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مقدمة

واألولوياتينالقوانمعويتسقللسودان،السياديالسياقفيياتيوالتنميةللسكان"القاهرةاعالن»تنفيذان:والا

جميعحقمبدألطبقا ً"القاهرةإعالن"توصياتلتنفيذاإلجراءاتمنالكثيرالسودانحكومةاتخذت.التنميةالوطنية

فيوالمعدل2005عام"المؤقتالدستور"فيجاءتكمااإلنسانلحقوقالكاملاالحترامومعالتنمية،فيالسودانيين

.2016-2015الوطنيمؤتمرالحوارتوصياتوفي،2017عام

التنميةوأهداف2030دةاجنلتنفيذالوطنيوالبرنامجالتنفيذيوبرنامجها"للسكانالقوميةالسياسة"وثيقتىتقدم:ثانيا

اإلنسانيةتالمساعدامنواالنتقالوالتنميةالسالمنهجباعتمادهم.السودانفيوالتنميةالسكانلعملإطاراالمستدامة

.السودانفيالسالماستدامةأجلمنالتنميةإلى

قضيةانثحي,مستقلاستعراضكعمليةاليهاينظرإاليجب«القاهرةاعالن»توصياتتنفيذاستعراضأن:ثالثا

.والبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةالقطاعاتكلمعومترابطمعقدموضوعهيوالتنميةالسكان



العرضأهداف 
ساعدًفيًتنفيذًتسليطًالضوءًعلىًالسياساتًوالتشريعاتًواالستراتيجياتًوالبرامجًالوطنيةًالتيًت1.

القاهرةًللسكانًوالتنميةًاعالنًمقررات

نفيذماتمًانجازهًومعرفةًالفجواتًوالتحدياتًالماثلةًًامامًالت,القاهرةالوقوفًعلىًتنفيذًاعالن2ً.

الدورًالكليًلالعالنًفيًتحقيقًالتنميةًالمستدامة3.

لتنميةللسكانًواةًقومياالولوياتًال4.



السودانفىالوضععنخلفية

المائةفي2.5حواليمرتفعنمومعدلمع2018عامفيمليون43.2بحواليالسودانسكانعدديقدر▪

إدارةوالطبيعيةوالبيئيةواالستدامةاالقتصادية،والفرصالخدماتلتوفيركبيرةتحدياتيشكلمماسنويا ،

رتفعمخصوبةمعدلمع(%60)سنة25دونلشبابايمثلحيثديمغرافيتحولالبالدتشهدأيضاالموارد،

(5.2).

زيادةأى)نسمةمليون58إلىيصلونالسودانسكانعددسيجعل(%2.5)السنوىالسكانىالنمومعدل▪

يمكنمما,(2008لالحصاءالمركزىالجهازاسقاطاتحسب)2030ًْعامبحلول(نسمةمليون19قدرها

والنقلكانواإلسوالتعليمالصحةعلىاإلنفاقمنالفردونصيبالتنميةجهودمنالعائدتراجعإلىيؤدىان

.بأنواعهاالطاقةووالمياهالزراعيةاألرضمنونصيبهوالمواصالت



(خلفية)تابع
اخريومراتةالطبيعيوالكوارثالجفافبسببتارةالماضية،السنواتفيكبيرسكانيحراكالسودانشهد▪

اءسومستضيفبلدايضاالسودان.ياداخلوالنازحينالمهاجرينمنمليون2حواليهناك.الصراعبسبب

,الوسطىياأفريقمثل,الجواردولمنوالالجئيننريالمهاجمنلكثيراألجلطويلةلفتراتأومؤقتةبصورة

السودان،جنوبوإثيوبيا،إريتريا،تشاد،

ايفاءاوذلكالبالديفوالتنميةالسكانحالةعلىكبيرحدإلىتؤثروالتي,األنشطةمنكثيربتنفيذالسودانقام▪

منتجاءرةالقاهاعالنبتنفيذوثيقاارتباطا ًترتبطالتياالنشطةبعض.2013القاهرةاعالننحوبالتزاماته

مشاوراتالخاللمنللسياسةالتنفيذيالبرنامجإعدادوللسكانالقوميةللسياسةالشاملةالمراجعةخالل

المدنيالمجتمعومنظماتالخاصوالقطاع،القطاعاتمختلفمعالوطنية



:2013القاهرةاعالنلتنفيذالداعمةالبيئةفياالانجازات

,والمحليالقومينالصعيديعلىوالتنميةالسكانبقضيةالمتعلقةالمؤسسيةالهياكلكلوتفعيلتشكيلتم▪

أنشطةتنفيذيفوالتشريعيينالبرلمانيينإشراكوفيالتشاورفيالمشاركةنسبةارتفاعفيذلكويظهر

.والتنميةالسكان

لقطاعلالكاملواإلصالحوالتنمية،السالمفيالمجتمعي،الحوارأيضاشملالذيالوطني،الحوارمؤتمر▪

مجتمعالوقادةالمعارضة،وأحزابالحكوميين،المسؤولينسنة،وشمللمدةاستمر,العامةوالسياساتالعام

توجاءالسودانفىالحياةمناحيكلتمستوصياتبحزمةالمؤتمرخرج.المسلحةوالحركاتالمحلي

.والتنميةللسكانالقاهرةاعالنمبادئمعتماممتسقة

.2019-2015االقتصادىالخماسىللبرنامجمرحعيةللسكانالقوميةالسياسةاعتبرت▪

إليراداتاتخصيصمعياركاحدالسكاناعتمادتمالتنموىالتخطيطفيالسكانىالبعدادماجاطاروفى▪

للواليات



اعليعليمؤسسيهيكلمنيتألفالذيو,2030المستدامةالتنميةأهدافلتنفيذالوطنيالبرنامجايضاهناك▪

الطوعينيالوطاستعراضهالسودانوقدم.السودانفيالتنموياإلطارضمناألنشطةلتنفيذوخطةالمستويات،

.2018يوليوبنيويوركالمستويرفيعالسياسيالمنتدىفىالسودانفىالمستدامةالتنميةاهدافعن

السودان،فيلألطفالالحاليالوضعحولوطنيةدراسةنتائجعلىتقوملألطفالوطنيةاستراتيجيةصياغة▪

.المستدامةالتنميةأهدافمع2010الطفلقانونلتطابقودراسة

هتماماالاطاروفىالمعاقيينبشريحةاالهتماممنعززتوالتياإلعاقةذوئاألشخاصاستراتيجيةصياغة▪

.السادسالتعداداستمارةفيجزءاضافىتماإلعاقةوتصنيفبحصر

واالضطالعالمواليد،تسجيلفيزيادةمعللسكان،المدنيالسجلتغطيةفيزيادةهناكوالبيانات،اإلحصاءات▪

لعاماإلنفاقمسحواألسرةميزانيةومسح2014المؤشراتمتعددالعنقوديالمسحمثلاستقصائيةبدراسات

2014االحصاءوقانون،2016-2012اإلحصاءلتطويرالوطنيةاالستراتيجيةتنفيذالىباالضافة.2014



فىايجازهايمكن,2013القاهرةباعالنالصلةذاتالقضايامنالكثيرتنفيذتمالماضيةسنواتالخمسخالل

:القاهرةاعالنمحاورحسباالتـــــــــــــــــــي

:والمساواةمحورالكرامة:اوال

تمع،المجفيوالمشاركةالتنميةفياالنسانوحقالفقرخقضاستراتيجياتتناولتتوصية38المحورشمل

.اإلعاقةوذوئالسنوكباروالشبابوالنازحينوالمهاجرينوالحقوقالواجباتفيوالمساواةوالمرأةواألسرة

إجراءاتدةعاتخاذتم،الفقروتخفيضبالسكانالمتعلقةوالتنميةالسكانمواضيعلمعالجةالوطنيالسياقضمن

االصغرمويلوالتالمناخمخاطرضدالتأمينوالعملفرصوتأمينبالدخلتدرإستراتيجياتعليبالتركيزملموسة

الفقريعلللقضاءالسودانإتخذهاالتياإلجراءاتضمنمنايضاالغذائياألمنتعزيزاليباالضافةالبنوكمع

اقدالمووإستخدامصناعةعليالمرأةتدريبضمنالصعبةالظروففيوالنساءالمحتاجةالعائالتدعمبرامج

.التشغيلتشجيعسياسةوضعاليباإلضافةالتقاويوتوزيعالمحسنة



الىهدفتوالتيالبرامجمنالعديدتبنىتموالبيئةالسكانحولاالعالنبمواضيعيتعلقوفيما

والمخلفاتالصلبةالنفاياتمناآلمنوالتخلصالصلبةالمخلفاتإدارةتحسين•

البيئيلإلصحاحوالئيةمجالستكوينخاللمنالبيئياالصحاح•

البيئةتدهورومنعالبيئةالمواردوإدارةللمواردالمستداماإلستخدامتعزيز•

للخطر،المعرضةالبيئيةالمناطقفيالسكانبديناميكياتالمتعلقةالقضايامعالجة•

.الكبيرةالعمرانيةالتجمعاتفيالسكانإتجاهاتبمضاعفاتالمتعلقةالقضاياتناول•

.الكوارثإستراتيجيةخطةالتلوثمنالبحربيئةوحمايةالبحارةدخلمصادرحماية•

السودان،كانسأوضاععكستقريرفيالقومىالمستويعليللسكانالديموغرافيةاإلتجاهاتاوضاعتقييموتمكما

.الوالئيةالسكانأوضاعتقريرفيالسكانأوضاعتقييمتمالوالئىالمستوىوعلى



راتيجياتًًبالرغمًمنًوجودًسياساتًوإستالمرأة وقضايا النوع االجتماعي، وفيماًيتعلقًبمواضيعًاالعالنًحولً

المتعلقةًبسالمًوأمنًالمرأةًلمًتصادقًالحكومةً( 1325ً،1820ً،1188ً،1960)لتنفيذًقراراتًمجلسًاألمن،

الحماية، تناولتًمواضيع1325ًتبعاًلذلكًصيغتًوأعدتًالخطةًالوطنيةًللقرارً. السودانيةًعليًإتفاقيةًسيداو

.المشاركةواإلغاثة واإلنعاش،ًلوقايةا

اليًنسبةً( الكوتة)انتمتًزيادةًتمثيلًالنساءًوالفتياتًفيًالعمليةًالسياسيةًبزيادةًنسبةًمقاعدًالنساءًفيًالبرلم•

.فيًمجلسًالواليات35%ونسبة2014ًفيًالعام%30ً

تفادةًالنساءًدراسةًالوضعًاإلجتماعيًواإلقتصاديًللمرأةًبالتركيزًعلىًأثرًسياساتًالتمويلًاألصغرًومديًإس•

ثًمنًخدماتًالتمويلًاألصغرًنجدًأنًهذهًالدراسةًأدتًاليًزيادةًفرصًالنساءًفيًخدمةًالتمويلًاألصغرًحي

.50%اليًنسبة20ً%إرتفعتًنسبةًتمويلًالنساءًمنً

وقدًخصًالمرأةًوالطفلًوالمعاقًبالعونًوالرعايةًوالتشديد2014ًتمًوضعًقانونًلمكافحةًاإلتجارًبالبشرًلسنةً•

.فيًالعقوبةًوتمًتأسيسًنيابةًلمكافحةًاإلتجارًبالبشرً

فيذًالسياسةًوهوًعبارةًعنًبرنامجًمتكاملًيعملًعليًتن: المشروعًالقوميًلتنميةًالمرأةًالريفيةًوالقرضًالحسن•

لمشاركةًالصحة،ًالتعليم،ًالسالمًورفضًالنزاعات،ًا:)القوميةًلتمكينًالمرأةًويحتويًعليًعددًمنًالمشروعات

(.السياسيةًوإتخاذًالقرار،ًالتمكينًاإلقتصاديًوحقوقًاإلنسان



قافي بماوثوإقتصادياجتماعيمنظورمنواألطفالاألمهاتوفياتأسبابخفضلمناصرةمن أحياهاتبنى حملة •

المواقفًحولًيخصًبرامجًالتعبئةًاالجتماعيةًالتيًتستهدفًبشكلًخاصًالرجالًوالفتيانًوالمجتمعاتًلتغيير

:زواجًاألطفال،ًتعليمًوتشغيلًالفتيات،ًوختانًاإلناثًعبربرامجًتهدفًالى

. هاتًواألطفالتحقيقًمناصرةًالمجتمعًوقيادتهًالسياسيةًوالتنفيذيةًوالمجتمعيةًلخفضًاسبابًوفياتًاألم▪

.  زيادةًالوعيًالمجتمعيًبقضاياًصحةًاالمهاتًواالطفال▪

.المساعدةًفيًتسريعًتنفيذًالتدخالتًالعلميةًالمطلوبةًلخفضًاسبابًوفياتًاالمهاتًواالطفال



ثلًهنالكًمؤسساتًًتعنيًبإحتياجاتًالمراهقينًوالشبابًم( سنة24-10)باحتياجات المراهقين والشباب فيماًيتعلقً

ها،ًمنهامراكزًالشبابًبالمركزًوالوالياتًوقصرًالشبابًواألطفال،ًهنالكًالعديدًمنًالبرامجًالتيًتمًتبني"

.  برنامجًتحسينًشاغليةًالشباب▪

برامجًتدريبيةًفىًريادةًاألعمالًوإنشاءًالمشروعاتًالخاصةً▪

برنامجًلتشجيعًالعملًالتطوعيًبينًالشبابً▪

برنامجًتطويرًشبكاتًتبادلًالمعلوماتًوالخبراتً▪

برامجًحولًمفهومًالتنميةًالسياسيةً▪

برنامجًنحوًفتحًنوافذًلمؤسسةًالتمويلًاألصغرًبالمركزًوالوالياتً▪

اءةًمعالجةًالعنفًضدًاألطفالًوالمراهقينًوالشباب،ًوإستغاللهمًوإسمهرجانًالناشئةًالقومىًالدورىًضمنً▪

.معاملتهم،ًبماًفيًذلكًاإلستغاللًواإلتجارًألغراضًالجنس

نميةًالتيًتؤثرًمشاركةًالمراهقينًوالشبابًفيًتخطيطًوتنفيذًوتقييمًأنشطةًالتبرلمانًالشبابًالقوميًلضمان▪

علىًحياتهم مباشراً  .تأثيراً 



واالستراتيجياتالسياساتمنالعديدتبنىتموالمسأواةالكرامةمحورتحت

البيئيةراآلثامعللتعاملالعملوخطة.األهليالتعدينمناطقفيالبيئيلإلصحاحاإلستراتيجيةالخطة.1

.2017فياألهليللتعدين

البيئةالمواردإلدارةالقوميةالخطة.2

المستدامةالحضريةالتنميةإستراتيجية.3

الكوارثإستراتيجية.4

السودانفىالفقرعلىللقضاءالوطنيةالخطة.5

المرأةلتمكينالقوميةالسياسة.6

االسرةلتنميةالوطنيةاالستراتيجية.7

للطفلالوطنيةاالستراتيجية.8

سياسةًالوطنيةًللنزوحًًال. 9

2014سياسةًاالتجارًبالبشرً. 10

نون ملكافحة االتجار بالبشر قا. 11



الصحةمحور:ثانيا•

تحديديفالزوجينحقوالضارةالعاداتومحاربةوالجنسيةاإلنجابيةوالصحةوالطفولةاالمومةشملتتوصية22•

وتوفيرريةالبشالمواردوتطويرالماليةالمواردوتوفيرالصحيةالخدماتنوعيةوترقيةاالنجابوتباعداألطفالعدد

.للشباباإلنجابيةالصحةخدمات

جابيةًوالجنسيةًالتيًقامًالسودانًبمراجعةًالسياساتًًواالستراتيجياتًلتلبيةًاإلحتياجاتًالمتعلقةًبالحقوقًوالصحةًاإلن•

:تمثلتًفي

.إستراتيجيةًالخطةًالتسريعيةًلخفضًوفياتًوومراضةًاألمهاتًواألطفالًدونًالخامسة•

،ًالتيًإستهدفتًالنساءًفيًسنًاإلنجاب،ً(5×10)اإلستراتيجيةًالقوميةًلتحسينًصحةًاألمهاتًواألطفالًوالمراهقينً•

.  األطفالًدونًالخامسةًوالمراهقين

اتًالغيرًمغطاةًاستراتيجيةًمشروعًالتغطيةًالشاملةًبخدماتًالرعايةًالصحيةًاألساسيةًالتيًإستهدفتًجميعًالمجتمع•

.منًالسكان

.تحديثًالسياسةًالقوميةًللصحةًاإلنجابية•

(CARMA)افريقيافىاالمهاتوفياتخفضتسريعحملةعلىالمصادقة•

بهاالخاصةالتسريعوخطةاالسرةلتنظيمالوطنيةاالستراتيجية•

االناثختانعلىللقضاءالقوميةالحملة•



ةًاإلنجابيةًوًضمنًالسياقًالوطنيًتمتًمعالجةًمواضيعًاإلعالنًحولًالسكانًوًالتنميةًالمتعلقةًبالحقوقًوًالصح

:الجنسيةًًبعدةًإجراءاتًإتخذتهاًالبلد

إلنجابيةًًتنقيحًالدالئلًالتدريبيةًلزيادةًحصولًالنساءًعلىًالمعلوماتًوالتوجيهاتًالصحيحةًعنًالصحةًا•

.والجنسيةًبواسطةًتدريبًالكوادرًعليًالمشورةًورفعًالوعي

الجئونًزيادةًحصولًالسكانًالنازحونًوالتنفيذًاإلستراتيجيةًالقوميةًلتحسينًصحةًالألمهاتًواألطفالًل•

رًعنًوالمهاجرونًقسرياًعلىًخدماتًالصحةًاإلنجابيةًوالجنسيةًالشاملة،ًومنهاًوسائلًمنعًالحمل،ًبغضًالنظ

.  الوضعًالعائليًأوًالسن

منًأجلًزيادةًتحويلًالحاالت2014ًإسعافاتًنقلًلمشروعًخفضًوفياتًاألمهاتًفي444ًتمًتوفيرًعددً•

.الطارئةًللحصولًعلىًالرعايةًالطبيةًالعاجلةًوالشاملةًفيًمستشفياتًومراكزًرعايةًالمرأة

ةًالصحيةًتمًتوفيرًالفيفولًوالفولكًأسدًضمنًالمشروعًالقوميًلرعايةًالحواملًلزيادةًالحصولًعلىًالرعاي•

.أثناءًالحملًوقبلًالوالدة

لشبابًاإلستراتيجيةًالقوميةًلتحسينًصحةًاألمهاتًواألطفالًوالمراهقينًوتقدمًالخدماتًالصديقةًلصحةًا•

.والمراهقينًلتعزيزًحصولًالمراهقينًوالشبابًعلىًخدماتًالصحةًاإلنجابيةًًوالجنسية



زيادةًسبةًلإنشاءًمراكزًاإلرشادًوالفحصًالطوعيًبواسطةًالسياسةًالقوميةًلمكافحةًفيروسًنقصًالمناعةًالمكت•

العالجًنقصًالمناعةًالمكتسب،ًو/تقديمًخدماتًالوقايةًمنًاألمراضًالتيًتنتقلًعنًطريقًاالتصالًالجنسي

.والرعايةًللسكانًالمعرضينًلخطرًاإلصابةًبهذهًاألمراض

2013خدماتًالعنايةًمابعدًاإلجهاضًمنذًتوفيرًمعداتًاإلجهاضًاألمن،تمًتوفيرً•

لمعاييرًالرعايةًًمنًخالتقديم مجموعة من الخدمات الصحة االنجابية والجنسية يتم2013ًمنذعامً  ً لًًنظامًطبقا

:الرعايةًالصحيةًاالوليةًوالتيًشهدتًتحسناًًفيًتقديمًالخدماتًوهي

خدماتًوسائلًمنعًالحمل•

خدماتًرعايةًاالمومةً•

.إستشاراتًمابعدًاإلجهاض•

.تحسينًخدماتًالرعايةًمابعدًاإلجهاض•

طريقًهنالكًتقديمًملحوظًنحوًخدماتًكلًمنًالوقاية،ًالفحص،ًالعالجًوالرعايةًًمنًاألمراضًالتيًتنتقلًعن•

.اإلتصالًالجنسيً

اإليدزًمنًحيثًالوقاية،ًاإلستشارات\هنالكًإيضاًتقدمًملحوظًشوهدًتجاهًمرضًنقصًالمناعةًالمكتسب•

الةًمنعًإنتقالًالمرضًمنًاألمًإلىًالطفلًوتقديمًالعالجًإلطواإلختباراتًالطوعية،ًالعالج،ًالرعايةًوالدعم،ً

مرضًبًعمراألمهاتًالمصاباتًبالمرضًوتقديمًخدماتًتنظيمًاألسرةًللمصابينًبمرضًنقصًالمناعةًالمكتس

اإليدزً\نقصًالمناعةًالمكتسب



إعادةًدمجًوجودًخدماتًعالجًناسورًالوالدةًولكنًبدونًايًتقدمًوهيًالوقاية،ًالتتبع،ًالتحويلًللعالجًو•

.النساءًالذينًخضعواًلعالجًالناسور

ملًمرضًنقصًوجودًخدماتًالتثقيفًواالستشاراتًبالنسبةًللصحةًاالنجابيةًوالجنسيةًللمراهقينًوتش•

المناعةًالمكتسب

عاداتًتوفرًخدماتًالوقاية،ًالعالجًوالرعايةًمنًختانًاالناثًبينماًهنالكًتقدمًملحوظًنحوًمناهضةًال•

الضارةًوختانًاالناث



:محور المكان واستدامة البيئة: ثالثا

.توصيةًشملتًقضاياًالهجرةًالداخليةًوالعالميةًوالنزوحًواستدامةًالبيئة32

تمتًمعالجةًعدةًمواضيعًحولًالسكانًوالتنميةًالمتعلقةًبالهجرةًالدوليةًوالتنمية

دامةًمنًخاللًفيماًيرتبطًبالهجرةًالداخليةًوالنزوحًسعتًالدولةًالىًتحقيقًالتنميةًالمتوازنةًوالمست•

تخصيصًمواردًلدعمًمشروعاتًالتنميةًبالواليات،ًالىًجانبًمشروعاتًالتمويلًاألصغرً

رامجًالعودةًالىًجانبًب. واالستثماراتًالصغيرةًلتحسينًحياةًالناسًواستقرارهمًفيًمناطقهمًاالصلية

يًتشجعًالناسًالطوعيةًللنازحينًالتيًتمًتبنيهاًبعدًالوصولًالتفاقياتًالسالمًفيًمناطقًالنزاع،ًوالت

. لالنتقالًمنًالمساعداتًاإلنسانيةًالىًالتنميةًواإلنتاج

حمايةًالمهاجرينًمنًإنتهاكًحقوقًاإلنسان،ًتمًالتطرقًاليًالسياسةًالوطنيةًللهجرةًمنًأجلً•

.والعنصرية،ًوالتعصبًالعرقيًوكراهيةًاألجانب

.بالبشرتمًتأسيسًلجنةًوطنيةًلمكافحةًاإلتجارًبالبشرًضمنًبرنامجًإجازةًقانونًمكافحةًاإلتجار•

الخارجًتمًتأسيسًلجنةًالعودةًالطوعيةًوالقسريةًوإعادةًاإلدماجًبجهازًتنظيمًشؤونًالسودانيينًب•

يًضمنًموضوعًالمبادراتًالعدادًالمهاجرينًللعودةًالطوعيةًبمافيًذلكًبرامجًالتدريبًالدماجهمًف

.  بلدهم

معالجةًمواضيعًاللجنةًالوطنيةًلمكافحةًاالتجارًبالبشرًتمًسنًقوانينًتحرمًالهجرةًغيرًالقانونيةًضمن•

.الهجرةًغيرًالقانونية

ستخدامًوجودًسياسةًالسماحًللمهاجرينًباستخدامًالمشافيًالعامةًًباتخاذًاجراءًانهًيجوزًللمهاجرينًا•

الجنسيةًتوفيرًالخدماتًالصحيةًبماًفيهاًخدماتًالصحةًاالنجابيةًوالمشافيًوالمصحاتًالعامةًضمنً



نًالحوارًتمًاالتفاقًعليًالتعاونًبينًالسودانًوأثيويبا،ًوالسودانًومصرًبوجودًلجانًثنائيةًمشتركةًضم•

.والتعاونًبينًبلدانًالمنشأًواإلقامةًالمؤقتةًوًالمقصدًالنهائي

-هاجرينتمًرصدًوإحصاءًالمهاجرينًالسودانينًوحصرًاألجانبًبالسودانًباجراءًدائرةًاإلحصاءًللسودانينًالم

مصنفةًعنًوزارةًالداخليةًضمنًتحسينًجمعًالبياناتًال-المغتربينًووزارةًالعملًوالزامًالرقمًاالجنبيًلالجانب

ضً،معاًألخذًفيًاالعتبارعواملًالسن،ًوالجنس،ًوالمساواةًوالتعر(وتشملًالهجرةًالقسرية)الهجرةًالدوليةً

.للمخاطر

رينًضمنًسياساتًمحفزةًمنًوزارةًالماليةًوبنكًالسودانًباتخاذًاجراءًًتقديمًسعرًتشجيعيًلتحويالتًالمهاج•

.والمجتمعياالجراءاتًلتعبئةًالتحويالتًكمصدرًلالستثمارًفيًالمبادراتًاالقتصاديةًعلىًالمستوىًالوطني

سياساتًوجودًسياسةًتحفيزيةًبتقديمًاعفاءاتًوحوافزًتشجيعيةًلتسهلًتدفقًالتحويالتًمنًخاللًوجود•

.اقتصاديةًوتسهيالتًمصرفيةًمناسبة

مهاجرونًًتسهيلًالعودةًالطوعيةًاآلمنةًللمهاجرينًبماًفيًذلكًاللجانًمشتركةًمعًالدولًوالمنظماتًذاتًالصلةًل•

.غيرًالشرعيين

لجانًمشتركةًمنًاجلًالتسهيالتًفيًتبادلًالمعلوماتًحولًسياساتًالهجرة•



التحديات

منًابرزًالتحدياتًالتيًبرزتً

وتوفرهاًعلىًالمستوياتًالوالئية الحصولًعلىًالبياناتًوتحليلها. 1

العقوباتًاالقتصاديةًاالحادية1.

المواردًالماليةًلتوفيرًاالحتياجاتًالسكانيةًوالخدمات2ً.

لحوبًمعالجةًأوجهًالالمساواةًوالتباينًبينًالوالياتًفيًالحصولًوالوصولًللخدمات،ًبسببًا3.

.والنزاعاتًوالمناطقًذاتًاالستقرارًالنسبى

ادماجًالشبابًفيًقضاياًالنوعًاالجتماعىًوالصحةًاإلنجابية4ً.

عدادا ًالهجراتًالمستمرةًاىًالسودانًمنًدولًالقرنًاالفريقىًوبعضًالدولًاألخرىًنتجًعنهًا5.

قامةًهوالءًكبيرةًمنًالمهاجرينًغيرًالنظاميينًوالالجئينًحيثًيمثلًالسودانًدولةًمعبرًومقصدًال

عن التأثيراتًالمهاجرين،ًالوضعًالذىًيترتبًعنهًالضغطًعلىًالخدماتًاألساسيةًواإلسكانًفضالً 

مخاطبةًهذهًالسالبةًاألخرىًمثلًاالتجارًبالبشر،ًاالمرًالذىًيتطلبًشراكةًإقليميةًوعالميةًفاعلةًل

.القضية



2013القاهرة باعالنالصلةذاتالوطنيةت الولوياا
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تنمويةأعباءشكلمماالمقيمينأوالعابرينسواءالمهاجرينمنلكثيرهدفجعلهللسودانالجغرافيالموقع1.

للهجرةعلياالالمجلستكوينتملذلك.الحضرفىوبالذاتالسكانىالنموزيادةفىوساهمبالدالعلىكبيرة

فيقوميةالاالستراتيجياتدعمخاللمناآلثارهذهتخفيفعلىالعملاجلمنالجمهوريةلرئاسةيتبعوالذي

.الخصوصهذا

األولية،لصحيةابالرعايةالمتعلقةالوطنيةاألولوياتمنتعتبرالطفلوصحةاإلنجابيةالصحةخدماتتعزيزأن2.

التغطيةاتيجيةاستر,والمراهقينواالطفالاالمهاتصحةلتحسينالقوميةاالستراتيجيةإطالقتمً ذلكولتحقيق

االسرةتنظيملالوطنيةاالستراتيجيةالىباالضافةاالنجابيةالصحةوخدماتوالطفلاالمصحةبخدماتالشاملة

بهاالخاصةالتسريعوخطة



(االولويات)تابع 

املعمقةيةالسكانالبياناتتظل،(واملساكنللسكانالسادسالتعداد)والبياناتاالحصاءات.3

نفذقدالسودانانمنوبالرغمقصوى أولويةذاتوالقطاعاتالسكانلشرائحطبقاواملصنفة

عرفمنللمزيدتحتاجالبياناتهذهمناالستفادةاناال ،2014العامفياملؤشراتمتعدداملسح

.والتدريبالقدرات
.وسياسيا،ًالتأهيلًوالتدريب،ًصحةًالشباب–واجتماعياً-اقتصادياتمكين الشباب . 4



خاتمة
يذًمقرراتًاالسكوا،والجامعةًالعربية،ًلوضعًأطرًلرصدًومتابعةًتنف, السودانًيقدرًالجهودًالتيًيبذلهاًصندوقًاألممًالمتحدةًللسكانً•

ومةًالسودانًونحنًإذًنقدمًهذاًاالستعراضًنجددًالتزامًحك. واضعينًفىًاالعتبارًالخصوصيةًلكلًبلدًمنًالبلدانًالعربية. اعالنًالقاهرة

.  والنهجًالحقوقيًالذيًجاءًبهًاالعالن2013بمبادئًومقرراتًالمؤتمرًالدوليًللسكانًوالتنميةًوتوصياتًإعالنًالقاهرةً

ديدًمنًالشراكاتًكماًونشيدًبالدورًالمقدرًالذىًلعبهًالمكتبًالقطرىًلصندوقًاألممًالمتحدةًللسكانًفيًدعمًالقضاياًالسكانيةًًمنًخاللًالع•

طويرًبرامجًقويةًاالستراتيجيةًالمميزةًوالفاعلةًمعًكافةًالشركاءًفيًالقطاعاتًعلىًالمستوىًالرسميًوالشعبىًوالدولى،ًمماًانعكسًعلىًت

الوطنيةًوملبيةًلالولوياتًواالحتياجاتًالوطنيةًمماعززًثقةًالجهاتًالرسميةًوالمانحينًوساعدًعلىًاستقطابًتمويلًمتزايدًللبرامج

.للسكانًوالتنمية

والتنميةًأنًاالستثمارًفىًالشبابًوإتاحةًالفرصًالجديدةًلهمًللحصولًعلىًالمهاراتًالمعارفًالمطلوبةًهوًصمامًامانًالنموًاالقتصادي•

اهمةًفيًاالنتاجًبالبالدًوهذاًالًيتمًاالًمنًخاللًوضعًالسياساتًوالتدخالتًالمناسبةًمنًأجلًتنشئةًنسبةًأعلىًمنًالشبابًقادرينًعلىًالمس

.االقتصاديًفيًالمستقبل

اهمية هذا يعكس, انًمبادئًالمؤتمرًالدوليًللسكانًوالتنميةًواعالنًهىًاجزاءًمكملةًوالًغنيًعنهاًلتحقيقًاهدافًالتنميةًالمستدامةً•
.   ومركزية البعد السكاني فى تحقيق اهداف التنمية املستدامة



 على حسن االست
ً
ماعشكرا

23-Sep-18


