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 �مل�ستخل�ص
األقت جائحة الكورونا )كوفيد- 19(  بظاللها علي جميع دول العامل النامية واملتقدمة خملفة 
العديد من االثار االقت�سادية واالجتماعية يف اأ�سوا اأزمة اقت�سادية ي�سهدها العامل منذ الك�ساد الكبري. 
وال�سودان كغريه من دول العامل تاأثرا باجلائحة تاثًرا كبرياً علي كل م�ستوي موؤ�سرات االقت�ساد الكلي 
مبا فيها القطاعني الداخلي واخلارجي. حاولت احلكومة ال�سودانية وعرب حزم ال�سيا�سات االقت�سادية 
ن�سبياً  وجنحت  اجلائحة  وحدة  اأثر  من  التخفيق  اخلارجي  العامل  مب�ساعدة  واالجتماعية  وال�سحية 
يف تخفي�ض معدالت االنت�سار والوفيات مقارنة بالدول العربية، فاإن نتائج التعايف االقت�سادي لرمبا 

تتاأخر حتي اأواخر العام 2021 وما بعده وفقاً الأف�سل التقديرات العاملية .

�لكلمات �ملفتاحية:  االآثار االقت�سادية ، فريو�س كورونا )كوفيد 19(، ال�سودان.

 Abstract
 The Covid -19 Pandemic has laid down vast social and economic impacts
 all over the world whether they are developed or underdeveloped, in a crunch
 described as the most worst than the Great Depression. The Sudan , as similar
  to the rest of world has highly affected on all its macroeconomic indicators
 including  both internal and external sectors .The Sudanese government has
tried through socio economic and heath policies with the help of external as-
 sistances to alleviate the severity of the pandemic , but with limited success
 in decreasing the number of cases and deaths compared to the rest of Arab
 countries , but the outcome of economic recovery might occurred late of
.2021 with  best international estimates
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مقدمة: 

ي�سهد االقت�ساد العاملي اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية منذ الك�ساد الكبري يف ثالثينيات القرن املا�سي ب�سبب 
انت�صار جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد والتي ت�صببت يف حدوث ا�صرار بالغة مل�صتويات الن�صاط االقت�صادي 
يف االقت�صادات املتقدمة والنامية على حد �صواء. وقد األقت جائحة)كورونا( بظاللها على كل دول العامل 
النامية واملتقدمة علي ال�صواء خملفة العديد منً  التداعيات االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية دفعت 

البع�س للجزم باأن العامل اقت�صاديًا واجتماعيًا �صيختلف هيكليًا عما كان عليه قبل اجلائحة. 
ويتوقع اأن ينكم�س الناجت االإجمايل العاملي ب�صبب هذه اجلائحة بن�صبة ترتاوح ما بني 8-5 %  
للعام 2020،اأي�صا اأ�صهمت هذه اجلائحة يف الهبوط مب�صتويات الثقة للم�صتهلكني وامل�صتثمرين حول 
توقعات البيئة االقت�صادية م�صتقبال، كما اثرت ب�صورة �صلبية على م�صتويات االإنتاج واال�صتهالك 
اأدي  مما  م�صتوياتها  اأدنى  ايل  و�صلت  حيث  الدولية  االأموال  روؤ�س  وتدفقات  والتجارة  واال�صتثمار 
خل�صارة االقت�صاد العاملي ما بني العامني 2020 و2021 ايل حدود 8-12 ترليون دوالر. هذا ف�صال 
اأو�صاط االفراد واملجتمعات و�صيادة حالة الهلع العام وما يرتتب عليها من  عن االثار النف�صية يف 
التي �صادت بيئات  اليقني  القرارات االقت�صادية لالأفراد واملوؤ�ص�صات نتيجة حالة عدم  عدم ر�صد 

االأعمال يف املجتمع العربي وال�صوداين. )1(
مل ي�صلم ال�صودان من اجلائحة حيث اأثرت �صلبًا يف كافة مناحي احلياة االقت�صادية لذا يغطي البحث 
الق�صم  ال�صوداين. ير�صد  واأثره يف االقت�صاد  امل�صتجد )كوفيد-19(،  تداعيات جائحة فريو�س كورونا 
االأول االدبيات واالطر املفاهيمية لالأثار االقت�صادية جلائحة كورونا وملخ�س لبع�س الدرا�صات ال�صابقة، 
بينما يناق�س الق�صم الثاين االأثار االقت�صادية جلائحة الكورونا)كوفيد- 19( يف ال�صودان للعام 2020م 
قبل تف�صي الفريو�س وبعده، مع الرتكيز على االأثر علي االأداء االقت�صادي الداخلي متمثل يف معدل النمو 
وغري  )الر�صمية  العمل  و�صوق  املوازنة(،  وعجز  وامل�صروفات  العامة)االيرادات  واملوازنة  االقت�صادي، 
امليزان اخلارجي  االأثر على  البحث  تناول  اأي�صًا  والنا�صئة،  ال�صغرية  ال�صركات  الر�صمية( مبا يف ذلك 
الثالث  الق�صم  ويناق�س  املغرتبني.  وحتويالت  ال�صرف  و�صعر  والواردات،  ال�صادرات  حركة  يف  متمثل 
وفر�س  اجلائحة،  ملجابهه  وال�صودانية  العربية  احلكومات  اأتخذتها  التي  الوقائية  والتدابري  ال�صيا�صات 

التعافى منها.  وي�صتعر�س الق�صم الرابع واالأخري اخلامتة واأهم النتائج والتو�صيات.
�أهد�ف �لبحث: 

ال�صوداين،  املتوقعة جلائحة كورونا على االقت�صاد  االقت�صادية  االأثار  اإلى حتليل  البحث  يهدف 
والتي من املتوقع اأن تكون لها تداعيات �صحية واقت�صادية كبرية جراء جائحة )كوفيد-19(، ويف 

)1(  الوليد اأحمد طلحة، التداعيات االقت�صادية لفريو�س كورونا امل�صتجد على الدول العربيـة، �صندوق النقد العربي، الدائرة 

االقت�صادية، االمارات العربية املتحدة، 2020، �س15 .
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قنوات  وذلك من خالل حتليل  للغاية،  و�صعيفة  اأنظمة وخدمات �صحية حمدودة  لديه من  ما  ظل 
ال�صيا�صات االقت�صادية التي ميكن من  التاأثري علي االأداء االقت�صادي الداخلي واخلارجي وكذلك 

خاللها التعامل مع هذه التداعيات.
م�سكلة �لبحث:

تكمن م�صكلة البحث يف اأن تاأثريات اأزمة الكورونا )كوفيد-19( االقت�صادية جاءت مزدوجة على 
تبداأ هذه  ال�صابقة. حيث  االقت�صادية  االأزمات  كل  ميزها عن  الذي  االأمر  عام،  ب�صكل  النامية  الدول 
االأزمة ب�صدمة يف االإنتاج املحلي تخلق اآثاًرا يف العر�س والطلب و�صال�صل االإنتاج اأو التوريدات العاملية، 
وتنتهي  وغريها  والبطالة  الت�صخم  مثل  الكمي  االقت�صاد  موؤ�صرات  على  ذلك  بعد  التاأثري  ينتقل  ثم 
بحدوث الك�صاد، لذا يحاول البحث االجابة على الت�صاول الرئي�صي التايل: ماهي اأهم االآثار االقت�صادية 

املرتتبة على جائحة الكورونا )كوفيد -19( على ال�سودان؟؟.
فر�سيات �لبحث:

لالإجابة على �صوؤال البحث الرئي�صى اأعاله يفرت�س البحث الفر�صيات التالية :
النمو  معدل  تراجع  )مثل  الداخلى،  االقت�صادي  االأداء  علي  �صلبًا  الكورونا  جائحة  1.  اأثرت 
االقت�صادي، زيادة العجز يف املوازنة العامة، واإرتفاع معدالت الت�صخم واإرتفاع ن�صبة البطالة يف 

�صوق العمل الر�صمي وغري الر�صمي(.
زيادة  يف  اخلارجي، )ممثاًل  االقت�سادي  االداء  �سلبُا على  الكورونا )كوفيد19(  جائحة  2.  اأثرت 
حتويالت  تدهور  اإيل  باال�سافة  ال�سودانية  العملة  قيمة  انخفا�س  املدفوعات،  ميزان  يف  اخللل 

املغرتبني العاملني باخلارج.( 
ت�صبب يف  املختلفة،  واخلدمات  لل�صلع  والطلب  العر�س  خلل كبري يف  حدوث  اإلى  اجلائحة  3.  اأدت 

حدوث حالة من الركود الت�صخمي يف االقت�ساد. 
�لق�سم �الأول: �الآدبيات و�الأطر �ملفاهيمية للآثار �القت�سادية جلائحة كورونا 

تعريف  حول  واملفاهيمية  النظرية  االأجزاء  لبع�س  البحث  من  اجلزء  هذ  يف  التعر�س  يتم  �صوف 
الق�سري  املدي  علي  االإنتقال  هذا  واآليات  اقت�ساديا   )19 )كوفيد  اأثر  انتقال  وقنوات  كورونا  فريو�س 

واملتو�سط والطويل بجانب عر�س بع�س الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت املو�صوع.
 ) COVID 19( واًل: تعريف �لفريو�ص �لتاجي�

يعترب الفريو�س التاجي اأو فريو�س كورونا اأحد الف�صائل الكبرية من الفريو�صات التي ت�صبب املر�س 
لالأن�سان واحليوان، ومن املعروف اأن عدد من فريو�سات الكورونا ت�صبب حاالت عدوى اجلهاز التنف�صي 
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ال�صرق  متالزمة  مثل  وخامة  االأ�صد  االأمرا�س  اإلى  ال�صائعة  الربد  حاالت  من  حدتها  ترتاوح  التي 
االو�سط التنف�صية احلادة )ال�سار�س(. كما ي�سبب فريو�س كورونا املكت�صف موؤخرا حاالت عدوي نتج 

عنها وفيات مرتفعة ب�سبب انتقال الفريو�س بني �صفوف الب�سر )2(.
تتباين اآراء خرباء ال�صحة حول املدة الزمنية الالأزمة الإيجاد عالج لفريو�س كورونا امل�صتجد فاإن 
اأغلبها يرجح اأن تكون املدة املمكنة الإيجاد عالج  ترتاوح بني )12 و18( �صهرًا اأي بحلول خريف العام 
اإ�صارات  اأو  لفريو�صي �سار�س ومري�س،  لقاحات  الإيجاد  بحوث �سابقة  الى  ا�ستنادًا  وذلك   ، 2021م 

الإمكانية االإ�صتفادة من جتارب عالجات �سابقة ا�صتخدمت مع فريو�سي اأنفلونزا اخلنازير واإيبوال. 
و�صعف  الثقة  انعدام  من  حالة  ون�صوء  الدول  من  عدد  بني  وت�صارع  تناف�س  عن  اجلائحة  ك�صفت 
التعاون، و�صلت اإلى تبادل التهم حول ن�صاأة الفريو�س فيما بينها خ�صو�صا بني الواليات املتحدة االأمريكية 
وال�سني، مما كان  له انعكا�س �سلبي على اآلية عمل منظمة ال�صحة التي واجهت انتقادات حادة من 
عديد االأطراف الدولية، فجهود مكافحة الفريو�س واإيجاد لقاح تواجه معوقات عديدة مل ترفعها ح�صن 

النوايا الذي اأبدته ال�سركات االأملانية والفرن�صية موؤخرا لتعاون الإيجاد عالج اأو لقاح للفريو�س)3(.
ثانيًا: قنو�ت �نتقال �الآثار �القت�سادية جلائحة )كوفيد-19( 

ميكن حتليل قنوات تاأثري اأزمة )كوفيد19( على اقت�سادات الدول املختلفة من خالل حتليل 
تاأثرها احلايل واملحتمل على جانبي الطلب والعر�س الكلي. 

فمن جانب �لطلب من املتوقع اأن تخلف هذه االأزمة اأثارًا هيكلية على كل من االإنفاق احلكومى، 
ال�صادرات والواردات، االإنفاق اال�صتثماري بجانب االآثار املتوقعة على اال�صتهالك الكلي. اأما من جانب 
اأثارًا كبرية على القطاعات االإنتاجية  العر�س الكلي مما ال يدعو لل�صك فاإن اجلائحة �صوف تخلف 
املختلفة، كما اأن ال�صدمات التى قد تطراأ على العر�س تخلف بدورها تاأثريًا اإ�صافيا على الطلب الكلي 
يوؤثر بدوره على العر�س )االإنتاج ومعدالت التوظف( بحيث تدخل املجتمعات اإلى اأزمات ك�صاد متتالية 
ال ميكن الفكاك منها دون تبني �صيا�صات مالية ونقدية قادرة على ك�صر هذه احللقة. كذلك ميتد تاأثري 
هذه االأزمة اإلى ما حتدثه من �صدمات خارجية القت�صادات هذه الدول وملا تخلفه من تاأثري كبري على 
تدفقات التجارة وروؤ�س االأموال و�صال�صل القيمة امل�صافة العاملية. وب�صكل عام ميكن حتديد املحددات 

الرئي�صة حلجم التاأثري االقت�صادي للجائحة يف معظم الدول فيما يلي:

النقل  �صناعة  خالل  من  امل�صدامة   التنمية  علي  التاجي  الفريو�س  جائحة  ملني،اثر  طاهر  بلقا�صي  هاجر،  خديجة  دويدي   )2(
الكرونا،،  االقت�صادية جلائحة  االثار  املجلد20 اخلا�س حول   ، الت�صيري  وعلوم  االقت�صادية  العلوم  العامل ،جملة  اجلوي يف 

�صبتمرب2020م، اجلزائر.
)3( الوليد اأحمد طلحة، مرجع �صابق، �س 25.
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1. درجة االنفتاح االقت�صادي للدولة.
والتي  العاملية  امل�صافة  القيمة  ب�صال�صل  ارتباطه  ومدى  للدولة  االقت�صادي  الهيكل  2.  طبيعة 
تاأثرت ب�صدة جراء اجلائحة، اأو مدى ارتباطه باالأ�صواق العاملية والطلب اخلارجي مثل قطاع 

البرتول والتعدين وقطاع ال�صياحة وقطاع النقل واخلدمات اللوج�صتية.
3. امل�صتوى واملدى الزمني النت�صار املر�س يف الدولة. 

عليها  املرتتبة  واالآثار  لالأزمة  والنقدية(  )املالية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  اإ�صتجابة  4. �صرعة 
بحيث تكون هذه ال�صيا�صات اإما �صيا�صات ا�صتباقية تقلل من اآثار االأزمة اأو �صيا�صات معاجلة 

لالآثار الناجمة عن االأزمة )4( .

ثالثًا: تتبع �الآثار �القت�سادية جلائحة كورونا على �ملدى �لق�سري و�ملتو�سط و�لطويل

ميكن ت�صوير االآثار املختلفة للجائحة يف بدايتها وما بعدها يف �صكل موجات على م�صتويات 
االأجل الق�صري واملتو�صط والطويل على النحو التايل: 

امل�صتوي  على  التاأثريات  وتخت�س  االأويل  )املوجة  املتو�صط  االأجل  اإيل  الق�صري  االأجل  يف  �أواًل: 
املحلي واملوجة الثانية التاأثريات اخلارجية(: يكون االأثر على النحو التايل)5(: 

1. �صدمة يف االإنتاج املحلي و�صدمة اأولية يف الطلب املحلي 
2. تاأثر �صال�صل االإنتاج 

3. تاأثر حرك االفراد.
يوؤدي ذلك كله اإيل تاأثر حركة التجارة العاملية وتاأثر حركة روؤ�س االأموال.

ثانيًا: يف االأجل الق�صري اإيل املتو�صط )املوجة الثالثة وتخت�س بالتاأثريات االقت�صادية الكلية(: 
وتتمثل يف: 

1. �صدمة يف العر�س الكلي والطلب الكلي.
2. زيادة معدالت الت�صخم وانخفا�س معدالت الت�صغيل والدخل.

جنوب  افريقيا  دول  اقت�صاديات  على   19- كوفيد  جلائحة  الكلية  االقت�صادية  التداعيات  عنرب،  حممود  الباجوري،  �صمر   )4(
ال�صحراء و�صيا�صات املواجهة، جملة ال�صيا�صة واالقت�صاد املجلد )6( العدد )5( يناير 2020 القاهرة.

لالبحاث  العربي  املركز   ، ال�صودان  يف  امل�صتجد  كورونا  لفريو�س  واالقت�صادية  االجتماعية  التداعيات  الفيل،  عثمان  خالد   )5(
والدرا�صات وال�صيا�صات، قطر، اكتوبر /2020م
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3. تدهور �صعر ال�صرف واإرتفاع املخاطر املالية وعدم اال�صتقرار.
يـــوؤدي ذلك اإيل حـــدوث املوجة الرابعة واخلام�صـــة وبالطبع تاأثرياتهمـــا يف االأجل الطويل ومن 

مظاهر هاتني املوجتني: 
1. انخفا�س معدل النمو االقت�صادي.

2. ظهور الك�صاد االقت�صادي وتغريات يف التفاعالت الدولية بني احلكومات واملوؤ�ص�صات الدولية.
ر�بعًا: �لدر��سات �ل�سابقة

بالرغم من وجود العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت العالقة بني موؤ�صرات ال�صحة ب�سكل 
عام واثارها االقت�سادية وعلى الرفاهية املجتمعية، فاإن الدرا�سات التي تناولت تقييم االآثار االقت�سادية 
جلائحة مثل )الكوفيد -19( تعترب اإلى حد ما حمدودة جدًا ) نظرًا حلداثة املو�صوع( كما اأن حتليل 
االآثار االقت�سادية ملثل هذه اجلائحة يجب اأن يراعي اختالفها عن باقي االأزمات اأو اجلوائح ال�صحية 
)مثل ال�سار�س، االإيدز ،االنفلونزا االأ�سبانية ( التي مت تناولها من قبل من حيث معدل االإنت�صار وات�صاع 

النطاق وتاأثرياتها احلادة على اقت�سادات العامل يف االأجل الق�سري والطويل.
1- درا�سة �سمر الباجوري، حممود عنرب)2020( )6(: جاءت هذه الدرا�سة بعنوان التداعيات 
املواجهة.  و�سيا�سات  ال�صحراء  جنوب  اإفريقيا  دول  على   )19 )كوفيد  الكلية  االقت�سادية 

)6(�صمر الباجوري، حممود عنرب، مرجع �صبق ذكره، القاهرة، �س3.

�سكل رقم )1(
�خلط �لزمنى النت�سار جائحة )كوقيد - 19(
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اقت�سادات  على  كورونا  جلائحة  املتوقعة  الكلية  االقت�سادية  االأثار  لتحليل  الدرا�سة  وتهدف 
دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء والتى من املتوقع اأن ت�صهد تداعيات �صحية واقت�سادية كبرية 
جراء جائحة )كوفيد 19( فى ظل ما لديها من اأنظمة وخدمات �صحية حمدودة، وذلك من 
ال�سيا�سات  وكذلك  التاأثري  هذا  وحمددات  واخلارجية  الداخلية  التاأثري  قنوات  حتليل  خالل 

االقت�سادية التى ميكن من خاللها مواجهة هذه اجلائحة .
حتليلية  الدرا�سة بعنوان: درا�سة  اأتت  اأحمد و توايتية الطاهر )2020( )7(:  درا�صة غبويل   -  2
وفق نظرة �صاملة الأهم اآثار جائحة كورونا )كوفيد-19( .هدفت الدرا�سة لتّبع وحتديد اأهم اآثار 
اجلائحة على االقت�ساد العاملي، من خالل درا�سة حتليلية الأهم موؤ�صرات اأداء االقت�ساد العاملي 
وكذا تقديراتها وتوقعاتها ال�صادرة عن كربى املنظمات والهيئات املعنية. خل�صت الدرا�سة اإلى 
اأّن اآثار اجلائحة قد كانت جد حادة يف املدى الق�سري من خالل تراجع منو الت�صنيع العاملي ب�سبب 
قطاع  واأّن  الكلي،  الطلب  وا�صطرابات  التوريد  �سال�سل  يف  والعدوى  املبا�صرة  االإمدادت  تعطل 
اخلدمات قد تاأثر بدرجة اأكرب من خالل تراجع كل من حركة التجارة الدولية، ال�صياحة والنقل 
وباخل�صو�س �صركات الطريان، اأ�سعار النفط وموؤ�صرات االأ�صواق املالية العاملية؛ كلها عوامل اأدت 
�صواء  ال�صيناريوهات  فاإن كل  البطالة؛ اأما على املدى املتو�سط  وتفاقم اأزمة  العمال  ت�صريح  اإلى 

املتفائلة اأو املت�صائمة تثبت ا�صتمرارية اآثار اجلائحة على االقت�ساد العاملي 
3- مروة كرامة واخرون )2020( )8(: اأتت الدرا�سة بعنوان  تاأثري االأزمات ال�صحية العاملية على 
االقت�ساد العاملي: تاأثري فريو�س كورونا )كوفيد19( على االقت�ساد اجلزائري اأمنوذجا، وهدفت 
اإلى تو�صيح انعكا�سات فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد19( على االقت�ساد العاملي ب�صفة عامة 
وعلى االقت�ساد اجلزائري ب�صفة خا�صة، وتو�صيح خطورة هذا الفريو�س الذي ادخل العامل يف 
اأزمة اقت�سادية ومالية واجتماعية تفاقمت نتائجها الوخيمة يف ظرف وجيز جدا بداية بالقطاع 
تباطوؤ  اإلى  ادى  ذلك، مما  بعد  واالجتماعي  املايل  القطاع  اإلى  انتقل  ثم  احلقيقي  االقت�سادي 
تاأثريها  بفعل  العاملي  الركود  دائرة  يف  الدول  من  العديد  وادخلت  االقت�سادي  النمو  معدالت 
على حركة التجارة و�سال�سل التوريد وا�سعار اال�صول وال�صلع االولية وحتى القرارات امل�ستقبلية 

للم�صتثمرين و�سط ندرة املعلومات والنظرة امل�ستقبلية حول تطور انت�سار هذا الوباء. 

)7( درا�سة غبويل اأحمد، توايتية الطاهر، درا�سة حتليلية وفق نظرة �صاملة الأهم اآثار جائحة كورونا )كوفيد-19( على االإقت�صاد 

العاملي - االأزمة االقت�سادية العاملية 2020- العدد اخلا�س رقم )1( املجلد )20( جملة العلوم االقت�سادية وعلوم الت�سيري، 
اجلزائر ، 2020، �س10

)8( مروة كرامة واخرون، تاأثري االأزمات ال�صحية العاملية على االقت�صاد العاملي: تاأثري فريو�س كورونا كوفيد-19 على االقت�ساد 
اجلزائري اأمنوذجا، 2020 .
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تناولت الدرا�صة التداعيات االجتماعية واالقت�صادية لفريو�س  خالد عثمان الفيل)2020( )9(:   - 4
كورونا امل�صتجد يف ال�صودان، ر�صدت الدرا�صة  خلفيات الو�صع االقت�صادي يف ال�صودان قبل تف�صي 
فريو�س كوفيد )19(، وكذلك التدابري الوقائية التي اتخذتها احلكومة ملجابهته. كما ا�صتعر�صت 
با�صتخدام  ال�صوداين،  االقت�صاد  يف  الفريو�س  لتف�صي  واالجتماعية  االقت�صادية  االآثار  الدرا�صة 
الر�صمي،  وغري  الر�صمي  العمل  و�صوق  ال�صادرات،  حركة  تتبع  خالل  من  الو�صفي   االأ�صلوب 
ا�صتغالل  على  الرتكيز  مع  ال�صيا�صية،  التداعيات  الدرا�صة   ناق�صت  كما  املغرتبني.  وحتويالت 
ال�صلطة  القوى املدنية يف  والنزاع بني  االأداء احلكومي وحالة اخلالف  الع�صكرية �صعف  املوؤ�ص�صة 
مللء الفراغ ال�صيا�صي وتقدمي خدمات لل�صعب ال�صوداين، يف حماولة المتالك مزيد من ال�صرعية 
ال�صيا�صية. او�صت الدرا�صة باتباع عدة تدابري لتقليل حدة خطر الوباء وهي : تقوية قدرات القطاع 
التوعية  لن�صر  والدينية  املجتمعية  القيادات  والعمل عرب  الالزمة.  باالأدوات  ومده  وبناوؤه  ال�صحي 
بالفريو�س وطرق انت�صاره والوقاية منه بطرق تكون قادرة على النفاذ اإلى الثقافة ال�صعبية ال�صائدة.  
يف  رمزي  ب�صعر  املعقمات  لتوفري  االإيثانول  غاز  من  املحلي  االإنتاج  من  اال�صتفادة  الى  باال�صافة 
على  تعمل  التي  واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات  املدين  املجتمع  مبادرات  اجلميع،ودعم  متناول 

توفري الكمامات واالأقنعة واأجهزة التنف�س وباقي املعدات الطبية والوقائية باأدوات واإنتاج حملي.
2020( )10(:  درا�صة تقييم االثر االقت�صادي واالجتماعي جلائجة  )اأبريل   ، االأمم املتحدة   -5
كورونا علي االقت�صاد ال�صوداين ، حتاول الدرا�صة معرفة االأثر املحتمل جلائحة كورونا علي 
له�صا�صة  اأدت  التي  الكامنة  االقت�صادية  االجتماعية-  العوامل  لبحث  وباالأخ�س   ، ال�صودان 
التحديات  هذه  وجه  يف  االقت�صاد  تقوي  التي  بال�صيا�صات  للتوجيه  ال�صوداين  االقت�صاد 
م�صتقبال. مت بحث اأثر اجلائحة علي القطاعات االقت�صادية واالجتماعية وباالأخ�س اكرثها 
ه�صا�صة لتقدمي مقرتحات لتخفيف اآثارها املدمرة . قبل ظهور جائحة كورونا متيز االقت�صاد 
ال�صوداين بال�صعف واملعاناة من م�صكالت عجز املوازنة واإرتفاع معدالت الت�صخم واملعدالت 
للمواطن  االأ�صا�صية  االحتياجيات  علي  العام  االإنفاق  وحمدودية  امل�صاواة  عدم  من  العالية 
االإجمايل من  املحلي  الناجت  نق�س حجم  انعك�صت يف  التي  الهيكيلية  املع�صالت  وغريها من 
حوايل )66( مليار دوالر يف )2011( ايل حوايل )33( مليار يف )2019م(. كما ظل القطاع 
ال�صحي يعاين اأي�صا مثله مثل بقية القطاعات احليوية االأخري حيث �صجل  عدد االأطباء لكل 

)10 األف( من ال�صكان  )1.9(  مع اإرتفاع فاتورة العالج التي يدفعها املواطن .
وقفل  التجمعات  حظر   ، الليلي  التجوال  حظر  اجلائحة  ملواجهة  اتخذت  التي  االجراءات  من 
املطارات واالأ�صواق واملدار�س واجلامعات وهذا اأثر علي حياة ال�صكان الذين يعتمدون علي الدخل 

)9( خالد عثمان الفيل، مرجع �صبق ذكره. �س 5.
)10( UN ، Covid -19 socio economic impact assessment for Sudan ، April 2020    
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اليومي من ان�صطتهم االقت�صادية احلرة يف القطاعات غري الر�صمية وعلي الرغم من من �صعف 
نفذت  اخلارجية   االإعانات  ونق�س  اجلائجة  ب�صبب  انخف�صت  والتي  العامة  االإيرادات  قاعدة 
مت  كما  اجلائحة   من  ت�صررا  ال�صعيفة  الفئات  الأكرث  مبا�صر  و�صلعي  نقدي  دعم  برامج  احلكومة 
م�صاندة قطاع االعمال من خالل االعفاءات ال�صريبيبة وتاخري �صداد االأق�صاط البنكية امل�صتحقة. 
) HIBC يعاين االقت�صاد ال�صودان من اإرتفاع ن�صبة الدوين اخلارجية وا�صتفادته من مبادرة )الـ
التاهيليه لالقرتا�س وامل�صاعدات اخلارجية وباالأخ�س من  �صندوق النقد والبنك الدوليني  لتخفيف 

اأثر اجلائحة  حيث لن يتاتي ذلك قبل )2021(. 
لبناء  منها  والتخفيف  اجلائحة  اأثر  ملعاجلة  اإحتوائًيا  �صاماًل  منهًجا  تبني  الدرا�صة  حتاول 
التاريخية  التداعيات  من  واأي�صا  اجلائحة  اآثار  من  ال�صعفاء  يحمي  ومتما�صك  مرن  اقت�صاد 

ملع�صالت االقت�صاد  ال�صوداين .
اإن فر�س التحول نحو الدميقراطية وال�صالم تظل ممكنة حتى يف ظل اجلائحة الأن تداعياتها  

�صارت العدو الرئي�صي للجميع والتوحد ملجابتها �صارت احتماالتها ممكنة اأف�صل من ذي قبل.
والقطاعات  ال�صحي  القطاع  مل�صاندة  اإنفاقها  بزيادة  احلكومة  قيام  ب�صرورة  الورقة  اأو�صت 
الفقرية من خالل اإعادة تعريف اأولويات املوازنة، مع �صرورة ت�صافر كل جهود الدولة وكل جهود 
املجتمع لتقليل اأثر اجلائحة واإنقاذ حياة النا�س باالإ�صتفادة من قيمة الت�صامن الكامنة يف املجتمع 

ال�صوداين برتكيز خا�س علي حياة املراأة الأنها االأكرث ت�صرًرا من اجلائحة. 

�لق�سم �لثاين
 �الأثار �القت�سادية جلائحة �لكورونا)كوفيد 19( يف �ل�سود�ن 

ينت�سر فريو�س )كوفيد19( يف ال�صودان كالنار يف اله�صيم، خا�صة املوجه الثانية التي بداأت يف 
اجتماعية  اأزمات  حدوث  من  والدولية  واالإقليمية  املحلية  املخاوف  ازدادت  حيث  اأكتوبر)2020م( 
واقت�صادية واإن�صانية خا�صة �صرق ال�صودان الذي يعاين من تدفقات الالجئني االإثيوبني عقب احلرب 
االأهلية االأخرية يف اإثيوبيا مع اإقليم التقراي املتمرد علي احلكومة االإثيوبية. ومن املعروف اأن ال�صودان 
يعاين من نق�س يف املعدات الطبية احلديثة ملواجهة اأزمة كورونا ال�صحية عاملًيّا، ف�صاًل عن غياب 
الدعائم االقت�صادية والكوادر الب�صرية ملواجهة داء ع�صال مل يجد له العامل بعد عالجًا ناجحًا ملنع 

انت�صاره ومتدده. 
االقت�صاد  �صل  على  قدرته  يف  تكمن  كورونا،  فريو�س  ي�صكلها  التي  االقت�صادية  اخلطورة  اأن 
يعتمد  عليه  نعي�س  الذي  االقت�صاد  اأن  ذلك  واملال؛  االإنتاج  حركة  يف  تاأثريه  عرب  جزئًيا  اأو  كليًا 
تكوين  يف  الطلب(  جانب  اأو  العر�س  جانب  يف  كانت  )�صواء  احلركة  هذه  على  رئي�صة  ب�صورة 
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القيمة االقت�صادية وخلقها. وهذه احلركة نف�صها جتعل تداول املال وحركته ممكنة يف املجتمع. 
وهنالك عامل مهم جدًا يف تعميق االأزمة االقت�صادية وتداعياتها على جانبي العر�س والطلب، اال 
وهو«عدم و�صوح الروؤية« حول م�صتقبل انت�صار الفريو�س، وحول الفرتة التي ميكن اأن متتد الحتواء 
العمل واالقت�صاد  الفريو�س يف �صوق  تاأثري هذا  له، وكيفية  الفريو�س، وتطوير عالج �صحي  هذا 
املحلي واالإقليمي والعاملي، كل هذه الق�صايا ال توجد اأي اإجابات وا�صحة عنها، بل توجد تكهنات 
اليومي؛  انفاقهم  �صيقللون جدًا من  واالأ�صر  االأفراد  فاإن  لذلك  اأكرث.  ي�صوء  قد  الو�صع  باأن  تفيد 
الأنهم يخافون من اختفاء مدخراتهم ودخلهم اإذا وا�صلوا االإنفاق بذات الوترية ال�صابقة، كما اأن 
ال�صركات لن جتروؤ على الدخول يف ا�صتثمارات جديدة و�صتتوقف كل مبادراتها يف الفرتة القادمة.
ميكن حتليل قنوات تاأثري اأزمة كورونا على االقت�صاد ال�صوداين من خالل حتليل االأثر الكلى على 

جانبي الطلب والعر�س الكليني، وكذلك تتبع تاأثريها احلايل على االقت�صاد الكلي على النحو التالى:
�أواًل: �لتاأثر �ملحتمل لفريو�ص كورونا على �لطلب �لكلي : 

كما هو احلال يف التقليد الكينزي، يتم حتديد العمالة والناجت من خالل الطلب الكلي. ويف 
اأن  ال�صبب يف ذلك هو  لعل  و  االإنتاجية،  اإيجابي على منو  ب�صكل  االإجمايل  الطلب  يعتمد  املقابل 
منو االإنتاجية ال�صريع يعزز توقعات العمالء للدخل امل�صتقبلي، مما يدفعهم اإلى اإنفاق املزيد يف 
 ،)l(والعمالة )g(الوقت احلا�صر، ويوؤدي هذا التاأثري اإلى وجود عالقة اإيجابية بني منو االإنتاجية

وال�صكل البياين التايل يو�صح اأثر فريو�س كورونا على الطلب الكلي
 �ل�سكل)1(

 �أثر فريو�ص كرونا على �لطلب �لكلي

�مل�سدر: بن احلاج جـلول يا�صني ، االقت�صاد الكلي، كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�صيري 
بجامعة ابن خلدون،2020، �س .
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واأن   .)g( الراأ�صي املحور  االإنتاجية على  االأفقي)I(، ومنو  املحور  العمل على  ال�صكل  يو�صح 
االقت�صاد ال�صوداين يف البداية يعمل بكامل طاقته عند النقطة )ا( و)g(، ثم افرت�س اأن وباء 
ا م�صتمًرا يف منو االإنتاجية منg( ( اإلىg ›( (، كما هو مو�صح  الفريو�س التاجي ي�صبب انخفا�صً
البطالة  الكلي وظهور  الطلب  انخفا�س  النتيجة هي  فاإن   ،1 ال�صكل  الي�صار من  ال�صورة على  يف 

. )l‘( من) l( الالإرادية من
  لنفرت�ـــس االآن اأن البنك املركزي ال�صوداين تدخل من خالل تخفي�س هام�س التمويل امل�صريف واأن 
وزارة املالية قامت بزيادة االإنفاق العام للقطاعات االنتاجية املختلفة ، هذا التدخل يحافظ على الطلب 
الكلـــي. وبيانيـــًا، هذا يقابل حتول الطلب الكلي ايل جهـــة اليمني من منحنىAD  اإلىAD1‹ . و اإذا كان 
احلافـــز النقـــدي واملايل قوًيا مبا يكفـــي، ف�صيتم ا�صتعادة العمالـــة الكاملة، كما هـــو مو�صح يف ال�صورة 
اليمنى من ال�صكل 1. وبالتايل فاإن النموذج يدعم فكرة اأن البنك املركزي ووزارة املالية عرب �صيا�صاتهما 

النقدية واملالية ميكن اأن ي�صهما  يف التقليل من حدة الوباء.
وقد اتخذ البنك املركزي يف ال�صودان يف جمال ال�صيا�صة النقدية االإجراءات التالية :اأعفاء االأق�صاط 
امل�صتحقة علي قرو�س القطاع اخلا�س ملدة ثالثة اأ�صهر، ومتديد فرتة حت�صيل ح�صائل ال�صادر تقديرًا 

للظروف الدولية املتعلقة باالآثار ال�صالبة للتدابري ال�صحية علي حركة التجارة الدولية)11(. 
وهذه ال�صيا�صة بالطبع ال تكفي لوحدها لدعم الطلب الكلي وبالتايل امل�صاهمة يف تخفيف الوباء.
   اأما يف جمال ال�صيا�صة املالية فقد عمل القطاع اخلا�س املحلي على توفري مبلغ 2 مليون دوالر 
لدعم احلكومة  ملواجهة اجلائحة )اأبريل 2020(؛ كما قامت وزارة املالية باعادة تخ�صي�س مبلغ3 
مليون دوالر ملواجهة  اجلائحة  و�صركاء ال�صودان مبلغ 9 مليون دوالر .كما التزمت الواليات املتحدة 
ملواجهة  يورو  مليون   )70( مببلغ  االوربي  واالحتاد  دوالر  مليون   8 مبلغ  حدود  يف  ال�صودان  بدعم 
اجلائحة وجمموعة البنك االأ�صالمي للتنمية – جدة مبلغ )35 (مليون دوالر  وكذلك البنك الدويل 
مبلغ )35( مليون دوالر. باالأ�صافة اإلى تطبيق  زيادة مرتبات القطاع العام بنحو )500 %( يف ابريل 

)2020(.هذه ال�صيا�صات واالجراءات ميكن ان ت�صهم يف زيادة الكلب الكلي. 
ومع اإعالن البنك املركزي �صح االحتياطات من العمالت االأجنبية وتراجع اداء ال�صادر وخ�صو�صا 
الذهب الذي يتم تهريبه عرب احلدود ال�صودانية ، وكذلك عجز املوازنة العامة ، حذر بع�س اخلرباء 
بان االأو�صاع �صتكون كارثية، حيث �صيتم ا�صتنفاد احتياطيات النقد االأجنبي املنخف�صة اأ�صال ب�صكل 
�صريع، وتفاقم عجز امليزانية وميزان املدفوعات، وانخفا�س كبري يف قيمة اجلنيه واإرتفاع الت�صخم، 
والركود االقت�صادي والنتيجة الطبيعية �صتكون بطالة جماعية وهذا ما حدث بالفعل يف مطلع 2021م،

)11( بنك ال�صودان املركزي ، من�صور ادارة ال�صيا�صات، تاريخ اال�صدار اكتوبر 2020 اخلرطوم، ال�صودان. 



جملة بـحـوث �قتـ�سـاديـة عربـيـة

182

ثانيًا : �لتاأثري �ملحتمل لفريو�ص كورونا على �لعر�ص �لكلي   

من جانب العر�س الكلي فمما اليدعو لل�صك انها �صتخلف اأثارا كبرية على القطاعات االنتاجية 
املختلفة، كما اأن ال�صدمات التي تطراأ على جانب العر�س تخلف تاثريًا ا�صافيًا بدوره على الطلب 
الكلي ويوؤثر بدوره على العر�س )االإنتاج ومعدالت التوظف( بحيث تدخل الدولة بعدها يف اأزمات 
ك�صاد متتالية ال ميكن الفكاك منها دون تبني �صيا�صات مالية ونقدية قادرة على ك�صر هذه احللقة. 
تدفقات  ب�صكل كبري يف  توؤثر  اإلى ما حتدثه من �صدمات خارجية  االأزمة  تاأثري هذه  كذلك ميتد 

التجارة وروؤو�س االأموال و�صال�صل القيم امل�صافة العاملية .
قرارات  وتعتمد  ال�صركات.  با�صتثمار  االأقل  على  جزئًيا  مدفوع  االإنتاجية  منو  اإن  الواقع  يف 
اال�صتثمار بدورها على اإجمايل الطلب،  فعندما يكون الطلب قويًا، مييل العائد من اال�صتثمار اإلى 
االأرتفاع ، وعلى العك�س من ذلك ، فاإن �صعف الطلب الكلي ال�صعيف يقلل من حوافز ال�صركات 
لال�صتثمار. يوؤدي هذا التاأثري اإلى وجود عالقة اإيجابية بني منو االإنتاجية والطلب الكلي، الذي مت 
التقاطه بوا�صطة منحنىGG  يف ال�سكل 2. ويتم حتديد التوازن على هذا النحو من خالل تقاطع 

اثنني من املنحنيات ال�صاعدة. 
�ل�سكل رقم)2(

يو�سح دورة �لعر�ص و�لطلب

 Economics in the time of COVID-19: A new ،Beatrice Weder di Mauro ،Source: Richard Baldwin
.London: 2020 ،CEPR Press Centre for Economic Policy Research ،Book

ال�صغرية  ال�صركات  اأن  جند  ال�صودان،  يف  واالقت�صادي  التجاري  امل�صهد  اإلى  وبالنظر  هذا، 
والنا�صئة التي توفر فر�س العمل الأغلب القوى العاملة يف القطاعني الر�صمي وغري الر�صمي. حيث 
ال�صركات. وهذا  ن�صبة  %( من  ن�سبة )98  اأقل من )200( عامل  التي توظف  ال�صركات  ن�صبة  تبلغ 
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يعني اأن الغالبية العظمى من ال�صركات يف ال�صودان هي عبارة عن �صركات �صغرية اأو متو�صطة)12(. 
وال توجد درا�صات حمددة حول اأثر كورونا يف هذه ال�صركات يف ال�صودان، غري اأنه ميكننا اأخذ فكرة 
عن اأثر كورونا مقارنة بالدول االأخرى؛ فوفقًا الإح�صائية قامت بها )جامعة ت�صينغهوا وجامعة بكني(، 
�صملت )995(�صركة نا�صئة يف ال�صني، تبني اأن )85 %( من ال�صركات النا�صئة واملتو�صطة ال ت�صتطيع 
اال�صتمرار اأكرث من ثالثة اأ�صهر ب�صبب تداعيات كورونا على االقت�صاد، و)33 %( منها ال ت�صتطيع 
االأ�صتمرار اأكرث من �صهر، و)10 %( فقط هو عدد ال�صركات التي ميكن اأن ت�صتمر �صتة اأ�صهر حتت 

تدابري حظر التجول والبقاء يف املنزل.
يف حال ا�صتمرار الوباء ميكن اأن يكون منوذج االأعمال الب�صيط كالتايل: اأن ال�صركات تذهب اإلى 
البنوك واحل�صول على قرو�س مي�صرة. و�صت�صمن احلكومة تلك القر�س، وتعفى هذه القرو�س اأو 
يعاد ت�صديدها دون فائدة يف نهاية الوباء اأو فرتة متفق عليها �صريطة اإبقاء موظفيها يف مكانهم. 
وبالتايل ميكن االحتفاظ باملوظفني وعالقات �صبكات االأعمال يف مكانها. ويف حال عدم حدوث 
ذلك، ف�صوف تكون هناك ت�صريحات جماعية مع اإرتفاع البطالة حتى بعد الوباء. وال�صبب هو اأن 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة هي تلك التي لديها ميزانيات عمومية �صعيفة وال ت�صتطيع الو�صول 
اإلى االإئتمان مقرتنة بحقيقة اأنها هي التي مت االإ�صتغناء عنها. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك 
هي تلبية الطلب الكلي اأو )منحهم املال( اأما خالف ذلك فاإننا �صنكون يف ورطة يف املدي الطويل 

خا�صة يف ظل اقت�صاد ه�س مثل االقت�صاد ال�صوداين.
ثالثًا: �الأثر على �الأد�ء �القت�سادي �لد�خلي 

1 - معدل �لنمو �القت�سادي:

نتيجة   2019 للعام   )%  2.5( بلغ  �صالبًا  رقما  ال�صودان  يف  االقت�صادي  النمو  معدل  �صجل 
التغيري  هذا  �صاحب  وما  عاما  لثالثون  ا�صتمر  الذي  االنقاذ  نظام  ب�صقوط  ال�صيا�صية  التغريات 
معدل  يتوا�صل  ان  الدويل  النقد  �صندوق  يتوقع  االقت�صاد.  متغريات  لكل  �صاملة  �صلبية  اثار  من 
االنكما�س يف ال�صودان  ليزداد يف العام )2020( لي�صل ايل )7.2 %( ب�صبب تراجع معدالت النمو 
االقت�صادي العاملي ايل )2.5 %( يف العام )2020( وانت�صار اجلائجة يف �صورتها الثانية يف اواخر 

العام )2020( ب�صورة اأكرث حدة من املوجة االأويل.  
واأحد اأ�صباب االأنكما�س يف االقت�صاد ال�صوداين هو ال�صدمة التي خلفتها اجلائحة ب�صبب كرب 
املالية  ال�صيا�صات  اي�صا هدفت  االقت�صادية.  القطاعات  ببقية  املنظم مقارنة  القطاع غري  حجم 
والنقدية اإلى توجيه املوارد ال�صحيحة اأ�صاًل نحو العمل على انقاذ حياة الب�صر وم�صاعدتهم خالل 

)12( UN ، Covid -19 socio economic impact assessment for Sudan ، April 2020
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اجلائحة اكرث من حتفيز القطاعات االإنتاجية. لذلك يتوقع انخفا�س معدالت النمو االقت�صادي 
لقطاعات الزراعة وال�صناعة واخلدمات  بن�صب )2 % و 5 % و 6 %( علي التوايل.)13(

اأو�صحت تقارير االأمم املتحدة توقعات النمو االقت�صادي لالأعوام القادمة علي النحو التايل:
 20242023202220212020%

2.41.91.50.9-5.1GDP

Economist Intelligence Unit estimates. b Economist Intelligence Unit forecasts

�سكل )3(
معدل �لنمو �القت�سادى �ملتوقع ح�سب تقدير�ت �المم �ملتحدة للعو�م 2020-2024م

�مل�سدر: من اعداد الباحث

2-  �ملو�زنة �لعامة )�الير�د�ت و�لنفقات �لعامة( :
اأقرت احلكومة ال�صودانية املوازنة العامة الدولة للعام 2020 باإيرادات اإجمالية بلغت )567.3 (
مليار جنيه، اأي ما يعادل )12.6( مليار دوالر تقريبًا، وتبلغ م�صروفات املوازنة اجلارية حوالى )84.4( 

مليار جنيه ويبلغ العجز حوالى )160( مليار جنيه، ويعادل )3.5 %( من اإجمايل الناجت املحلي)14(
خالل ازمة فريو�س كرونا تدّنت ن�صبة التح�صيل لاليرادات العامة بن�صبة )40 %( تقريبا يف 
%( بنهاية العام  بداية االغالق وتوقع بع�س اخلرباء ان ت�صل ن�صبة االنخفا�س ايل حدود )80 
)2020(. عالوة علي ذلك  اأعلنت وزارة املالية  اأنها بحاجة عاجلة لتوفري نحو )220( مليار جنيه 

)13( London ، UK The economist group ، Economics Intelligent Unit ، Sudan Country Report ، 
May 2020 

)14( The World Bank، “Sudan Data،” accessed on 11/08/2020، at: https://data.worldbank.org/
country/SD
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ملواجهة تداعيات انت�صار كورونا بالبالد، مما يلقي بعبء اإ�صايف على املوارد املخ�ص�صة للموازنة 
يف ظل العجز املعلن لها. ومما زاد االأمر �صوءا علي املالية العامة تدين حجم امل�صاعدات االأجنبية 
االأن�صانية للجائجة مقارنة باالجتياجات الفعلية حيث و�صل حجمها اإلى )858.7( مليون مقارنة 

مببلغ 1.6 مليار دوالر اأي بن�سبة )53 %()15(. 
يف ظل هذه االأو�صاع، من املتوقع اأن يزداد حجم االنفاق العام خالل )2020( ب�صبب زيادة حجم 
االنفاق العام علي القطاع ال�صحي ودعم الغذاء وزيادة االأجور ودعم القطاعات االجتماعية املتاأثرة  
باجلائحة االأمر الذي يوؤدي اإلى زيادة ن�صبة العجز يف املوانة العامة / الناجت املحلي االإجمايل لت�صل 
يزيد  . ومما  العام )2019(  %( يف  بن�سبة )5.5  العام )2020( مقارنة  %( يف  اإلى حدود )8.3 
االأمر �صوءًا حالة اله�صا�صة املالية التي تهيمن على الو�صع النقدي يف ال�صودان، فعائدات ال�صرائب 
يف ال�صودان منخف�صة جدًا، وتقدر بـ 6 يف املئة فقط من قيمة الناجت االإجمايل املحلي. ولنالحظ اأنه 
وفقًا ل�صندوق النقد الدويل، فاإن اأي دولة تبلغ ن�صبة العائدات ال�صريبية فيها اأقل من )15( يف املئة 

من الناجت االإجمايل تو�صف باأنها دولة ذات ه�صا�صة نقدية.)16(
3 - معدل �لت�سخم:

انت�صار جائحة  ب�صبب  العام )2020(  اأرتفاعها خالل  الت�صخم  توا�صل معدالت  اأن  املتوقع  من 
معدل  و�صل  حيث  العامة  لالإيرادات  التح�صيل  حجم  علي  �صلًبا  اأثرت  والتي  ال�صودان  يف  كورونا 
العام  االإنفاق  وزيادة حجم  للعام )2020(  املقدر  بالربط  مقارنة   )% اإلى حدود )70  االإنخفا�س 
علي القطاع ال�صحي ودعم القطاعات االجتماعية املتاآثرة  باجلائحة. اأدي كل ذلك اإيل زيادة ن�صبة 
العجز يف املوازنة العامة اإلى الناجت املحلي االإجمايل لت�صل ايل حدود )8.3 %( يف العام )2020( 
العجز.  حيث  العام)2019 (دون �صيا�صات وا�صحة تكبح نقدنة هذا  %( يف  بن�سبة )5.5  مقارنة 
و�صلت معدالت الت�صخم ايل )254 %( يف �صهر نوفمرب )2020( مقارنة بن�سبة  )64.28 %(  يف 

يناير )2020( ) قبل انت�صار اجلائحة ( . 
تزامن مع انت�صار اجلائحة باآثارها ال�صالبة علي املتغريات املالية العامة زيادة معدالت االأجور 
الوقود  عن  جزئيا  الدعم  رفع  علي  عالوة   )%  500( تفوق  بن�صبة  م�صبوقة  غري  م�صتويات  ايل 
واخلبز، �صاحبها تدهور غري م�صبوق يف �صعر العملة الوطنية مقابل الدوالر االأمريكي مما نتج عنه 

اإرتفاع يف اأ�صعار املواد الغذائية  امل�صتورد وكلها ا�صهمت يف تاأجيج معدالت الت�صخم . 

www. . )2020 15( تقديرات مكتب تن�صيق االمم املتحدة لل�صوؤون االن�صانية باخلرطوم عرب موقعه علي االنرتنت )دي�صمرب(

.unocha.org

)16( Economist  group ، I bid ، p 12



جملة بـحـوث �قتـ�سـاديـة عربـيـة

186

4 - �سوق �لعمل )�لر�سمي وغري �لر�سمي( 

علـــى م�صتوى �صـــوق العمل الر�صمي، فـــاإن عددًا كبريًا مـــن موظفي القطاعـــني اخلا�س والعام 
يف ال�صـــودان مهددين بفقـــدان وظائفهم اأو تخفي�ـــس دخولهم نتيجة لالآثـــار االقت�صادية لالأزمة، 
خ�صو�صـــًا مـــع �صعف املـــوارد واإنعدامها اأحيانـــًا عند احلكومـــة لتحفيز االقت�صـــاد، ودعم برامج 

احلماية االإجتماعية لالأ�صر ال�صعيفة .  
بح�صب توقعات �صندوق النقد الدويل، فاإن ن�صبة البطالة يف ال�صودان �صتزيد بن�صبة )3( يف 
املئة لت�صل اإلى )25( يف املئة يف عام )2020م(، اأ�صف اإلى ذلك، اأن القطاعات الرئي�صة التي 
توفر الوظائف للعاملني باملناطق احل�صرية، قد ت�صررت كثريًا من تدابري احلظر واالإغالق التام؛ 
مثل قطاع اخلدمات الذي ميثل )57 %(، وقطاع التجارة واملطاعم والفنادق الذي ميثل)17 %(، 

وقطاع ال�صياحة الذي ميثل )3 %( من الناجت االإجمايل)17(. 
الدولة  تنظمها  ال  التي  القطاعات  يف  وذلك  الر�صمي؛  غري  القطاع  يف  للعاملني  بالن�صبة  اأما 
ال�صاي،  بائعات  مثل  فيها؛  العاملني  حقوق  حتفظ  قوانني  توجد  وال  وا�صحة،  واإجراءات  بتدابري 
وعمال اليومية يف االأ�صواق وغريهم، الذين ميثلون )65 %( من القوة العاملة يف ال�صودان، فهوؤالء 
اأكرث عر�صة لالإ�صابة باملر�س فهم ال ي�صتطيعون البقاء يف بيوتهم واإتباع تدابري العزل املنزيل؛ 
لها  �صيكون  االإ�صابة  )18(. وهذه  يومية  للعمل ب�صورة  اإذا مل يخرجوا  ياأكلون  ما  لن يجدوا  الأنهم 
االأ�صرة،  الأفراد  الدخل  توفري  على  القدرة  وعدم  الرزق  م�صدر  فقدان  من  االقت�صادية  تبعاتها 
النقدية  للتحويالت  برامج  اأي  تفعيل  وعدم  االإجتماعية  احلماية  �صبكات  غيب  مع  خ�صو�صًا 
اإلى خانة »الفقر  امل�صروطة، ، ما ي�صكل تهديدًا لهذه الفئة من العمال للتحول من خانة »الفقر« 

املدقع«، وهو ما يعمق الالم�صاواة االقت�صادية يف املجتمع ال�صوداين)19(.
رابعًا: �الأثر على �الأد�ء �القت�سادي �خلارجي 

1 - �مليز�ن �لتجاري:

اأثرت اجلائجة �صلًبا علي االقت�صاد العاملي وباالأخ�س يف جمال التجارة الدولية ب�صبب �صيا�صات 
االإغالق التي فر�صتها معظم دول العامل علي اقت�صادياتها؛ ومن املتوقع اأن ينخف�س حجم التجارة 
الدوليـــة بن�صبة )15 %( يف العام )2020(  نتيجة الأنخفا�س حجم الناجت االإجمايل العاملي بن�صبة 

)17( خالد عثمان الفيل، م�صدر �صبق ذكره ، قطر، اكتوبر)2020م(
)18( . “Hunger is Worse than Corona: Sudanese Demand End To Lockdown,” Aljazeera, 

8/6/2020, accessed on 11/8/2020, at: Https://Bit.Ly/3ndulv0
2020/4/2م،  اإندبندنت عربية،  ال�صودان،  ال�صاي يف  لبائعات  اليومي  القوت  تهدد  كورونا  تدابري مكافحة  اإ�صماعيل حممد علي،   )19(

http://bit.ly/33t2jkn :صوهد يف 2020/8/11م،  يف�
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)2.5 %( . وقد �صجل امليزان التجاري عجزًا بقيمة )4.7( مليار دوالر وبن�سبة )15 %( من الناجت 
املحلي االجمايل يف العام )2019()قبل تداعيات كورونا وقبل انخفا�س اأ�صعار النفط(، اإذ تقدر 

ال�صادرات ال�صودانية بنحو )2.3( مليار دوالر، بينما تبلغ الواردات )7( مليارات)20(.  
بعــــد تداعيــــات الكورونــــا وانخفا�ــــس اأ�صعار النفــــط عامليًا، جند اأن �صــــادرات ال�صــــودان من الرثوة 
احليوانيــــة  التي تذهب غالبًا لل�صعودية، انخف�صت مــــن جراء النق�س الكبري يف عدد احلجاج. وبح�صب 
تقديــــرات االأمم املتحدة، فاإن هذا النق�س قد ي�صل اإلى ن�صبة )50 %( من حجم ال�صادرات يف مو�صم 
احلــــج، وهو نق�صــــان بقيمة )300( مليــــون دوالر، كما اأن اإنخفا�ــــس اأ�صعار النفط العامليــــة �صيوؤدي اإلى 
اإنخفا�ــــس ر�صــــوم عبور البرتول التي ينالها ال�صودان من دولة جنــــوب ال�صودان، وتبلغ ن�صبة هذا النق�س 
)400( مليــــون دوالر اأو )80 %( مــــن العائــــد ال�صنــــوي. وبذلك تقــــدر ن�صبة االإنخفا�ــــس يف ال�صادرات 
ال�صودانيــــة بقرابة )700( مليــــون دوالر اأو )17.5 %( من ن�صبتها الكلية يف املقابل، فاإن اإخفا�س اأ�صعار 
النفط ت�صبب يف اإنخفا�س قيمة الواردات ال�صودانية مبا يقارب الثلثني، وهو ما يقارب املليار دوالر)21(.

ومــــن املتوقــــع اأن يتزايد العجز يف امليزان التجاري  اإلى م�صتوي )5.1( مليار وبن�سبة )15.8 %( من 
النــــاجت املحلي االإجمــــايل للعام )2020(. ويعــــود ال�صبب يف ذلك الإنخفا�س حجــــم ال�صادرات يف العام 
)2020( بن�صبــــة )43 %( مقارنــــة مبا كانــــت عليه يف العــــام )2019( ب�صبب انخفا�ــــس الطلب العاملي 
وتدهــــور االنتاج والعوامــــل الهيكلية املتاأ�صلــــة يف االقت�صاد والتي عمقتها اجلائحــــة. ويف اجلانب االآخر 
مــــن املوؤمل اأن ترتفع فاتورة اال�صترياد ب�صبب الغذاء وامل�صتلزمات الطبية الأن الطلب املحلي عليها عدمي 

املرونة . 
2 - �سعر �ل�سرف :

بداأ بنك ال�صودان املركزي  �صل�صلة التخف�صيات  الر�صمية يف �صعر العملة الوطنية مقابل العمالت 
اإرتفاع  مقابل  االأجنبية  العمالت  لالنخفا�س احلاد يف عر�س  ا�صتجابة  يناير )2018(  منذ  االأجنبية 
الطلب عليها وزيادة �صعر ال�صرف يف ال�صوق املوازي. يف فرباير)2020( قام البنك املركزي بتخفي�س 
�صعر العملة الوطنية مقابل الدوالر ايل )55( جنيه من م�صتوي )45( جنيه/دوالر الذي مت حتديده يف 
مايو 2019 وذلك لتقليل الفجوة بني ال�صعرين الر�صمي واملوازي. ولكن وعلي الرغم من هذا التخفي�س 
اإال اأن حجم الفجوة بني ال�صعرين الر�صمي واملوازي ظلت مت�صعة )حاليًا )330( جنيه / دوالر يف يناير 
)2021(  مقابل )55(جنيه / دوالر ال�صعر الر�صمي. ومن املوؤمل وب�صبب اجلائجة والعوامل االأخري اأن 

)20( خالد البلولة، كورونا يزيد معاناة االقت�صادي ال�صوداين املرتدي، ال�صرق االأو�صط، 2020/3/30م، �صوهد فبي 2020/8/11م،  
http://bit.ly/3ivydpz :يف

)21( UN ، Op.cit ، p30
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ي�صتمر هذا التدهور حتي نهاية)2020( وبداية )2021( ب�صبب زيادة العجز يف املوازنة العامة وتغطيته 
من م�صادر غري حقيقية اإ�صافة اإلى تقل�س تدفقات االإ�صتثمارات االأجنبية ب�صبب اجلائحة وتدهور بيئة 

االأعمال الوطنية.
3 - حتويلت �ملغرتبني

وتكمن  ال�صودانيني؛  املغرتبني  حتويالت  علي  تاأثريه  كورونا  لفريو�س  االقت�صادية   التداعيات  من 
خطورة هذا االأمر يف اأن كثريًا من االأ�صر يف املناطق احل�صرية والريفية على حٍد �صواء، اأ�صبحت تعتمد 
ب�صورة مبا�صرة ورئي�صة على حتويالت اأبنائها العاملني يف اخلارج وخا�صة يف دول اخلليج . فمنذ ترّدي 
االأو�صاع االقت�صادية يف ال�صودان بعد اإنف�صال اجلنوب، حدثت هجرة عقول واأيد عاملة كثيفة للخارج؛ 

بحثًا عن دخٍل كاٍف يعيل اأولئك العاملني واأ�صرهم.
نق�س  وطاأة  وحتت   ، اخلليجي  التعاون  جمل�س  اأع�صاء  الدول  يف   )19 )كوفيد  تداعيات  وبفعل 
االإيرادات، قامت كثري من ال�صركات بت�صريح عمالتها اأو تخفي�س مرتباتها اأو جتميدها، وهو ما اأثر يف 
حجم العمالة ال�صودانية يف هذه الدول وقدرتها املالية؛ فاإنخف�صت قيمة التحويالت ال�صهرية للمغرتبني 
ال�سودانيني بن�سبة )20 %( )22(، وهي ن�صبة قريبة جدًا لتقدير »تقرير الهجرة والتنمية« الذي ي�صدر 
عن البنك الدويل، الذي ذكر اأن ن�صبة حتويالت املغرتبني يف اأفريقيا �صتنخف�س بن�صبة )23 %()23(. 
وتذكر اإح�صاءات برنامج االأمم املتحدة االإمنائي اأن هذا االإنخفا�س يف حتويالت املغرتبني يبلغ )500( 
مليون دوالر)24(. وكل هذه التقديرات ال تاأخذ يف االإعتبار الزيادة ال�صريبية التي طبقتها بع�س الدول 
%(،  ملعاجلة اأعباء كورونا االقت�صادية،  %( لت�سبح )15  التي زادت �صريبة القيمة امل�صافة من )5 

التي بدورها �صتزيد العبء على املغرتبني ، و�صتوؤثر بال�صرورة يف حجم حتويالتهم ال�صهرية.
ال�صودان قد يقفز من  الفقر يف  اأن معدل  اإيل   املوؤ�صرات  بناء على كل هذه املعطيات، تدل بع�س 
)65 %(، لي�صل اإلى )80 %( ب�صبب  التداعيات االقت�صادية  لفريو�س كورونا على ال�صودان)25(. ويف 
هذا ال�صياق، يجدر ذكر الت�صنيف العاملي )بح�صب معدل دخل الفرد( للبنك الدويل الذي �صدر يف 

)22( Anne-Marie Bissada، “Coronavirus: Sudan‘s Economy and Pandemic Threaten 
Revolutionary Gains،” The Africa Report، 29/5/2020، accessed on 11/8/2020، at: https://
bit.ly/33vsaeg

)23( Samik Adhikari، “COVID-19 is Reducing Domestic Remittances in Africa: What does 
it Mean for Poor Households?،” World Bank Blogs، 9/6/2020، accessed on 11/8/2020، at: 
https://bit.ly/3jwDIUj

)24( UN، op.cit ، P31
)25( Hassan Gali & Sarah Logan، “Sudan‘s Transitional Government must be Supported 

Through COVID-19. Here‘s Why،” 17/6/2020، The Conversation، accessed on 11/8/2020، 
at: https://bit.ly/2HNqKDp
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 Low income( الذي اأ�صار اإلى اأن ال�صودان ُيعد ر�صميا دولة منخف�صة الدخل ،)مطلع يوليو )2020م
.)26( )Low middle country( بعد اأن كانت تعد دولة متو�صطة الدخل )ال�صريحة  الدنياcountry

�لق�سم �لثالث

 �ل�سيا�سات �ملتخذة ملو�جهة �جلائحة وفر�ص �لتعايف منها 

�واًل: �ل�سيا�سات �ملتخذة على م�ستوى �لدول �لعربية عموما 

�صارعت  عامليا  وباء  اأ�صبح   )19 )كوفيد  وباء  اأن   WHO العاملية  ال�صحة  منظمة  اأعلنت  اأن  بعد 
يف  اقت�صادياتها  على  للجائحة  ال�سلبي   التاأثري  من  للحد  وقائية  باإجراءات  باتخاذ  الدول  حكومات 
املديني الق�سري واملتو�سط . ومن اأهم تلك االإجراءات تلك التي اتخذتها البلدان العربية للتخفيف من 

جائحة كورونا يف العام 2020 ومن املتوقع ا�صتمرارها خالل العام القادم و رمبا ما بعده، مايلي)27(: 
1. ال�صيا�صات النقدية التو�صعية التي ت�صتهدف وقاية االأ�صر من خ�صائر الدخل وتوفري الدعم 
لل�صركات التي تعاين من تبعات القيود االإلزامية املفرو�صة على اأن�صطتها واال�صتمرار يف تبني 
ال�صيا�صات النقدية التحفيزية . عالوة علي توفري املوارد املالية الالزمة ملواجهة التداعيات 

ال�صحية وتلبية االحتياجات ال�صرورية طوال فرتة االأزمة.
2. ال�صيا�صات املالية املي�صرة لدعم القطاعات االإنتاجية املت�صررة من االأزمة من خالل تقدمي 

حوافز اأو اإعفاءات �صريبية والقرو�س املي�صرة وتي�صريات ال�صداد.
ثانيًا: �ل�سيا�سات على م�ستوي �ل�سود�ن 

�أ-   يف �ملجال �ملايل :

نقدية  اأو  مالية  كانت  �صواء  االإجراءات  من  العديد  باتخاذ  ال�صودانية  احلكومة  قامت 
وحفظ  للفريو�س  واالإجتماعي  االقت�صادي  االأثر  لتخفيف  وذلك  الكورونا،  فريو�س  ملواجهة 

االإنتعا�س االقت�صادي على املدي املتو�صط. ومن اأهم هذه االجراءات ما يلي )28(:
1. اأقّرت احلكومة ال�صودانية تو�صيع نطاق �صبكة االأمان االجتماعي عن طريق زيادة التحويالت 
النقدية املبا�صرة ، ودعم  بع�س االأ�صر ب�صالت ال�صلع املخف�صة ال�صعر و عانات للبطالة يف 

حدود مبلغ )1.5(مليار دوالر، لتقليل اآثار اجلائحة علي القطاع العائلي وقطاع االعمال.

)26( “New Country Classifications by Income Level: 2019-2020،” World Bank، 1/7/2020، 
accessed on 11/8/2020، at: https://bit.ly/3cXwJkJ

)27( الوليد اأحمد طلحة، مرجع �صبق ذكره، �س40.
)28(  UN، Op.cit، p35
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2. خ�ص�صت وزارة ال�صحة مبلغ )30( مليار جنيه �صوداين لدعم النظام  ال�صحي ومنعه من 
االإنهيار  ومبلغ )20 (مليار جنيه ا�صايف لدعم االأ�صر املتاآثرة  من قرار االغالق للبالد. 

3. ا�صتبعد جمل�س الوزراء خيار رفع الدعم عن االأدوية ، ومت التو�صل ايل اتفاق مع البنك 
املركزي لتوفري مبلغ )55( مليون دوالر لدعم االإنتاج املحلي وا�صترياد االأدوية .

4. تولت وزارة العمل والتنمية االإجتماعية )االحتادية ويف والية اخلرطوم( مهمة توزيع االأغذية 
وتقدمي الدعم االإجتماعي لالأ�صر الفقرية خالل االإغالق الكامل. فقد حددت )600( األف 
اأ�صرة حمتاجة وفقرية يف والية اخلرطوم وبداأت يف اإي�صال �صلة حتتوي على 11 مادة غذائية 

واالإحتياجات املنزلية االأ�صا�صية لكل منها.
وعلى امل�ستوى اخلارجي، مّت ما يلي:

- التزام الواليات املتحدة بدعم ال�صودان يف حدود مبلغ )8( مليون دوالر واالحتاد االأوربي  مببلغ 
–جدة مبلغ)35( )70( مليون يورو ملواجهة اجلائحة  وجمموعة البنك االإ�صالمي للتنمية 

مليون دوالر  وكذلك البنك الدويل مبلغ )35( مليون دوالر .
- االإ�صتجابة عرب موؤمتر »�ل�سر�كة مع �ملجتمع �لدويل« والذي عقد يف  برلني يف يونيو )2020 (

بااللتزام بتوفري مبلغ )1.8( مليار دوالر . 

االأمم  ومكتب  العاملية،  ال�صحة  )منظمة  ال�صودان  يف  العاملة  املتحدة  االأمم  وكاالت  �صكلت   -
املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية، ومنظمة االأمم املتحدة للطفولة )يوني�صيف(، واملفو�صية 
ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني،و�صندوق االأمم املتحدة لل�صكان(، ”جمموعة العمل 
تنفيذ  يف  ال�صحة  لوزارة  الدعم  وتقدمي  جهودها  لتن�صيق  )كوفيد-19(“  بجائحة  املعنية 

اإ�صرتاتيجية البالد.

-اأعاد برنامج االمم املتحدة االمنائي )UNDP( توظيف خم�ص�صات مالية لربامج ممولة من 
جهود  لدعم  واملالريا  واالإيدز  ال�صل  ملكافحة  العاملي  ال�صندوق  موارد  ومن  القائمة  موارده 
االأمد  طويلة  االقت�صادية  االآثار  ومعاجلة  ولتقييم  )كوفيد-19(  مواجهة  يف  ال�صحة  وزارة 

املتوقع اأن يخلفها انت�صار املر�س.
ب- يف جمال �ل�سيا�سة �لنقدية:

جلاأت غالبية البنوك املركزية يف دول العامل املختلفة اإلى ا�صتخدام  اأدوات ال�صيا�صة النقدية 
ملجابهة فريو�س كورونا، من حيث تخفي�س اأ�صعار الفائدة وتوظيف عمليات ال�صوق املفتوحة لتي�صري 
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ال�صيولة يف االقت�صاد، يف حني جلاأ البع�س االآخر اإلى ا�صتخدام ن�صبة االحتياطي النقدي القانوين 
لزيادة قدرة امل�صارف التجارية على منح التمويل لدعم الطلب الكلي. وقد قام البنك املركزي يف 

ال�صودان يف جمال ال�صيا�صة النقدية باالآتي:
1. اأعفاء االأق�صاط امل�صتحقة علي قرو�س القطاع اخلا�س ملدة ثالثة اأ�صهر.

2.  متديد فرتة جمع متح�صالت ال�صادرات تقديًرا للظروف الدولية املتعلقة باالآثار ال�صلبية 
للتدابري ال�صحية علي حركة التجارة الدولية )29(. 

ج- �لتد�بري �الحرت�زية 
اأتخذت احلكومة ال�صودانية تدابري احرتازية للحيلولة دون ات�صاع رقعة هذا املر�س يف موجته االأويل 
يف مار�س )2020م( بالتدرج يف االإغالق من اجلزئي اإلى ال�صامل الذي ُو�صف باأنه اأ�صبه مبوت بطيء 
ي�صل القطاعات احليوية االقت�صادية، اإلى جانب املجتمعات الريفية وحتى احل�صرية منها التي تعتمد يف 
حياتها على الدخل اليومي املحدود، فتوقف احلياة اليومية يعني بالن�صبة لهم موتًا موؤجاًل �صلفًا اأخطر 

من تداعيات كورونا االإن�صانية واالقت�صادية.
وقد ركزت احلكومة ال�صودانية يف بدايات انت�صار فريو�س كورونا)كوفيد 19(، على تنبيه اإلى طرق 
انت�صار الفريو�س، و�ُصبل الوقاية منه؛ فقد �صكلت اللجنة العليا للطوارئ ال�صحية، وهي جلنة تتبع ملجل�س 
اجلهود  كل  لتن�صيق  ال�صودان؛  االإنتقالية يف  الفرتة  يدير  الذي  ال�صيادي،  للمجل�س  التابع  والدفاع  االأمن 
احلكومية ملجابهة الفريو�س. ويف )16( مار�س)2020م(، اأُعلنت حالة الطوارئ يف كل اأنحاء ال�صودان، 
واأُغلقت كل املعابر الربية والبحرية واجلوية، التي تربط ال�صودان بباقي دول العامل، ووا�صلت وزارة ال�صحة 
التوعية.  هذه  يف  مهم  دور  املدين  واملجتمع  الف�صائية  والقنوات  لالإذاعات  كان  كما  التوعوية.  جهودها 
ال�صيا�صية  املنا�صط  يف  الكبرية  التجمعات  متنع  قرارات  ال�صحية  للطوارئ  العليا  اللجنة  اأ�صدرت  وقد 
ال�صيا�صية، و�صالة اجلماعة وغريها(،  الندوات  والدينية )االأفراح،  االإجتماعية  واملنا�صبات  والريا�صية 
وفر�صت حظر جتول �صامل يف والية اخلرطوم؛ لكونها الوالية االأ�صد اإ�صابة بالفريو�س، واأغلقت الطرق 
واأم درمان(، كما عّلقت احلكومة  الثالثة )اخلرطوم، بحري  العا�صمة  اأحياء  التي ت�صل بني  والكباري 

ال�صفريات القادمة من الواليات املختلفة اإلى والية اخلرطوم.
ال�صحة خطة وطنية �صاملة الحتواء  اأعلن وزير  اأزمة كورونا،  ويف مار�س )2020م(، ومع بداية 
الفريو�س بتكلفة )76( مليون دوالر، ت�صمل تاأ�صي�س مراكز عزل للحاالت امل�صابة، وفح�س القادمني 
الالزمة  املعدات  وتاأمني  املر�صى،  ودعم  والربية،  والبحرية  اجلوية  املعابر  عرب  االأخرى  الدول  من 
واإجراء تدابري وقائية للعاملني يف احلقل ال�صحي. ويف اإطار دعم هذه اخلطة قدمت الواليات املتحدة 

)29( بنك ال�صودان املركزي، مرجع �صبق ذكره. 
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االأمريكية معونة بقيمة )33.1( مليون دوالر)30(. واأعلن البنك االإ�صالمي للتنمية عن متويل ال�صودان 
والتقني  الفني  بالدعم  يتعلق  فيما  اأما  كورونا)31(.  جمابهة  تدابري  لدعم  دوالر  مليون   )35( بقيمة 
م�صاعدات  عدة  وموؤ�ص�صات  دول  قدمت  فقد  الوباء،  هذا  ملجابهة  والوقائية  الطبية  املعدات  وتوفري 
لل�صودان، وت�صم قائمة هذه الدول االحتاد االأوربي، تركيا، االإمارات، م�صر، قطر وال�صني. ويف )25( 
يونيو )2020م( ُعقد موؤمتر اأ�صدقاء ال�صودان اإلكرتونيًا بربلني، وتعهد فيه املانحون بتقدمي)1.8 (
مليار لدعم االنتقال الدميقراطي يف ال�صودان، وي�صمل هذا التعهد اأربعة اأنواع من التمويل )الرعاية 

االجتماعية، التمويل التنموي، امل�صاعدات االإن�صانية وجهود جمابهة كورونا( )32(.
ويالحظ اأنه يف بداية االأمر، مل يكن انت�صار الفريو�س يف ال�صودان كبريًا ب�صبب عزلة ال�صودان عن 
باقي دول العامل، لكن الو�صع تغري �صريعًا. فبالرغم من االإجراءات ال�صحية املتخذة و بع�س املعونات 
املالية والعينية والفنية التي و�صلت، فاإن ال�صودان مل ينجح متاما يف احلد من انت�صار الفريو�س. ويعزو 
كثريون الف�صل الن�صبي يف احتواء الفريو�س للرتكة الثقيلة التي تركها الو�صع ال�صيا�صي ال�صابق. غري اأنه 
ال ولكن هذا ال ينفي �صعف االأداء احلكومي الذي الزم اإجراءات تلك التدابري الوقائية، و�صعف تن�صيق 
اإدارة االأزمة ال�صحية، وعدم توفري مناطق عزل امل�صتبهني يف امل�صت�صفيات،  وزارة ال�صحة لعمليات 
وتوفري ترحيل للكوادر الطبية واأماكن �صكن لالأطباء العاملني وغريها من التدابري املهمة، االأمر الذي 
فاقم من �صوء الو�صع ال�صحي. كما اأن �صعف احلكومة يف العمل عرب القنوات املجتمعية والدينية، اأدى 
اإلى تركيز التوعية حول االإ�صابة بالفريو�س يف ال�صرائح املتعلمة واحل�صرية، وجتاهل عامة املواطنني؛ 

ما اأدى اإلى �صعف انت�صار الثقافة ال�صحية املتعلقة با�صتخدام الكمامات وغريها.
ثالثًا: فر�ص �لتعايف من �ملر�ص 

يف ظل الظروف االقت�صادية وال�صيا�صية، احلالية يف ال�صودان، ي�صعب احلديث عن فر�صة التعايف 
من الفريو�س يف ال�صهور القادمة، كما ي�صعب التنبوؤ بتبعات تف�صي الفريو�س وتداعياته بال�صبط على 
الو�صع ال�صيا�صي واالقت�صادي للفرتة االإنتقالية يف ال�صودان، وميكن احلديث عن تخفيف تداعيات 

هذا الفريو�س. ويف هذا ال�صياق، يجب تاأكيد اأن هذا التخفيف يقوم على م�صتويني هما:

)30( UPDATE: The United States Continues to Lead the Global Response to COVID-19،” 
Office of the Spokesperson، US Department of state، 2/7/2020، accessed on 10/11/2020، 
at: https://bit.ly/3jvvRWQ

)31( البنك االإ�صالمي للتنمية ،مواجهة جانحة كورونا، وكالة االأنباء ال�صعودية، 2020/4/11م، �صوهد يف 2020/8/11م، 
http://bit.ly/36wf5hw فيك

)32( خالد التيجاين النور، قراءة يف تداعيات موؤمتر برلني )2( مفارقات جمتمع املانحني: مقارنة مع �صخاء موؤمتر بروك�صل/ 
الو�صع يف  تقرير عن   ،http://bit.ly/30yzyiy 2020/8/11م، يف:  �صوهد يف  2020/1/9م،  ال�صوداين،  �صحيفة 

http://bit.ly/25pwtmx ال�صودان، مكتب االأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية، 2020/9/17م، يف
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 امل�صتوى االأول هو دعم مبادرات املجتمع املدين امل�صتقل، مع الدعم اخلارجي الدويل للمجتمع 
ال�صوداين دون حماولة اإمالء ال�صروط اأو القيود بو�صفها تبعات هذا الدعم.

اأما امل�صتوى الثاين فيتم يف اأربعة م�صارات عملية وهي:
1.  تقوية قدرات القطاع ال�صحي وبنائه ومده باالأدوات الالزمة.

2.  العمل عرب القيادات املجتمعية والدينية لن�صر التوعية بالفريو�س، وطرق انت�صاره، والوقاية 
منه بطرق تكون قادرة على النفاذ على الثقافة ال�صعبية ال�صائدة.

متناول  يف  رمزي  ب�صعر  املعقمات  لتوفري  االإيثانول  غاز  من  املحلي  االإنتاج  من  اال�صتفادة     .3
اجلميع ، ودعم مبادرات املجتمع املدين وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، التي تعمل على توفري 

الكمامات واالأقنعة واأجهزة التنف�س، وباقي املعدات الطبية والوقائية باأدوات واإنتاج حملي.
4.  توظيف التكنولوجيا يف جمابهة فريو�س كورونا، مثل اال�صتفادة من خدمة الدفع عرب الهاتف 
اجلوال، لتحويل االأموال للمجموعات الفقرية واملهم�صة، وا�صتخدام التطبيقات االإلكرتونية 
ملعرفة ما اإذا كان ال�صخ�س قد خالط اأفرادًا اأو زار اأماكن ي�صتبه بانت�صار الفريو�س فيها 

)مع مراعاة كل قوانني اخل�صو�صية يف ا�صتخدام هذه التكنولوجيا(. 
�خلامتة:

الطلب  يف  �صدمة  اعتيادية،  وغري  مزدوجة  اقت�سادية  �صدمة  هو  اجلائحة  بفعل  حدث  ما 
ويف  الت�سدير  ويف  اال�صتثمار  ويف  اال�ستهالك  يف  انخفا�س  نحو  يدفع  ، مما  العر�س  و�صدمة يف 
الوقت نف�صه، يدفع اإلى ح�صول اإرتفاع يف معدالت البطالة واإنخفا�س يف اإنتاجية العمل ويف عائدات 
راأ�س املال وهذا ما يولد عنه دائرة من الركود والت�صخم. وكنتيجة لهذا نتوقع حدوث تغيريات يف 
اإعادة متوقع االأن�صطة االقت�سادية ومراجعة و�صع ال�سني يف بنية االقت�ساد العاملي خا�صة بالن�سبة 
لل�سودان  بالن�سبة  يفرت�س  ما  وهو  واالت�صاالت،  االأدوية  و�صناعات  االإ�صرتاتيجية  القطاعات  الى 
الن�صاط  �سل�سلة  ر�صم  واعادة  املحلي،  االقت�سادي  الن�صاط  �سل�سلة  يف  �صركائه  موقع  مراجعة 

االقت�سادي يف م�ستوى االإنتاج ويف م�ستوى التوريد ب�سكل عام.
�أهم �لنتائج: 

1.  الندرة ال�صديدة ملوارد النقد االأجنبي من م�صادره الثالثة )البرتول، الذهب، اال�صتثمارات 
والتمويل اخلارجي(، مع �صعف االإنتاج الزراعي وال�صناعي، اأدت اإلى انهيار قيمة اجلنيه 
ال�صودانية، وبلغ االأمر ذروته يف عام )2020(، حيث بلغت قيمة اجلنيه يف ال�صوق الر�صمية 
)55( جنيه لكل دوالر. اأما اأ�صعار الدوالر يف ال�صوق املوازية )ما يعرف بال�صوق ال�صوداء(، 

فقد قفزت ايل )330(جنيه / دوالر يف يناير )2021( .
2.  اإرتفاع اأ�صعار املواد الغذائيه والدوائيه  وكثري من ال�صلع ال�صروريه  ب�صكل كبري  ب�صبب الندرة 
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، و�صعف اإمكانات اال�صترياد االإ�صتهالكي واالإنتاجي وتدهور القدرات االإنتاجيه حيث اإرتفع 
%(  يف يناير  %( يف �صهر نوفمرب )2020( مقارنة بن�سبة  )64.28  الت�صخم ايل )254 
)2020( ) قبل انت�صار اجلائحة (، ما يتطلب تدخال نقديًا وكميًا وحتي �صحيًا واجتماعيًا 
لال�صر  ا�صثنائية  حماية  وتقدمي  وال�صلع،  املواد  تلك  يف  العجز  لتغطية  احلكومة  من  كبريًا 
الفقرية واملتعففة، للحفاظ على تدفقاتها بالقدر الكايف وو�صولها بالكيفية املالئمة باجلهة 
و�صمان بقاء ا�صعارها م�صتقرة ودون قفزات كبرية. وهذا ما �صيفر�س مزيدا من ال�صغوط 

املالية واالدارية على موارد احلكومة وامكانتها النتظيمية.
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  عمالة  خا�صة  الر�صمي  القطاع  يف  العمالة  معاناة  3.  اأزدادت 
من البطاله الوا�صعه واالإجازات غري املدفوعة الطويله؛ ل�صعف االإمكانيات املالية جلهات 
عملهم .وكذلك العمالة يف القطاع غري الر�صمي ب�صكل خا�س، مثل بائعات ال�صاي وعمال 

اليومية يف االأ�صواق وغريهم ، الذين ميثلون )65 %( من القوة العاملة يف ال�صودان.
4.  تعمق حالة الركود يف القطاعات الرئي�صة التي توفر الوظائف للعاملني باملناطق احل�صرية، 
وخا�صة  يوليو2020م(  حتى  و  مار�س  من  االويل  )للموجه  التام  واالإغالق  احلظر  ب�صبب 
قطاع اخلدمات الذي يقدم )57 %( من الناجت املحلي االإجمايل، وقطاع التجارة واملطاعم 
والفنادق الذي ميثل )17 %(، وقطاع ال�صياحة الذي ميثل )3 %(. وميكن اأن تلعب هذه 
القطاعات دورا  ملحوظا  يف تعزيز حالة الركود، �صواء من خالل تراجع طلبها امل�صتق على 

غريها من القطاعات، اأو من خالل البطالة الوا�صعة التي �صتت�صبب بها.
5.  اإن حالة الركود االقت�صادي والبطالة الوا�صعة، يف هذا ال�صياق االجتماعي املاأزوم ا�صال، 
ويف حالة عجز احلكومة ماليًا عن تنفيذ برنامج انقاذ مايل �صخم، ل�صغوط اأمنية هائلة 
احلالة  تدهور  من  ملزيد  توؤدي  اأن  املواجهة، ميكن  علي  االأمنية  االأجهزة  قدرة  تفوق  رمبا 

االقت�صادية واالإجتماعية.
جراء  من   %  80 اإلى  لي�صل  اجلائحة  قبل   %  65 من  ال�صودان  يف  الفقر  معدل  6.  اأرتفاع  
التداعيات االقت�صادية الثقيلة لفريو�س كورونا على ال�صودان ، وت�صنيف ال�صودان )بح�صب 
معدل دخل الفرد( للبنك الدويل ،الذي اأ�صار اإلى اأن ال�صودان ُيعد ر�صميا دولة منخف�صة 

الدخل  بعد اأن كان  يعد دولة متو�صطة الدخل .
�أهم �لتو�سيات :

1.  �صرورة زيادة االإنفاق على الرعاية ال�صحية مبا يتما�صى مع االإحتياجات املت�صلة بالوباء، يف 
حماولة للتغلب اإلى اأق�صى حد ممكن على القيود املفرو�صة على قدرة نظام الرعاية ال�صحية.
2.  اأهمية تاأجيل  حت�صيل �صريبة املبيعات على جميع القطاعات املحلية  لفرتة حمددة، كذلك 
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تاأجيل حت�صيل ن�صبة من قيمة الر�صوم اجلمركية لل�صركات وتخفي�س ا�صرتاكات ال�صمان 
اخلا�س  للقطاع  نقدية  �صيولة  توفري  بهدف  اخلا�س،  القطاع  موؤ�ص�صات  من  االجتماعي 

ليتمكن من ا�صتخدامها يف اإدارة اأن�صطته االقت�صادية.
زيادة  على  قدرتها  يعزز من  التجارية، مبا  للم�صارف  النقدي  االحتياطي  ن�صبة  3.  تخفي�س 
حجم التمويل  امل�صريف للقطاع اخلا�س ومنح ت�صهيالت م�صرفية لعمالئها مع الرتكيزعلى 
ال�صركات ال�صغرية  واملتو�صطة.  وبرغم اأن ال�صيا�صات النقدية التحفيزية �صوف ت�صاعد على 
حتفيز الطلب الكلي يف االقت�صاد من خالل حتفيز النمط االإ�صتهالكي وت�صجيع االإ�صتثمار، 
اإال اأنه يتعني على احلكومة اأن حترتز من تداعيات ذلك على موازناتها وعلى اأو�صاع القطاع 

اخلارجي وعلى اأ�صعار �صرف عمالتها وعلى تدفقات روؤ�س االأموال.
التجارية  القطاعات  يف  للم�صتهلكني  الكهرباء  فاتورة  قيمة  على  خ�صم  تقدمي  4.  �صرورة 

وال�صناعية والزراعية بن�صبة حمددة لتقليل تكلفة االإنتاج وحتفيز القطاع االإنتاجي.
5.  اأهمية تخفي�س البنك املركزي لتكلفة التمويل لتمويل القطاعات االإنتاجية،  وال�صماح للم�صارف 

بتاأجيل اأق�صاط الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة لعمالء القطاعات املتاأثرة بالفريو�س. 

قائمة �ملر�جع
�أواًل: قائمة �ملر�جع باللغة �لعربية

العربيـة،  الدول  على  امل�صتجد  كورونا  لفريو�س  االقت�صادية  التداعيات  طلحة،  اأحمد  .  الوليد  1
�صندوق النقد العربي ،الدائرة االقت�صادية، تقرير افاق االقت�صاد العربي، ابوظبي )2020 (

دولة االمارات العربية املتحدة.
.  دويدي خديجة هاجر، بلقا�صي طاهر ملني، اأثر جائحة الفريو�س التاجي علي التنمية امل�صدامة   2
من خالل �صناعة النقل اجلوي يف العامل ،جملة العلوم االقت�صادية وعلوم الت�صيري ، املجلد)20( 

اخلا�س  حول االآثار االقت�صادية جلائحة الكورونا،، �صبتمرب)2020م(، اجلزائر.
3.  �صمر الباجوري،  حممود عنرب، التداعيات االقت�صادية الكلية جلائحة )كوفيد -19( على 
اقت�صاديات دول افريقيا جنوب ال�صحراء و�صيا�صات املواجهة، جملة ال�صيا�صة واالقت�صاد 

املجلد )6( العدد )5( يناير )2020( القاهرة.
يف  امل�صتجد  كورونا  لفريو�س  واالقت�صادية  االجتماعية  التداعيات  الفيل،  عثمان  4.  خالد 

ال�صودان ، املركز العربي لالأبحاث والدرا�صات وال�صيا�صات، قطر، اكتوبر /2020م.
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