
مجتمعال منظم���ت بعض تعمل و الع�مة الموازنة مراقبة مج���ل في طويلة خ��برة ل��دينا� المن��بر في
أن به��دف.�� 2014 ع�م في تأسس الذي(�� PBMF) الع�مة الموازنة مراقبة منتادى مظلة تحت مدنيال

تطبيق�ته�و السي�س�����ت بياF الفج����وات لرصد الم����دني المجتمع منظم�����ت دور تعزيز علي يعمل
وتحديد بديلةال لسي�سةا ب����قتراح معين���اة حق���وق لمن�ص���رة الرصد ذلك نت���ا�ئج مF االس���تف�دةو

الجه����ت مس����ءلة عملية لتعزيز ك���ذلك�و ، الحق���وق تلك تكفل اليت الع�مة موازنةلل األولوي����ت
". الحقوق هذه تطبيق في ب�لتزام�ته� الوف�ء عF المسؤولة
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حيث ، حرجة نقطة إلى الس��ودان يف االنتق���ل عملية وص��لت البش��ير نظ���م س��قوط بعد
ال حيث الج�رية الت�ريخية االنتق��ل عملية نج�ح ضم�ن إلى االنتق�لية� السودان حكومة تتطلع

في) الحكومة اتخ�ذته� اليت الت�دابير أح�دث ذلك في بم� ، الح�لية االقتص��دية الظروف تزال
 ال COVID-19 ج�ئحةو ةاالجتم�عي� حم�يةال, تدعوم�ال� إلغ�ء تشمل اليت اإلصالح عملية إط�ر
. وتهديدات تحدي�ت تشكل زالت
Fمة الموازنة مراقبة من�بر في نح�كل ن�دعم الع �ء م�تق�دم اليت الوثيقة في ج� �مجموعة به

Fت� م�المدني المجتمع� منظم Fركي�ء م�ؤتمر في للمش��في س�يعقد ال�ذي الس�ودان أص�دق
ذات الج��وانب بعض علي نركز أن الوثيقة ه��ذه بإص��دار وتهدف ،  ببرلي2020F  يونيو25 يوم

الع�مة. الموازنة واصالح مراقبة في ب�هتم�من� الصلة
سي�سة مF الن�جمة االجتم�عية اآلث���ر مF تخفيفلل" ض��خم وطين برن���مج الحكومة أطلقت

نقدية تح�ويالت تتلقى أن أسرة كل على يتعيF لذيوا("� SIMP) واسع نط�ق على الدعم رفع
.اختبا�ره ليتم� طر�ك

التح���ويالت لتوف���ير الم����نحيF مجتمع� مF دعًم� الس���ودان في االنتق�لية الحكومة طلبت
ملي�ر 1.9 تبلغ سنوية بتكلفة ، فرد مليون 30 حوالي السك�ن مF ب�لم�ئة 80 لحوالي� النقدية

إذا) ش�هًرا 12 غض�ون في ب�لم�ئة 80 بنسبة ك�ملة تغطية تقديم يتم أن المتوقع� مF. دوالر
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) االقتص�دي والتخطيط� الم�لية وزارة رع�ية تحت SIMP برن�مج تنفيذ سيتم(. التمويل سمح
MoFEP ��)ركة ب��دعم�ومش�� Fن م�المش��تركة� الفني��اة اللج�� Fال��وزارات بيا Fالعمل وزارة م

.إلخ ، التعليم ووزارة ، االجتم�عية والتنمية

الحكومية غ��ير الكي�ن���ت مش���ركةل تم�ًم� مهمشة المش��روع به� اعد اليت الطريقة أن ن��ري
و رهخط��ال األوض���ع في الس��ك�ن مع العمل في  غني��اة خ��برات يكتس��بون� ح�س��ميF كش��رك�ء

ركة�ش���مال على مش���روع او سي�سة أي وضع طريقة تركز أن المؤمل� مF ك����ن حيث الهشة
.الف�علة الجه�ت مF متنوعة لمجموعة المجتمعية

أمر الخ�رجية وال��دعوم�ت الم��وارد حشد ج�نب إلي المحلية الموارد حشد نبأ رأينا� نؤكد بهذا
ادارة وحسF المحلي التمويل ت��دفق على للحف���ظ الحوكمة� نظ���م إص��الح ويس��تلزم ح�سم

مكمل تمويل أنه على دوليال�� التمويل إلى النظر يجب ؛وال��دولي� االقلييم وال��دعم التمويل
.المحلي التمويل عF بدياًل وليس

Fت نح�ت المنظم����دلة الموازنة من���بر تحت المنض���وية والمجموع����تش���تمل ان نرجو الع
:اآلتي علي السودان أصدق�ء مؤتمر مخرج�ت

ب��داًل-  العملية االجتم�عية الحم�ية على الترك��يز مع ، الع�مة موازنةلل" اإلص��الح عملية" دعم
Fشر النق�دي الدعم م�المب- Fن لتمكي�األك�ثر الس�ك �ًن�حرم Fحقيقية ف�رص على الحص�ول� م

اتالمس���عدو 19المس��تجد- كورون� ف��يروس إنتش���ر لت��داعي�ت اس��تج�بةو أفضل لحي���ة�
؛ إلخ...�  المحتملة اإلنس�نياة

مس��ألة الص��لة ذات المجتمع���ت وكي�ن���ت المحلية الم��دني المجتمع� منظم���ت� دعم عت��بري
:المدني المجتمع منظم�ت على يتعيF حيث ح�سمة

مF المزيد وتش��جيع ، ش���مل كإط���ر(�� SDGs) المس��تدامة� التنمية أه��داف اس��تخدام-  
نت��ا�ئج أجل مF وتوجيهه� السودان مس�عدات وإدارة  الع�مة وازنةالم ادارة حول الشف�فية

. المستدامة التنمية أهداف فقو التنمية

الموازنة مسح" ل�� ًق�وفف الع�م�ة- الموازنة عملي��ت مجمل� في الش�ف�فية تدابير ضم�ن-  
على الس�ودان حصل," لموازنةل الدولية� شراكةال بواسطة أعد الذي –� 2019 لع�م المفتوحة
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ح�ول دولة 117 مF 113 المرتباة يحتل السودان جعل مم�(� 100 مF 2) فقط  شف�فية درجة
الميزاني��اة مF ضخمة موارد تخصيصب الس�بق النظ�م سي�س�ت بسبب هذا يكون قد. الع�لم

إلى الح�لة ه��ذه مثل تحت�ج اآلن. سرية بطريقة ُتع�لج ك�نت واليت ، األمF لقط�ع�ت الع�مة
ح�س�مة تك�ون ش��ملة ع�مة مش��ركة لض�م�ن المدني المجتمع� منظم�ت� مF فع�لة مش�ركة

في أك��بر بش��ف�فية المرتبطة اإليج�بياة النتا�ئج تحقيق لضم�ن وذلك ، االنتق�لية� الفترة� خالل
الع�م. الم�ل ادارة

ودراسة مراقبة أي الع�مة وازنةللم المختلفة المراحل في مغ��زى ذات مش���ركة ض��م�ن- 
والس�لطة ، �تالوالي� �توحكوم الفيدرالية� الحكومة في التنفيذييا�F المسؤولي�F مم�رس�ت

العلي� األجهزة تستخدم� مدى أي وإلى الحس�ب�ت لمراجعة العلي� والمؤسس�ت� ، التشريعية
الواقع في.  الم�لية لش���ف�فيةل الع�لمية المع����يير مع تتم�ىش��� مؤش���رات الم�لية للرق�بة
عملية أثن��ا�ء ض��عيفة أدوات تس��تخدم الس��ودان في للرق�بة الح�لية العلي� األجه��زة الزالت

الع�مة. ةللموازن وتقييمه� مراقبته��

مش��ترك محلي إجم���ع إلى للتوصل االجتم�عية المجتمعية الح��وارات مF م� ن��وع تش��جيع -
توفير( 3 ؛ التنمية مشروع أولوي�ت تحديد(� 2 ؛ المحلية والرسوم الضرائب تقديرات(� 1: على

في وض��عه� أو نش��ره� طريق عF ، والمعلوم���ت البيا�ن���ت إلى للوص��ول� للجمه��ور الف��رص
يجب...(.  ، مختلفة إعالمية قن����وات) المن�سب ال����وقت في إليه الوص����ول يمكF موقع

طريقة وتغ��ير أه��دافه� تحقق بطريقة الجدي��دة والمم�رس���ت المف�هيم هذه مثل مع�لجة
عF الك�ملة المعلوم����ت بنشر ملزمة الحكومة ب���أن إقن����عهم خالل مF الرس���مية التفك���ير
. الشف�فية مF التحقق لمع�يير وفًق� الع�مة  الموازنة

وذلك ، والمتوس�طة الص�غيرة للش�رك�ت الخ��ص القط��ع مب��درات مع والتع�ون الدعم-  
.الوطنيا�ة المنتج�ت حم�ية وآلي�ت الوطنياة المنتج�ت� لتعزيز مواتياة بيئاة لخلق

الع�م الموازنة مراقبة لمنتادي التنسيقية اللجنة

2020  يونيو23 – الخرطوم

3


