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IMPACT OF EMIGRATION ON SUDAN'S
ECONOMIC DEVELOPMENT (1982-2016(
Mastora Sahal GOMAA SAHAL1
Abstract
The study examined the impact of emigration on economic development in
Sudan for the period (1982-2016).The study aimed to determine the impact of
emigration on development efforts and determine the relationship between gross
domestic product and remittances of Sudanese working abroad, broad and size
of Sudanese working abroad. The problem of the study in the most important
element of the production and the most important wealth could be owned by
Sudan, which is the human element tool development the main and first goal,
and the skills of human resource and Sciences a national asset and the wealth
of vital can afford to pay the wheel of development in the Sudanese economy, if
properly invested in the appropriate places have been employed in various fields
of development. The importance of this study stems from the reality of the
breadth migration of human resources and the impact on economic development
in Sudan through the growth of this phenomenon and its development
significantly during recent years, which requires study and draw attention to
and focus on more deeply because of the effects of delaying the process of
development. The study used the approach of statistical standard in the analysis
of the phenomenon and applied the method of ordinary least squares (OLS) to
estimate a log-linear relationship between the variables under study, using time
series
data
for
the
period
(1982-2016).
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أثر اهلجرة اخلارجية على التنمية االقتصادية ابلسودان للفرتة (-2893
)3122

د .مستورة سهل مجعة سهل -أستاذ مساعد
جامعة أبوظيب -دولة االمارات العربية املتحدة
امللخص
تناولت الدراسة أثر اذلجرة اخلارجية علي التنمية االقتصادية ابلسودان للفًتة (،)2016-1982
وىدفت الدراسة اىل معرفة مدي أتثري ىجرة السودانيني علي اجلهود اإلظلائية القائمة وإيل أي حد
ؽلكن أن تساىم أو تشل خطط التنمية ادلقًتحة ،و معرفة نوع العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل وبني
حتويالت السودانيني العاملني ابخلارج.

وحجم السودانيني العاملني ابخلارج تتمثل مشكلة الدراسة

يف فقد أىم عنصر من عناصر اإلنتاج واىم ثروة ؽلكن أن ؽلتلكها السودان وىو العنصر البشري أداة
التنمية الرئيسة وىدفها األول وأن مهارات ادلورد البشري وعلومو تشكل رصيداً وطنياً وثروة حيوية
تستطيع أن تدفع عجلة التنمية يف االقتصاد السوداين إذا ما أحسن استثمارىا يف األماكن ادلناسبة
ومت توظيفها يف شىت ميادين التنمية .تنبع أعلية ىذه الدراسة من واقع اتساع ىجرة ادلوارد البشرية
وأثر ذلك على التنمية االقتصادية ابلسودان من خالل تنامي ىذه الظاىرة وتطورىا بشكل ملحوظ
خالل السنوات األخرية شلا يستدعي دراستها و لفت النظر إليها والًتكيز عليها بصورة أكثر عمقاً دلا
ذلا من آاثر تعوق عملية التنمية ،استخدمت الدراسة ادلنهج الكمي يف حتليل الظاىرة وطٌبقت طريقة
ادلربعات الصغر العادية (  )OLSلتقدير عالقة خطية يف اللوغاريتمات بني ادلتغريات زلل الدراسة
وذلك ابستخدام بياانت السالسل الزمنية.
الكلمات املفتاحية :اذلجرة  ،ىجرة السودانيني اىل اخلارج ،التنمية االقتصادية ،السودان.
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املدخل:
أصبحت اذلجرة اخلارجية يف دول العامل الثالث بغرض البحث عن العمل مشكلو ذلا أعليتها القصوى
من الناحيتني االقتصادية و االجتماعية و ذلك دلا تعانيو ىذه الدول من مشاكل عديدة تقف حجر
عثرة أمام تطورىا مثل احلروب و الكوارث الطبيعية و غريىا ،وقد وضعت كثري من دول العامل الثالث
بعد االستغالل اخلطط الربامج اليت تسعى لألخذ بيد رلتمعاهتا و لكنها فشلت يف الوصول إيل
النتائج ادلرجوة شلا دفع أبفرادىا علي اذلجرة ،بدأت ىجرة السودانيني للعمل ابخلارج أتخذ شكالً
منتظماً بعد العام 1973م حيث اجتهت أعداد كبريه إيل دول اخلليج نتيج ًة النتعاش احلالة
االقتصادية بتلك الدول عقب الفورة النفطية و ارتفاع أسعار البًتول و ما صاحبها من حركة تنموية
نشطة أدت إيل زايدة فرص العمل فيها .وكانت األرقام القليلة ادلتناثرة عن أعداد العمالة السودانية
ابخلارج حىت عام 1973م تشري إيل أن السودان وابلقياس مع حجمو السكاين من أقل الدول العربية
مشاركةً يف اذلجرة اخلارجية و ال سيما اذلجرة داخل ادلنطقة العربية  ،ولكن سرعان ما أخذت شكل
الظاىرة اليت طالت كل شرائح اجملتمع وبدأت األرقام ادلعلنة عن العمالة السودانية ابخلارج خترج عن
حيز اآلالف ادلعدودة.

مشكلة الدراسة :
تشكل ىجرة ادلوارد البشرية السودانية مشكلة أساسية هتدد التنمية االقتصادية يف السودان وأن
مهارات ىؤالء وعلومهم تشكل رصيداً وطنياً وثروة حيوية تستطيع أن تدفع عجلة التنمية يف االقتصاد
السوداين إذا ما أحسن استثمارىا يف األماكن ادلناسبة ومت توظيفها يف شىت ميادين التنمية ،وتتمثل
مشكلة الدراسة يف السؤال التايل :ما ىو أثر اذلجرة اخلارجية على التنمية االقتصادية يف السودان ؟
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أمهية الدراسة :
تنبع أعلية الدراسة من واقع اتساع ىجرة ادلوارد البشرية وأثر ذلك علي التنمية االقتصادية ابلسودان
من خالل تنامي ىذه الظاىرة وتطورىا بشكل ملحوظ خالل السنوات األخرية شلا يستدعي
دراستها و لفت النظر إليها و الًتكيز عليها بصورة أكثر عمقاً دلاذلا من آاثر تعوق عملية التنمية.

أهداف الدراسة:
حتاول الدراسة إلقاء ادلزيد من الضوء علي ظاىرة اذلجرة كظاىرة اجتماعية ذات عالقة عضوية
ابلتنمية االقتصادية يف السودان وؽلكن تلخيص األىداف فيما يلي:
 .1معرفة نوع العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل وبني حجم العمالة السودانية ادلهاجرة ,
حتويالت السودانيني العاملني ابخلارج.
 .2معرفة نوع العالقة بني حجم العمالة السودانية ادلهاجرة ومتوسط نصيب الفرد من الدخل
القومي.

فرضيات الدراسة:
تستند ىذه الدراسة على ثالث فرضيات أساسية:
 .1توجد عالقة طردية ذات داللة احصائية بني الناتج احمللي اإلمجايل وحتويالت السودانيني
العاملني ابخلارج.
 .2توجد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بني الناتج احمللي اإلمجايل وحجم العمالة السودانية
ادلهاجرة.
 .3وجد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بني نصيب الفرد من الدخل القومي و معدل
اذلجرة إيل اخلارج.
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منهجية الدراسة :
تتبع ىذه الدراسة يف حتليلها للمشكلة منهجني علميني ,ادلنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد يف
مضمونة علي دراسة الظاىرة كما ىي يف الواقع ويوضح درجة ارتباطها ابلظواىر األخرى ،وادلنهج
اإلحصائي القياسي ،ويستخدم حتليلي االضلدار اخلطي ادلتعدد والبسيط ،وذلذا الغرض تستخدم
الدراسة طريقة ادلربعات الصغرى العادية )(ORDINARY LEAST SQUARSES METHOD (OLS
وذلك لتسهيل عملية التحليل السليم و العرض الواضح للمشكلة ،وتعتمد الدراسة علي بياانت
اثنوية منتقاة من ادلصادر الرمسية واألدبيات ادلنشورة وتستخدم النماذج التالية:
)(1

→

Y = C0 + C 1 X 1 + C 2 X 2 + U

حيث:
 ≡ Yالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي (متغري اتبع)
 ≡ X1حتويالت السودانيني العاملني ابخلارج (متغري مستقل)
 ≡ X2حجم العمالة السودانية ابخلارج (متغري مستقل)
 ≡ Uحد اخلط
)(2

(متغري عشوائي)
→

X= C0 +C1P + U

حيث:
 ≡ Xحجم العمالة السودانية ابخلارج (متغري اتبع)
 ≡ Pمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي (متغري مستقل)
 ≡ Uحد اخلط (متغري عشوائي)
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حدود الدراسة:
 .1احلدود ادلكانية (السودان)
 .2احلدود الزمنية للفًتة ( 2016 – 1982م) .

اإلطار النظري
مفهوم اهلجرة:
تعترب اذلجرة من أىم ادلشاكل اليت تواجو اجملتمعات وهتدد خطط التنمية يف بالدىا ابلفشل ،إذ أن
عملية التنمية يف حد ذاهتا ال تتم إال عن طريق تغريات حضارية يف اجملتمع يتم من خالذلا نقل
سلتلف األفراد واجلماعات اإلنسانية من احلالة الذىنية والسلوكية اليت يعيشوهنا إىل حالة ذىنية
وسلوكية جديدة تكون أكثر انفتاحاً على العامل وأكثر قدرًة على استيعاب حقائق العصر.2
يقول "وارن تومبسون" أن مفهوم اذلجرة على الرغم من أنو أحد ادلفاىيم اذلامة يف علوم االجتماع
والسكان إال أنو مل يهتم كثري من العلماء بدراسة ماىيتو إال بعد أن تزايدت بني أفراد اجملتمعات
احلديثة الرغبة يف التنقل وىجرة مواطنهم ألسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية .3و يعرفها
قسم الشئون االقتصادية واالجتماعية ابألمم ادلتحدة على أهنا شكالً من أشكال انتقال السكان من
أرض تُدعي ادلكان األصلي إىل أخرى تُدعى ادلكان ادلقصود ويتبع ذلك تغري يف مكان اإلقامة.

كتاب الثوابت ،دراسات ؽلنية يف اذلجرة واالغًتاب ،من أدبيات ندوة ادلغًتبون ،الرافد األساسي للتنمية ادلستدامة اليت نظمها اجمللس

4

2

االستشاري ووزارة شئون ادلغًتبني  ,صنعاء 1999 .م, ،ص.351, 351 ،
دمحم الغريب ،سيسيولوجيا السكان ،اإلسكندرية ،ادلكتب اجلامعي احلديث 1982 ,م .07

3

األمم ادلتحدة ،قسم الشئون االقتصادية واالجتماعية ،ادلعجم الدؽلغرايف متعدد اللغات ،اجمللد العريب ،القاىرة ، ،دار الكتاب العريب للطباعة

والنشر1966 ،م  ،ص .98
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يعين مصطلح اذلجرة أيضاً االنتقال من مكان إىل آخر وخباصة من دولة إىل إقليم أو زلل سكن أو
إقامة إىل مكان آخر بغرض اإلقامة فيو .

5

هجرة السودانيني إىل اخلار
 -1هجرة العمالة السودانية :رؤية عامة
مل تكن ذلجرة األيدي العاملة والكفاءات السودانية إىل اخلارج أعلية تستدعي االنتباه قبل بداية
الستينات من القرن ادلاضي ،فمنذ ذلك التاريخ وحىت عام 1973م بدأت أعداد السودانيني
ادلهاجرين تزيد إال أهنا كانت ىجرة زلدودة إىل الدول العربية الغنية ابلنفط .وبعد عام 1973م
أخذت أسعار البًتول يف االرتفاع شلا أسرع بعملية البناء والعمران يف الدول النفطية ،بدأت معدالت
اذلجرة السودانية إىل ىذه الدول تتصاعد بصورة عالية ،أخذت ىذه التيارات طابعاً سليفاً تضاءلت
أمامو كل اإلصالحات وادلشاريع اإلظلائية وفرص العمل ابلسودان.6

 -2أسباب هجرة السودانيني إىل اخلار :
أ .أسباب اقتصادية
مسار االقتصاد السوداين كأحد عوامل الطرد
يعترب مسار االقتصاد السوداين ىو عامل الطرد الرئيس يف قرار اذلجرة ألنو يعكس مستوى ادلعيشة
ابلداخل ,وأن اذلجرة من السودان كانت ستتم حىت إذا كان مسار ىذا االقتصاد أفضل شلا كان
.لين سميث ،ترجمة دمحم السيد غالب وفؤاد اسكندر  ,أساسيات علم السكان ،اإلسكندرية ،المكتب المصري الحديث ,

3803م ,ص .188

دمحم العوض جالل الدين ,ىجرة السودانيني إىل اخلارج ،الطبعة األوىل  ،رللس األاحاث االقتصادية واالجتماعية 1979،م .ص .2-1

6
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عليو نظراً للدور القومي الذي تلعبو عوامل اجلذب يف حتديد قرار اذلجرة ,إال أن خطورة ىذا اجلانب
من عوامل الطرد تنبع من إسهامو يف توسيع دائرة اذلجرة حيث مشلت أعداد ىامة شلن يتبؤون
مناصب ىامة يف الدولة .7
شهد االقتصاد السوداين خالل عقد الثمانينات تدىوراً مستمراً وتواصل حىت بداية التسعينات
وانعكس ذلك بصورة واضحة يف االختالل الكبري وادلتزايد يف التوازنيني الداخلي واخلارجي وشح
موارد النقد األجنيب وتعاظم ادلديونية اخلارجية من انحية وادلديونية الداخلية من الناحية األخرى واليت
دتثلت يف استدانة احلكومة من النظام ادلصريف حىت فاقت تلك ادلديونية  31بليون جنيو يف
1990/12/31م مع اطلفاض معدالت اإلنتاج واالستثمار مصحوابً ابرتفاع معدالت التضخم.
ولقد كان من أىم أسباب التدىور عدم استقرار السياسات وعدم االلتزام بتنفيذ اخلطط والربامج
ادلوضوعة مصحوابً بظروف اجلفاف والتصحر ابإلضافة إىل البيئة االقتصادية العادلية غري ادلواتية
واليت أحدثت تدىوراً يف شروط التبادل التجاري وارتفاع تكلفة القروض .وبنهاية عقد الثمانينات
وصل الوضع االقتصادي مرحلة األزمة شلا دفع احلكومة للدعوة دلؤدتر اقتصادي وطين دلناقشة السبل
والوسائل الكفيلة بوقف التدىور ووضع اقتصاد السودان يف طريق النمو .وشهدت العام 1990م
بداية العمل ابلربانمج الثالثي لإلنقاذ االقتصادين وابلنظر للجدول رقم ( )2والذي يعكس معدالت
ظلو الناتج احمللي اإلمجايل وظلو القطاعات خالل الفًتة ( )2009 -1982/1981يالحظ أن
معدل ظلو الناتج احمللي اإلمجايل للعام 1991/1990م قد سجل زايدة طفيفة بلغت  %,1أي
أهنا تقل عن متوسط معدل النمو يف السنوات السابقة ،أما قطاع الزراعة فقد سجل معدل ظلو سليب
بلغ  .%4,4-أما قطاعي الصناعة واخلدمات فقد بلغ متوسط معدل ظلوعلا للفًتة – 88/87
1991/90م  %3,1و  %3,6على التوايل.

8

Ali. M. El Hassan, an introduction to the Sudan Economy, Khartoum University Press,
1976, , P.80.
8
وزارة ادلالية واالقتصاد الوطين ,العرض االقتصادي ،اإلدارة العامة للسياسات االقتصادية الكلية والربامج1991/1990 ،م  ,.ص .9
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قُدر ظلو االقتصاد احلقيقي لألعوام 1996م1997,م1998 ,م احوايل %6 ,%6,1 ,%4,7
على التوايل حيث احتل القطاع الزراعي ادلرتبة األوىل من حيث مساعلتو يف الناتج احمللي اإلمجايل
والذي قدر احوايل  %48,7يف عام 1998م مقارنةً ب  %47,6 , %45لعامي 1996م
و1997م على التوايل .وظل القطاع الزراعي مبعناه الواسع ػلتل موقع الصدارة حيث ساىم
مبتوسط سنوي يف الناتج احمللي اإلمجايل بلغ  %46خالل الفًتة (1995/1994م –
 1998م).بينما احتل القطاع اخلدمي ادلرتبة الثانية من حيث مساعلة يف الناتج احمللي اإلمجايل واليت
قُدرت احوايل  %36,3 %37,3 %40,5لألعوام 1996م 1997م 1998م على التوايل.
وحافظ القطاع الصناعي على موقعو يف ادلرتبة الثالثة بني القطاعات بنسبة مساعلة قدرىا  %15يف
الناتج احمللي اإلمجايل عام 1998م مقارنة ب  %15,1يف عام 1997م و %14,5لعام
1996م 9.سجل االقتصاد السوداين خطوات إغلابية ملحوظة خالل الفًتة (1999م2005 -م)
وتناولت ىذه التطورات رلمل النشاطات االقتصادية السودانية وتوجهات االقتصاد احمللي وتفعيلو
بشكل كبري ،ومنذ عام ( )1997وحىت اترؼلو استمر السودان يف تنفيذ إصالحات صندوق النقد
الدويل اليت تستهدف حتسني وتنمية االقتصاد ال ُكلي ،وخالل العام ( )1999بدأ السودان يف
تصدير النفط وخالل الربع األخري من ذات العام سجل أول فائض جتاري لو وقد استطاع ىذا
الفائض مع سياسات مالية مناسبة من أتمني استقرار معدل صرف العملة السودانية ,ومع زايدة
إنتاج النفط وانتعاش نشاط قطاع الصناعات اخلفيفة وتوسيع مناطق تصنيع الصادرات القائمة,
دتكن الناتج احمللي اإلمجايل من احملافظة على معدل ظلو يقارب  %5.1عام 2002م وارتفع إىل
 %6.1يف العام 2003م ويعزى ذلك للنمو يف القطاع الزراعي مدفوعاً ابلنمو يف القطاع ادلروي

وزارة ادلالية واالقتصاد الوطين  ,العرض االقتصادي ,اإلدارة العامة للسياسات االقتصادية الكلية والربامج1998 ،م ,.ص.61
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وقطاع الثروة احليوانية.

10

ىذا وما يزال إنتاج القطاع الزراعي ؽلثل أىم القطاعات االقتصادية

السودانية إذ يوظف  %80من القوى العاملة ويساىم بنسبة  %39يف الناتج احمللي اإلمجايل ,علماً
أبن معظم إنتاج القطاع الزراعي ما يزال يعتمد اعتمادا ُكلياً على ىطول األمطار وابلتايل استمر يت ثر
بشكل كبري ابجلفاف وعدم االستقرار الداخلي وتغلب األسعار العادلية ,وخطى االقتصاد السوداين
خطوات إغلابية خالل العام (2004م) فقد ارتفع سعر صرف اجلنيو السوداين بنسبة  %3مقابل
الدوالر وبنسبة  %8يف قوتو الشرائية .ويف مطلع العام (2005م) حدث تطور زلوري كانت لو
انعكاساتو اإلغلابية الكبرية واذلامة على السودان وهنضتو االقتصادية واالجتماعية وىو التوصل إىل
السالم وإهنا حالة احلرب اليت دامت عقود طويلة وأدت إىل بطء النمو االقتصادي ابلسودان وإىدار
الكثري من الثروات الكبرية اليت حلقت ابالقتصاد واجملتمع السوداين ,حيث ساعلت ىذه التطورات يف
حتسني األوضاع األمنية وتعزيز تدفق االستثمارات األجنبية وتنمية إيرادات الدولة .فقد استمر
االقتصاد السوداين ابلنمو إذ قُدر معد ظلو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي احوايل  %7.3يف عام
( )2004مقابل  %6يف عام (2003م) .ومردود ىذا التطور اإلغلايب يعود إىل األجواء اإلغلابية
اليت أصبحت تسود األوضاع الداخلية ,إضافة إىل التطورات االقتصادية اليت شهدىا السودان
والسيما التقدم ادللحوظ الذي سجلو القطاع النفطي ,إضافة إىل القطاع التحويلي والطاقة وقطاع
اخلدمات .فالتحسن يف الطاقة اإلنتاجية أدى إىل توسيع دخل قطاع النفط بنسبة  %21وارتفع
التضخم بنسبة  %8,4عام (2004م) مقارنةً احوايل  %6,5عام (2003م)  .كذلك تراجع
العجز يف ميزان احلساب اجلاري اخلارجي بنسبة  %4.1من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل عام
(2004م) ابدلقارنة مع  %5عام (2003م) وىذا يعكس زايدة صادرات النفط وأيضاً انتعاش
الصادرات غري النفطية ,وسجلت االستثمارات األجنبية ادلباشرة والتحويالت اخلاصة زايدة احوايل
 2,5مليار دوالر أي أكثر بثلث ما كانت عليو عام (2003م) .فزايدة إيرادات النفط والسلع غري
ص .38

وزارة ادلالية واالقتصاد الوطين ,العرض االقتصادي ,االدارة العامة للسياسات االقتصادية الكلية والربامج2003 ,،م,
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النفطية ساعلت يف حتقيق فائض مايل خالل العامني (2004 -2003م) وبدأ السودان ابختاذ
العديد من اإلصالحات ادلؤسساتية خالل السنوات ادلاضية هبدف أتمني استمرارية التنمية
االقتصادية واحملافظة على استقرار السياسات االقتصادية العامة .فعلى الصعيد ادلايل دتت مراجعة
اإلعفاءات ومنح الًتاخيص واالتفاقيات اليت مت إصلازىا .وعلى الصعيد النقدي حتسن وتطور عمل
البنك ادلركزي يف إدارة ومراقبة السيولة وزايدة رأس مال البنوك العاملة ابلسودان 11.وصل معدل ظلو
الناتج احمللي اإلمجايل إيل  %10يف العام 2007م ويعزى ذلك لزايدة إنتاج البًتول بنسبة %33
وتطورت مساعلتو يف الناتج احمللي اإلمجايل لتصل إىل  %20يف عام 2007م .مث اطلفض ظلو الناتج
احمللي اإلمجايل إىل  %7,8مث إىل  %6,1لعامي 2008م و 2009م على التوايل وذلك نسبة
الطلفاض معدل ظلو معظم القطاعات االقتصادية .تراجعت نسبة مساعلة القطاع الزراعي يف الناتج
احمللي اإلمجايل لتصل إىل  %36مبعدل ظلو  %1,9مقارنة بنسبة مساعلة  %38,9ومعدل ظلو
 %4,2يف العام 2006م مث إىل  %31و %31,1ومعدل ظلو  %7,7و %6,7لعامي
2008م و2009م على التوايل .وذلك نسبةً الطلفاض ادلساحة ادلزروعة واإلنتاج لبعض احملاصيل

الرئيسة .12ارتفع معدل ظلو ونسبة مساعلة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل من %23,2
إىل  %33,1على التوايل لعام 2007م مقارنة مبعدل ظلو ونسبة مساعلة  %12,8و %29,1
على التوايل يف عام 2006م .بينما اطلفض معدل ظلو ىذا القطاع اىل %9,2يف عام 2008م مث
إىل  %8,4لعام 2009م وذلك بسبب اطلفاض معدل ظلو قطاعات البًتول ,الصناعات التحويلية
وقطاع الكهرابء وادلياه .أما قطاع اخلدمات فقد سجل اطلفاضاً يف معدالت النمو لألعوام ,2006
2009 ,2008 ,2007م بلغت  %5,1 %5,9 %7,6 %11,9على التوايل.
االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية ,التقرير االقتصادي العريب2006 ،م ,ص .125 – 121

13

11

وزارة ادلالية واالقتصاد الوطين ،العرض االقتصادي ,اإلدارة العامة للسياسات االقتصادية الكلية والربامج2007 ،م ,ص .27
بنك السودان ,التقرير السنوي التاسع واألربعون2009 ،م ,.ص .95 -94

13
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يالحظ اطلفاض معدل ظلو الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفًتة (  ) 2008 – 2012من 6.4
%يف عام  2008إيل  1.4 %يف عام  ، 2012ويُعزي ذلك لتداعيات األزمة ادلالية العادلية يف

عام  2008وخروج موارد النفط بعد انفصال دولة جنوب السودان يف عام ، 2011مث ارتفع
معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل من  % 1.4يف عام  2012إىل  % 4.4يف عام  2013نتيجة
الرتفاع معدل منو القطاع الصناعي من سالب  % 12.2يف عام  2012إىل موجب  %7.3يف
عام ، 2013ويعزى ذلك الرتفاع معدل ظلو قطاع النفط وذلك لدخول بعض ادلربعات يف اإلنتاج
 ،كما يتضح اطلفاض معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل من  % 4.4يف عام  2013إىل 3.6
%يف عام  2014نتيجة الطلفاض معدل ظلو القطاع الزراعي من  % 4يف عام  2013إىل سالب
% 4.1يف عام ، 2014وذلك الطلفاض ادلساحات ادلزروعة ،مام أدى إىل اطلفاض اإلنتاج.

ب .أسباب سياسية
أن فًتة عدم االستقرار السياسي منذ سنوات احلكم ادلايوي وما ارتبط هبا من وجود القوانني ادلقيدة
للحرايت وغياب حرية الرأي ،والتشريد من العمل والفصل التعسفي ،قد دفع عدداً من ادلهنيني
وادلوظفني والعمال للهجرة خارج السودان احثاً عن فرص العمل ،وجتنباً لالعتقاالت التحفظية
واإلجراءات األمنية اليت كانوا يواجهوهنا أثناء معارضتهم لنظام احلكم السابق يف السودان .ىذا
ابإلضافة إىل أن تلك الفًتة قد شهدت ىجرات مجاعية ألعداد كبرية من السياسيني دلقاومة نظام
احلكم من اخلارج.

 -3أثر هجرة السودانيني إىل اخلار على التنمية االقتصادية .
أ .األثر على سوق العمل والكفاءة اإلنتاجية لقطاعات االقتصاد السوداين .
ترتب علي حركة انتقال القوي العاملة من السودان للدول النفطية ظهور نقص كبري يف العمالة
وخاصة بعد ظهور الصفة االنتقائية للعمالة ادلهاجرة واليت لعبت دوراً كبرياً يف إنقاص العاملني من
ذوي الكفاءات وادلهارات يف معظم القطاعات ,وأدى نقص العمالة عالية الكفاءة إيل اطلفاض
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معدالت التنمية عما كانت عليو  .14ولفهم مدى قوة اآلاثر اليت ؽلكن أن تنعكس على سوق العمل
السوداين من جراء اذلجرة الواسعة لعمالتو فإنو غلب الت كيد علي أىم خصائص ىذا السوق ,ومن
أىم مالمح سوق العمل السوداين ,صغر حجم القطاع العام وضعف إمكانية التحرك الوظيفي أو ما
يسمي ابجلمود ادلهين وىو مرتبط ابخلصائص التعليمية وادلهنية لقوة العمل ,وأيضاً صغر حجم
القطاع احلديث الذي يهاجر منو معظم ادلهاجرون مع صعوبة االنتقال من القطاع التقليدي إيل
القطاع احلديث ،ومجيعها خصائص جتعل من ىذا السوق اضعف من أن يصمد أمام اخلروج الكبري
ألعداد ىامة من قوة العمل السوداين ,استطاع ىذا السوق يف منتصف السبعينات أن يليب مبرونة
الطلب على العمالة من دول االستقبال ,فإن الشواىد تدل على أنو مل يستطع أن يقابل اآلاثر
الناجتة عن ذلك بنفس ادلرونة ،ابلرغم من أن نسبة ادلهاجرين إيل إمجايل قوة العمل مل تتعد  %6يف
ذلك الوقت ،وأيضاً دعمت اذلجرة تشوه اذليكل ادلهين للعمالة السودانية .

15

أن اذلجرة اليت

شوىدت من السودان مل تكن تصديراً للبطالة ،بل مشلت بينها قطاعاً كبرياً من ادلهارات النادرة واليت
شكلت ضغوطاً شديدة علي سوق العمل ابلسودان ومن مث على عملية التنمية ,وظل النقص يف
العمالة يتصاعد يف القطاع احلديث ,وحىت يف احلاالت اليت أمكن فيها ملء وظائف ادلهاجرين
بعاملني جدد فان ىؤالء أيضاً وجدوا طريقهم للخارج مبجرد أن اكتسبوا بعض اخلربات اليت تؤىلهم

لذلك 16.ويوضح الشكل رقم( )1التايل نسبة العالقة بقوة العمل للمهاجرين حسب مسح اذلجرة
والقوى العملة لعام 2012م
14

مركز الدراسات اإلسًتاتيجية ،التقرير االسًتاتيجي السوداين ,اخلرطوم1997 ,م ,ص 575
رقية زلجوب دمحم ،السكان والقوي العاملة واالستخدام يف السودان ,اخلرطوم ،وزارة العمل والت مينات االجتماعية ,إدارة التخطيط15 ، ,
1984م ص .7
إمساعيل سراج الدين وآخرون ,ىجرة العمل الدولية يف الوطن العريب ,بريوت ،رللة ادلستقبل العريب ,العدد  ، 47مركز دراسات الوحدة 16
1983،م .79
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شكل رقم ( )2يوضح :نسبة العالقة بقوة العمل للمهاجرين يف عام 2012م
مشتغلين; %67

80%
60%

خارج القوى العاملة;
%11

متبطلين; %22

40%
20%
0%

املصدر :وزارة القوى العاملة ,مسح اذلجرة والقوى العاملة ,2012 ,ص .156

يبني الشكل رقم( )1أعاله أ ن  %67من ادلهاجرين يف عام2012م كانوا يشتغلون فعالً يف
قطاعات سوق العمل ادلختلفة بينما تنخفض نسبة ادلتعطلني إىل  %22ونسبة الذين ىم دون سن
العمل إىل  %11شلا يؤكد أن ىجرة السودانيني إىل اخلارج مل تكن تصديراً للبطالة.

ب .أثر التحويالت املالية:
تعد التحويالت اليت يرسلها العاملون يف اخلارج من أىم أاثر اذلجرة مبا دتثلو من توفري للنقد األجنيب
ودعم اجلانب ادلوجب يف ميزان ادلدفوعات وتقليل حالة العجز فيو ,وتنشر أاثرىا علي ومستوي
معيشة اإلفراد وتراكم رأس ادلال ،ومن انحية أخرى قد تسهم التحويالت يف خلق الضغوط
التضخمية وزايدة أظلاط االستهالك الًتفيهية والكمالية وابلتايل مزيد من الضغوط علي ميزان
ادلدفوعات واطلفاض الًتاكم ،ؽلكن القول ابن دور ىذه التحويالت يف حتقيق التنمية يتوقف علي
االسًتاتيجيات االقتصادية السائدة يف السودان ,حيث ال ؽلكن لراسم السياسة االقتصادية أن
يتجاىل أاثرىا اذليكلية علي سلوك ادلتغريات الكلية يف االقتصاد كحجم وتركيب الطلب النهائي
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وحجم وظلط توزيع االستثمار والتوظف ومقومات وتوازن ميزان ادلدفوعات مستوي األسعار واألجور
النقدية وأيضاً علي توزيع الدخل واالستهالك وأسعار عوامل اإلنتاج وموازنة احلكومة.

17

االطار التطبيقي
 -1التحليل
أوالا :تقديرا لنموذ األول :العالقة بني حجم العمالة السودانية ادلهاجرة(متغري اتبع) ومتوسط
دخل الفرد من الدخل القومي(متغري مستقل).
)(1

→

X= C0 +C1P + U
C0 > 0, C1< 0

خطوات التحليل:
أ -اختبار استقرار بياانت السالسل الزمنية ملتغريات النموذ :
مت اختبار صفة السكون لبياانت السلسلة الزمنية للمتغري التابع( حجم العمالة السودانية ادلهاجرة)
وادلتغري ادلستقل (متوسط دخل الفرد من الدخل القومي) عن طريق اختبار جذر الوحدة ابستخدام
اختبار ديكي فوللر ادلعدل ) )Augmented Dickey-Fullerواتضح أن السلسلتني
دلتغريي النموذج غري مستقرتني يف مستوايهتما .ومت التخلص من عدم السكون يف السلسلتني عن
طريق استخدام طريقة الفروق للسلسلة ,وبعد إجراء االختبار استقرت سلسلة ادلتغري التابع(حجم
العمالة السودانية ادلهاجرة) يف الفرق األول عند مستوي معنوية  %5كما استقرت سلسلة ادلتغري
ادلستقل (متوسط دخل الفرد من الدخل القومي) يف الفرق الثاين عند مستوى معنوية .%5

دمحم جربيل امحد ,حتويالت السودانيني العملني يف اخلارج وأثرىا على االقتصاد السوداين ,رسالة ماجستري ,جامعة النيلني ,كلية الدراسات
التجارية واالقتصادية ,2005 ,ص .89
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ب -تقدير النموذ :
أُجرى حتليل االضلدار اخلطي البسيط للنموذج أعاله ابستخدام طريقة ادلربعات الصغرى العادية
بواسطة برانمج التحليل اإلحصائي( )E-viewsومت التوصل إىل النتيجة التالية.
)D(log X t-1) = 0.043 -3.45 D(log Pt-1),2
)(0.65( (-3.30
تشري القيم داخل األقواس إىل قيمة ( )tاحملسوبة.
= 0.49
2.3

(R-Squared ) R2
= )Durbin (D.W

Watson
F-statistic )Fc( = 6.166
 )Ft( = 3.3اجلدولية
1.7

= ) (tاجلدولية

اثنيا :تقدير النموذ الثاين :العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ,حجم العمالة السودانية
ابخلارج ,حتويالت السودانيني العاملني اخلارج.
)(2

→

Y = C 0 + C 1 X 1 + C2 X 2 + U
C0 > 0, C1> 0, C2 > 0

 -خطوات التحليل:
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 -1اختبار استقرار بياانت السالسل الزمنية ملتغريات النموذ :
مت اختبار صفة السكون لبياانت السلسلة الزمنية (للمتغري التابع) الناتج احمللي اإلمجايل
احلقيقي( )Yو(ادلتغريات ادلستقلة) حتويالت السودانيني العاملني ابخلارج( (X1وحجم العمالة
السودانية ابخلارج( )X2عن طريق اختبار جذر الوحدة ابستخدام اختبار ديكي فوللر
ادلعدل ) )Augmented Dickey-Fullerواتضح أن بياانت السلسلة الزمنية للناتج
احمللي اإلمجايل احلقيقي مستقرة يف مستواىا أما السالسل الزمنية لبقية متغريات النموذج غري مستقرة
يف مستوايهتا .ومت التخلص من عدم السكون يف السالسل ابستخدام األسلوب الرايضي إلزالة
االجتاه العام عن طريق التحويل اللوغاريثمي للبياانت.

 -2تقدير النموذج:
أُجرى حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد للنموذج أعاله ابستخدام طريقة ادلربعات الصغرى العادية
بواسطة برانمج التحليل اإلحصائي( )E-viewsومت التوصل إىل النتيجة التالية.
log Yt-1 = 47.02 + 0.11 log X1t-1 - 0.06 log X2t1
((-2.1

((2.8

((197.0

تشري القيم داخل األقواس إىل قيم ( )tاحملسوبة.
0.90

= (R-Squared)R2

0.87

= (Adjusted R-Squared (R-2

1.7

= (Durbin Watson )D.W

35.8
2.7

= (F-statistic )Fc

= ( )Ftاجلدولية

 )t) = 2.1اجلدولية

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 222-224

240

241

THE SUITABILITY OF THE ALGERIAN TAX REGIME FOR TAX COLLECTION
THE CASE STUDY OF THE COLLECTION OF THE ONLY TAX

 -3عرض النتائج
بعد حتليل وعرض نتائج ظلاذج الدراسة ابستخدام طريقة ادلربعات الصغرى العادية أظهرت النتائج
التطبيقية للنموذج األول أن حجم العمالة السودانية ادلهاجرة كمتغري اتبع يرتبط عكسياً مع متوسط
دخل الفرد من الدخل القومي من خالل معامل متوسط دخل الفرد من الدخل القومي وىذا يعين
أن حجم العمالة ادلهاجرة يزيد ابطلفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل مبعدل( )-3.45وتوضح
قيمة معامل التفسري( (R2أن % 49من التغري يف حجم العمالة ادلهاجرة مسئول عنها التغري يف
متوسط دخل الفرد وىذه النتيجة تؤكد فرض الدراسة القائل بوجود عالقة عكسية بني حجم اذلجرة
ومتوسط دخل الفرد وأن العامل االقتصادي ىو أقوي العوامل الطاردة ويعترب اطلفاض متوسط دخل
الفرد السبب الرئيس للهجرة ألنو يعكس مستوى ادلعيشة ابلداخل.
كما وضحت النتائج التطبيقية للنموذج الثاين أن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي كمتغري اتبع يرتبط
إغلابياً مع حتويالت العمالة السودانية ابخلارج من خالل مؤشر التحويالت أي أن الناتج احمللي
اإلمجايل يزداد مبعدل( )0.11عندما تزيد التحويالت بوحدة واحدة .وتبدو ىذه النتيجة منطقية
حيث كانت التحويالت ادلصدر الوحيد للعملة الصعبة يف السودان واعتمد السودان عليها لفًتات
طويلة دلقابلة عملية التنمية .كما أظهرت النتائج التطبيقية أن ىناك عالقة عكسية بني الناتج احمللي
اإلمجايل وبني حجم العمالة ا لسودانية ابخلارج من خالل معامل حجم العمالة السودانية ابخلارج,
وىذا يعين أن التنمية االقتصادية ابلسودان تتدىور بسبب ىجرة موارده البشرية ،أي إذا زاد حجم
العمالة ادلهاجرة بوحدة واحدة ينخفض الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل( )-0.06.ىذه النتيجة تبدو
منطقية وتؤكد فرض الدراسة القائل أن ىجرة ادلوارد البشرية هتدد التنمية االقتصادية ابلسودان وذلك
ألن ادلورد البشري ىو العنصر احلاسم يف قضااي التنمية كافة ،وتتضاءل أمامو مجيع ادلوارد األخرى,
ألن اإلنسان ىو ادلنتج وادلستهلك يف نفس الوقت وألنو بذكائو وقدراتو يستطيع أن يكتشف ادلزيد
من ادلوارد الطبيعية ابإلضافة الكتشاف االستخدامات وادلنافع اجلديدة ذلا ،بل ويبتدع وؼلًتع فنوانً
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إنتاجية شلا يساعد على إطالة عمر ىذه ادلوارد ويرفع من إنتاجها ،ولذلك فإنو كلما ارتفع معدل
ىجرة العمالة السودانية للخارج كلما تدىور حجم الناتج احمللي اإلمجايل .وتشري قيمة معامل
التفسري ادلعدل  R-2إىل أن %87من التغريات يف الناتج احمللي اإلمجايل انجتة من التغريات يف
حتويالت وحجم العمالة السودانية ابخلارج.
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اخلامتة
أن دراسة ىجرة العمالة السودانية ابلشكل الكثيف الذي ظلت عليو يف العقود ادلاضية ىي مسالة
على قدر كبري من التعقيد والتشعب ,وقد يرجع ذلك إىل عدة أسباب أعلها الضعف اإلحصائي
وعدم توفر البياانت الضرورية للتحليل وعدم الوضوح الذي ػليط بنظرايت اذلجرة الدولية للعمالة
بشكل عام .وقد أصبحت اذلجرة من أىم القضااي اليت تتطلب حلوالً عاجلة ,ولعل من أخطر
مؤشراهتا استقطاهبا للكوادر ادلؤىلة يف مجيع التخصصات شلا أحدث اهنياراً حاداً يف البنية األساسية
لالقتصاد السوداين ,متمثالً يف النقص الواضح يف أعداد القوى العاملة ادلؤىلة يف القطاعات احليوية
واختالالً واضحاً يف توزيع القوى العاملة يف السودان .من الصعب االدعاء أبن أاثر اذلجرة اقتصرت
علي جانب واحد من أوجو احلياة (اقتصاداي ،اجتماعيا ،ثقافيا...،اخل ).دون اآلخر ,ويف داخل
ىذا يعد اجلانب االقتصادي األىم واألكثر أتثرياً فان ظاللو غطت كافة القطاعات من خالل
التفاعل ادلباشر وغري ادلباشر ,وينظر إيل اذلجرة إىل أهنا قد ختفف من وط ة البطالة وقد تضيف
مهارات وخربات جديدة للمهاجرين ,وختفف من الضغط االستهالكي ,ولكن اذلجرة اليت شوىدت
من السودان مل تكن تصديراً للبطالة بل مشلت بينها قطاعاً كبرياً من ادلهارات النادرة واليت شكلت
ضغوطاً شديدة علي سوق العمل ابلسودان ومن مث على عملية التنمية ,ولذلك ؽلكن النظر إىل
اذلجرة علي أهنا تشكل خسارة للسودان من خالل فقد الفئات اذلامة من العمالة.

التوصيات
توصي الدراسة ابلتايل:
 دراسة كيفية تشجيع عودة ادلهاجرين السودانيني وخصوصاً ذوي الكفاءات وادلؤىالت العلياوذلك مبعاجلة األسباب اليت أدت اىل ىجرهتم وحتسني ظروف العمل ذلم يف السودان العملية منها
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وادلادية وذلك لتقليل ىجرة ذوي الكفاءات وادلهارات العليا وآاثرىا السلبية علي عملية التنمية يف
السودان.
 مراجعة ىياكل األجور وتنظيم احلوافز من وقت آلخر غلنب أو يقلل من ىجرة الكفاءات والقوىالعاملة ادلدربة.
 إصالح اخللل يف اذلياكل اإلنتاجية وبذل اجلهود من أجل خلق مناخ مالئم يعمل على تنشيطاالستثمار ويعيد ثقة ادلهاجرين السودانيني جبدوى االستثمار يف السودان.
 ضرورة تبين السياسات اذلادفة إىل تشجيع بقاء ادلوارد البشرية داخل السودان وخاصةً العقولادلؤىلة والكفاءات لالستفادة من معرفهم يف تنمية االقتصاد السوداين.

قائمة املراجع
املراجع ابللغة العربية
أ) الكتب
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للطباعة .2005 ،
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املالحق
ملحق رقم ()2
اجلدول يبني البياانت الكمية ادلستخدمة يف التحليل ،الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ) (Yابدلليون جنيو وحتويالت السودانيني العاملني ابخلارج ( )X1ابدلليون
جنيو  ،وأعداد السودانيني العاملني ابخلارج بعقود الرمسية حسب سنة اخلروج) (X 2ومتوسط دخل الفرد من الدخل القومي ( )Pابدلليون جنيو .

Y

X1

X2

P

T

7040.1

174.4

7081

313.7

1982

9591.9

356.8

11719

416.1

1983

11807.4

370.2

4258

497.6

1984

15357.2

620

7453

649.5

1985

20218.1

283.3

7259

844.4

1986

36479.8

522.9

22477

1557.9

1987

46791.1

978.1

37095

1954.7

1988

82562.0

1875.3

35024

3421.2

1989

110110.7

61.9

7612

4407.5

1990

192660.5

45.4

17170

7499.4

1991

421818.0

123.8

1281

16179.0

1992

948448.0

75.2

2437

35154.1

1993

1881289.0

107.2

14680

66907.1

1994

4049739.4

346.2

27823

143456.4

1995

10478.1

220.1

32856

343.2

1996

16137.3

416.3

34655

523.0

1997

21935.9

686.6

66061

687.3

1998

27058.8

664.2

38637

821.8

1999

33770.6

638.2

37550

940.1

2000

40658.6

730.5

28869

1135.5

2001

47756.1

970.2

27534

1295.1

2002

55733.8

1218.36

18916

1463.3

2003

68721.4

1401.23

656455

1752.4

2004

85707.1

1014.11

672768

2115.0

2005
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98291.9

1198.34

17276

2401.4

2006

119837.3

1766.7

12905

2867.2

2007

135511.7

467.43

724726

3065.9

2008

139386.5

457.9

753835

3011.1

2009

160646.5

1845.09

761526

3406.5

2010

182151.3

437.650

732435

4885.0

2011

222547.9

401.370

758384

5650.0

2012

304116.8

424.040

770300

7236.0

2013

447998.2

314.080

799409

10905.5

2014

505760.7

149.100

828713

12073.6

2015

605408.5

153.400

857822

14137.3

2016

ادلصدر :اجلهاز ادلركزي لإلحصاء (مؤشرات اقتصادية للفًتة من  )2016- 1979وزارة العمل (السودان) ,بنك السودان ،إدارة النقد األجنيب
 ,جهاز.
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