
 مقدمة:تم إنشاء المفوضية القومية للحدود في العام 1

  م2018 بموجب قانون المفوضية القومية للحدود

حيث حدد مهامها واختصاصاتها وهياكلهاا  وماأ مهاخ اختصاصااط ت وايس وت  ايخ  

البح ية مع دول الجااار  والداخلياة بايأ )الاتيااط  -الحدود بشقيها ال اريجة )الب ية 

والمحلياط   يبدم عمل المفاضية بت  يخ الحدود عب  لجنتايأ )ننياة ونانانياة  وتنتها  

 دائخ.بتأميأ الحدود وا تق ارها بشكل 

تجااه هاالخ ال وااة اي اات اتيجية الحشاا ية لتحقياار الهاادل اي اات اتيج  المتم اال ناا  

ا وانتصاااديا وايتماعياا ويقااة بحمايااة هالا ات اتق ار الماادن   ا اتق ار  الحادود  يا ايا

 واللي إن شح  باألمأ واألمان دانع بنفسه عأ الحدود ضد مي مهدد آخ .

  حيااث تقاااة الم حلااة األولاام ب تماااة 4+ 3+ 3 تنقسااخ ال وااة إلاام ااا ) م احاال )

عملياااط ت واايس وت  اايخ الحاادود الداخليااة وال ارييااة والبح يااة مااع وضااع ع ماااط 

حدودية تبيأ اتحدااياط الت  تخ ايتفاق عليها  مما الم حلة ال انية تهتخ بحماية الحادود 

م ن المهاادداط الم تلفااة  حيااث يتااالم تااأميأ نااااط نياميااة لحفاال  ااياد  الدولااة علاا

مراضاايهان والم حلااة ال ال ااة والتاا  تم اال ات ااتق ار النهااائ  ناا  المنااا ر الحدوديااة 

خاصة ال اريية وذلك ب ناماة مشااريع انتصاادية وايتماعيةوخدمياة مشات كة ماع كال 

دول الجاااار حتاام يشااح  الماااا أ باااألمأ وات ااتق ار يكااان هااا الحااام  الاا ئي  

 ستهدل ممنه وممانه  والحقير لهلخ الحدود والتصدي ألي مهدداط ت

  ن ميااال SWOTتاااخ وضاااع ال سياااة ات ااات اتيجية بات اااتحانة بالتحليااال ال بااااع  )

التح ل علم نقا  القا  ونقاا  العاحو والفا ا والمهادداط  وماأ ااخ تحدياد ال سياا 

وال  الة والهدل ات ت اتيج  واألهدل الف عية والقايخ ااخ ال ا وا بالسيا ااط التا  

 اتيجية علم مرض الاانع.تعمأ تنفيل هلخ ات ت

 أهمية الخطة اإلستراتيجية:

 .تاني  م باب وياد المفاضية.1 .1

 .دعخ ايدار  بشكل عاة و خ مسار لحملها.2 .2

.تحماال علاام إدار  األ ماااط وحاال المشااك ط بشااكل ييااد ونحااال و االيخ مااأ  3 .3

 خ ل التقييخ والتقايخ المستم يأ.

 مهدانها...تحديد الش كاء الليأ يحققان مع المفاضية 4 .4

 ..تحديد المدى الزمن  للاول لألهدال اي ت اتيجية.5 .5

 نقاط القوة:



ال باا اط المح نيااة وايداريااة المت اكمااة لاادى المفاوضاايأ تقاااي وتاادعخ حجااة  .1

 السادان ن  السياد  علم مراضيه.

تان  واائر نانانياة وإدارياة متكاملاة للمفاضاية نا  يمياع الحادود الدولياة ماأ  .2

ا.مصادرها األصلية وا  لمحت ل بها دوليا

إهتماااة ايتحاااد اتن يقاا  بقعااايا الحاادود باايأ الاادول اتن يقيااة لتحقياار ممااأ  .3

 وا تق ار القار .

 عدة وياد منانل بح ية للحديد مأ دول الجاار. .4

التداخل القبلا  ماع محياخ دول الجااار مماا يقااي النسايا اتيتمااع  بايأ هالخ  .5

 القبائل. 

 الماارد الوبيحية.التناع المناخ  ومصادر الميا  و .6

التقساايماط ايداريااة الااضااحة مااع اخاات ل مساامياتها و اامد تفصااي ا للحاادود  .7

 الداخلية بيأ الاتياط والمحلياط.

 نقاط الضعف:

الحدود الوايلة الت  يتمتع بها الساادان مماا يجحال مراضايه ع ضاة ل حات ل  .1

 والتمدد مأ دول الجاار.

 عدة وياد حدود  بيحية مع دول الجاار. .2

نلااة الك انااة السااكانية علاام الحاادود الدوليااة ممااا يساااعد علاام ته ياا  الساالع  .3

 والبعائع إلم دول الجاار.

 اتحتكاكاط القبلية خاصة بيأ ال عا  والمزارعيأ. .4

 عملياط النزوح المتك ر  نتيجة لي ول الح وب مو الي ول الوبيحية. .5

 الفرص:

نااا  المناااا ر اناماااة المشااااريع الزراعياااة والصاااناعية لتااااني  نااا ا عمااال  .1

 الحدودية.

إناماااة مشااااريع حصااااد الميااااخ وا اااتف ل الميااااخ الجانياااة وتااااني  الم اعااا   .2

 ت تق ار ال حل.

ت صاايم مساااحة علاام البحاا  األحماا  لاادول الجاااار التاا  ليسااد لهااا مناناال  .3

 بح ية.

تسهيل ح كة الماا نيأ والتجار  الدولية ة دول الجااار ب بوهاا بشابكة  ا ق  .4

 حديدية . كك  -)م فلد 



تأكيد السياد  علم المنا ر المتناا ع حالهاا ماع بحال دول الجااار باي اتفاد   .5

مأ ال ب اط المت اكمة لدى ال ب اء بالمفاضية إضانة  إلم ال  ائس والاااائر 

ا.  المحت ل بها دوليا

ا بتسهيل ح كة الماا نيأ. .6  ربس القبائلل المتداخلة ايتماعيا

م ان البش ي علم الشا يس الحادودي لحماياة تاني  مقاماط الحيا  وتك يو الح .7

 الا أ.

 المهددات:

ااي بيااا  ونلااة المساااحة الصااالحة  -اتنفجااار السااكان  لاادول الجاااار )مصاا   .1

 للزراعة نيها مما يجحلها تتمدد داخل األراض  السادانية.

 الج يمة عاب   القاراط كتجار  الم دراط وته ي  البش . .2

للمؤ ساااط الدوليااة للفعاال ناا  نعااايا تهاا ب بحاال دول الجاااار ل حتكاااة  .3

 الحدود.

صحابة الحصال علم ميهز  الم انبة الدولية نتيجة لاضع السادان ن  نائماة  .4

 الدول ال اعية ل رهاب مأ الاتياط المتحد  األم يكية.

عملياط اللجاء المتك ر  مأ دول الجاار نتيجاة ليا ول الحا ب مو األ مااع  .5

 بيحية.ن  خي اط الب د مو الي ول الو

 الرؤيا:

  ياد  كاملة علم الحدود وا تق ار ب  نياد.

 الرسالة:

ت ويس وت  يخ الحدود )الداخلية وال اريية  ووضع الح ماط الحدودية للحفاظ علام 

 ياد  الساادان علام مراضايه وا اتف ل ماااردخ الوبيحياة ومشااركة دول الجااار نا  

إنامااة ع ناااط مصااالك مشاات كة تااأميأ الحاادود بمااا يعاامأ ممنهااا وا ااتق ارها عباا  

 انتصادية وايتماعية.

 القيم:

احت اة التناع والتداخل القبل  وات تفاد  منها ن  ت  يخ دعائخ الس ة واألمأ  .1

 وات تق ار.

 النزاهة والشفانية والمصدانية بما يحقر الحدالة ويحز  ال قة. .2

 توبير منعل الممار اط الدولية ن  معمال الحدود. .3



 راتيجي:الهدف االست

ت واايس وت  اايخ الحاادود الداخليااة وال ارييااة والبح يااة بتحقياار األمااأ وات ااتق ار 

 والتنمية اتنتصادية واتيتماعية.

 األهداف الفرعية:

ت واااايس وت  اااايخ الحاااادود الداخليااااة وال ارييااااة والبح يااااة لتحقياااار األمااااأ  .1

 وات تق ار والتنمية اتنتصادية واتيتماعية.

 يخ حدودها.نتك مساراط ال حل وت   .2

 ا تق ار ال حل مأ خ ل تاني  المياخ ل نسان والحياان. .3

 إنامة مشاريع تنمية ايتماعية وانتصادية. .4

 إنشاء   ق ب ية وخوا   كك حديدية مع دول الجاار. .5

 شركاء العمل:

ا ماع المفاضاية وناد نام  هناك الحديد مأ الش كاء بوبيحاة الحاال ياأت  دورهاخ تكاملياا

 ذلك ن  الماد  )     وهخ: نانان المفاضية علم

 مجل  السياد  اينتقال . .1

 مجل  الا راء. .2

 و ار  الحكخ اتتحادي. .3

 و ار  الدناع. .4

 و ار  الداخلية. .5

 و ار  ال اريية. .6

 و ار  الحدل. .7

 و ار  ايع ة. .8

 و ار  النفس والمحادن. .9

 و ار  البنم التحتية والنقل. .10

 و ار  المالية والت ويس اتنتصادي. .11

 السادانية. هيئة المساحة .12

 يها  الم اب اط الحامة. .13

 دائ   ات ت باراط الحسك ية. .14

 القااط البح ية. .15

 المجل  األعلم للبيئة. .16

 الاتياط. .17



بللك نجد من تنفيل البا اما لتحقيار األهادال ات ات اتيجية والف عياة للمفاضاية يحتماد 

 بشكل كبي  وهاة علم ش كاء المفاضية.

 الموارد البشرية:

نانانية  ولللك ن ن الكادر البشا ي ت باد من  -المفاضية ناعية )ننية  بيحة الحمل ن  

يكان بمااصفاط خاصة وتأهيل علم  وعمليأ مع إضاانة مهااراط حسا  العا ور   

ماااأ خااا ل التحيااايأ والتااادري  المساااتم  واي اااتفاد  ماااأ ال بااا اء مصاااحاب ال بااا   

 .الت اكمية ن  القحمل القانان  والهند   وايداري والتفاوض 

المارد البش ي مع تأهيله األكاديم  يحتاا إلام تنمياة مهاراتاه ايدارياة والفنياة ليقااة 

ا ألهاادال المفاضااية  يااتخ تقساايخ الماااارد  بااأداء وايباتااه علاام الايااه األكماال تحقيقااا

تنفيلي  وماأ خا ل البا اما  -نياد  و يوة  -البش ية إلم ا ) مستاياط )نياد  عليا 

إدار  التدري  ن  خوتها الت  تستهدل الحامليأ وتنميتهخ إدارياَ التدريبية الت  تعحها 

ا. ا ومهاريا ا ونانانيا  وننيا

وكااللك ايشاا ا علاام تاادري  وتأهياال القااااط ال اصااة بح ا ااة الحاادود  ناا ن تحاماال 

المفاضية مع الحديد مأ الجهاط المحلية واتنليمية يتول  ويااد كاادر بشا ي مؤهال 

إضانة إلم األعباء الت  تقاع علام عااتر المفاضاية وذلاك يم ل المفاضية خي  تم يل  

يتم يلها ن  يميع اللجان مأ يميع المؤ ساط نا  القوااعيأ الحااة وال ااا نا  حاال 

 ارتبا ها بأي نشا  مع مي مأ دول الجاار.

 الموارد المالية:

ينم نانان المفاضية علم الماارد المالية ونانان المنا ر البح ية والج ل القااري 

 الت  تتكان مأ اآلت :و

 ما ت صصه لها الدولة مأ اعتماداط  ناية. .1

ا ألحكااة القااانيأ ذاط  .2 المنك والهباط والق وض الت  ياانر عليها المجل  ونفا

 الصلة.

نسبة مأ عائد المش وعاط والماارد المالية الجديد  الت  تنشأها المفاضية مأ  .3

 خ ل منشوتها.

  .مي ماارد مخ ى ياانر عليها المجل .4

ومن خالل أنشططة المفوضطية سطت هر العديطد مطن المطوارد الماليطة سطيكون ل مفوضطية 

 نسبة من عائدها ع ى حسب النشاط والتي تتمثل في:



المشااااريع التااا  ياااتخ تنفيااالها علااام المناااا ر الحدودياااة ماااع دول الجااااار م ااال  .1

 المشاريع الزراعية والصناعية واأل ااق الح  .

الجاااار م اال خوااا  ال بااد الب يااة ) اا ق و ااكك األنشااوة المتبادلااة مااع دول  .2

 حديدية .

 ر اة عبار السفأ عب  المياخ األنليمية ي البح  األحم . .3

 تصادير المصايد داخل المياخ األنليمية والمياع اتنتصادية. .4

الحائد مأ مشاريع اتنتصاد األ راق وعائد ات ت ماراط ن  الجزر الت  تماد  .5

خال البحا  األحما  ) اياحة  تجاار   صايانةن إضانتها لمساحة السادان ماأ دا

 صناعة  فأ  إلخ ... .

 ر اة تم ي  الكاابل البح ية الحاب   داخل المياخ اينليمية. .6

 الحائد مأ إصدار ال  ائس. .7

 الحائد مأ  باعة وتساير م ل  السادان. .8

 كل هلخ المشاريع  يبدم الت ويس لها إبتاداء ماأ الم حلاة األولام لل واة اي ات اتيجية

الحش ية وتنفيل حس  الف ا المتاحة ن  كل م حلة مأ م احل ال واة اي ات اتيجية 

 للمفاضية.

 تعيين وتخطيط الحدود الخارجية:

 م:2022 - 2020المرح ة األولى: تخطيط عالمات الحدود الدولية 

يمااع البياناااط والمحلاماااط والااااائر وال اا   ال اصااة بالحاادود السيا ااية مااع  .1

 دول الجاار.

 وت  يخ الحدود ال اريية مع دول الجاار. ت ويس .2

 وضع الح م ط الحدودية وم انبتها عب  ميهز  رصد حدي ة. .3

 ن ض  ياد  السادان علم اراضيه. .4

 ت  يخ ونتك مساراط ال حل ووضع ع ماط حدودية لها. .5

 تاميأ الحدود. .6

  نا د ماأ القاااط التا  تقااة بح ا اة الحادود ماع 5000تأهيل وتدري  عادد ) .7

 الجاار.دول 

 م:2025 - 2023المرح ة الثانية: التأمين والحماية والمراقبة 

تاااأميأ الحااادود ماااأ عمليااااط ته يااا  البشااا  وعمليااااط الته يااا  التااا  تعااا   .1

 باتنتصاد السادان .

 م انبة الح م ط الحدودية وع يال الجاار وحمايتها مأ اي الة المتحمد . .2



الجااار والتا  تشاكل تهدياداا نش  ناااط خاصاة نا  الحادود المفتاحاة ماع دول  .3

ا.  ممنيا

مكانحاااة الج يماااة الحااااب   للقااااراط بالتحااااون ماااع دول الجااااار م ااال تجاااار   .4

 الم دراط وغي ها.

 م:2030 - 2026المرح ة الثالثة: التنمية 

إنامة المشاريع واألنشوة الت  تزيد مأ الت ابس اتيتماع  خاصاة ومن محياخ  .1

 الجاار..القبائل الحدودية متداخلة مع دول 

 منامة المشاريع التنماية أليل تحقير ممأ وا تق ار الف د والمجتمع الحدودي. .2

 إنامة م ااق ح   مشت كة علم الحديد مأ المنا ر الحدودية. .3

ربس السادان مع دول الجاار بو ق ب ياة وخاس  اكك حديدياة لتساهيل عملياة  .4

 تنقل الماا نيأ والبعائع.

 تعيين وتخطيط الحدود الداخ ية:

 م:2022 - 2020لمرح ة األولى: تخطيط وترسيم الحدود ا

 نتك مكات  ن عية ن  الاتياط. .1

يمااااع المحلاماااااط والااااااائر وال اااا   ال اصااااة بالتقساااايخ ايداري للاتياااااط  .2

 والمحلياط.

 ت ويس وت  يخ الحدود بيأ الاتياط. .3

 ت ويس وت  يخ الحدود بيأ المحلياط. .4

 قبلية.ت  يخ الحدود ايدارية حس  ال ار ة ال .5

تااادري  وتأهيااال وتنمياااة المهااا اط الفنياااة والقانانياااة والتفاوضاااية للحاااامليأ  .6

 بالمفاضية ومكاتبها بالاتياط.

 ت  يخ ونتك مساراط ال حل ووضع ع ماط حدودية لها. .7

 اقانة الس ة واتمأ واي تق ار.  نش .8

 م:2025 - 2023المرح ة الثانية: 

 المياخ والم اع . الحمل علم ا تق ار ال حل بمحالجة مشكلت  .1

 تقاية ال با  اتيتماع  واتنتصادي لتحقير ات تق ار. .2

ا للتحدياط الحدودية. .3  الحمل علم حل المشاكل وإ الة الحقباط منحا

 م:2030 - 2026المرح ة الثالثة: التنمية 



 منامة مشاريع تنماية بيأ الاتياط لزياد  المااعيأ ايي ادية. .1

 والقانان  للاتياط والمحلياط.تقديخ الدعخ الفن   .2

 تنفيل مشاريع حصاد المياخ لتاني  المياخ والم اع . .3

 تعيين المناطق البحرية والجرف القاري:

 م:2022 - 2020المرح ة األولى: تعيين الحدود 

 يمع البياناط والمحلاماط والااائر وال    ال اصة بالحدود البح ية. .1

 خس األ اس.ت ويس وت  يخ الحدود البح ية ووضع  .2

 وضع لاائك وناانيأ وإدارية مأ نانان المنا ر البح ية والج ل القاري. .3

إنشااااء نياباااة مت صصاااة لم الفااااط القااااانيأ واللااااائك التااا  تعااابس النشاااا   .4

 البح ي.

 إنشاء محكمة مت صصة للفصل ن  نعايا المنا ر البح ية والج ل القاري. .5

 صد حدي ة.وضع الح ماط الحدودية وم انبتها عب  ميهز  ر .6

 تبادل المحلاماط وتقا خ المهاة مع  الجهاط ذاط الصلة. .7

 م:2025 - 2023المرح ة الثانية: التأمين 

ات تفاد  مأ الجازر داخال الحادود الساادانية نا  البحا  األحما  ويحلهاا نقاا   .1

ا لحملياط الته ي  الم تلفة.  م انبة رصداا للتجاو اط القانانية ومنحا

 م انبة ح كة الم حة البح ية.نش  السفأ والقاارب ل .2

 تاني  ميهز  إنلار مبك  لتفادي الكاار) الوبيحية المحتملة داخل البح . .3

 المساد  ن  بسس هيبة القانان داخل المياخ اينليمية. .4

 م:2030 - 2026المرح ة الثالثة: التنمية 

تنشاايس ات اات مار ناا  البحاا  األحماا  ل  ااتفاد  مااأ كاال مااااردخ اتنتصااادية  .1

 سياحية.وال

  يزيا   داخال 48إعداد درا اط الجدوى اتنتصاادية والفنياة ل  اتفاد  ماأ ) .2

 المياخ اتنليمية ن  الحدود السادانية البح ية.

بالتعامأ مع الجهاط الم تصة يتخ تنييخ عمل تصادير الصيد دون ايضا ار  .3

 بالبيئة البح ية.

 والجزر. الم انبة الكاملة المستم   للح ماط الحدودية والساحل .4


