
وزارة التنمية االجتماعية-جمهورية السودان  

شعار صندوق األمم النتحدة للسكان

بيان السودان أمام 

خوخةمؤمتر اإلستعراض اإلقليمي الرابع خلطة عمل مدريد الدولية للشي
م2022يف املنطقة العربية 

التحدايت واإلجتاهات يف جمال كبار السن   جبمهورية السودان, تقرير حول  اإلجنازات 





بسم هللا الرمحن الرحيم
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مقدمة:
جازاإنبوصفهالعالممناطقمنالعديدفياملتوقعالعمر متوسطارتفاع

اتحول يشهدالعالمبأنونعترفالبشريةإنجازاتمنرئيسيا غير فياديمغر
أعمارهمتزيدالذيناألشخاصعددسيزداد2050عامبحلول وأنهمسبوق 

أنيتوقعوبأنهشخصملياري نحو إلىشخصمليون 600منسنة60على
املائةفي10منسنة60علىأعمارهمتزيدالذيناألشخاصنسبةتتضاعف

حيثاميةالنالبلدانفيواألسرعاألكبر الزيادةهذهوستكون .املائةفي21إلى
.املقبلةسنة50الـفترةخاللمراتأربعالسنكبار عدديتضاعفأنيتوقع

الفرص،منمزيدلخلقمجتمعاتنالجميعتحدياالديمغرافيالتحول وُيشكل
جميعفيةالتامللمشاركةإمكانياتهمتحقيقبغيةالسنلكبار فرصاوخاصة
.الحياةجوانب



منضفعليةبصورةالشيخوخةمسألةبإدماجالسنبكبار السودانأهتم
اتيجيات لنعموالقتصاديةالجتماعيةواإلجراءاتوالسياساتالستر

رسملهامةكأداةبالسناملتعلقةوالقضاياالشيخوخةبحوثعليكسودان
الجهاتاتضعهومتسقةبهاموثوق مؤشراتإلىاستنادااملطلوبةالسياسات

.املعنية

اتالخدممنالستفادةفرصوضمانعليالجتماعيةالتنميةوزارةتعمل
لكبار ةالخاصالحتياجاتمراعاةمعاملجتمعافراداألساسيةلكلالجتماعية

طاتالسلمعالعمليتمالغايةولهذهالقوميو املركزي مستوي عليالسن
السنوكبار واملتطوعينالخاصوالقطاعالحكوميغير املدنيواملجتمعاملحلية

.املحليةواملجتمعاتاألسر عنفضال أنفسهم



-65إسقاطات السكان فوق الفئة العمرية 
1,322,592بلغت 2022فأكثر للعام 80

619,302و إناث 703,283ذكور 
(Source:CBS  ).



:  لسودان السمات الرئيسية لسياسات الرعاية واحلماية االجتماعية لكبار السن اب

عايته إعتبار األسرة هي المأوي الطبيعي لكبير السن ومسئولة عن ر

 رعاية الدولة لمن ال عائل له .

يل تشجيع العمل الطوعي ومنظمات المجتمع المدني علي رعاية وتأه

. كبار السن 

لقطاع عادة تدريب كبار السن القادرين علي العطاء واستيعابهم في ا

.  المنتج 



:  لسودان السمات الرئيسية لسياسات الرعاية واحلماية االجتماعية لكبار السن اب

ن بها ترقية وتطوير المؤسسات االجتماعية إليواء كبار السن وتدريب العاملي

.  لتقديم أفضل الخدمات 

بات هذه التوعية بقضايا كبار السن ورفع الوعي في المجتمع السوداني بمتطل

.  المرحلة العمرية

االجتماعي تضمين قضايا كبار السن في قوانين واستراتيجيات العمل التنموي

.  ودمجها في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية 

 تخفيف حدة الفقر ودعم أسر كبار السن بمشروعات إنتاجية  .

 إدخال جميع كبار السن تحت مظلة التأمين الصحي.



-:أهم جهود السودان يف جمال كبار السن اآليت 
 حمور آليات الضمان االجتماعي لرعاية املعاشني و كبار السن يف السودان : أواًل:

:اآلليات احلكومية 
 الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
الصندوق القومي للتأمين الصحي.
 البنوك االجتماعية
 ( .كفالة ورعاية أبناء المعاشين ) ديوان الزكاة
 (.دعم اجتماعي مباشر)مفوضية األمان االجتماعي

:اآلليات الطوعية 
 ( .جسر)الجمعية السودانية لرعاية المسنين
 اتحاد معاشي الخدمة المدنية بالسودان.
 اتحاد عام معاشي التأمين االجتماعي بالسودان.
 اللجنة الوطنية لكبار السن.



:واالسرتاتيجياتالسياساتحمور:اثنياً 
م2002-1992االعوامفيالسنلكبارمتكاملةخطةوضعت

اجاتإحتيكافةتغطيةبهدفللدولةاالستراتيجيةالخطةضمن
(م2007-2002)الخمسيةالخطةثمومن،السنكبار

تمكما.دوليةكخطةللشيخوخةمدريدعملبخطةاسترشادا  
-2020لألعوامالسنلكبارالوطنيةاإلستراتيجيةمسودةإعداد

ألهدافمستندين.األسكوامنوإستشاري فنيبدعم2030
ةالعربياإلستراتيجية,م2030التنميةأجندة,المستدامةالتنمية

رةالفتلحكومةالدستوريةوالوثيقةم2029–2019السنلكبار
اتللمتغير اإلستجابةسياقفيم2020تعديلم2019اإلنتقالية

.السنكبارمجالفيوالدوليةاإلقليمية,الوطنية



:والقواننيالوطنيةالتشريعاتحمور:اثلثاً 
كباروحمايةلرعايةوطنيقانون مشروعالوزارةأعدت
ينومستشار قانونينخبراءبواسطة.م2020للعامالسن

وتماإلجتماعىالعملمجالفيوخبراءالعدلوزارةمن
عليبناءالدولةقوانينإصالحإطارفىمراجعته
م2019لسنةالدستوريةالوثيقةومرجعياتموجهات
يراتالمتغإلستصحاباإلنتقاليةالفترةحكومةوبرنامج

فينمسترشديوالدوليةواإلقليميةالوطنيةالساحةعلي
ق حقولدعماإلسترشادىالعربىالقانون بمشروعذلك
.السنكبار



:االجتماعيةالرعايةحمور:رابعاً 

العامفىبالمعاشيينخاصةاالجتماعيةللتنميةمؤسسةأنشئت
الحكومىالقطاعمعاشيوسطالفقرتخفيفبهدفم2000

ىعلوتشجيعهمواالجتماعيةاالقتصاديةأوضاعهملتحسين
حيث,للمعاشييناألصغرالتمويلخدمةالمؤسسةوتقدم،االنتاج

مجالفىالعاملةالمؤسساتضمنم2008العامفىتسجيلهاتم
نممتنوعةسلسلةبتقديمالمؤسسةتقوم.األصغرالتمويل

يقطر عنالسودانوالياتبكلللمعاشيينالتمويليةالخدمات
كزالمر منالمتحركةوالفرق ,للمعاشاتالقومىالصندوق فروع

المدنيةالخدمةلمعاشييالعاماالتحادفروعمعوالتعاون بالتنسيق
المعاشينشريحةخصوصيةتراعيوميسرةسهلةبإجراءات

-:الخدمةهذةوتشمل



تالقطاعافىالصغروالمتناهيةالصغيرةالمشروعاتتمويل
.والحرفيةالحيوانية,الزراعية,الخدمية,التجارية

يينالمعاشإحتياجاتلتغطيةالحسنالقرضطريقعنالتمويل.
تربيةمشروعات)للمعاشيينالجماعيةالمشروعاتتمويل

لالنقوسائل,الخاصةالمدارس,الغازتوزيعمنافذ,الدواجن
.وغيرها(الجماعى

شيةالمعاالمرأةتستهدفوالتىالمنتجةاألسرمشروعاتتمويل
.ائيةالكهرباألجهزةمثلوالمنزليةاألسريةاالحتياجاتتمويل،
عيادواألالمواسمإحتياجاتعلىللحصولالمعاشيينتسليف.



امش هوامش األرباح تراعي الجانب االجتماعي حيث يتم التمويل به:ملحوظة
–2001جملة المستفدين خالل الفترة من . فى السنة % 5ربح حوالى 

.مستفيد من معاشي القطاع الحكومي 126,819م بلغ 2018
دوق تمت تغطية كبار السن من المعاشيين بخدمات التأمين الصحي بالصن

دد الوطني للمعاشات والتأمينات اإلجتماعية بجميع واليات السودان وبلغ ع
.م 2022حتي مارس 187,539المستفيدين 

ن أولت وزارة الصحة اإلتحادية أهمية قصوى لصحة المسنين وإعتبرتها م
القضايا ذات األولوية  في خطة الوزارة حيث أفردت لها ملف خاص يعني
صحية بجميع  جوانب صحة  المسنين  ابتداءا  من الوقاية والعالج والخدمات ال

.الخاصة بالتأهيل وإعادة  التأهيل 
 يتم 2013تم إعداد  دليل خاص برعاية المسنين من قبل الوزارة منذ العام

ل تحديثه كل ثالث سنوات لمواكبة الخدمات الصحية المستحدثة في مجا
.المسنين

 يب قامت الوزارة بإدماج الخدمات الصحية المقدمة للمسنين ضمن دليل التدر
( .معززي صحة المجتمع)للكوادر المجتمعية 



حزمةالعالميةالصحةمنظمةلوائحضمنالعامهذاالصحةوزارةأجازت
الجالعمظلةتحتالحكومةتوفرهاأنيجبالتياألساسيةالصحيةالخدمات
حيةالصالخدماتمنأدنيكحدالوزارةوأعتبرتهاالصحيالتأمينأوالمجاني

تحتوي والتيالمنزليةالرعايةالحزمةهذهتتضمن,المسنينلكلتقدمالتي
,لمنازلافيواإلنزالقالسقوطعنتنتجالتياإلصاباتمنالمسنوقايةعلى

ركةالحمشاكلومعالجةالجانبيةوآثارهاتناولهايتمالتياألدويةومراجعة
ضعفمنابتدأءا  وذهنيةنفسيةتغيراتمنالسنكبارومايعتري والتنقل
لمتكاملاالصحيالغذاءتوفير،اإلكتئابحاالتإلىوصوال  والزهايمرالذاكرة
والتدريبةالتوعيذلكفيبماترعاهمالتيلألسروالمعونةالدعمتقديم،للمسن

.المثلىبالطريقةالرعايةتقديمعلى
السنفيالتقدمتصاحبالتيالمزمنةاألمراضلكلالدوري الكشف.



ووضعيةفييعيشون الذيناألشخاصمنالسنكبارأنوبما
-كوفيدباإلصابةلخطرعرضة  أكثركانوالذلكمستقّرةغيرظروف

اصةالخاللجانفيبالوزارةالسنكبارقسممشاركةخاللومن19
نالسلكباراإليوائيةللدورخاصبورتوكولإعدادتم19بكوفيد

لمعتمدةاالبورتوكوالتضمنالفجوةلسدالصحةوزارةمعومراجعتها
.الصحةبوزارة



والضدار)الخرطومبواليةالسنلكبارإيوائيةدور2عدديوجد
بالسجانةالمسناتداروبحري الخرطومبمدينةللرجالحجوج
ارإطوفيمؤقتةبصورةالوالياتبعضوفي(الخرطومبمدينة
تقديمتمحيثاإليوائيةبالدورالسنكبارأوضاعمعالجة

المسنينبدارم2022-2020لعاماإليوائيةللدورالمعالجات
توسعةشملالسنكبارمن219عدديضموالذيسناربوالية

400,000مايقارببتكلفةسنجةبمدينةالسنكبارداروصيانة
رةتوفير,الوزارةمنمساهمة حفظو لتصنيعمعينات,ومراتبأس 
اتوإحتياجمعيناتوتوفيربالواليةالزكاةديوانعبراألغذية
أمينللتالقوميالصندوق معبالتنسيقبالدارالمتطوعالطبيب
.الصحي



صالخاالمعملومعيناتالعالجاتوتوفيرتأمينتمكما
معبالتنسيقالقادمةأشهرالستةلفترةالمسناتبدار

.يالصحللتأمين(الخرطوم)والوالئيالقوميالصندوق 



جانب من برامج لم الشمل كبار السن ألسرهم بوالية سنار



-:يفالكباروتعليماالميةحملوالقومياجمللسجمهوداتمتثلت
فيدتساعموثوقةبياناتقاعدةإنشاءمناألوليالمرحلةإستكمال•

.التخطيطعملية
القاعديوالمسحالنظاميغيرللتعليماإلحصائيالكتابإعداد•

النظاميغيرللتعليم
.النظاميغيرللتعليمالمعلوماتنظامتقوية•
غيرمالتعليمناهجوتطويرمراجعة,التعليميةاإلحتياجاتتحديد•

.السودانفيالنظامي
للتعليميالنظامغيرالتعليممنالتجسيرإستراتيجيةوتصميمإعداد•

.السودانفيالنظامي
.إقتصاديا  الريفيةالمرأةلتمكينالمجتمعيةالمراكزوتأهيلإنشاء•



:القدراتوبناءالتأهيلحمور:خامساً 
يةرسممؤسساتمنالسنكبارمجالفيللعاملينالتدريبيةالبرامجمنعددالوزارةنظمت

:المثالسبيلعليوطوعية
لتعرفابهدفالسنكباروحمايةرعايةفياإلجتماعيةالحمايةنظمدوربعنوانعملورشة-1

ادةاإلستفومديالسنلكبارالدولةمؤسساتمنالمقدمةاإلجتماعيةالحمايةنظمخدماتعلي
.منها

ةجائح)األزماتظلفىالسنكبارمعالتعاملوأساليبأدواتحولتدريبيةعملورشة-2
وائيةاإليبالدورالعاملينإستهدفللتنميةبوصلتىمؤسسةمعبالتعاون (19كوفيدكورونا

إلرتقاءابهدفالخرطومواليةبمحلياتواإلجتماعيةالصحيةالخدمةتقديمومراكزالسنلكبار
نفسيالاإلسعافخدماتتحسينوالسنلكبارالمقدمةواإلجتماعيةالصحيةالرعايةبخدمات
.نفسيةازماتالىيتعرضون الذينللمسنين

ساتالسيافياإلعاقةذوي واألشخاصالسنكبارقضاياإدماجحولتدريبيةعملورشة-3
االسكوا)سياآلغربيواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةمعبالتنسيقالتنمويةوالخططللدولةالعامة

).



جانب من صور ورش العمل التدريبية للعاملين في مجال كبار السن 



:الشراكات والتواصل اخلارجي :  سادسًا 
الوطنيةجيةاإلستراتيوتحديثتطويرفيالعملجاري اإلقليميةالشراكاتإطارفي•

ذلكوك(األسكوا)اسيالغربيواالجتماعيةاإلقتصاديةاللجنةمعالسنلكبار
لياتاالا بمشاركةاإلستراتيجيةمسودةحولقوميةتشاوريةعمللورشةاإلعداد

8-7منالفترةفيالمجالفيوالخبراءوالطوعيةالوطنيةالرسمية
.م2022يونيو

وق لحقاإلفريقيالميثاقلبروتوكولاالنضماممنالسودانبموقفاإليفاء•
.افريقيافيالمسنينحقوق بشأنوالشعوباالنسان

حاداإلتوبرتوكولللشيخوخةاإلطاريةالخطةتقييممتابعةبموقفاإليفاء•
.أفريقيافىالسنكباربحقوق المعنياألفريقي

اديةاإلقتصللجنةالعربيةالمنطقةفيالسنكبيرواقعبمتطلباتاإليفاء•
.األسكواآسيالغربياالجتماعية



:التحدايت
الضمانمؤسساتخارجهممنالسنلكبارالخدماتتقديمفيالفجوةسد•

.االجتماعي
.المسلحةالنزاعاتمناطقفيالسنلكباروالرعايةالحمايةتوفير•
ةالعامالموازناتوفيالتنمويةالخططفيكبارالسنقضاياإنزالمتابعة•

للدولوالقطاعية
اريةاإلدالبشريةوالكوادرالسنلكبارالخدمةلمقدميوالتدريبالتأهيلقلة•

.الكباروتعليماألميةمحومجالفيوالفنية
كبارراتلخبالعربيالسجللمتطلباتوفقا  السنلكبارالوطنيالسجلمتابعة•

السن
السنبارلكالمقدمةالخدماتيليفيماالعاملينبينالتنسيقوالتمويلضعف•
.متغيرةواقتصاديةاجتماعيةظروفظلفيالسنكباررعاية•
لمجالافيللعاملينالمستمروالتدريبالسنبكبارالخاصةالمعلوماتنقص•
.االجتماعيبالضمانالمغطىالحرةالقطاعاتفيالسنكبارشمولعدم•



( : الرؤية املستقبلية) اإلجتاهات 
األسرةبمسئوليةالمجتمعيالوعيورفعاألسرةداخلالسنكبيرمكانةتعزيز•

السياساتمنحزمةخاللمناألسرةداخلوإحتضانهمالسنكبارلرعاية
األسرةأوضاعوتحسيناالجتماعيةوالحمايةالرعايةمجالفياالجتماعية

.السنكبارخاصة  أفرادهاتجاهبدورهاالقياممنوتمكينها
.بأسرهماإليوائيةبالدورالسنكبارشمللمعليالعمل•
املةشإعالميةخطةخاللمنوالمناصرةالتأييدوكسبالدعوةبرامجتكثيف•

.المختلفةإحتياجتهوتلبيةوالمجتمعاألسرةفيالمسنمكانةلتعزيز
ثوتحديتطويرمراحلإلستكمالوالماليالفنيوالدعماإلستشاراتتوفير•

.التشغيليةوالخطةالسنلكبارالوطنيةاإلستراتيجية
مدرةشاريعمبتمليكوأسرهمالسنلكباراإلقصاديةاالجتماعيةاألوضاعتحسين•

.للدخل
.المختلفةالمجاالتفيالسنلكبارالمتراكةالخبراتمناإلستفادة•



لسناكبارمجالفيللعاملينوالتدريبالتأهيلبرامجدعم•
.المقدمةبالخدماتواإلرتقاءللتحسين

مناإلجتماعيةللحمايةالمخصصةالماليةالمواردزيادة•
.والمانحينالدولةميزانية

اصةالخوالدوليةاإلقليميةوالمعاهداتاإلتفاقياتتوطين•
فىوالمانحينالشركاءدعممنواإلستفادةالسنبكبار

.المجال
غيرمالتعليمجالفيالمعلوماتنظامتقويةفياإلستمرار•

.النظامي
.السنكباربياناتقاعدةتوفير•



فيليةوالدو واإلقليميةالوطنيةالمنظماتمعالتنسيقإحكام•
.السنكبارمجال

الحجمعليللتعرفالعلميةوالبحوثالدراساتإجراء•
تخطيطالأجلمنالفعليةواحتياجاتهمالسنلكبارالحقيقي
ايةرعأجلمنوالعالجيةالوقائيةالبرامجوتطويرالواقعي
.السنكباروحماية

اركبرعايةمجالفيالعاملةالطوعيةالمنظماتعددزيادة•
.السن

عايةر مجالفيواإلقليميةالدوليةالتجاربمناالستفادة•
.السنكبار
.االجتماعيالضمانمظلةتوسيع•


