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 ٠٠٢٤٩٩١٢١١٥٤٦٩:  موبايل   

  

   Introduction: دمة ـــــمق

  

تمثل الصناعة أهمية قصوى  في بناء القوة اإلقتصادية 

والسياسية  والعسكرية  لألمم وهي دليل علي تقدم أو تخلف 

المجتمع لذلك فإن تطويرها وتنميتها ورعايتها  تستوجب 

وضع الخطط والبرامج واإلستراتيجيات الصناعية مع الترابط 

تحقيقاً  لألهداف  والتنسيق مع القطاعات اإلقتصادية األخرى 

هذا وقد اتخذ السودان التصنيع كوسيلة لتحقيق تغيرات هيكلية  

لتحقيق التنمية  اإلقتصادية وارتبطت جهود التصنيع  بإضافة 

قيمة للمنتجات الزراعية وتحسين مستوياتها ومواكبتها للعلم 

والمعرفة  وفي اآلونة األخيرة وجدت الصناعة إهتماماً كبيراً 

وأعتبرت اإلستراتيجيات والسياسات الصناعية األهم من الدولة 

في  مواجهة التحديات التنموية  من توفير فرص عمل 

  . ومحاربة الفقر وإعادة توزيع الثروة 
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حيث كانت  ١٩٦٠بدأ التخطيط التنموي بالسودان منذ عام 

سياسة إحالل الواردات  مدخالً  للتصنيع والذي نفذه القطاع 

لقطاع الخاص ، ومع صدور اول قانون  العام الصناعي مع ا

تطور قانون اإلستثمار  مع  ١٩٥٦لتشجيع اإلستثمار في 

قانوناً لتشجيع اإلستثمار  تم تعديله  ١٩٩٩الزمن  حيث شهد 

م  حيث اصبح  للقطاع الخاص دوراً فاعالً وكبيراً ٢٠٠٧في 

خاصة بعد اعتماد سياسة  التحرير اإلقتصادي حيث اصبح 

ي تحديد  السياسات والمواجهات  ورسم الخطط دور الدولة ف

  . للقطاع الخاص
   -:ودانــــــــلـود بالســــــــــــــقطــاع الج

يتمع السودان بإمكانات هائلة في مجال الثروة الحيوانية حيث 

مليون رأس  اال أن أداء   ١٥٠تفوق ثروته الحيوانية أكثر من 

لة حيث بلغت صادرات هذا القطاع  ال يواكب تلك الثروة الهائ

مليون دوالراً  فقط وما زال  ٣٠السودان  من هذا القطاع  

  )المدبوغ  اللين  –المحنط ( التصنيع في المراحل األولية 
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ومقارنة بتونس الشقيقة حيث بلغت صادراتها المليار دوالر  

من الجلود  برغم إن ثروتها  في هذا المجال ليست بمستوى 

كثير من المشاكل هذا القطاع  منها  السودان  حيث  واكبت 

العادات الخاصة بوسم الحيوان  مما يتلف الجلد باإلضافة 

لتغذية الحيوان والتي تفقد الكثير من مميزات الجلد باإلضافة 

لتقانة سلخ الجلد والذي يكون به ثقوباً تقعد بمواصفات الجلد 

  . إلعطاء  تميزاً  في نوعية وجودة المنتج

لصناعة القومية في السودان حيث إعتمدت إهتمت وزارة ا

سياسات جيدة ومواكبة في اآلونة األخيرة حيث تم تأهيل 

المركز القومي لتكنولوجيا الجلود واقيمت حاضنة تكنولوجية 

للجلود بجامعة  السودان للعلوم والتكنولوجيا لتطوير صناعة 

الجلود  والمنتجات  الجلدية وتم تحريك صناعة األحذية  

ية لتوفير  الحذاء العسكري والقوات النظامية وأحذية الجلد

أطفال المدارس  تحت إشراف لجنة متخصصة  بالهيئة 

  . السودانية للمواصفات والمقاييس  بالسودان
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   -: جدول يوضح نشاط قطاع الجلود بالسودان 

  

 مدبغة  ٢٥ عدد  المابغ 

الطاقة  التصميمية 

 لها 

 مليون قطعة ضأن وماعز  ٣٠

مليون قطعة   17مليون من أصل   ١,٢ لود األبقار ج

استيعاب السوق 

 المحلي 

 من اإلنتاج % ٢٠

إجمالي الصادر من 

 الجلود 

 مليون دوالر  ٣٥

الواردات من 

 الجلود ومنتجاتها 

 مليون دوالر  ٥٥ 

  

  
  : ل والمعـــوقات ـــــــــم المشاآــــــــأه

  خالت قطاع الجلود الرسوم المتعددة  المفروضة علي مد -
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  . السماح بتصدير الجلود  في صورة خام -

 . ارتفاع تكلفة المنتج  -

 . ضعف التمويل  -

 . تدني  نوعية الجلود  الخام للعيوب الفنية -

 . عدم الوعي القومي بأهمية الجلود كسلعة اقتصادية -

ضعف البنى التحتية  من صرف  صحي ومعالجة   -

 . المخلفات

والمنتجات الجلدية الرخيصة    إغراق األسوق  باألحذية  -

 وغير الجلدية 

 ضعف التدريب  والتأهيل للعاملين   -

 . إجراءت الصادر المعقدة  -

 )الصناعات الوسيطة ( عدم وجود صناعة مغذية  -

عدم إعتماد سياسة التحديث والتحويل والتبديل  لمواكبة   -

 . التكنولوجيا  المتغيرة دوماً 

فقد خرجت من اإلنتاج  ونتيجة لتلك المعوقات والمشاكل

المدابغ الكبيرة  والتي كانت تعمل  في الصادر وهما 
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النيل األبيض والجزيرة باإلضافة  للمدابغ المتوسطة 

 . مما اقعد  بالصادر لهذه المدابغ )  مدابغ ١٠حوالي (
  :ًاـــــــباب الرئيسية ايضـــــــــسومن األ

لمعدات  من  استجلبت لمعظمها  اقدم  التقانة بها اذ   -

أوروبا  الشرقية  وبمرور الزمن فقدت أهليتها والتي كانت  

ضعيفة  أصالً  وكان الهدف  من معظمها ليس اإلنتاج  وإنما   

الدوافع السياسية  في ذلك الزمن من بداية  عهد  السبعينيات  

 . من القرن الماضي 

لم تأخذ المدابغ بوسائل اإلنتاج  الحديثة  من تأهيل  

ملين  والتدريب  المستمر لهم  مع تحديث التكنولوجيا  من للعا

المعدات والماكينات إذ أصبحت  اآلن أصغر حجماً وأقل تكلفة   

  .في التشغيل  مع كفاءة  عالية في اإلنتاج 

لم تأخذ المدابغ نظام الصرف الصحي  الممركز وال 

معالجة مياه الصرف  وال اإلهتمام بنوعية وجودة الكيمياويات 

المستخدمة والبالنظم اإلدارية  الحديثة  للجودة  والجودة  

الشاملة  وتوكيد الجودة ونظام الهسب  وال معالجة المخلفات 
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لم تأخذ المدابغ نظام اإلنتاج  )   3Rs(واعادة   تدويرها  

الجيد  علي نسق  اآليزو  وال مواصفات البيئة وال اإلنتاج  

ة وال تأهيلها وال الصناعة األنظف وال نظام الحفاظ علي البيئ

تحجيم والخضراء  ولذلك أصبح سوء اإلدارة واقفال المدابغ 

  .   اإلقتصاد والذى أدى  للبطالة واشاعة الفقر

  
   :الصناعة الخضراء

تغيرت مفاهيم الصناعة وأصبحت دالة علي ما يعرف  

بالصناعة الخضراء والتي لها سمات وخصائص محددة ولها 

ي الخروج  بالصناعة  الي آفاق  الجودة  والجودة الفضل  ف

ن الشاملة  واإلنتاج األنظق والراقي ونماء البيئة  ونظافتها  وم

  . ا  اآلن في قطاع الجلود األساليب  الحديثة  التي نتبعه

الصناعة الخضراء  هي أساس البناء  لإلقتصاد   •

  األخضر 

  .  ضير صناعة الجلود والصناعات جميعاً تخ •

 اع سياسات محددة اتب •
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إلقتراحات منظمة ) Rio+20 (اتباع نظام  ريو   •

 اليونيدو 

 : هنالك عالقة مثل  •
 
  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  

  

لنمــــــاء ا
األخضــــر

اإلقتصاد 
 األخضر 

منظمة العمل 
الدولية  وظائف 

 خضراء 

 الصناعة الخضراء 
Green  

industry   
UNIDO  
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المدابغ السودانية التي بدأ بها نظام التغيير  للصناعة  

  : الخضراء 

  

الف متر ( المساحة   اسم المدبغة  

  )مربع
 

 ٨٠ مدبغة النيل األبيض 

 ١٠ لوجيا الجلود مركز تكنو

 ٨٠ ) الحقاً(مدبغة  الخرطوم  

 ١٠ مدبغة  النصر الحقاً 

 ٢٠ وحدة معالجة المخلفات 

 ٥٠ وحدات الحقة 

 ٢٥٠ المجموع 
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وحدة سارية للمصنوعات 

 الجلدية 

١٠٠ 

 ٣٥٠ المجمـــــوع الكلي 

  
               

   

  

  

سارية 

للمصنوعات 

  الجلدية

  
 

مدبغة النيل 

األبيض  

 حديثة

دبغة م

 الخرطوم

  

مدابغ 

 الحقة

  

وحدة معالجة  المخلفات 

  والمياه
 

  

الف متراً  مربعاً  في وسط   ٣٥٠تبلغ مساحة المجمع  

بداية السبعينيات  من ب الخرطوم حيث  بدأ تشغيلها  في جنو

القرن  الماضي  ثم توقفت وأصيبت بنياتها بالدمار  لفشل 
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ية وادارة متخلفة ودمار الصرف  الصحي واعتماد تقانات بال

  .للبيئة 

  
  :المعالجـــة اآلن 

تم جذب روؤس األموال للمستثمرين العرب  .١

  .والسودانيين

  إعتماد نظام الصناعة الخضراء  .٢

نظام صرف صحى أخضر ومعالجه جيده للنفايات  -

. 

  .اإلخضرار ونظام التشجير وتبادل االوكسجين  -

 لفه فيتشغيل بأقل كلإعتماد ماكينات صغيرة ل -

  .اإلنتاج                الطاقة مع كفاءة عالية فى 

إشراك الشركات الدولية  المشهورة والمؤهلة فى  -

  .إنفاذ البرامج 

 Cleanerإعتماد نظام االنتاج االنظف -

production .  
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على نظام المواد فاننا نستخدم الجلود الخام  .٣

) القرض والمموزا (والكيماويات من الدباغة النباتيه 

غة المعدنيه من الكروم حيث تعالج المخلفات والدبا

الصلبه ويتم استيعابها بحيث يصبح الضرر للبيئة منها 

 No Waste black(وال توجد ثقوب سوداء للنفايات 

holes(. تأثرها على الحياه  ومن اضرار النفايات فان

لتراكم االحيائي ب"سان والحيوان والمياه الجوفيه لالن

ر على التربة والتنوع االحيائى والتى تؤث" للنفايات 

Biodiversity.  

ان المفاهيم التى كانت سائده فى صناعة الجلود  .٤

كانت التعرف الترشيد فى الموارد الجلدية وال فى 

استخدام الكيماويات والمواد الدابغة مما نتج عنه الكثير 

  . من التلوث للبيئة  ادى الي ايقاف  المدابغ كلياً

فإنها تعتبر مستوي  جودة الحياة  والتنمية أما النظرة الحديثة 

والتي تعتمد  صحة     Human developmentالبشرية 



 ١٤

البشر  مع زيادة األعمار ومستوى  التعليم بمؤشرات العلم 

 . والمعرفة  

اذن النماء األخضر يعني  زيادة  جودة الحياة مع   .٥

اإلحتفاظ بنظام جيد للبيئة ووضع اسس لدورة اإلقتصاد 

 , 3Rs ( Reduce, Reuse ( تعتمد علي والتي

Recycle  للنفايات الصناعية ومنها نفايات الجلود  . 

مع ) الثراء (كما يمكن اعتماد مضاعفة اإلنتاج  -

اإلنتاجية           فاعلية نصف استخدام الموارد يزيد 

 . بأربعة اضعاف

إلعادة صياغة مدابغنا فإننا نعتمد نظام الصناعة  -

الخضراء                المصنوعات الخضراء  وبيع 

 . ونهب العالم  الخدمات الخضراء أيضاً
  -:ديثة اآلتيةـــرق الحــض الطــة النيل األبيــعنا في مدبغــأتب

   Drumsإعادة تصميم البراميل  الدوارة  -
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إعادة تأهيل شبكة  الصرف الصحي ومعالجة  -

النفايات بواسطة  خبراء اليونيدو  وشركات 

 .   فاعلةعالمية 

مراجعة الماكينات المعالجة للجلود ذات الكفاءة   -

العالية واإلستخدام الكهربي  المرشد مع زيادة  

 .كفاءة اإلنتاج  بالحجم والجودة 

المواد الخام  من الجلود  اصبحت ذات    -

 متطلبات خاصة لسالمة المنتج 

اقل  كمية  من النفايات  الصلبة والسائلة    -

 والغازية 

ام أقل كمية من المواد الدابغة إستخد  -

 والكيماويات 
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استخدام أقل ما يمكن من المواد  الخطرة   -

 ومعالجة آثارها  في حينها  

اعادة التدوير للمخلفات  خاصة في مياه  -

الصرف الصحي  وعدم تسريبها للنيل او المياه 

الجوفية  مع االستصالح  واإلستثمار  في مجال 

 .  الحدائق  المحيطة بالمدبغة

وفي المستقبل القريب  سوف نستخدم  نظام   -

الطاقة الشمسية بإستخدام   الخاليا  الشمسية في 

الطاقة وتحليه المياه مع استخدام الطاقات 

 المتجددة األخرى في المساحات  حول المدبغة 

في مجال المواد الوسيطة في الدباغة من  -

تحضير للجير والزيوت الجافة  فإن  المدبغة  

مراكز اإلنتاج المحيطة بها مع زيادة  تستخدم
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بحوث فاعلية  تلك المواد التستخدمها بأقل 

الكيمياويات  مع جودة ادائها  خاصة  في المنتج  

النهائي  واستخدام تقانات  النانو في طحن  

المواد  الدابغة والمضافات لزيادة كفاءة اإلنتاج 

 . النهائي من الجلود 

مواد خام تطبيق النظم الخضراء  من   -

وتجهيزها والطاقة المستخدمة والناتج والمواد 

الدابغة والمخلفات  والمواد التي يعاد  تدويرها  

كلها  علي نسق  الصناعة الخضراء كخدمات 

وسلع في منظومة  اإلنتاج  األنظف وهذه شبيه 

بالمقارنة بالحواسيب األخرى  Labtob بحاسب 

 اذ يستخدم  طاقة صغيرة  وحجم أصغر  مع

 . كفاءة عالية في الخدمة  وسهولة الحركة
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هكذا  الصناعة الخضراء  والتي ينتج عنها    -

اقتصاد اخضر وفاعل يلبي متطلبات التنمية 

 .  ويحقق  الطفرة اإلنتاجية الجيدة كماً نوعاً
 : دير ـــر والتقــــالشك 

  الشكر واإلحترام للمنظمة  العربية للتنمية الصناعية

ها  العام  العالم الجليل  محمد بن يوسف والتعدين ومدير

وفريق  المنظمة  العامل علي  نشر ثقافة العلم والمعرفة  

 وتسخيرها في خدمة الوطن العربي  والشكر لمنظمة  

ESCWA UN والشكر  موصول لجمهورية لبنان  الشقيقة

  . إلستضافة فعاليات  المؤتمر

  

  
 


