ترجــع أساســا إلــى انخفــاض ســعر العملــة نتيجــة قلــة الصــادرات وتحديــدا بعــد
انفصــال الجنــوب وفقــدان البــاد لمعظــم صادراتــه النفطيــة».
وأضــاف «ينتــج الســودان مــن القمــح حوالــي ثلــث احتياجاتــه ويســتورد الباقــي ،حتــى
اإلنتــاج المحلــي يتــم تهريبــه لــدول الجــوار ،والنتيجــة نــدرة المــواد األساســية وازدهــار
ً
الســوق الســوداء لــكل شــيء تقريبــا فســعر الــدوالر فــي الســوق الســوداء اليــوم 250
ً
ً
جنيهــا ،أمــا الســعر الرســمي للبنــك المركــزي هــو  55جنيهــا».
وأكمــل «تبــاع قطعــة الخبــز المدعومــة بجنيهيــن والتجاريــة ب  7جنيهــات وكالهمــا بنفــس
ً
الــوزن ،فالطحيــن المدعــوم يبــاع للمخابــز العامــة وأحيانــا يتــم تهريبــه لــدول الجــوار ،أو
ً
بيعــه للمطاعــم ومحــال الحلويــات ،وأحيانــا يبــاع للمواطنيــن بالســعر المدعــوم عندمــا
تكــون الرقابــة شــديدة علــى المخبــز ،غيــر أن المشــكلة هــي اســتحالة الرقابــة اليوميــة
ً
فضــا عــن احتمــال دفــع رشــاوى.
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ينقســم المواطنــون فــي أزمــة الخبــز لثــاث فئــات ،فئــة تقــف لســاعات وقــد تحصــل علــى
الخبــز أوقــد ال تحصــل ،وفئــة تشــتري الخبــز التجــاري ،وفئــة ال تــأكل الخبــز علــى اإلطــاق
وتســتبدله بدقيــق الــذرة المتوفــر ويصنــع منــه بدائــل للخبــز».

ٌ
سيل من األزمــــــات
السودان..

32

أزمة القطاع التعليمي

ً
«التوتــر والقلــق يؤثــران علــى قــدرة الطــاب علــى اســتيعاب الــدروس إلكترونيــا ،بــل إن
ً
ً
التعليــم اإللكترونــي لــم يعــد متاحــا أيضــا للكثيريــن ممن فقــدوا منازلهــم وممتلكاتهم
وكتبهــم ومســتلزماتهم الدراســية وأصبحــوا بــا مأوى ،فالفيضان دمــر المنازل وألحق
ً
أضــرارا بالبنيــة التحتيــة لشــبكة الكهربــاء واإلنترنــت وغيرهــا».
عبد الطاهر | مواطن سوداني

فــي منتصــف ســبتمبر/أيلول الماضــي أعلنــت الحكومــة الســودانية تأجيــل الدراســة ،التــي كان
مــن المفتــرض أن تبــدأ فــي  27ســبتمبر/أيلول ،ويرجــع هــذا التأجيــل بســبب أزمــة الفيضانــات التــي
ضربــت الســودان والتــي حالــت دون فتــح المــدارس ،حيــث قــررت الحكومــة أن يكــون نهايــة نوفمبر/
ً
تشــرين الثانــي موعــدا الســتئناف الدراســة.
بيــان« :إن
فــي إطــار ذلــك قــال وزيــر التربيــة والتعليــم الســوداني محمــد األميــن التــوم عبــر
ٍ
تأجيــل المــدارس يرجــع إلــى عــدم جاهزيــة نســبة كبيــرة منهــا بســبب الفيضانــات ،وعــدم التمكــن
مــن تجهيــز وجبــة مدرســية أو توزيــع الكتــاب المدرســي للطــاب».
33

ٌ
سيل من األزمــــــات
السودان..

وبســبب أزمــة الفيضانــات وجائحــة انتشــار فيــروس كورونــا التــي ســبقتها ،فــإن حوالــي 137,845
ً
طفــا أصبحــوا عرضــة لخطــر عــدم تلقــي التعليــم ،فمنــذ بدايــة هطــول األمطــار المتســببة
بالفيضانــات تعرضــت حوالــي  560مدرســة للضــرر أو التدميــر الــذي شــمل المعــدات واألثــاث
ً
والمــواد التعليميــة ،فضــا عــن وجــود حوالــي  63مدرســة أخــرى تســتضيف النازحيــن المتضرريــن
مــن الفيضانــات والباحثيــن عــن مــأوى.
ـب آخــر ،وبســبب األزمــة االقتصاديــة الخانقــة فــي الســودان فــإن تأجيــل المــدارس يجعــل
مــن جانـ ٍ
أوليــاء األمــور يتنفســون الصعــداء بســبب عــدم توفــر قيمــة رســوم التســجيل التــي زادت ثالثــة
ً
أضعــاف عــن الســابق ،وذلــك لتأميــن أجــور المعلميــن الذيــن يعانــون بدورهــم أيضــا مــن ســوء
األوضــاع االقتصاديــة.
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أجــرى فريــق المرصــد األورومتوســطي مجموعــة مــن المقابــات مــع عــدد مــن المواطنيــن
الســودانيين ،الذيــن تحدثــوا عــن أثــر الفيضانــات علــى القطــاع التعليمــي الســوداني والمخاطــر
المترتبــة علــى هــذا القطــاع ،وكذلــك ســوء األوضــاع االقتصاديــة وأثرهــا علــى جــودة التعليــم داخل
المــدارس الحكوميــة.
ففــي مقابلــة مــع أحمــد ســمير (اســم مســتعار) ،وهــو مواطــن ســوداني مــن واليــة
الخرطــوم قــال« :فــي واليــة الخرطــوم كل مربــع أو مربعيــن يحتــوي علــى مدرســة،
ـان متواضعــة وتتوفــر بهــا مســاحات واســعة تتكــون مــن صفــوف أرضيــة
مكونــة مــن مبـ ٍ
ولكنهــا غيــر مســلحة ،والمقاعــد المكونــة مــن حديــد وخشــب رديئــة ومهترئــة للغايــة،
وتفتقــر للتهويــة وال يوجــد أي مراعــاة للظــروف الصحيــة ،هذا المســتوى المتدني للبيئة
ً
التعليميــة فــي الســودان لعــب دورا كبيــر فــي إغــاق المــدارس ســواء فــي ظــل انتشــار
ً
جائحــة كورونــا ،وكذلــك أثنــاء حــدوث أزمــة الفيضانــات نظــرا لتضــرر بعــض هــذه المــدارس
ودمــار البعــض اآلخــر منهــا».
وفــي مقابلــة أخــرى مــع معــز الكريــم ،مواطــن ســوداني عاطــل عــن العمــل مــن منطقــة
الجزيــرة قــال «هنــاك العديــد مــن الواليــات التــي تتوفــر فيهــا المــدارس علــى نحــو واســع
ً
مثــل الجزيــرة والخرطــوم ،ولكــن الوضــع فــي باقي الواليات ليس مشــابها .في منطقتي
ً
يعتبــر االهتمــام الحكومــي جيــدا ولكــن فــي الفتــرة األخيــرة طــرأ تدهــور علــى المنظومــة
التعليميــة بســبب العديــد مــن الظــروف التــي طــرأت ومنهــا األزمــة االقتصاديــة ،وأدت
إلــى لجــوء الكثيــر مــن المعلميــن للتدريــس فــي المــدارس الخاصــة بســبب توفــر الرواتــب
الجيــدة والتعامــل الالئــق ،وفــي المقابــل هنــاك مناطق وواليات ال تتوفــر فيها المدارس
بالشــكل المطلــوب مثــل دارفــور وجنــوب كردفــان وغــرب كردفــان وواليــة النيــل األبيــض،
ويعــود هــذا األمــر للعديــد مــن األســباب ومنهــا الحــروب والنــزوح وسياســة التهميــش
الحكومــي التــي تتجاهــل بعــض المناطــق والواليــات».
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أزمة القطاع الصحي

ً
ً
ً
«عايشــت معنــى أن تــرى شــخصا مقربــا منــك يتلــوى ألمــا ،وتطــرق أبــواب المستشــفيات
ولكــن تغلــق فــي وجهــك ويتعــذر اســتقبالك ألن يــوم الجمعــة هــو عطلــة وال عمــل فيــه
إال فــي حــاالت الطــوارئ فقــط! واألدهــى مــن ذلــك الخــوض فــي مهمــة البحــث عــن
الــدواء الــذي يفتــرض تواجــده فــي بلــد يعتبــر مــرض المالريــا مــن أحــد أشــهر األمــراض
فيــه».
أحمد الهادي | ناشط حقوقي

ً
يعانــي القطــاع الصحــي فــي الســودان مــن أزمــات كبيــرة تفاقمــت بشــكل ســريع خاصــة منــذ بدايــة
جائحــة كورونــا ،وتتمثــل أبــرز أزمــات القطــاع الصحــي بشــح الــدواء وانتشــار األمــراض المعديــة
كالمالريــا ،وضعــف الطاقــة االســتيعابية للمستشــفيات ،وعــدم كفــاءة المعــدات الطبيــة ،ونــدرة
الكــوادر المتخصصــة ،وشــيوع األخطــاء الطبيــة.
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ـط كبيــر أدى إلــى انخفاض مســتوى الخدمة المقدمة
تتعــرض المستشــفيات الســودانية إلــى ضغـ ٍ
للمواطنيــن بســبب الضغــط الهائــل الواقــع علــى الكــوادر الصحيــة ،حيــث تعــد نــدرة المراكــز الصحيــة
األوليــة مــن أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى هــذا الضغــط .يقــول الدكتــور «ســيد قنــات» الخبيــر
ّ
فــي المجــال الصحــي« :إن المشــكلة الرئيســة فــي النظــام الصحــي فــي الســودان هــي غيــاب
مراكــز الرعايــة األوليــة فــي المناطــق الريفيــة ،كمــا فــي أطــراف واليــة الخرطــوم ،فالدولــة إذا
ً
ّ
ـإن المشــكلة لــن ُتحـ ّ
ـل أبــدا
لــم تهتــم بتجهيــز تلــك المراكــز علــى مســتوى الواليــات والمحليــات ،فـ
مــع اكتظــاظ مستشــفيات الخرطــوم بالمرضــى .البــد مــن توفيــر مركــز صحــي فــي ّ
كل خمســة
ّ
كيلومتــرات ،مــع عــدم نقــل المرضــى إلــى الخرطــوم والمــدن الكبــرى إال فــي حــاالت الطــوارئ
القصــوى والعمليــات الدقيقــة».
ً
ً
ً
ويبــدو الوضــع مأســاويا فــي المناطــق الريفيــة التــي تعانــي ضغطــا هائــا علــى المراكــز الصحيــة
فيهــا مــع عــدم توفــر أبســط األدويــة واألمصــال.
ّ
فبحســب الدكتــور «محمــد يوســف ســعيد» والــذي يعمــل فــي مستشــفى المناقــل فــإن
«المستشــفى الــذي يعمــل فيــه ال يوفــر حتــى المحاليــل الوريديــة واألمصــال كأبســط مــا يكــون
ّ
ـات أخــرى،
مــن أنــواع األدويــة المنقــذة للحيــاة .ويضيــف أن المستشــفى يفتقــر كذلــك إلــى احتياجـ ٍ
ـكل كبيــر مرضــى الذبحــات الصدريــة ،إذ
منهــا عــدم توفــر غرفــة العنايــة المكثفــة التــي يحتاجهــا بشـ ٍ
ّ
كلمــا تأخــر الزمــن الذهبــي (الحاســم) إلنقــاذ المريــض وقعــت مضاعفــات قــد تــؤدي إلــى الوفــاة.
ّ
فالمستشــفى يقــدم خدماتــه لعشــرات القــرى ،باإلضافــة إلــى المدينــة نفســها ،أي أن أكثــر مــن
ً
ً
ً
مليــون نســمة يقصــدون مستشــفى واحــدا لعــدم توفــر مستشــفى آخــر غيــره».
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وفــي مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث الميدانــي فــي المرصــد األورومتوســطي مــع
ً
«أحمــد الهــادي» ،ناشــط حقوقــي مــن واليــة جنــوب دارفــور «نيــاال» أفــاد قائــا« :تعانــي
المؤسســات الصحيــة فــي الســودان مــن وضــع مأســاوي ألســباب عديــدة ،منهــا افتقارهــا
ألبســط المعــدات الطبيــة ،وانعــدام الرعايــة فــي التعامــل مــع المريــض .عايشــت معنــى
ً
ً
ً
أن تــرى شــخصا مقربــا منــك يتلــوى ألمــا وتطــرق أبــواب المستشــفيات ولكــن تغلــق فــي
ُ
وجهــك ويرفــض اســتقبالك ألن يــوم الجمعــة مــن األيــام التــي تعمــل للطــوارئ فقــط»

•األخطاء الطبية
ً
ً
تعــد األخطــاء الطبيــة أمــرا شــائعا فــي الســودان ،ففــي تصريح ســابق للمجلس الطبي الســوداني
أشــار إلــى ارتفــاع نســبة األخطــاء الطبيــة بنحــو  ،%5.7وارتفــاع نســبة الشــكاوى ضــد األطبــاء بنســبة
ً
ً
 .%300هــذه األرقــام المرعبــة تشــكل هاجســا حقيقيــا أمــام كل ســوداني يحتــاج للرعايــة الطبيــة،
ً
خاصــة وأن العديــد مــن الوفيــات كانــت ناجمــة عــن أخطــاء طبيــة .وفــي ظــل ضعــف اإلمكانيــات
الماديــة لــدى معظــم المواطنيــن ،يضطرهــم الحــال إلــى اللجــوء للمستشــفيات الحكوميــة ذات
اإلمكانيــات الضعيفــة.
فــي هــذا الصــدد قــال الدكتــور «رمــاح حســن محمــد» ،عضــو لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة:
ّ
ّ
ّ
«إن األخطــاء الطبيــة مســألة نســبية تحددهــا عوامــل عــدة أهمهــا بيئــة العمــل ،فكلمــا توافــرت
اإلمكانيــات داخــل المستشــفى ال ســيما التجهيــزات الطبيــة مــن معمــل بكامــل معداتــه ،ونظــام
ّ
ً
إداري وطبــي يحترمــه الجميــع ،فضــا عــن تهيئــة العامــل النفســي للطاقــم الطبــي ،قلــت هــذه
ً
ّ
األخطــاء بنســبة كبيــرة .ولهــذه األســباب ســبق أن نفــذ أطبــاء الســودان إضرابــا فــي فتــرة العهــد
الســابق عــام  2016للمطالبــة بتحســين بيئــة العمــل ،فمــن المؤســف أن معظــم المستشــفيات
فــي البــاد تعانــي مــن نقــص واضــح فــي المعينــات األساســية للعمــل ،ال ســيما فــي تجهيــزات
غــرف العمليــات ،لذلــك تكــون  %90مــن األخطــاء الطبيــة فــي مجــال العمليــات ،نتيجــة لنقــص فــي
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التجهيــزات وليــس بســبب إهمــال أو قصــور فــي أداء الطبيــب ،وهــذا ال يعنــي عــدم وجــود خطــأ أو
ً
إهمــال مــن الطبيــب ،لكنهــا حــاالت نــادرة جــدا».

•أزمة المالريــــــا

ً
ّ ً
ً
ّ
يعــد مــرض المالريــا مرضــا طفيليــا معديــا يســببه كائــن طفيلــي مــن فصيلــة المتصــورات ،وينتقــل
بشــكل رئيســي عــن طريــق البعــوض ويتســلل هــذا الطفيلــي داخــل كريــات الــدم الحمــراء فــي
جســم اإلنســان فيدمرهــا ،وينتقــل إلــى األطفــال عبــر أكثــر مــن طريقــة أهمهــا البعــوض الــذي
يظهــر بكثــرة بعــد هطــول األمطــار وخاصــة فــي المناطــق التــي ال يوجــد فيهــا تصريــف صحــي
لميــاه األمطــار والمجــاري.

ً
ً
يعــد الســودان مــن الــدول التــي تشــهد ارتفاعــا كبيــرا فــي عــدد حــاالت اإلصابــة بالمالريــا ،فبحســب
مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،فــإن المــرض قــد تخطــى عتبــة الوبــاء فــي
العــام  ،2019حيــث وصــل عــدد حــاالت اإلصابــة بــه إلــى  1.8مليــون حالــة أي مــا يشــكل %12.4
ً
مــن مجموعــة مــن األمــراض وفقــا الســتطالع معــد مــن القطــاع الصحــي والــذي شــمل (الحصبــة،
والزحــار (الدوســنتاريا) ،والتيفويــد ،واإلســهال المائــي الحــاد والتهابــات الجهــاز التنفســي ومــا
إلــى ذلــك) بمعــدل وفيــات يصــل إلــى  13حالــة لــكل  10,000حالــة.
ً
ووفقــا لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية «أوتشــا» فــإن هــذه األرقــام زادت
بنســبة  %30فــي المائــة مقارنــة بنفــس المــدة مــن العــام الماضــي.
وبحســب الدكتــور «مصعــب صديــق الحــاج» ،مديــر مكافحــة األمــراض فــي وزارة الصحــة االتحاديــة
فـــــــإن «المالريــا تعــد مــن أكثــر األمــراض المســتوطنة فــي الســودان وتنتشــر فــي جميــع الواليــات
بمعــدالت إصابــة متفاوتــة مــا بيــن واليــات عاليــة التوطــن وواليــات منخفضــة التوطــن ،ويبلــغ
ً
عمومــا معــدل انتشــار المالريــا  ،%5.9وتبلــغ ذروة اإلصابــة بالمالريــا فــي موســم مــا بعــد الخريــف
أو مــا يعــرف بـ»قمــة اإلصابــات األولــى للمالريــا» مــن بعــد شــهر ســبتمبر إلى غاية شــهر ديســمبر،
ً
ويتبــع ذلــك قمــة اإلصابــات الثانيــة مــن شــهر ينايــر إلــى مــارس ،ودائمــا مــا يشــكل موســم مــا بعــد
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ً
ً
الخريــف تحديــا لمكافحــة المالريــا خاصــة إذا كان مصحوبــا بفيضانــات أو ســيول».

ويعــزو مواطنــون ارتفــاع معــدالت المالريــا إلــى شــح األدويــة وارتفــاع أســعارها إن وجــدت،
فبحســب مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث الميدانــي فــي المرصــد مــع المواطــن الســوداني
«عبــد الناصــر الحبيــب» ،مــن الخرطــوم قــال:
«إن األمــراض هنــا تنتشــر كالنــار فــي الهشــيم ،إذ ينتشــر فــي الســودان العديــد مــن
األمــراض منهــا المالريــا والســل والفشــل الكلــوي ،كل ذلــك يعــود إلــى ارتفــاع نســبة
التلــوث فــي الميــاه ،وخاصــة مــرض المالريــا الــذي طــال كافــة األعمــار ،ولألســف الشــديد
فــإن مضــاد المالريــا تأثــر بارتفــاع األســعار فقــد تــراوح ســعره عــام  2019مــا بيــن -180
ً
ً
ً
 230جنيهــا ســودانيا ،أصبــح ســعره يتــراوح اآلن بيــن  535-250جنيهــا ،وبالــكاد قــد تجــده».

•أزمة الدواء

ً
ً
ً
يعمــل فــي الســودان  27مصنعــا إلنتــاج الــدواء ،ينشــط منهــا حاليــا  19مصنعــا فقــط ،وتعمــل
بنصــف طاقتهــا ،وتغطــي نحــو  %45مــن اســتهالك البــاد.
ً
يعانــي الســودان أيضــا مــن أزمــة فــي توفــر األدويــة تعــود جذورهــا إلــى عــام  2016حينمــا أعلنــت
الحكومــة إيقــاف دعــم جميــع أنــواع األدويــة .ولكــن مالمــح أزمــة الــدواء األخيــرة بــدأت منــذ ينايــر/
كانــون الثانــي الماضــي ،عندمــا ألغــى بنــك الســودان تخصيــص  %10مــن حصيلــة الصــادرات غيــر
النفطيــة ،كانــت توجــه الســتيراد الــدواء ،يضــاف إلــى ذلــك ضعــف كبيــر فــي الشــق التشــريعي
والرقابــي ممــا أدى إلــى شــيوع اســتخدام األدويــة الفاســدة ومنتهيــة الصالحيــة.
وبالنظــر إلــى األمــوال المخصصــة الســتيراد األدويــة ،نجــد أن الســودان كان فــي عــام  2019ينفــق
حوالــي  324مليــون يــورو الســتيراد المنتجــات الصيدليــة ،فــي حيــن لــم يتجــاوز حجــم اإلنفــاق
إلــى غايــة يوليو/تمــوز مــن هــذا العــام الـــ  8مالييــن يــورو ،علــى الرغــم مــن أن الحاجــة الشــهرية
لألدويــة فــي الســودان تقــدر بـــ  50مليــون يــورو.
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ويضــاف إلــى ذلــك انســحاب عــدد مــن الشــركات مــن ســوق األدويــة ،إضافــة إلــى وجــود شــركات
ً
ّ
ّ
عالميــة قللــت وجودهــا فــي الســودان ،فضــا عــن الزيــادات الكبيــرة فــي األســعار .ومــا عمــق
ّ
األزمــة أكثــر ،هــو الحريــق الضخــم الــذي شــب فــي أحــد مخــازن مصنــع «أميفارمــا» يــوم األحــد
 ،2020/9/20وهــو أكبــر مصانــع األدويــة فــي الســودان ،والواقــع فــي المنطقــة الصناعيــة
بالخرطــوم.
هــذه األســباب أدت إلــى حــدوث نقــص حــاد فــي األدويــة وارتفــاع جنونــي فــي أســعارها ،حيــث
تقــول «رانيــا مأمــون» مديــرة المؤسســات الصيدالنيــة الخاصــة بــإدارة الصيدلــة فــي وزارة الصحــة
ً
بواليــة الخرطــوم« :إن نحــو  %75مــن األدويــة المتداولــة تشــهد نقصــا فــي الصيدليــات ،ولمــس
ً
ً
المواطنــون الســودانيون ارتفاعــا كبيــرا فــي أســعار األدويــة حيــث وصــل االرتفــاع فــي بعضهــا إلــى
.»%300
وفــي مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث الميدانــي فــي المرصــد األورومتوســطي مــع
المهندســة الطبيــة «نســرين المكــي» ،مــن الخرطــوم قالــت « :جــدي وجدتــي يبلغــان
ً
مــن العمــر أكثــر مــن  70عامــا ،وكالهمــا يعانيــان مــن التهابــات بكتيريــة فــي البــول ،ومــع
أن الــدواء لهــذه الحالــة ال يشــكل معضلــة فــي الحصــول عليــه فــي أي بلــد آخــر ،إال أن
األمــر وصــل بنــا إلــى طلبــه علــى نفقتنــا الخاصــة مــن خــارج البــاد لشــح وجــوده هنــا .نقــف
مكتوفــي األيــدي أمــام هــذه األزمــة ،وال حــل لنــا إال اللجــوء إلــى الطــب الشــعبي كمــا
ً
فعلنــا ذلــك ســابقا فــي الكثيــر مــن األحيــان».
باإلضافــة إلــى ذلــك تنامــت ظاهــرة «الحقائــب المتجولــة باألدويــة» ،حيــث يشــتري بعــض التجــار
األدويــة مــن الصيدليــات بكميــات كبيــرة وبأســعار مرتفعــة ويبيعونهــا بأســعار مضاعفــة ،مــا يضطر
ً
المرضــى لشــرائها بــأي ثمــن كان فــي حــال توافرهــا أصــا.
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أزمة الصادرات

ً
ً
«الحكومــة الســودانية اتخــذت إجــراءات أدت إلــى رفــع األســعار .ســيكون الشــتاء صعبــا جــدا
فــي ظــل ارتفــاع األســعار ،وهبــوط العملــة الوطنيــة ،وارتفــاع قيمــة األراضــي وصعوبــات
التحويــل والــري ،أمــا التحــدي األكبــر هــي أن اإلنتــاج ال يكفــي حاجــة الســودان ومضطــرة
الحكومــة لالســتيراد».
حسين سعد | صحفي ورئيس تحرير مدنية نيوز اإللكترونية

تعــد أزمــة الصــادرات مــن أكبــر األزمــات االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا الســودان ،حيــث شــهد
ً
ً
االقتصــاد الســوداني تراجعــا كبيــرا بعــد انفصــال الجنــوب الغنــي بالنفــط ،باإلضافــة إلــى أن إهمــال
القطــاع الزراعــي والصناعــي المرتبــط بــه ،والتعديــن وقطاعــات إنتاجيــة أخــرى مــن أهــم العوامــل
التــي تــؤدي إلــى تفاقــم أزمــة الصــادرات ،علــى الرغــم مــن أن الســودان غنــي بالمــوارد الطبيعيــة
التــي تتمثــل بمســاحات تقــدر ب  175مليــون فــدان صالحــة للزراعــة ،باإلضافــة لثروتــه الحيوانيــة
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التــي تبلــغ  102مليــون رأس مــن الماشــية ،وأمطــار تزيــد فــي معدلهــا الســنوي علــى  400مليــار
متــر مكعــب.
وبالنظــر إلــى األرقــام واإلحصائيــات المتعلقــة بهــذه األزمــة ،نجــد أن الصــادرات مــن القطــاع
الزراعــي تشــكل ( )1.099مليــار دوالر أي مــا نســبته  %73.3مــن إجمالــي الصــادرات وفقــا لبنــك
ً
الســودان المركــزي ،وذلــك خــال النصــف األول مــن عــام ( 2020منهــا  949.6مليونــا للقطــاع
ً
النباتــي و 149.5للقطــاع الحيوانــي) مقارنــة بـــ ( )1.250مليــار دوالر لــذات الفتــرة مــن عــام .2019
ً
ّ
إال أن هــذه النســب تشــكل أرقامــا متواضعــة إذا مــا قورنــت بالــواردات التــي بلغــت فــي النصــف
األول مــن عــام  2020حوالــي ( )3.992مليــار دوالر وحوالــي ( )3.414مليــار دوالر لنفــس الفتــرة
مــن عــام .2019
يعــزو مختصــون ضعــف الصــادرات إلــى بتذبــذب ســعر الصــرف ،وارتفــاع رســوم تصديــر المــواد الخــام
ـام ،والسياســيات الحكوميــة القاصــرة ،وضعــف الثقافــة اإلنتاجية والمشــاكل في الشــحن
بشــكل عـ ٍ
والوضــع فــي الميناء.
ُ
يعد غياب السياســية المدروســة والمســتقرة لســعر صرف العملة المحلية من أبز المشــاكل التي
يعانــي منهــا قطــاع الصــادرات ،حيــث يقــول األســتاذ «وجــدي ميرغنــي» رئيــس غرفــة المصدريــن
الســودانية« :تعانــي الصــادرات الســودانية مــن غيــاب التنافســية ،ويعــود ذلــك إلــى تذبــذب ســعر
الصــرف وارتفــاع الضرائــب ،لذلــك يجــب العمــل علــى اســتقرار السياســات الماليــة والنقديــة علــى
األقــل خــال فتــرة الموســم ،إذ أننــا نتعامــل مــع أســواق مســتقرة وأي تذبــذب يضــر بشــكل كبيــر
بالصــادرات ،كمــا يجــب علــى وزارة الماليــة أن تعفــي مــن القيمــة المضافــة والتــي تصــل فــي بعض
األحيــان إلــى  %30مثــل قطــاع اللحــوم ،و عليــه فيجــب العمــل علــى إعــان سياســية مشــجعة
للصــادر».
وفيمــا يخــص بالمشــاكل المتعلقــة بعمليــة الشــحن يقــول أميــن عــام الغرفــة القوميــة للمصدرين
ً
باتحــاد الغــرف التجاريــة األســتاذ «نــادر الهاللــي»« :إن ضعــف أداء المينــاء صــار معوقــا النســياب
كل الصــادرات ،ورغــم ذلــك لــم يتخــذ أي خطــوة فعليــة لتحســين عمــل المينــاء وحــل المشــاكل.
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هنــاك بضائــع يتأخــر تصديرهــا مــدة طويلــة ممــا يعرضهــا للتلــف ،فضــا عــن تحمــل المصدريــن
تكلفــة دفــع األرضيــات ،رغــم تســبب المينــاء فــي تأخيــر الشــحن .المينــاء يمثــل مــورد إيــرادات مهــم
للدولــة ،ولكــن اســتمرار ضعــف أدائــه ســيفقدها هــذه األمــوال .ســيفيد معالجــة مشــاكل المينــاء
فــي جعلــه يخــدم البــاد والبلــدان المجــاورة ،حيــث تســتطيع الدولــة تحقيــق إيــرادات بمليــارات
الــدوالرات للبــاد .علــى ســبيل المثــال ،تضــررت صــادرات الماشــية الحيــة نتيجــة رداءة بواخــر الشــحن،
ً
بمــا انعكــس ســلبا علــى تراجــع عائداتهــا ،كمــا تأثــرت قطاعــات الصــادر مــن الماشــية والحبــوب
الزيتيــة والمحاصيــل النقديــة األخــرى بوضــع المينــاء».
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خلفيـــة قانونيـــة
ـات تعصــف بالوضــع اإلنســاني والمعيشــي فــي الســودان،
مــن خــال مــا اســتعرضه التقريــر مــن أزمـ ٍ
ً
ســواء علــى مســتوى القانــون
البــد مــن إبــراز النصــوص القانونيــة المتعلقــة بهــذه األزمــات،
الوطنــي الســوداني أو علــى مســتوى القانــون الدولــي.

ً
أوال :الرعاية الصحية
•

نــص الدســتور الســوداني علــى الحــق فــي الصحــة وهــو مــا تضمنتــه المــادة ( )65والتــي

نصــت علــى مــا يلــي« :تتعهــد الدولــة بتوفيــر الرعايــة الصحيــة األوليــة وخدمــات الطــوارئ
ً
مجانــا لــكل المواطنيــن وتطويــر الصحــة العامــة وإنشــاء وتطويــر وتأهيــل المؤسســات العالجيــة
والتشــخيصية األساســية».
•

األمــر ذاتــه ورد فــي العديــد مــن االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ومنهــا اإلعــان العالمــي

لحقــوق اإلنســان الــذي نــص فــي الفقــرة ( )1مــن المــادة ( )25علــى أن« :لــكل شــخص الحــق
فــي مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة لــه وألســرته ،ويشــمل المــأكل والملبــس والمســكن
والرعايــة الطبيــة والخدمــات االجتماعيــة الضروريــة».
كمــا ونــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى
•
ً
أشــمل مــادة تتعلــق بالحــق فــي الصحــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،فوفقــا للمــادة
 )1( 12مــن العهــد ،تقــر الــدول األطــراف «بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة
الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه».

ً
ثانيا :الحق في الحصول على الغذاء والحياة الكريمة
•

أكــد الدســتور الســوداني فــي بــاب الحقــوق والحريــات علــى كفالــة الحــق فــي الحيــاة

الكريمــة ألي مواطــن ســوداني وهــذا مــا جــاء تحــت بنــد «الحيــاة والكرامــة اإلنســانية» التــي
أشــارت إلــى أن «لــكل إنســان حــق أصيــل فــي الحيــاة والكرامــة والســامة الشــخصية ،ويحمــي
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ً
القانــون هــذا الحــق ،وال يجــوز حرمــان أي إنســان مــن الحيــاة تعســفا».
•

كمــا ونــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي

المــادة ( )11منــه علــى أن يحصــل الشــخص علــى االحتياجــات األساســية مع ضــرورة حمايته من خطر
الجــوع ،حيــث نصــت علــى .1« :تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي مســتوى
معيشــي كاف لــه وألســرته ،يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى ،وبحقــه
فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية .وتتعهــد الــدول األطــراف باتخــاذ التدابيــر الالزمــة
إلنفــاذ هــذا الحــق ،معترفــة فــي هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الدولــي القائــم علــى
االرتضــاء الحــر .2 .واعترافــا بمــا لــكل إنســان مــن حــق أساســي فــي التحــرر مــن الجــوع ،تقــوم الــدول
األطــراف فــي هــذا العهــد ،بمجهودهــا الفــردي وعــن طريــق التعــاون الدولــي ،باتخــاذ التدابيــر
المشــتملة علــى برامــج محــددة ملموســة والالزمــة لمــا يلــي( :أ) تحســين طــرق إنتــاج وحفــظ
وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،عــن طريــق االســتفادة الكليــة مــن المعــارف التقنيــة والعلميــة ،ونشــر
المعرفــة بمبــادئ التغذيــة ،واســتحداث أو إصــاح نظــم توزيــع األراضــي الزراعيــة بطريقــة تكفــل
أفضــل إنمــاء للمــوارد الطبيعيــة وانتفــاع بهــا( ،ب) تأميــن توزيــع الموارد الغذائيــة العالمية توزيعا
عــادال فــي ضــوء االحتياجــات ،يضــع فــي اعتبــاره المشــاكل التــي تواجههــا البلــدان المســتوردة
لألغذيــة والمصــدرة لهــا علــى الســواء».
•

وذهبــت المــادة ( )25مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى أن لــكل إنســان الحــق

بــأن يحظــى بمســتوى حيــاة الئــق ،حينمــا نصــت علــى« :لــكل شــخص حــق فــي مســتوى معيشــة
يكفــي لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه وألســرته ،وخاصــة علــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن
والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات االجتماعيــة الضروريــة ،ولــه الحــق فيمــا يأمــن بــه الغوائــل
فــي حــاالت البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن الظــروف
الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه».
•

كمــا وذهــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي
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مادتــه الثانيــة للتأكيــد علــى« :تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد بــأن تتخــذ بمفردهــا وعــن
طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن ،والســيما علــى الصعيدين االقتصــادي والتقني ،وبأقصى
مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة ،مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي
ً
ُ
بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد ،ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة ،وخصوصــا
ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية».

ً
ثالثا :الحق في التعليم
•

نصــت المــادة ( )62مــن الدســتور الســوداني علــى حــق جميــع المواطنيــن الســودانيين

ـاو حيــث ورد فيهــا .1« :التعليــم حــق لــكل مواطــن وعلــى
بالحصــول علــى التعليــم وبشــكل متسـ ٍ
الدولــة أن تكفــل الحصــول عليــه دون تمييــز علــى أســاس الديــن أو العنصــر أو العــرق أو النــوع أو
ً
اإلعاقــة.2 .التعليــم فــي المســتوى العــام إلزامــي وعلــى الدولــة توفيــره مجانــا».
•

وهــو ذات األمــر الــذي أكــدت عليــه المــادة ( )26مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان

والتــي نصــت علــى:
«لــكل شــخص حــق فــي التعليــم .ويجــب أن يوفــر التعليــم مجانــا ،علــى األقــل فــي مرحلتيــه
االبتدائيــة واألساســية .ويكــون التعليــم االبتدائــي إلزاميــا .ويكــون التعليــم الفنــي والمهنــي
متاحــا للعمــوم .ويكــون التعليــم العالــي متاحــا للجميــع تبعــا لكفاءتهــم».

ً
رابعا :الحقوق أثناء الكوارث الطبيعية
•

يتنــاول البروتوكــول المتعلــق بحمايــة المشــردين داخليــا ومســاعدتهم التـــابع لإلعــان

بشــأن الســام واألمــن والديمقراطيــة والتنميــة المتعلــق بالــدول األفريقيــة والمــؤرخ فــي 14
و 15كانــون األول/ديســمبر  2006فــي الفقــرة ( )2مــن المــادة ( )3علــى المســائل المتعلقــة
«بمـــسؤولية حمايـــة األشــخاص المشــردين داخليــا» ،حيــث تنــص المــادة علــى« :الــدول األعضــاء
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تعمــل ،قــدر المســتطاع ،علــى التخفيــف مـــن آثــار التشــرد الناجــم عــن كــوارث طبيعيــة وأســباب
طبيعيــة ».وتلــزم الفقــرة ( )5مــن المـــادة ذاتهــا الــدول األعضــاء «بإنشــاء وتعييــن هيئــات حكوميــة
مســؤولة عــن التأهــب لمواجهـــة الكـــوارث الطارئــة والتنســيق بيــن عمليـــات الحمايـــة والمـــساعدة
المقدمـــة لألشـــخاص المـــشردين داخليــا».
كمــا أقــرت التوصيــة الصــادرة عــن اللجنــة الوزاريــة للــدول األوروبيــة فــي عــام  2006بشــأن
•
ً
األشــخاص المشــردين داخليــا بصراحــة علــى أن -1« :المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة وغيرهــا
مـــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاني ذي الصلــة ،تنطبــق علــى كافــة
األشخاص المشردين داخليا ومن ضمنهم األشخاص المشردون من منازلهم أو أماكن إقامتهم
االعتياديـــة بســبب الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الناجمــة عــن األنشــطة البشــرية .وشــددت علــى
«  -2أن التدابيــر المناســبة والفعالــة لضمــان المســاواة فــي المعاملــة فــي صفــوف األشــخاص
المشــردين داخليـــا والمســاواة بينهــم وبيــن غيرهــم مــن المواطنيــن ،قــد يترتــب عليهــا التــزام
بالنظــر فــي تطبيــق حـــل محــدد ومكيــف لالســتجابة الحتياجــات األشــخاص المشــردين داخليــا».
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توصيــــــــــــات
بنـ ً
ـاء علــى مــا ورد فــي هــذا التقريــر ،يوصــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان
السلطاــــــــــــت السودانيـــــــة باآلتــي:
1.1مكافحة الفساد في اإلدارات العامة واعتماد الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
2.2منــع االحتــكار والرقابــة المشــددة علــى األســعار مــن قبــل أجهــزة الدولــة المختصــة على توزيع
المواد األساســية والضرورية لمنع االســتغالل في الســوق الســوداء.
3.3إجــراء إصالحــات ماليــة واســعة بمــا يخــدم اســتقرار ســعر صــرف العملــة المحليــة ،ووضــع
سياســات ماليــة داخليــة وخارجيــة لدعــم العملــة المحليــة.
4.4علــى الدولــة أن تســيطر وتمــارس الرقابــة علــى مطاحــن الدقيــق والســلع الرئيســية باعتبارهــا
المــواد الالزمــة لعمــوم المواطنيــن الســودانيين ،والتــي ال غنــى عنهــا فــي الحيــاة اليوميــة.
5.5ترشيد اإلنفاق وتوجيهه نحو القطاعات اإلنتاجية والصحية والتعليمية.
6.6تســهيل الوصــول إلــى مرحلــة اســتقرار سياســي كــي تتمكــن الحكومــة مــن إجــراء اإلصالحــات
الضروريــة لتحســين األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة العامــة فــي البــاد.
ّ
7.7إنشــاء شــبكات دعــم فعالــة وتعزيــز شــبكة األمــان االجتماعــي عبــر تأميــن الحاجــات الضروريــة
ً
لألســر األكثــر فقــرا بمــا يــؤدي إلــى المســاعدة فــي الخــروج مــن األزمــة.
8.8وضــع برامــج واضحــة لدعــم اإلنتــاج المحلــي لزيــادة النمــو وللتخفيــف مــن االســتيراد بالعملــة
الصعبــة.
9.9إيــاء قطاعــي الصحــة والتعليــم األولويــة القصــوى فــي أي برامــج أو سياســات اقتصاديــة
تنفذهــا الحكومــة.
1010إعــداد الدراســات الميدانيــة واإلحصــاءات الدقيقــة لمعرفــة احتياجــات المواطــن الســوداني
ً
خاصــة الفئــات المهمشــة واألكثــر فقــرا.
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