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الموضوع /تنوير الموظفين الجددا
محاور تنسيق علقاات الساتثمار بين المركز والوليات-:

رغمييا ا ميين هييذه التغيييرات المضييطرداه فييي إداارة العملييية
الساييتثمارية إل أن هنالييك محيياور ظلييت محييل إهتمييام
القائمين على أمر الساتثمار في المركييز والوليييات تييأتي
فييي مقييدمتها إساييتكمال الخريطيية الساييتثمارية وتوحيييد
السياساييات والبرامييج ،وتجهيييز الدراساييات للمشييروعات
السايييتثمارية ،والميييواءمه بيييين القيييوانين والتشيييريعات،
والمتابعيية وتبييادال المعلومييات ونظييم تقنيتهييا والربييط
الشييبكي ،والتييدريب وبنيياء القييدرات ،وتخصيييص ومنييح
الراضييي للمشييروعات الساييتثمارية والعلقاييات الخارجييية
للساتثمار .
تجدر الشإارة إلى أن التنسيق في هذه المحيياور تتييم عييبر
الزيارات الييتي يطلييع بهييا الييوزراء والداارة العليييا لييوزارة
السايييتثمار للولييييات وورش العميييل والميييؤتمرات اليييتي
تعقدها الوزارة .
توحيد السياسات والبرامج-:

القاسام المشترك لتوحيد السياساات والبرامج بين المركييز
والوليييات هييو وجييودا خطيية قاومييية موحييدة تبنييى عليهييا
تعهييدات وإلتزامييات كييل الجهييات ذات الصييلة بمييا فيهييا
الوليييات يجييب أن تنبثييق هييذه الخطيية ميين خطيية التنمييية
القومية إل أن الشيياهد ل توجييد خطيية قاومييية للبلدا وإنمييا
تصيغ كييل وزارة قاومييية خطتهييا ميين البرامييج القاتصيياداية
للدوليية بمعييزل عيين الييوزارات الخييرى وبالتييالي ل يوجييد
تنسيييق علييى المسييتوى المركييزي وينحسييب ذلييك علييى
الوليات  .ربما لو وجدت مثل هذه الخطيية لكييان لهييا كييبير
الثأر في تذليل عملية التنسيييق بييين المركييز والوليييات و
بالذات في مجال الساتثمار .
إعداد الدراسات للمشروعات الستثمارية:

هنالك تعيياون مسييتمر بييين الييوزارة والييوزارات المختصيية
والوليييات فييي مجييال إعييدادا المشييروعات الساييتثمارية
والترويييج لهييا ،دارجييت أجهييزة الساييتثمار التحاداييية فييي
مختلييف الحقييب علييى تضييمين المشييروعات القطاعييية
والولئية في مطبوعات الترويييج إل أن العقبيية السااساييية
فييي هييذه الجزئييية هييي واقاعييية المشييروعات ،هييل هييي
مشروعات لهييا وجييودا فييي أرض الواقاييع مييين حيييث تييوفر
الراضييي الخالييية والموانييع لقيامهييا مييع تييوفر البنيييات
السااساية والخدمات؟ هذا بالضييافة إلييى ضييعف التواصييل
في تحديث تلك المشروعات .
المواءمة بين القوانين والتشريعات-:

هنالييك مسييتويين ميين الحكييم فييي الوليييات همييا الييولئي
والمحلييي ولكييل مسييتوى الحييق فييي إصييدار التشييريعات
والقوانين الخاصة به ،هنالك تفاوت كبير بين الوليات في
وضع قاوانين الساتثمار حيث جاءات غير موحدة ممييا جعييل
التعامل معها بالنسبة للمستثمر أمرا ا صعبا ا بالضييافة إلييى
التضارب بييين القييوانين الولئييية والمحلييية فييي الوليييات
وخاصة في فرض الضرائب والرساوم .
علييى وجييه الخصييوص }العوائييد ،تجديييد الحكيير ،الرخييص
التجارية ورساوم الخدمات{ وهو المر الذي تييرك للتوافييق
عليه في إطار المجلس العلى للساتثمار والذي لييم يعقييد
حتى الن إل إجتماعا ا واحييدا ا فييي نهاييية عييام 2013م منييذ
إنشيياء الجهيياز القييومي للساييتثمار فييي 2012م ،كمييا أن
المجلس ليس لديه مكتب تنفيذي لمتابعيية أعميياله بييالرغم
من نص أمر تكوينه على ذلك .
المتابعة وتبادل المعلومات-:

أدات التغييرات والتحييولت الكييثيرة فييي الجهيياز المركييزي
لداارة الساتثمار على عدم ثأبات هيكلة المهام والوظائف .
على الرغم من ثأبييات الختصيياص والمهييام ،وبالتييالي أداى
ذلييك إلييى ضييعف التنسيييق فييي تأسايييس نظييم معلومييات
موحدة بين الوزارة ولجهزة المركزييية ميين جهيية الييوزارة
والوليييات ميين جهيية أخييرى ،كمييا أن عييدم تييوفر التمويييل
لمتابعة المشروعات المنفذة لم تمكن الوزارة ميين إصييدار
داوريات تعني بمعلومات الساتثمار ولذلك مييا زالييت علقايية
إنسياب المعلومييات محييدوداة كمييا أن المعلوميية المطلوبيية
ليس لها قاالب متعارف عليه ناهيك عن الدقاه .
التدريب وبناء القدرات-:

يظل التدريب وبناء القييدرات فييي المركييز والوليييات أحييد
أهم المرتكزات لنجاح العملية الساتثمارية ،لقد دارجنا فييي
الييوزارة علييى تييدريب منسييوبي الساييتثمار فييي الوليييات
دااخليييا ا وخارجيييا ا وهنالييك خطيية لتكيياليف التييدريب لخلييق
المزيد من علقاييات الييترابط مييع الوليييات .تصييبح الحاجيية
ماسايية لمشيياركة الوليييات فييي تحمييل جييزء ميين نفقييات
التدريب.
تخصيص ومنح الراضي للمشروعات الستثمارية القومية-:

ظلييت الراضييي علييى إمتييدادا مسيييرة الساييتثمار تشييكل
هاجسا ا للمشروعين إذ تواترت النصييوص القانونييية بشييأن
الراضييي فييي مختلييف قاييوانين الساييتثمار إل أن القييانون
الحييالي 2013م كييان أكييثر تفصيييل ا فييي كيفييية تحديييدها
وتخصيصها وتجديد حكرها إل أن التنفيذ ل يكادا يذكر ،حاليا ا
حسم أمر المنح على أن يكون إتحادايا ا لكيين المعضييلة هييي
ح
أن الراضي خالية النزاع التي يتم منحها .
العلقاات الخارجية للستثمار-:

دارجييت بعييض الوليييات علييى القيييام بمفرداهييا بالترويييج
وتوقايع التفاقايات مع المستثمرين داون الرجوع للوزارة .

التحديات-:

.1التحييديات الييتي تييواجه تجربيية الساييتثمار فييي الحكييم
اللمركيييزي هيييو عيييدم إسايييتقرار تشيييريعاته وهيييياكله،
وينحسييب علييى ذلييك عييدم إساييتقرار الوظييائف لخلييق
علقاات تنسيقية مسييتقرة بييين المركييز والوليييات هييذا
إلى جانب إنعدام الربط الشبكي .
.2عدم وجودا رابط يحكييم العلقايية التنسيييقية بييين المركييز
والوليات كخطة ملزميية لكييل الطييراف المشييتركة فييي
إداارة العملية الساتثمارية .
.3عدم إطلع المجلس العلى للساتثمار بالدور المنوط به
في تنسيق علقاات الساتثمار بين المركز والوليات .
معضلة أراضي الساتثمار .
.4
الخلصاة-:

نخلييص ميين كييل ذلييك إلييى أن عملييية المتابعيية والتنسيييق
والتقييم في السوداان تعتريها الكثير من العقبات نجملهييا
في التي-:
 .1في مجال الدساتور-:

نجييد أن الدساييتور الحييالي )2005م( قاييد أشإييار للساييتثمار
إشإييارة ضييمنية ولييم يفصييل أيلوليية ساييلطاته وصييلحياته
وإختصاصيياته بييين المسييتويات الثلثأيية للحكييم ممييا شإييكل
تعقيدا ا كبيرا ا في إداارته .
 .2في مجال القانون-:

هنيياك تفيياوت كييبير بييين الوليييات فييي وضييع قاييوانين
الساتثمار حيث جاءات غير موحدة مما جعل التعامل معهييا
بالنسبة للمستثمر أمرا ا صعبا ا بالضافة إلى التضييارب بييين
ة في فرض
القوانين الولئية والمحلية في الوليات وخاص ا
الضرائب والرساوم على وجييه الخصييوص }العوائييد ،تجديييد
الحكر ،الرخص التجارية ورساوم الخدمات{ .

المنظمة المتعلمة هي تلك التي تتغير بشكل مستمر وتتطور
وتتقدم بشكل دائم وذلك بالتعلم من تجاربها وخبراتها التي
تتكون من خبرات أعضائها والمنظمة المتعلمة كما يؤكد prter
singe

ترتكز علي مقومات أساسية محورها ثقافة المؤسسة

وقايمها التي ترتكز علي العناصار التية -:
-1
-2

المعلومات وأهميتها في التعليم
روح الفريق واهميتها في التعلم الجماعي الذي يضاغف

التعلم الفردي .

-3

التمكين  :وهو الذي يحرر العامل من أي قايود تمنعه من

التعلم والمشاركة .
 -4المشاركة التي هي جوهر عملية التعليم والتعلم .
 -5القيادة التي تحمل رؤية نحو مؤسسة متعلمة متطورة
باستمرار وحديث الساعة في أدبيات الدارة في الوقات الراهن هو
حول موضوع المنظمة المتعلمة وهذا من أهم المفاهيم الدارية
المعاصارة التي تعزز موضوع التمكين وتستثمره من أجل التجديد
المستمر والتطوير المستمر في المنظمة وقاد أصابحت عملية
التجديد والتغيير حتمية ول مناص منها في منظمات القرن الواحد
العشرين ) (21وهناك مقالت تبدأ إما أن تجدد أو تتبخر Innovate
or evaporate

وتدل علي أن المنظمات التي تتجاهل عملية

التغيير والتجديد والتطوير فإن مصيرها الي زوال نتيجة للعولمة
وما تحمل من متغيرات عالمية سياسية واقاتصادية واجتماعية
وتكنلوجية وسوقاية ل ترحم من يرضي بحالة الستقرار والرضا
بالوضع الراهن والتعلم يتطلب معلمين ونري أنهم العاملون الذين
يواجهون واجبات جديدة  ،منها المعرفة والمهارة والمعلومة
وتداول هذه المكاسب للستفاده منها كما يتوجب علي العامل
الن تحمل المسؤولية وروح المخاطرة وتحمل الوقاوع بالخطأ ،
لن الخطأ هو مصدر من مصادر التعلم فيتعلم ويعلم الموظف من
خل التعلم من الخطأ والتعلم من التجارب والتعلم بالممارسة
والتعلم من الستحمال والتعلم من تجارب الخرين والتعلم من
القراءة والتعلم من التفكير والعصف الفكري والتعلم من توجيه
الخرين وتعليمهم وأخيرا ا فإن التعلم والتعليم مقومات ومتسحا ا
بروح المبادرة والمرونة والتكييف إدارة العنصر البشرى تتجه نحو
مرحلة جديدة من التعاون والمشاركة وروح الفريق وبالتالي نحو

تمكين العاملين وتوزيع الحق في المشاركة بين مختلف
المستويات الدارية وخاصاة المستويات الدنيا من المنظمة .
تحقيق التمييز والنجاح في المؤسسات يتحقق من خلل الدارة
الصحيحة للعنصر البشري ومن خلل الدور المحوري الذي يمكن
ان يساهم به النسان في المؤسسة .
التمكين  :ويعرف بأنه الحافز الداخلي الجوهري الذي يبرز من
خلل عدد من المدارك مثل -:
 -1المعني ) ( meaningويقصد بالمعني هنا استشعار الموظف
قايمة العمل الذي يقوم به معناه ولذلك فإن المعني يتضمن
التوافق بين متطلبات العمل والدوار التي يقوم بها الفرد من
جهة والعتقادات والقيم والسلوكيات من جهة اخري فإذا كانت
جميع هذه العتبارات منسجمة فان الوظيفة بل شك ذات قايمة
واذا كانت متناقاضة فهذا يكرس شعور الموظف ينقص المعني ،
أي أن الوظيفة ل معني لها وكثيرا ا ما يقول الموظفين بأن
وظيفتي ل معني لها عندما تكون روتينية أو عندما ل يتوافق
عمله مع قايمة أو قادراته أو أو مبادئه
 -2الكفاءة ) (competenceالشعور بالقاتدار والمهارة والكفاءة
أمر هام جدا ا وهذا في حقيقة المر يعبر عن مدي إعتقاد الفرد
وثقته بقدرته علي القيام بمهام عمله بمهارة عالية.
 -3الستقللية وحرية التصرف  ( self) determinationاضافة الي
الشعور والقاتدار والكفاءة فان الستقللية تعبر عن شعور الفرد
بحريته بالختيار عندما يرتبط المر بالنجاز وعمل الشياء
فيصبح له الحق في اختيار البديل المناسب لتنفيذ العمل بما
يتناسب مع وجهة نظره وتقديره الخاص .

 -4التأثير ) (impactوهي درجة تأثير الفرد في نتائج المؤسسة
الستراتيجية التشغيلية .
البيروقارطية
إن المبادئ البيروقاراطية ل تخلق سوي إنسان إعتمادي وسلبي
يشعر أنه ل سيطرة لديه علي مقومات العمل أو بيئة العمل التي
يعمل بها يسيب السلطة الهرمية والعمودية وسيطرة الدارة العليا
المطلقة لمختلف المستويات الدارية وسيطرتها علي جميع
السلطات بشكل مركزي .
التعامل الداري مع الناس علي أنهم ناضجون من خلل توسيع
نطاق صالحيات العاملين ومنحهم حق المشاركة وتحمل المسؤلية
في العمل وتحسين شكل العلقاات بينهم وبين الدارة  ،وأسباب
التغيب ودوران العمل والكسل والنفور من العمل يعود في مجمله
لممارسات الدارة التي أصابحت غير صاالحة للستخدام في الوقات
الراهن .
المديرون اصحاب نظرية : x
يتصرفون بطريقة فيها مستويات عالية من السيطرة والشراف
المباشر بشكل ل يدع لمرؤسيهم مجال من حرية التصرف أو
الستقللية في العمل وهذا النوع من القادة يخلق موظفين
سلبيين واعتماديين ول يعملون ال بحسب ما يطلب منهم .
المديرون أصحاب نظيييرية -: y
فيتصرفون بطريقة أكثر ديمقراطية ويمنحون مجالت أوسع
للمشاركة وحرية التصرف مما يفتح المجال واسعا ا أمام مرؤسيهم

نحو البداع والتفوق وتحقيق الذات والشعور بالقيمة الحقيقة
لقدراتهم ومواهبهم في العمل ويتصرف الموظفون مع الزمن
بروح المبادرة والمشاركة الفاعلة وحرية التصرف .
يجب علي المديرين - :
ان ل يشككوا بإنتماء مرؤسيهم لن ثقتهم بهم هي التي ستصنع
ذلك النتماء وعدم الثقة سيصنع غير ذلك .

،،مع التمنيات بالتوفيق

دا.

الطاهر عثمان
عبدالله
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