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مساهمة المجتمع المدني

في إنتاج التحول التنموي في السودان

د .سامي عبد الحليم سعيد

مقدمــــــة
�أ�صبح ملنظمات املجتمع املدين ح�ضور ملحوظ يف حياة املجتمعات احلديثة ،و�صار لها ت�أثري يف حياة
النا�س على كافة امل�ستويات ،بخا�صة يف امل�سارات التي نظمتها االمم املتحدة حول التنمية وحقوق االن�سان
والبيئة وغريها .و ملنظمات املجتمع املدين ،يف ال�سودان ،دور هام ،ال �سيما عند النظر اىل امل�ساهمات
الكبرية للمجتمع املدين يف رفع كفاءة املواطنني و املجتمعات املحلية ،يف ال�صعد االقت�صادية و الثقافية
و التقنية و غري ذلك .يكت�سب هذا الدور اهمية �ضافية ،يف هذه احلقبة التاريخية من عمر ال�سودان ،مبا
تقوم به هذه املنظمات من دور حيوي ،و ال بديل له ،يف معاجلة افرازات احلرب و الفقر و النزوح ،و التدهور
الإقت�صادي و الإجتماعي و البيئي ،و الرتاجع امللحوظ يف اخلدمات العامة الأ�سا�سية ،يف جانبيها الكمي
و النوعي التي تقدمها احلكومة .بالتايل� ،أ�صبح من املهم بال�ضرورة� ،إعادة التفكري ،ب�صورة مو�ضوعية،
يف واقع دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،و الدور الكبري الذي ت�ضطلع به ،يف ظروف ال�سودان الراهنة ،حيث
�أنها ،و من خالل �إزكاء روح التطوع و الت�سامي عن الفردية ،تلبي العديد من �إحتياجات املجتمع الأ�سا�سية،
و التي قد ال ت�ستطيع ال�سلطة العامة الوفاء بها.
لقد �أثبت تاريخ العمل املدين الطوعي يف ال�سودان ،قدرة تلك امل�ؤ�س�سات الطوعية ،يف حت�س�س التحديات
التي يواجهها املجتمع ،ب�صورة علمية و مبتكرة ،و كذا يف �إيجاد احللول املجتمعية و البدائل املنا�سبة ،و
اال�سهام يف تنمية و رفاه املجتمع .هذا الواقع يفر�ض على ،متخذي القرارات العامة ،و م�ؤ�س�سات التخطيط
الإ�سرتاتيجي� ،ضرورة الإنتباه �إىل دور منظمات املجتمع املدين يف ال�سودان ،يف �سياق التنمية ال�شاملة ،و
تكامل الأدوار بني كل العنا�صر الفاعلة يف عجلة التنمية ،و الو�ضع يف االعتبار الدور الذي تلعبه منظمات
العمل الطوعي ،يف التنمية ،و الطاقات و اخلربات الغري حمدودة ،التي تبذلها يف هذا ال�سبيل.
املهم جد ًا هنا ،الت�أكيد على �أهمية الربط بني ،توفري “عنا�صر التنمية” و الوفاء بـ “احلقوق” ،ملا لذلك
من عالقة جدلية بني التنمية و عملية ال�سالم و التعاي�ش ال�سلمي و الأمن االن�ساين ،و من هناك يت�ضح
ب�شكل جلي� ،أهمية دور منظمات املجتمع املدين يف بناء ال�سالم و الدميقراطية ،كمحفزات لعملية التنمية
ال�شاملة ،مما ي�ستدعي �إعتباره عند �أية م�شروع للتخطيط التنموي يف ال�سودان.
و تتكون منظمات املجتمع املدين يف ال�سودان من طيف وا�سع جد ًا من امل�ؤ�س�سات الأهلية ،الغري
حكومية ،التي ظلت ،على مدى تاريخ ال�سودان ،ت�ستوعب امل�ؤ�س�سات املجتمعية املتنوعة  ،التي تتمظهر يف
بع�ض �صورها ،يف امل�ؤ�س�سات الطوعية الأهلية ،الريا�ضية و الثقافية و الأجتماعية واخلدمية و الدينية و
املهنية ،و الأكادميية و البحثية و غريها ،و التي تقوم بالأن�شطة والأعمال االجتماعية التي ت�ستهدف تنمية
املجتمع و رفع كفاءته ،وغري ذلك من املجاالت التي ميكن للمجتمع املدين �أن ي�ساهم فيها ،دون �أن تكون
الغاية من وراء ذلك هي التجارة �أو الربح� ،أو امل�صلحة الذاتية للأع�ضاء .
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الإطار العام لدور املجتمع املدين يف التنمية يف ال�سودان:
كانت اال�سرتاتيجية القومية ال�شاملة 1992م 2002 -م  ،التي و�ضعتها احلكومة ال�سودانية ،قد �أفردت
ف�ص ًال كام ًال ال�سرتاتيجية العمل الطوعي واخلريي ،وحددت الغاية القومية للعمل الطوعي اخلريي يف �أن
يقوم على “حتقيق نه�ضة اجتماعية �شاملة ت�ستلهم املواطنني ،تكام ًال وتعا�ضد ًا وتراحم ًا ،واعتماد املجتمع
على نف�سه يف تلبية معظم احتياجاته”.
و يف ذات ال�سبيل ذهبت اال�سرتاتيجية القومية الربع قرنية  ، 2027 – 2002يف الفقرة الثالثة من املجال
الإجتماعي و الثقايف ،بالن�ص على “ الت�صاعد ب�أدوار املجتمع املدين بكل منظماته احلديثة و تكويناته
االهلية اىل م�ستوى امل�شاركة الكاملة للدولة يف و�ضع اخلطط و تنفيذ الربامج و ار�ساء املقومات الداعمة
لقيام جمتمع املعرفة التقنية و االبداع العلمي”.
و على الرغم من عدم و�ضوح دور منظمات املجتمع املدين يف الإ�سرتاتيجية القومية للدولة ،على نحو الدقة،
�إال �أنه من املهم الإ�شارة �إىل �أن اال�سرتاتيجية الع�شرية ،و لآحقا الإ�سرتاتيجية الربع قرنية ،تقرتحان
للمجتمع املدين ،دور هام يف حتقيق نه�ضة �إجتماعية �شاملة ،و يف م�شاركة الدولة يف التخطيط و التنفيذ
التنمويني ،و يف امل�ساهمة يف حتقيق التنمية العلمية و التقنية.
و �إذا كان ذلك هو الو�ضع  ،على �صعيد التفكري الإ�سرتاتيجي  ،و الر�ؤية املركزية للدولة يف �ش�أن �إ�شراك �أو
�إ�ستيعاب املجتمع املدين يف التنمية .ف�أن تلك الر�ؤية املركزية ،الداعية لت�أ�سي�س �شراكة مع املجتمع املدين
لتحقيق التنمية ال�شاملة ،و بالقدر الذي نرى فيه جانب ًا من الإيجابية ،ف�إننا �أي�ض ًا ،نرى حوجة ذلك التوجه
لبناء م�ؤ�س�سات و �سيا�سات ،تعمل على تفعيل ذلك الدور املطلوب من منظمات املجتمع املدين يف ال�سودان.
و بتحليل �أو�ضاع العمل الطوعي منذ تاريخ �إجازة قانونه الراهن ل�سنة  ،2006جند �أنه مل ي�ستوعب
مقت�ضيات التنمية الراهنة ،و ف�شل يف �إ�ستلهام الر�ؤية التي ذهبت اليها الإ�سرتاتيجية القومية الربع قرنية،
ف�ض ًال عن حوجته اىل العديد من اال�صالحات ليتواءم مع مقت�ضيات �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�صادرة
عن االمم املتحدة.

تعريف املجتمع املدين :

يعرفها البع�ض ب�أنها “ جمموعة امل�ؤ�س�سات و التنظيمات و الأن�شطة ،التي حتتل مركز ًا و�سيط ًا بني العائلة
باعتبارها الوحدة الأ�سا�سية التي ينه�ض عليها البنيان االجتماعي يف املجتمع من ناحية ،و الدولة و
م�ؤ�س�ساتها و �أجهزتها ذات ال�صبغة الر�سمية من ناحية �أخرى” .
و يعرفه �آخر ب�أنه “جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة التي متلأ املجال العام بني الأ�سرة و الدولة ،اي
بني م�ؤ�س�سات القرابة و م�ؤ�س�سات الدولة التي ال جمال للإختيار يف ع�ضويتها” هذه التنظيمات التطوعية
احلرة تن�ش�أ لتحقيق م�صالح �أفرادها ،او لتقدمي خدمات للمواطنني� ،أو ممار�سة �أن�شطة �إن�سانية متنوعة و
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تلتزم يف وجودها و ن�شاطها بقيم و معايري ،مثل امل�شاركة و الإدارة ال�سليمة للتنوع و الإختالف.
يرى حممد عابد اجلابري �أنه مهما كان االختالف يف تعريف املجتمع املدين ،ف�إن ما هو بديهي وال ميكن
�أن يكون حمل اختالف ،هو �أن املجتمع املدين �أوال وقبل كل �شيء «جمتمع اهلي»  ،و�أن م�ؤ�س�ساته هي التي
ين�شئها النا�س بينهم ،لتنظيم حياتهم االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،فهي �إذن م�ؤ�س�سات طوعية،
يقيمها النا�س وينخرطون فيها� ،أو يحلونها� ،أو ين�سحبون منها.
رغم تعدد واختالف التعريفات اخلا�صة باملجتمع املدين ف�إن معظمها يركز على خ�صائ�ص �أ�سا�سية ميكن
تلخي�صها فيما يلي:

 /1الطوعية:
�أن تنظيمات املجتمع املدين تت�أ�س�س بناء على الرغبة امل�شرتكة لع�ضويتها ،وانطالق ًا من �إرادتهم احلرة� ،أو
الطوعية ،وبالتايل فهي م�ؤ�س�سة طوعية ،ومتار�س ن�شاطاتها التي ت�ستجيب للأهداف التي �سطرتها لنف�سها
بعيد ًا عن �أي �ضغط �أو ت�أثري خارجي ،و االن�ضمام لها او االن�سحاب منها� ،أي�ض ًا يكون طواعية.

 /2الإ�ستقالل عن الدولة:
ا�ستقالل املجتمع املدين عن الدولة ال يعني بال�ضرورة �أنه نقي�ض �أو خ�صم لها ،بقدرما يعني “عدم
التبعية” ،و تكون طبيعة العالقة مبنية على ال�شراكة والتعاون ،ولذلك ي�صف البع�ض دور املجتمع املدين
ب�أنه مكمل للمهام التي تقوم بها م�صالح الدولة.
وبالتجربة التاريخية ،ميكن التقرير  ،بدون تردد ،بان منظمات املجتمع املدين يف كثري من الأحوال جتد
نف�سها يف مواجهة مبا�شرة مع احلكومة ،و ذلك لأنه ،يف غالب الأحوال حتاول احلكومات �أن تقيد من حرية
ن�شاط منظمات املجتمع املدين ،من خالل قوانني تفر�ض تدخل احلكومة يف تكوين ون�شاط منظمات املجتمع
و�ضع خمتل فيما يت�صل با�ستقالليتها،
املدين  .ومن الوا�ضح �أن منظمات املجتمع املدين ،جتد نف�سها يف ٍ
حني تكون احلكومة م�شرف ًة على �أن�شطتها ،ف�إذا �أردنا �أن نحافظ على ا�ستقاللية عمل منظمات املجتمع
املدين البد �أن ت�ؤ�س�س هيئة م�ستقلة ،على غرار ما ذهبت اليه القواين اخلا�صة بهيئة النزاهة �أو مفو�ضية
االنتخابات ،و التي فيها يتم تعيني �أع�ضاء الهيئة من خالل �إجراءات ي�شارك فيها الربملان بو�صفه ممثال
لل�شعب مع ال�سلطة التنفيذية بو�صفها م�س�ؤولة عن �إنفاذ القوانني.
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 /3الدميقراطية عامل حا�سم يف منو املجتمع املدين :
عالقات التكامل بني املجتمع املدين والدولة على النحو املذكور ،ال تتحقق �إال يف الدولة الدميوقراطية
التي تكون فيها ال�سيادة للأمة ،وال�شعب م�صدر ال�سلطات ،وتتميز ب�شفافية تدبري ال�ش�أن العام ،وتخ�ضع
فيها كل العالقات ل�سيادة القانون� ،أما �إذا كانت الدولة تقيد احلريات ،وتنهج �أ�سلوب القمع مع الأفراد
واجلماعات ،ف�إن هيئات املجتمع املدين يف هذه احلالة� ،إن وجدت ،تكون م�صنفة من قبل احلكومة على
�أنها قوة معار�ضة.
واالرتباط الوثيق بني الدميقراطية واملجتمع املدين ،جعل البع�ض يرى �أن منظمات املجتمع املدين ال توجد
�إال يف دولة دميقراطية  ،غري �أن هذه الفكرة لي�ست قطعية ،لأن كثريا من اجلمعيات املدنية ت�أ�س�ست يف ظل
�أنظمة غري دميقراطية يف دول خمتلفة من العامل ،وكثريا ما كان املجتمع املدين ي�ستعمل ك�أداة ملواجهة
�أنظمة احلكم اال�ستبدادي املطلق ،و يتمثل ذلك ب�شكل وا�ضح ،على ال�صعيد ال�سوداين ،يف جتربة جمعية
اللواء الأبي�ض و م�ؤمتر اخلريجني ،و كذلك جتربة الإحتاد العام لل�شغل يف تون�س قبل و �إبان �إندالع الثورة
التون�سية يف عام  ،2011وهناك جتربة معروفة يف الربع الأخري من القرن الع�شرين ،واملتمثلة يف الدور
الذي قامت به منظمة (ت�ضامن) يف بولونيا ،حيث واجهت النظام ال�شمويل الذي كان مواليا لالحتاد
ال�سوفييتي قبل انهياره ،و�أدت تلك املواجهة �إىل نهاية ذلك النظام يف بولونيا .
و ح�سن ًا فعلت املادة  40من الد�ستور ال�سوداين احلايل حني قامت بتوجيه امل�شرع الوطني بالقول �أن “
ينظم القانون تكوين وت�سجيل الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات والنقابات واالحتادات املهنية وفق ًا ملا يتطلبه
املجتمع الدميقراطي” ،و عبارة (وفق ًا ملا يتطلبه املجتمع الدميقراطي) حا�سمة جد ًا بالن�سبة للم�شرع� ،إذ
عليه �أن يلتزم يف ت�شريعاته اخلا�صة بتنظيم �أن�شطة املنظمات الطوعية مبتطلبات املجتمع الدميقراطي.

/4خدمة ال�صالح العام:
�إن �أعمال ومبادرات منظمات املجتمع املدين ت�صب يف خدمة ال�صالح العام ،من خالل تقدمي خدمات
لفائدة املجتمع� ،أو بع�ض الفئات امل�ستهدفة منه ،و بدون ق�صد حتقيق �أرباح مالية �أو منافع ذاتية ،وهناك
جماالت و �أن�شطة كثرية ومتنوعة يعمل فيها املجتمع املدين ،ال �سيما يف البلدان النامية التي تعاين من
التخلف و الفقر .
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تعريف التنمية:
ونظر ًا لتباين م�ستوى التنمية بني الدول املتقدمة وتلك النامية ،فقد انق�سم الفكر املعا�صر يف تعريفها
�إىل تيارين رئي�سني � :أحدهما ميثل الفكر االقت�صادي الغربي الذي عرف التنمية ب�أنها :العملية الهادفة
�إىل خلق طاقة ت�ؤدي �إىل تزايد دائم يف متو�سط الدخل احلقيقي للفرد ب�شكل منتظم لفرتة طويلة من
الزمن� .أما التيار الآخر ،فقد متثل بدول العامل الثالث النامية ،وعرف التنمية على �أنها ،العملية الهادفة
�إىل �إحداث حتوالت هيكلية اقت�صادية و اجتماعية يتحقق مبوجبها للأغلبية ال�ساحقة من �أفراد املجتمع،
م�ستوى من احلياة الكرمية التي تقل يف ظلها فر�ص عدم امل�ساواة ،وتزول بالتدريج م�شكالت البطالة
والفقر واجلهل واملر�ض ،ويتوفر للمواطن قدر اكرب من فر�ص امل�شاركة ،وحق امل�ساهمة يف توجيه م�سار
ال�شئون العامة.
من قراءتنا لنهج هذين التيارين ،وعلى الرغم من اختالف هذين التيارين حول �أهمية الرتكيز على
تقلي�ص ظاهرة عدم امل�ساواة و�ضرورة حتقيق توزيع �أكرث عدالة لناجت التنمية� ،أرى ب�أنهما متفقان على
�ضرورة وجود قاعدة �إنتاجية �سليمة ،مادية ،وب�شرية ،قادرة على رفع متو�سط دخل الفرد مع حتقيق كفاءة
عالية لأداء املجتمع تودي �إىل تزايد منتظم يف �إنتاج ال�سلع واخلدمات مبعدل يفوق التزايد املتوقع يف عدد
ال�سكان .

املجتمع املدين يعمل على تعزيزاحلق يف التنمية:
و م�شاركة املجتمع املدين يف عمليات التنمية ،تكت�سب �أهمية كبرية ،ال �سيما يف دول العامل النامية ،لكونها
تعمد على �سد العجز يف دور م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية ،و لذلك من املالحظ ان دور املجتمع املدين
يت�صاعد ب�شكل ملحوظ يف الدول ذات االقت�صاديات ال�ضعيفة ،بينما يف الدول املتقدمة او الرثية ،تقوم
الدولة مبعظم االحتياجات اال�سا�سية للمواطنني .بالتايل ان م�شاركة املجتمع املدين يف عملية التنمية� ،أمر
يف غاية الأهمية بالن�سبة للمجتمعات املحلية يف الدول النامية ،و ذلك ملا تقدمه لهم من فر�ص نحو التنمية
و الرفاه .و لذلك �شجعت الأمم املتحدة على �إ�شراك املجتمع املدين يف �إنفاذ �أهداف التنمية امل�ستدامة،
للإ�سراع يف تلبية متطلبات “احلق يف التنمية”.
و “احلق يف التنمية” ي�شمل الإعمال الكامل حلق ال�شعوب يف ان تقرر م�سارات م�ستقبلها ،اي ان تقرر ما
يت�صل بحياتها ،و من خالل هذا املبد�أ متار�س ال�شعوب حقها يف ال�سيادة التامة على جميع ما يتوفر لديها
من ثروات وموارد طبيعية وكذلك احلق يف احلياة ،وتتكامل هذه احلقوق مع بع�ضها لت�شكل الأطار احلقوقي
للحق يف التنمية  .ومنذ اعتماد الإعالن احلق يف التنمية يف 1986م ظهرت على ال�ساحة الدولية حماوالت
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عملية تهدف �إىل تعزيز دور املجتمع املدين يف �إنفاذ هذا احلق باال�ضافة �إىل �إن�شاء �آليات �أممية تعنى
بتعزيز احلق يف التنمية و لت�ؤكد على �أهمية هذا احلق بو�صفه جزء ًا من منظومة حقوق الإن�سان الدولية .
و “احلق يف التنمية” ،يت�صل ب�شكل مبا�شر بـ “احلق يف العدالة” ،و هذا الإت�صال جوهري و حا�سم،
بالقدر الذي ميكن القول معه ،انه ال يتحقق احلق يف التنمية يف غياب احلق يف العدالة .و مفهوم العدالة
يف هذا ال�سياق ،هو مفهوم �شامل ،يهدف اىل االن�صاف وامل�ساواة والتوازن وعدم التعدي وحماية امل�صالح
الفردية والعامة وهو مفهوم يقوم على احلق والأخالق ،والعقالنية ،والقانون الطبيعي .
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التطور التاريخي مل�ساهمة املجتمع املدين ال�سوداين يف التنمية
من خالل ر�صد م�ساهمة املجتمع املدين ال�سوداين يف التنمية ،من ال�سهل مالحظة �أن تلك امل�ساهمات متت
من خالل تقدمي خدمات طوعية و خريية و وقفية ،عمدت اىل تغطية جمموعة من الإحتياجات و الأن�شطة،
الهامة يف م�شروع تنمية و تطور املجتمع ،و بالفعل كانت لتلك امل�ؤ�س�سات و الأن�شطة دور فاعل و م�شهود يف
حتقيق م�ستوى من �أهداف التنمية ،يف ذلك الوقت.

-1التعليم الأهلي و االنتاج الثقايف والفكري:
لقد �شهد تاريخ العمل الطوعي يف ال�سودان� ،إ�سهامات ملحوظة للمجتمع املدين يف دعم النمو و التطور
االجتماعي ،من خالل تفعيل االعمال اخلريية و الوقفية التي تقوم بها الأ�سر الرثية و ال�شخ�صيات الدينية
املرموقة يف املجتمع .ففي الوقت الذي كانت فيه احلكومة تقوم ببناء مدار�س عمومية ،لتقدمي مناهج
تعليمية تفي ب�إحتياجات الديوان احلكومي ،قام املجتمع املدين باملقابل ببناء املدار�س الأهلية الدينية
الإ�سالمية و امل�سيحية التى تهدف اىل �إر�ساء قيم الدين .وقد كان قيام املعهد العلمي بامدرمان معلم ًا
�أ�سا�سيا يف م�سرية التعليم الديني الأهلي يف ال�سودان.
و بجانب التعليم الديني� ،إنت�شرت للمجتمع املدين ال�سوداين ان�شطة ذات طبيعة ثقافية و فكرية ،من خالل
اجلمعيات الثقافية يف بدايات القرن الع�شرين ،و�صدرت �ضمن ذلك �أول جريدة �سودانية با�سم (ح�ضارة
ال�سودان).
و على �صعيد تنمية ال�شعور الوطني و املطالبة باال�ستقالل من امل�ستعمر الربيطاين ،تكونت جمعية اللواء
الأبي�ض  ،وهي التى نظمت ثورة  ،1924وقد �أ�سهم يف �إجناح هذه الثورة وجود الطبقات املتعلمة يف املدار�س
املختلفة وكلية غردون التذكارية.
كان �إن�شاء م�ؤمتر اخلريجني يف عام  ،1938تعبري وا�ضح عن �إت�ساع طبقة اخلريجني ،و التي جاءت كنتيجة
النت�شار التعليم ،ال �سيما التعليم الأهلي .فقد مت افتتاح املدر�سة الأهلية يف ام درمان عام .1927
كان هناك حموران �أ�سا�سيان يف تفكري �أع�ضاء م�ؤمتر اخلريجني بجانب الق�ضية ال�سيا�سية وهما حماربة
القبلية واالمية بو�صفهما عائقني للوعي ال�سيا�سي الوطني .لذلك اهتم امل�ؤمتر بالتو�سع يف �إن�شاء املدار�س
الأهلية ،فقد دعي امل�ؤمتر اىل ت�أ�سي�س معهد القر�ش يف عام  1939لي�أوي الأيتام ويقوم على ت�أهيلهم
يف ور�شة تابعة للمعهد للتدريب املهني و احلريف .وقد �أقام امل�ؤمتر (يوم ًا للتعليم) يف عام  1941جلمع
التربعات لت�شييد املدار�س الأهلية .

7

مساهمة المجتمع المدني

في إنتاج التحول التنموي في السودان

د .سامي عبد الحليم سعيد

-2تكوين املنظمات العمالية والفئوية الأخرى:
مع بداية ت�أ�سي�س ال�سلك الإداري احلكومي ،و �إن�شاء امل�شاريع و الور�ش املرتبطة باحلكومة الإ�ستعمارية،
ظهرت التجمعات العمالية التي بد�أت يف املقاهي ال�شعبية ،التي كانت حتت�ضن جل�سات النقا�ش بني العمال،
و من تلك الإجتماعات التي �إحت�ضنتها املقاهي ،جاءت فكرة قيام (نادي العمال) للعاملني يف احلكومة
الإجنليزية يف عام  .1934و مبتابعة التاريخ ال�سيا�سي ال�سوداين يف تلك احلقبة ،ي�س ُهل ر�صد ارتباط
احلركة العمالية باحلركة ال�سيا�سية ،من خالل التحالفات و حمالت الت�ضامن ،او من خالل امل�شاركة
الوطنية يف الت�صدي لالنتهاكات الإ�ستعمارية.
و تالحمت كذلك احلركة النقابية مع احلركة الطالبية من خالل النداء لإ�ضراب يف نوفمرب  1950الذي
نادى فيه العمال ب�إرجاع الطلبة املف�صولني لأ�سباب �سيا�سية من مدر�سة خور طقت الثانوية .ومل تكتف
احلركة النقابية بالتعاون والتعا�ضد مع احلركة ال�سيا�سية يف ثورة  1924وم�ؤمتر اخلريجني ومع احلركة
الطالبية يف عام  1950بل ت�ضامنت �أي�ض ًا مع حركة املزارعني.
هذا التطور ال�سريع ،منذ بدء �إن�شاء امل�ؤ�س�سات و امل�شاريع و الور�ش ،و تكوين الإحتادات العمالية ،و التفاعل
بني املكونات ال�سيا�سية و الثقافية و النقابية ،يعك�س النمو يف الوعي ال�سيا�سي و الفكري للطبقات العمالية،
بف�ضل �إن�شاء م�ؤ�س�سات نقابية عمالية ،برغم �أنها مل حتظى بالت�سجيل و االعرتاف الر�سمي من قبل
احلكومة الإ�ستعمارية .و توا�صل هذا التطور يف منو احلركة النقابية ،و�سط الفئويني ،اىل �أن �صدرت يف
�أغ�سط�س  1946اول جملة عمالية با�سم (جملة العامل ال�سوداين).

-3تكوين الأحزاب ال�سيا�سية:
من املهم الإ�شارة هنا� ،إىل �أن الوعي النخبوي الذي تبدى من خالل �إن�شاء م�ؤمتر اخلريجني ،و تكوين
الإحتادات الفئوية ،من عمال و مزارعني و طالب� ،ساعد يف �إنت�شار و تو�سيع فكرة م�ؤمتر اخلريجني،
بالقدر الذي �صار للم�ؤمتر مائة فرع ًا  ،و �صار م�ؤمتر اخلريجني الوعاء التنظيمي الوطني ،و الذي فيه
تالقت الإرادات الوطنية ،و تالقحت فيه املدار�س الفكرية .و من املهم الإ�شارة �إىل �أنه يف مطلع الإربعينات،
ان�شق م�ؤمتر اخلريجني ايل اجتاهني �سيا�سيني فتكون (حزب الأ�شقاء) الداعي للوحدة مع م�صر يف عام
 1943وقاعدته طائفة اخلتمية وتكون (حزب الأمة ) الذي مال اىل بريطانية يف عام  1945وقاعدته طائفة
االن�صار  .و يف عام  1944كان قد ت�أ�س�س حزب القوميني و الذي تر�أ�س �سكرتاريته حممد احمد حمجوب ،
و من بني �صفوف م�ؤ�س�سي جمعية االحتاد ال�سوداين ت�أ�س�س احلزب اجلمهوري اال�شرتاكي عام 1951م من
بع�ض زعماء الإدارة الأهلية منهم منعم من�صور و يو�سف العجب و حممد احمد �أبو�سن و �إبراهيم بدري
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 .و هذه الإ�شارة جديرة باالنتباه ،من زاوية القاء ال�ضوء على �إ�سهام املجتمع املدين ال�سوداين ،يف تكوين
الإجتاهات الفكرية و الثقافية للمجتمع ال�سوداين ،وو�صل هذا الإ�سهام مداه� ،أن �أثر يف املكونات الطائفية
و الدينية ،و �ساعد يف �إدماجها يف تيار احلركة الوطنية النا�شئ يف ذلك الوقت.

-4منظمات املجتمع املدين الن�سوية :
تطور العمل الطوعي التنموي و�سط الن�ساء ،ب�شكل ُمتدرج و َم ُلحوظ ،فبح�سب �أ�شارات الأ�ستاذة حما�سن
عبد العال  ،ن�ش�أت احلركة الن�سوية ال�سودانية ،يف الأ�سا�س  ،يف �أربعينات و خم�سينات القرن الع�شرين،
من خالل عمل تدريبي طوعي للفتياتُ ،عرف وقتها بـ “بيوت اخلياطة” والتى كانت مبثابة ف�صول تعليم
و تاهيل مهنى �أهلي ،و تطورت تلك الفكرة لت�شمل �أي�ضا تعليم �أ�صول القراءة و الكتابة� ،أو ما ُعرف بـ
“ف�صول حمو الأمية” ،و التي تطورت بدورها و �أ�سهمت يف �إن�شاء “رابطة الفتيات املثقفات” بامدرمان
يف عام  1947لتعمل فى جماالت تنمية املر�أة من خالل �صيغ متباينة ،منها حمو االمية واخلياطة والتدبري
املنزيل والتوعية ال�صحية واالجتماعية.
ظهرت الروابط و الإحتادات و ال�صيغ النقابية الن�سوية ،قادت حركة التعليم و الوعي و التنمية الفئوية
للن�ساء يف ال�سودان يف الأربعينات ،فبعد ظهور رابطة الفتيات املثقفات  ،تكونت يف عام � 1948أول منظمة
ن�سائية يف مدين ب�أ�سم “النادي الن�سائي”  ،و يف عام  1948كانت اول م�شاركة ذات طابع �سيا�سي ووطني
للمر�أة ال�سودانية ،حني �شاركت جمموعة من املمر�ضات فى اول مظاهرة عمالية �ضد امل�ستعمر .و يف عام
 1949تكون �إحتاد للمعلمات والذى ان�ضم كنقابة للحركة النقابية.
و لعل �أبرز ما ميكن الإ�شارة اليه يف �سياق م�ساهمة املجتمع املدين ال�سوداين يف تنمية قطاع املر�أة� ،أن
ال�شيخ بابكر بدرى هو من �إبتدر التعليم الأهلي التطوعي للفتيات ب�صورة ممنهجة يف عام  ،1907و توا�صل
فيه بد�أب حتى �إنت�شر التعليم الن�سوي على �صعيديه الر�سمي و االهلي .و املحطة الثانية يف هذا التطور،
كانت يف عام  ،1952و ذلك بقيام االحتاد الن�سائي ،و الذي جاء كتتويج للمراحل ال�سابقة املت�صلة ،و جتميع
للأفكار التي ظلت تتداولها املنتديات الن�سوية التي تكونت منذ بدايات الأربعينات.

املفهوم الت�شاركي و التحويل يف التنمية:
�إن دور املجتمع املدين يف التنمية ،يت�أ�س�س على النظرة الكلية التي يقوم عليها النظام ال�سيا�سي و الفكري
امل�سيطر على املجتمع و القاب�ض على ال�سلطة فيه ،و ت�أ�سي�س ًا على تلك النظرة ،يت�سع او ي�ضيق حيز ن�شاط
املجتمع املدين ،و دوره يف التنمية ،بح�سب القوانني املتاحة التي تنظم ن�شاط منظمات املجتمع املدين .و
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بح�سب تقديري� ،أن منظمات املجتمع املدين ،و من خالل خ�صائ�صها ،ال �سيما الطوعية ،الإ�ستقاللية،
ميكن ب�سهولة القول ب�أنها م�ؤ�س�سات �شعبية او جماهريية ،تت�سم �أن�شطتها بامل�شاركة .لذلك هي م�ؤ�س�سات
دميقراطية بال�ضرورة ،و ذلك لكونها م�ؤ�س�سات ت�شاركية� ،شعبية و طوعية و م�ستقلة.
فعلى �سبيل املثال ،تكتفي القوى الر�أ�سمالية بوجود م�ؤ�س�سات للمجتمع املدين يف �إطار نخبوى تقوم بدورها
يف تلطيف حدة امل�شاكل الناجمة عن �سيا�سات التكيف الهيكلي والتحول �إىل اقت�صاد ال�سوق واالندماج يف
االقت�صاد الر�أ�سمايل العاملي ،وينح�صر دور هذه املنظمات يف تقدمي الرعاية للفقراء واملحتاجني ،و�إ�شباع
حاجات خدمية لفئات اجتماعية معينة ،مبا ال ي�ؤدى �إىل تغيري الأو�ضاع بل يعيد �إنتاج الأو�ضاع القائمة مبا
فيها من فقر وبطالة وتهمي�ش وافتقاد العدالة ،وفى هذه احلالة ف�إن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لن تلعب دور ًا
يف تغيري الأو�ضاع القائمة .وعلى العك�س من هذا ،جند �إن القوى ذات االجتاه الدميقراطي وال�شعبوي تدفع
يف اجتاه اكت�ساب م�ؤ�س�سات املجتمع املدين طابعا �شعب ًيا ي�ساعدها على القيام بدور تعبوي تغيريي يحتاجه
املجتمع و بالتايل ت�ساهم يف عملية التحول االجتماعي وال�سيا�سي للمجتمع.
و من املنطلق �أعاله من املمكن القول �أن �إجتاهات التنمية التي تقوم بها منظمات املجتمع املدين يف ال�سودان،
يجب �أن تنطلق من تلك املعايري التي يقوم عليها عمل املجتمع املدين ،فهي تنمية ينتجها املجتمع مل�صلحته
العامة ،لتحقيق حتول تاريخي متعدد الأبعاد ،مي�س الهياكل االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية ،و يف
ذلك تكون منظمات املجتمع املدين مدفوعة بطاقة ذاتية ،حتدد مواطن العجز التنموي ،و تقرتح البدائل،
و تنجز م�شروع التنمية ،و ال يتحقق للمجتمع املدين ذلك التحول � ،إال يف �إطار م�ؤ�س�سات �سيا�سية حتظى
بالقبول العام وت�سمح با�ستمرار التنمية .و دون �إغفال االحتياجات التنموية ال�سودانية ،حني يكون الأمر
مت�صل بالتنمية الت�شاركية ،من ال�ضروري القول� ،إن الغايات التنموية التي ت�سعى �إليها منظمات املجتمع
املدين ،يجب ان تت�سم بـ”التحولية” و “ ال�شمول”� .أما امل�شروعات التي حتاول الدول الغري دميقراطية،
ان تزج فيها منظمات املجتمع املدين ،و التي ال ت�ؤثر يف عملية التحول ال�شامل ،مثل �إعانة الفقراء بجمع
التربعات ،تقدمي وجبات طعام للمحتاجني ،و ما ي�شابه ذلك ،ال يدعم خطة التنمية التي من املفرت�ض �أن
تعمل عليها منظمات املجتمع املدين. .
يف املقابل يجب ان تت�سم التنمية التي تعمل عليها منظمات املجتمع املدين يف ال�سودان ،بالطابع الإ�سرتاتيجي
طويل املدى ،و التي ميكن مبقت�ضاها� ،أن يتم الإنتقال من حالة التخلف �إىل حالة التقدم ،و هذا الإنتقال
يقت�ضي �إحداث العديد من التغريات اجلذرية واجلوهرية� ،إبتدا ًء من ت�صحيح مفهوم الدولة لدور املجتمع
املدين ،و كذلك مفهوم التنمية ،و بال�ضرورة �إجراء �إ�صالحات مت�صلة بالنظام ال�سيا�سي ال�سائد .
و ب�سبب غياب عنا�صر التحول التنموي املطلوب ،و ب�سبب عدم و�ضوح معامل ال�شراكة مع الدولة ،و لغياب
الر�ؤية امل�شرتكة لدور املجتمع املدين يف التنمية ،جند �أن منظمات املجتمع املدين ،تعمل يف جزر معزولة
عن بع�ضها ،و معزولة عن خطة الدولة التنموية ،فبالتايل ا�صبحت جهود املجتمع املدين يف التنمية ،عاجزة
يف ان تت�صف بالتحولية و ال�شمول بالقدر املطلوب.
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معوقات م�شاركة املجتمع املدين يف التنمية:
و ملا كانت م�ساهمة املجتمع املدين يف التنمية �أمر مهم و �ضروري لل�سودان ،يكون من املهم النظر للمعوقات
التي ظلت تقف حائ ًال ،امام املجتمع املدين ،و تعطل تقدمي ا�سهاماته يف التنمية على النحو امل�أمول .من
�أهم املعوقات التي ت�ؤ�شرها ،هذه الورقة ما يلي:

-1قيود على التمويل:
منظمات املجتمع املدين ،ح�سب تعريفها ،هي م�ؤ�س�سات غري ربحية ،و تبتغي املنفعة العامة للمجتمع ،من
خالل تقدمي �أن�شطة و �أفكار ت�سهم يف تنمية املجتمع املعني .و حتى يقوم املجتمع املدين بتلك الأن�شطة،
ي�سعى اىل جمع االموال و الأ�صول و املعينات من املقتدرين و اخلريين من املجتمع� ،أو بتلقى الإعانات من ما
تخ�ص�صه ال�شركات الكبرية من �إعانات ،او من املنظمات الدولية التي تعمل يف جماالت طوعية م�شابههة،
او من الدولة او الدول الأجنبية ال�صديقة ،او غري ذلك من م�صادر .و بقدر توفر تلك امل�صادر ،بقدرما
يتحقق �إ�سهام املجتمع املدين و امل�شاركة يف التنمية ،و بغيابها يغيب ذلك الدور عن املجتمع املدين .و ُتعد
م�س�ألة متويل �أن�شطة املجتمع املدين يف ال�سودان ،من املو�ضوعات ال�شائكة و املعقدة.
و كانت قد ن�صت املادة ال�سابعة من قانون تنظيم العمل الطوعي ،على جواز ا�ستقطاب و تلقي التمويل و
املنح .و لكن القانون ا�شرتط موافقة املفو�ضية على امل�شروع ،و كذلك ا�شرتط القانون عدم ا�ستقبال اي
دعم او منح من �شخ�ص اجنبي اال مبوافقة الوزير.
ان املادة جتعل م�سالة تلقي املنح و التمويل ،خا�ضعة ب�شكل كامل لإرادة املفو�ضية ،و هذا قيد م�ؤثر على
ا�ستقاللية و فاعلية املنظمات الطوعية .و املادة ال�سابعة� ،أولت اهتمام خا�ص للمنح التي تتلقاها املنظمات
من اخلارج ،ورهنت تلك املنح اخلارجية مبوافقة الوزير ،وهو قيد ال يجد �سنده يف الد�ستور ،وال يف املواثيق
الدولية ،فكان االجدى باملُ�شرع الوطني �أن يعطي للمنظمات الطوعية ميزة تف�ضيلية مثل تلك التي مينحها
لل�شركات الأجنبية التي ت�ستثمر داخل ال�سودان ،و التي حتظى بت�شجيع كبري جللب االموال االجنبية اىل
داخل ال�سودان ،بيد �أن املنظمات الطوعية التي تعمل مل�صلحة قطاع كبري من امل�ستفيدين ،و بدون ارباح،
وعلى �سبيل التطوع واالعمال اخلريية ،يفر�ض عليها االقانون �شروط قا�سية متنع من حركة �أموال التربعات
�إىل داخل ال�سودان ل�صالح امل�شاريع الغري ربحية التي تقدمها املنظمات الطوعية.
و قد كان د�ستور ال�سودان قد ن�ص يف الفقرة (و) من مادته ال�ساد�سة ،على حق املنظمات و اجلمعيات
يف”ا�ستقطاب وا�ستالم امل�ساهمات املالية الطوعية �أو �أي م�ساهمات �أخري من الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة �أو العامة” ،ونالحظ ان الد�ستور مل ي�ضع �أي قيود مت�صلة بجن�سية املتربع ،وحتى �أنه ال ي�ستخدم
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عبارته ال�شهرية “وفق ما ينظمه القانون” مما يعك�س مدى احلرية التي مينحها الد�ستور يف تلقى الهبات
والتربعات من االفراد وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة.
�إن ت�شجيع املنظمات الطوعية يف العمل التنموي ،كان يتطلب �أن تقدم احلكومة عدد من االعفاءات و
االمتيازات ،او منح مالية او عينية ،التي تعك�س رغبة الدولة يف تو�سيع نطاق م�شاركة املجتمع املدين يف
التنمية .على الرغم من �أن القانون ن�ص يف املادة  29على جواز �أن يقوم وزير املالية واالقت�صاد ،بتو�صية
من وزير ال�شئون االن�سانية ،ب�إعفاء املنظمات غري احلكومية ،الوطنية والأجنبية ،من الر�سوم اجلمركية
وال�ضرائب� ،إال �أنه لي�س حق تلقائي ،بقدر ما هو يتوقف على تقديرات وزير املالية ووزير ال�شئون الإن�سانية.

-2الإتفاقية الفنية للم�شروعات التي تقوم بها منظمات املجتمع:
و عند احلديث عن دور منظمات املجتمع املدين يف ال�سودان يف التنمية ،البد من مناق�شة لإجراء هام قامت
بو�ضعه مفو�ضية العون االن�ساين ،لتنظيم امل�شروعات التنموية التي تقرتحها و تنفذها منظمات املجتمع
املدين مع املمولني ،و ُعرف هذا الإجراء بـ “االتفاقية الفنية مل�شروعات املنظمات الطوعية الوطنية” ،و
التي تت�ضمن عدد ًا من ال�شروط واملحددات والقيود للم�شروعات التي ت�سعى املنظمات الطوعية اىل
تنفيذها  ،ب�صورة منفردة �أو بالتعاون من منظمة �أجنبية .و تت�ضمن تلك ال�شروط مو�ضوعات خا�صة
بحجم امل�شروع وحجم متويله ،و كيفية �صرف اموال امل�شروع ،من خالل تخ�صي�ص ن�سب مئوية جلوانب
ال�صرف املتعددة ،و حتديد امل�ؤ�س�سات احلكومية التي ي�ستلزم ح�صول موافقاتها �سواء على امل�ستوى
املركزي او الوالئي ،و �شروط خا�صة مبدة �سريان امل�شروع ،و �أي�ض ًا �شروط خا�صة ب�أيلولة اموال امل�شروع
وممتلكاته بعد انتهاء اجل امل�شروع.
و من التجارب العملية التي مرت بها املنظمات الطوعية ،يت�ضح ان تلك الإجراءات تت�سبب ب�شكل مبا�شر
يف تعطيل تنفيذ تلك امل�شروعات ،على الرغم من تلك امل�شروعات تتم بالتعاون او امل�شاركة مع امل�ؤ�س�سات
و الوزارات الوطنية.
من املهم جد ًا �أن يحفز القانون منظمات العمل الطوعي للعمل يف جماالت ،تعترب بطبيعتها مهمة للدولة ،من
زاوية دعم التنمية ،واال�ستقرار وال�سالم يف ال�سودان ،وهذا التحفيز ،يجعل ذلك املجال جاذب ًا ومرغوب ًا،
بت�سهيل االجراءات ،او تقدمي م�ساعدات و�إعفاءات� ،أو تقدمي �إعانات عينية� ،أو حتى حتفيزها من خالل
تقدمي اجلوائز العينية او ال�شهادات التقدير او غري ذلك .على �ضوء هذا ،ميكن النظر يف املعطيات التي
يجب اال�ستناد اليها عند التفكري يف اجراء اي ا�صالحات يف قانون العمل الطوعي يف ال�سودان.
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-3عقبات مت�صلة بالف�ضاء العام:
بجانب املو�ضوعات املت�صلة بقانون العمل الطوعي ،هناك مو�ضوعات مت�صلة بالف�ضاء ال�سيا�سي
والإقت�صادي العام يف الدولة ،ت�ؤثر ب�صورة مبا�شرة يف فاعلية دور منظمات املجتمع املدين يف التنمية،
من بني تلك امل�ؤثرات الوا�ضحة ،تقل�ص ف�ضاء احلريات العامة التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف حق التنظيم و
التجمع و حرية التعبري ،و الذي هو الأ�سا�س التي ينطلق منه ن�شاط املجتمع املدين ،كذلك هناك امل�ؤثرات
و املحددات التي ي�شهدها االقت�صاد الوطني ،و التي من ابرزها انت�شار الف�ساد ،و �ضعف االلتزام مببادئ
�سيادة حكم القانون و احلكم الر�شيد ،كلها تقف كعوائق حقيقية �أمام حتقيق التنمية ال�شاملة كما يرجوها
املجتمع املدين.
يتحرك املجتمع املدين يف نطاق �ضيق للغاية ،مو�ضوعي ًا و حركي ًا ،فب�سبب العقبات املت�صلة بالف�ضاء
ال�سيا�سي ال�سوداين� ،صار املجتمع املدين يعاين من حمددات عديدة ،حتد من حرية احلركة و التعبري ،و
بالتايل ت�ؤثر ب�شكل جاد يف �إ�ستقاللية املجتمع املدين .و الو�ضع ب�صورته املو�صوفة تلك� ،أ�سهم يف تراجع
�إ�سهام املجتمع املدين يف مو�ضوعات التنمية ،ف�صارت مو�ضوعات مراقبة الأداء احلكومي و الربملاين ،و
التدريب يف مو�ضوعات مت�صلة بحقوق االن�سان و احلريات ،قد تت�سبب يف م�شاكل بني املنظمات و امل�ؤ�س�سات
احلكومية.

-4امل�شاكل الهيكلية و التنظيمية املت�صلة ببنية املجتمع املدين:
و من جهة �أخرى تفتقر منظمات العمل الطوعي يف ال�سودان للكثري من القدرات و الأمكانات االدارية و
الفنية ،و رمبا نتج ذلك للظروف ال�سيا�سية و ظروف النزاعات امل�سلحة املتوا�صلة التي �أ�سهمت بقدر كبري
يف تقييد �إنت�شار عمل املجتمع املدين ،و قلل من فر�ص التوا�صل مع الف�ضاء املدين يف نطاقه العاملي .و من
ذلك نالحظ ان ر�ؤية املجتمع املدين لإجتاهات التنمية املطلوبة غري وا�ضحة� ،أو غري متفق عليها ،او مل تتم
مناق�شتها ب�شكل علمي ،لذا من املالحظ ان منظمات املجتمع املدين ،تلتزم ب�إجتاهات التنمية كما تراها
امل�ؤ�س�سات الدولية املانحة ،و التي قد تكون يف بع�ض جوانبها ،غري مدركة لأولويات التنمية يف ال�سودان ،او
ما تلتزم ب�إجتاهات التنمية كما تقرها �سيا�سات الدولة العامة للنمو االقت�صادي.
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ختام ًا:
تطور مناذج الإ�سهام املجتمعي يف التنمية:

مع نهاية العقد الأول من الألفية احلالية� ،أ�صبحت منظمات املجتمع املدين يف ال�سودان تتخذ �صور ًا �أكرث
تطور ًا ،من زاوية �إجرتاح مو�ضوعات العمل املدين ،و امل�ستفيدين ،و الآليات ،و �إ�ستطاعة الإجتاهات
اجلديدة يف العمل املدين �أن تتجاوز العديد من القيود ،و العقبات ،بعد �أن حتررت من التعاطي املبا�شر مع
املانحني و املجتمع الدويل ،و بعد �أن حتررت من ال�صيغ الكال�سيكية للعمل املدين ،حتى تبعد من ال�صعوبات
االدارية و التنظيمية التي تفر�ضها ال�سيا�سات و اللوائح و النظم احلكومية التي تنظم العمل الطوعي.
�إن ظهور جيل جديد ،م�ستوعب لأهمية العمل الطوعي يف ال�سودان ،و قادر على توظيف العالقات التي
توفرها تكلنوجيا التوا�صل احلديثة ،و قادر كذلك على توظيف العلم احلديث يف خدمة املجتمع� ،سي�سهم يف
خلق �إنتقالة نوعية للعمل الطوعي يف ال�سودان ،و �سي�سهم ب�شكل ملحوظ يف خلق التحول الكبري يف م�ستقبل
التنمية يف ال�سودان.
و على الرغم من �أنخراط �أعداد كبرية من اجليل احلايل يف �أعمال طوعية متميزة ،و متباينة ،و م�ؤثرة
على قطاع وا�سع من امل�ستفيدين� ،إال �أنه يف العديد من الأحوال ،جتد تلك املجهودات نف�سها يف مواجهة
مبا�شرة مع الدولة ،و ذلك لكونها ال متتثل للن�صو�ص املجردة للقانون ،رغم انها جت�سد �أهداف القانون يف
دعم العمل العمل الطوعي و توظيفه يف تقدمي خدمات طوعية ،بدون ق�صد الربح ،لفئ�آت جمتمعية �ضعيفة
�أو ه�شة .و من جانب �آخر تتواجه هذه املبادرات املجتمعية املتنامية ،ب�س�ؤال ال�شفافية ،و الدميقراطية يف
الإدارة ،و املحا�سبية ،و التي قد ت�سهم الظروف املحيطة بطبيعة العمل الطوعي ،يف ت�أجيل تطبيق بع�ض
�أو كل تلك املعايري ،ل�ضمان �إ�ستمرارية العمل و جتنب تعطيله .و لكن يف كل االحوال ظلت تلك املجهودات
و املبادرات املدنية ،و �إن مل حتظى �أغلبها ب�إعرتاف ال�سلطات الر�سمية ،تتنامى ب�شكل ملحوظ و ت�ستهدف
تنمية قطاع وا�سع من املجتمع.
تنوعت مناذج العمل الطوعي ،و تباينت ال�صيغ الإدارية و التنظيمية التي حتكم تلك ال�صيغ ،و لكنها ،و من
حيث املو�ضوع� ،شملت العديد من املو�ضوعات التنموية احلقيقية� ،إبتدا ًء من التدريب و التوعية ،و �إنتها ًء
بتقدمي اخلدمات العامة ،و �أما من ناحية املجموعات امل�ستفيدة من تلك الأن�شطة ،فهذا مو�ضوع يكاد
يكون �أكرب من �أن يتم ح�صره ،فقد �شملت تلك الأن�شطة ،م�ستفيدين من القطاعات املهنية ،و املجموعات
الريفية ،و املجموعات املت�أثرة باحلرب و النزاع امل�سلح ،و املجموعات املت�ضررة من م�شروعات التنمية
القومية ،و ال�سودانيني يف املهاجر ،و اللآجئني و النازحني ،و غري ذلك.
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ا�سرتاتيجية  ، ٢٠٣٠درا�سة من�شورة على موقع املركز الدميقراطي العربي ،على الرابط
http://democraticac.de/?p=35428

 .9االعالن العاملي حلقوق االن�سان ل�سنة 1948
 .10العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة بقرارها
( ،)2200يف عام 1966
�.11إعالن م�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية يف ريودي جانريو عام 1992م
 .12و�إعالن وبرنامج عمل امل�ؤمتر الدويل حلقوق الإن�سان يف فيينا عام 1993م،
� .13إعالن الألفية لعام 2000م وما حواه من �أهداف وخطط تعرف بـ(الأهداف الإمنائية الألفية).
 .14الدكتور حممد عمر ب�شري ،تطور التعليم يف ال�سودان  ، 1956 - 1898اخلرطوم ،1983
 .15زكى البحريي ،التطور االقت�صادي واالجتماعي يف ال�سودان  -من الأزمة العاملية حتى اال�ستقالل
 ،1956 - 1930القاهرة ،1987
 .16مدثر عبد الرحيم  ،االمربيالية والقومية فى ال�سودان  ،اك�سفورد “ ، 1969باالجنليزية”.
� .17أحمد �إبراهيم دياب ،الإمام عبد الرحمن املهدي وحزب الأمة واال�ستقالل  ،ورقة مقدمه لالحتفال
بالعيد املئوي لل�سيد عبد الرحمن املهدي  ،جامعة الأحفاد � ،أم درمان  ،دي�سمرب1996م
 .18حممد �سعيد القدال  ،تاريخ ال�سودان احلديث 1955 -1820م  ،مركز عبد الكرمي مريغنى الثقايف-
�أم درمان  ،ط2002 ، 2م،
.19حما�سن عبدالعال  ،املراة ال�سودانية والعمل ال�سيا�سى  -احلركة الن�سائيه  ،ر�صيد احلركة الوطنيه،
اخلرطوم .1997
 .20م�صطفى العبد ااهلل الكفري  ،التنمية ال�شاملة والتنمية الب�شرية  ،من�شور الكرتونيا  ،جملة احلوار
املتمدن .
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 .21قرزيز حممود و يحياوي مرمي ،دور املجتمع املدين يف حتقيق التنمية ال�شاملة يف اجلزائر ،بني الثبات
والتغري
 .22عبدال�سالم فرج على فرحات ،دور منظمات املجتمع املدين يف التنمية ،من�شور الكرتونيا ،
http://www.omu.edu.ly/articles/OMU%20Articles/pdf/Issue29/17.pdf
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