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حعقيددداث العةقددت بددي دولخددي  ددا  
 وجنوب السودان وكيفيت إجياد احللو  هلا

 
 
 

 
 يزدبلا سيقلب. د

 ثانبلل دافحألا تعماج يف ةذاخسأو تثحاب
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هي الوؤطف أى ًزحدثس ػدي رؼد٘دثاد الؼ بدخ ثد٘ي الدثّلز٘ي       
ثبلزغن هي اإلرس الزبرٗخٖ ّالؼ بخ ث٘ي الشدؼْة ّالؼثٗدث هدي    
الوددددؤروزاد ّّرع الؼوددددق الزددددٖ أب٘وددددذ بجددددق ا طددددز زب   
ّالزْصد٘بد لي٘ ٘دخ ارارح ػ بدخ هزو٘ددشح ثد٘ي الشدؼج٘ي ا ا رددن      

ت ا ى كبى ٌُدب  رحظدت هدي عبًد    . الزصْٗذ لصبلح ا ً صبل
هٌظوبد الوغزوغ الوثًٖ ّػثر هي أحدشاة الوؼبرةدخ لي٘ ٘دخ    
خلق ػ بخ رْأهخ ّرو٘ش ث٘ي الدثّلز٘ي ا  أًدَ ثدث  هدي الزو٘٘دش      
اإلٗغبثٖ ًشِث رؼد٘ثاد رؤرٕ الٔ ػ بخ هزدْرزح ّػثاي٘دخ  دٖ    

 . أح٘بى ػثٗثح
 

 ه هح الزؼد٘ثاد
 
حدث  ح٘دش كبًدذ ػ بزِودب  دٖ      رْعث حيْهزبى  ٖ الثّلز٘ي ِٗد٘وي ػلِ٘ودب حدشة حدبكن ّا    : أّ 

الظبثق ػ بخ حزة  صن ار بب٘خ هضق الشّاط الدظزٕ الذٕ ٗ زدز الدٔ ال يدز الوشدزز  أّ الودْرح أّ     
 . الضدخ ّالززثص هي خ ل سرع اإلشيبل٘بد  هوب ٗغؼق الؼ بخ أكضز رؼد٘ثا

 
ّليدي كدبى   الدضبٗب الؼبلدخ  ُّٖ هؼدثح ثبلضدزّرح حد٘ي ٌٗدظدن ّعدي ّاحدث الدٔ اصٌد٘ي         : صبً٘ب

 :ٗويي الزْا ق حْلِب  لْ أى الؼ بخ كبًذ ع٘ثح ث٘ي الحشث٘ي الحبكو٘ي هضق
 

 بضبٗب الثْٗى ُق رزحولِب كق رّلخ الشوبل أّ ا صٌ٘ي هؼب ّػلٔ إٔ أطض ّهدثار. 
 ْلخ هٌغدخ آثٖ٘ للشوبل أّ الغٌْةأٗل. 
 الٌ ظ ّك٘ ٘خ رصثٗزٍ ّثؤٕ الص٘غ ّالد٘وخ. 
 ٗثا ّالؼ بخالْ ٗبد الحثّرٗخ رحث. 
 الزْأهخ ا بزصبرٗخ. 
 ببًْى الغٌظ٘خ. 
 األهي  ٖ الثّلز٘ي ّػلٔ الحثّر رحد٘ق. 

 

 يردب سيقلب .د
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ليي رزكذ كق ُذٍ لدضبٗب رّى حظن الٔ لحظخ ا ً صدبل الدذٕ كدبى رر ال ؼدق ػل٘دَ ٗويدي أى       
ٗصٌف  ٖ خبًخ الغضت ّالؼدبة روضق  ٖ الزصزٗحبد الوزؼلددخ ثبلغٌظد٘خ ًّددق الغبهؼدبد      

 . حت األطبرذح ّالغ ة ّالزلْٗح ثْبف ةخ الٌ ظصن ط
 

لْ  –خبصخ اًزخبثبد عٌْة كزر بى -ّأصجح األهز أكضز رؼد٘ثا ثؼثم حق هظبيق الوٌبعق الض صخ 
 . لوب حثس رر  ؼق ػظيزٕ -أى الحيوخ رن رغل٘جِب

 
لدخ   كذلك هب حثس  ٖ عٌْة الٌ٘دق األسر  أًِدٔ إٔ احزودب د للز دبّل ّالزصدبلح  ّسار الغد٘ي ث      

 . هْةْع الٌ ظ ّػثم الزْصق الٔ أر ب 
 

ا ى أصجحذ ػ بخ ع٘زاى أػثا   رزؼدث الؼ بخ ثٌِ٘وب ّكق هٌِوب  ٖ ّةدغ راخلدٖ هحدزط هدي     
رثُْر ابزصبرٕ  ّرثُْر األهي الثاخلٖ  ّطخظ شؼجٖ لزثُْر الخثهبد ّاًزشدبر ال ظدبر ّػدثم    

 دٖ شدوبل أّ    Imagined State٘بل٘دخ  رْا ق حْل ّةغ الثطزْر ّاشيبل٘خ الصْرح الذٌُ٘خ لثّلخ خ
 . أّ حلن ًحْ ػ بخ صثابخ هغ الغٌْة   ٗظٌثٍ الْابغ –عٌْة الظْراى خبل٘خ هي الزٌْع 

 
ُذٍ الزحثٗبد ّالزؼد٘ثاد ّاى رصْرد ػلٔ أًِب صؼجخ ٗويي حلِدب  دٖ اػزددبرٕ ػلدٔ الٌحدْ      

  :الزبلٖ
 

ر دب  ٗدٌص ػلدٔ عؼدق آث٘دٖ      ليظز ػثم الضدخ ث٘ي الثّلز٘ي ثْةغ هظدْرح ا  ًجثأ ثآثٖ٘ .1
هٌغدخ حثّر ه زْحخ ّرغبرٗخ حزح ّهْاعٌِ٘ب ٗحولْى الغٌظد٘ز٘ي  ّهزاػِ٘دب ّهْاشدٖ    

ٌٗجغٖ أى ًخلق هدي آث٘دٖ   . ّلِب ارارح هظزدلخ هي الوظ٘زٗخ ّالثٌٗيب -طيبًِب حزح الحزكخ
ػبهب ثؼثُب ٗزن  55ًوْ عب ٗشبثَ ًُْغ كًْغ  ريْى شجَ هظزدلخ هي الثّلز٘ي لوثح 

ز هص٘ز لزجؼ٘خ آثٖ٘ ألٕ هي الثّلز٘ي أّ اثدب  الْةؼ٘خ اإلرارٗخ ا بزصبرٗخ الوزو٘دشح  ردزٗ
ػبهب أخزٓ  ثؼثُب ٗزن ردزٗز الوص٘ز  كوب رؼغٔ خ ل رلك ال ززاد آث٘دٖ حدق    55لوثح 

 . هي ثززّل الشوبل% 5 ٖ ًظجخ 
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  ّٗويدي ّةدغ    اى  يزح الوٌبعق الحزح الوحبٗثح ُٖ ارس هْعْر  ٖ الثّل حثٗضب ّبثٗوب
 . اعبر ببًًْٖ لَ ثبلٌظجخ لوٌغدخ آثٖ٘ هغ ّعْر اإلرارح الوظزدلخ

 
      اى هظؤلخ ّةغ ػدث اعزوبػٖ ث٘ي الوظ٘زٗخ ّالثٌٗيب ًدْ   ُدْ ارس هْعدْر ػلدٔ أرل

 . الْابغ بجق  ززح الحزة الحبل٘خ ّػلٌ٘ب رغْٗزٍ ّعؼلَ هيزْة ّهْصق
 

 ثم حظوِب حبل٘ب ُْ أهز ببهذ ثدَ اإلرارح  اى هظؤلخ رؼل٘ق بض٘خ آثٖ٘ لظٌْاد ػثٗثح ّػ
ّطدٌغب ْرح ّردبْٗاى     –الجزٗغبً٘خ هغ الص٘ي ّاررضزَ الصد٘ي ثبلٌظدجخ الدٔ ًُْيدًْظ     

 –هوب أحثس رغْرا ابزصبرٗب ُبي  لزلك الوٌبعق خبرط اعبر ال ؼق الظ٘بطٖ ّالؼظيزٕ 
ً  . ا ى ٗويي أى ًظز ٘ث هدي الزغزثدخ اإلًظدبً٘خ    ٘خ بدث ببهدذ ثدَ    ّكودب أى اإلراراد الظدْرا

 . ثبلٌظجخ ليق هي ال شدخ هغ أصْ٘ث٘ب ّح ٗت هغ هصز

اى الحلْل الظ٘بط٘خ الزٖ رزاػٖ هصلحخ الوْاعٌ٘ي  ٖ الوٌبعق الحثّرٗخ ُدٖ األًظدت   
للْابغ ّلي ٗض٘ز الظْراى ط٘برح أّ هصلحخ ا ا ظلذ هٌغدخ آثٖ٘ هٌغددخ حثّرٗدخ حدزح    

 . كوب ابززحذ أػ ٍ
 

ٗزن حق الجزلوبى الحبلٖ ّريْٗي ثزلودبى ثبلززاةدٖ ٗوضدق كدق الددْٓ       :أهب عٌْة كزر بى .5
الظ٘بط٘خ ّكذا حيْهخ رزال بْه٘دخ حزدٔ ب٘دبم اًزخبثدبد عثٗدثح حد٘ي ب٘بهِدب  دٖ كدق          

 . الظْراى
 

هدغ هدٌح    - ظ٘زن الزؼبهق هضدق الدثّل الزدٖ لدثِٗب ً دظ ّلد٘ض لدثِٗب هٌ٘دب          أهب الٌ ظ .3
ب ٘خ لث غ هظزحدبد الشزكبد لص٘بًخ خظ األًبث٘ت ح٘دش ٗدزن ا ر دب     الظْراى ه٘شح اة

الوِن اطزوزار ةخَ حزٔ ّلْ رن حغش ػبيثٍ غ٘دز  . ثْعْر رلك الشزكبد لوؼز خ حصزِب
 . الوز ق ػلَ٘ لثٓ عِخ هحبٗثح حزٔ حق الوشيلخ
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إٔ شددغجِب  Debt Swapٗددزن هٌببشددزِب هددغ الددثّل الثايٌددخ ثبطددزخثام أطددلْة   :الددثْٗى .4
للشوبل ًظ٘ز صزف هب ٗوبصلِب ػجز طٌْاد ثبلؼولخ الوحل٘خ لزحد٘ق أُثاف األل ٘خ هدغ  
ّعْر هؤشزاد ًّظبم ش ب ٘خ ًّظبم حين راشث للزؤكث هي  لك  ّػثم رحو٘دق الغٌدْة   

 . هظئْل٘زِب
 

 :ص٘بغخ ثزرْكْل رْأهخ ٗشوق .5
 

 لزجبرل الظلؼٖ ّرغبرح الحثّرا. 
 غٌْةرجبرل الخجزاد هي الشوبل ّال. 
 ٖالزجبرل الخثه. 
 بل للغٌْة هي هْاًٖ ّخغْط أًبث٘تاطزخثام الجٌٖ الزحز٘خ  ٖ الشو. 
 الؼبلٖبل الزؼل٘ن خبصخ الزؼل٘ن رؼبّى  ٖ هغ. 
 رجبرل الخجزاد األهٌ٘خ ّشزعخ هشززكخ حثّرٗخ . 
 ِزثب  الوبي٘خ ّالحزارٗخ الوشززكخرغْٗز الي. 
 حثٗثٕ ّالغْٕ ّالجزٕ ث٘ي الجلثٗيرغْٗز الٌدق الٌِزٕ ّال. 
 هضلودب ٗحدثس هدغ    اطزؼوبل الوزاػٖ الغٌْث٘خ ّغض الغزف ػي هظؤلخ الحثّر  

 .أصْ٘ث٘ب ّح ٗت
 رل الؼوبلخ الوبُزح ّغ٘ز الوبُزحرجب. 
 الزٌدددق لسًظددبى ّالوْاشددٖ ّالظدديي ة. أ: ار بب٘ددخ حزٗددبد ص صددخ  ّرجددثأ ثحزٗددخ .

ّالثراطخ  ٖ الغبهؼبد ّالوثارص  هي رّى حزٗخ الزولك أّ ا طدزضوبر  . الؼوق  ط
ّاًوددب ٗددزن الزؼبهددق  ددٖ ُددذٍ الغْاًددت ثوددب ٗحيوددَ بددبًْى كددق رّلددخ لغ٘ددز        

 . الوْاعٌ٘ي
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لٌْاٗدب ّالضددخ ةدؼ٘ف ا  أى الْابدغ الوشدزز  ٗ دزل       ثبلزغن هي أى الزؼد٘ثاد ػثٗدثح ّحظدي ا  

ّعْة اإلرارح الظ٘بط٘خ لحلِب  لدث ردن حدق رؼد٘دثاد أكضدز هودب ًْاعِدَ ّثد٘ي رّل أكضدز ػدثّاًب          
ّشؼْثب هزٌب زح  ٌحي أحظي حب  هي غ٘زًب ا ا ًظزًب الدٔ ردبرٗخ الشدؼْة ّالدثّل ّػلٌ٘دب أى        

هدي الؼودق لحلِدب ػجدز حدْار الشدؼْة ّهٌظودبد         ً دث األهق ثبلزغن هي رؼد٘ثاد الْابدغ  ثدث  
الوغزوغ الوثًٖ ّالثّل الصثٗدخ ًّشز الْػٖ حْل حزو٘دخ ّأُو٘دخ حلِدب ػجدز ّطدبيق اإلػد م       
الوخزل خ  بلحثٗش ل٘ض حْل ػ بخ حيْهبد أّ أحشاة ّاًوب أّعبى ّشؼْة رظوْ ّرجددٔ  دْ    

  .هحثّرٗخ اعبر الحيْهخ أّ األحشاة الحبكوخ
 
 
 

 اًزِٔ     


