
24/05/2018

1

 جمهورية السودان                         

والتنمية االجتماعية,وزارة الضمان

خطوات اعداد االستعراض الطوعي الوطني 
الهداف التنمية المستدامة

2030

هداف التنمية في توطين اشركاء دور تفعيل 
في السودان2030التنمية المستدامة 

ورقة مفاهيمية

 

خلفية عن السودان وسكانه
ربية بحكم موقعه السودان دولة أفريقية عربية، وهو نقطة إلتقاء الثقافات األفريقية الع

. ديني والجغرافي تميز السودان بتنوعه الثقافي، اللغوي، العرقي، ال. الجغرافي المتميز
 بينما بلغ معدل النمو %( 2,6)1983/1993بلغ معدل النمو السكاني للتعدادين

مما يوضح ان معدل النمو في السودان %(  2.8)1993/2008للسكان للتعدادين 
.بطيئ لتلك الفترة

2008وقد بلغ حجم السكان الكلي للسودان حسب نتائج التعداد السكاني الخامس
دير والج. مليون نسمة حسب ما اصدره الجهاز المركزي لألحصاء30.898حوالي  

جراء بالذكر أن الجهاز المركزي لألحصاء شارف على األنتهاء من التحضيرات ال
، ومن المتوقع أن يصل تعداد 2018التعداد السكاني والمساكن  السادس للعام 

.مليون نسمة42السكان فيه 
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السكانحجمبلغ2016للعامالسكانيةاالسقاطاتنتائجوحسب
%50.7والذكور%49.3االناثنسبةوبلغتنسمةمليون 39.647

فوالريللحضرالكليةالنسبةبلغت.(1)الجدولفيوردماحسب
.%64و%36التواليعلي

30-18)العمريةالفئةفيالسكانمجموعأن(1)الجدولمنويالحظ
نسبةبلغتوقد.2016تقديراتحسبنسمةمليون 8.155بلغ(سنة

الحضرسكاننسبةبلغتكما%51.0والذكور%48.9االناث
الجدولخاللومن.%38.8والريف%38.5العمريةالفئةلنفس
العددغبلوقدالشبابمنالسودانفيالسكانغالبيةأعمارأنيظهر
فينسمةمليون 19.360حواليسنة18عمردون للسكانالكلي
بلغتكما.%51والذكور%49االناثنسبةوبلغت2016عام
ويعزي %67والريف%33الحضرفيالفئةلنفسالسكاننسبة
.فيهالوالداتارتفاعإليالريفسكاناعدادفيالزيادة

 2016(  سكان السودان وف  نتائج ا سقاطات السكانية 1الجدول )
                 %     %     %      %      

 62 36 50.7 49.3 39.647.621سكان القطر الكلى 
-18السكان الشباب )
(سنة 30

8.154.864 49.0 51.0 38.5 61.5 

 18السكان الشباب )دون 
(سنة 

19.360.780 49.0 51.0 33 67 

 2016المصدر: الجهاز المركزي ل حصاء 
 م م  ا ستعرا  الطو ي الوطني:
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تنمية حتليل الوضاع املرأة السودانية يف ظل اهداف ال
:2030املستدامة 

 1965العامفيالبرملانودخولها1954العامفيالترشيححقعلىبحصولهااملرأةتفوق.

بموجب%25إلىم2001عامفي%9,7منللمرأةالسياسيةاملشاركةمعدلارتفع
.م2014العامفيالقانون بتعديل%30والىم2008العاماالنتخاباتقانون 

املادة,2016تعديلم2005للعاماالنتقاليالسوداندستور فيالواردةالحقوق وثيقة
32

 واالطفالالبوالالمالسودانيةالجنسيةتعطيالتيالرائدةالقوانينمنالجنسيةقانون
.اجنبيةباجنبيالسودانيالرجلاوالسودانيةاملراةتزوجتحالفي

ا اعطتها اجازة ميزت القوانين املرأة السودانية العاملة في الترقي والتدرج وفي حال والدته
.مدفوعة االجر وتخفيض ساعات العمل للمرضعات

 م وقد خص املرأة والطفل واملعاق بالعون 2014قانون مكافحة االتجار بالبشر لسنة
والرعاية والتشديد في العقوبة 

م حول  بتر وتشويه االعضاء 2016م تعديل 2010في القانون الجنائي 141إضافة املادة 
.التناسلية لالنثى واجازته من مجلس الوزراء املوقر

-تناسلية لالنثىالجهود الوطنية في مجال التوعية واملناصرة ملكافحة بتر وتشويه االعضاء ال

أدى بدوره الى. حملة املودة والرحمة على مستوى املركز والواليات–حملة سليمة 
ي بتر وتشويه االعضاء التناسلية لالنثى فانخفاض نسبة الطفالت الالئي مورس عليهن

%( .43)فإن النسبة هي 2006وحسب املسح الصحي األسري ( 14ـ 0)الفئة العمرية 
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لقطاع التمويل األصغر في السياس 
ً
ة النقدية أفرد بنك السودان املركزي حيزا

عات املنتجة والتمويلية، بناء على سياسة الدولة لتخفيف حدة الفقر باستيعاب القطا
.ا املرأةفي فرص عمل حقيقية من خالل توسيع مظلة التمويل األصغر استفادت منه

 50الى % 30تمت زيادة النسبة املخصصة للنساء في التمويل من  %

لريفيةتوجيه برامج تخفيف الفقر من خالل برنامج شامل لالمان االجتماعي للمرأة ا.

رة في العام وجود وحدة ملشروع تنمية املرأة الريفية التي تكونت بقرار من السيدة الوزي
م 2011

 م اىل 2006لكل مائة الف حالة والدة يف العام 509اخنفاض نسبة وفيات االمهات من
الف والدة 123وكذلك اخنفضت وفيات الطفال دون اخلامسة اىل .2010يف العام 216

يف كل 12.6اخنفضت ايل ( دون سن اخلامسة) اىل وفيات األطفال 1990حية يف العام 
.ألف والدة حية

ة لتمكني التزام الدولة  بربانمج حتسني صحة االمهات واالطفال من خالل السياسة القومي
اكات لتعزيز م حمور الصحة خلفض اسباب وفيات االمهات ومواصلة لتحقيق الشر 2007املرأة 

قايف ث, بتدخالت من منظور اقتصادي( محلة ومن أحياها)صحة االم والطفل جاءت مبادرة 
جملتمعية خلفض أسباب اجتماعي هبدف حتقيق مناصرة اجملتمع وقياداته السياسية والتنفيذية وا

.وفيات االمهات واالطفال دون اخلامسة
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وفي مجال التعليم  :

 حيث تقلصت الفجوة إلى , %76.1ارتفعت نسبة القبول الظاهري للبنات إلى
93,. %

 من استيعاب % 0,7بوجود فجوة تمثل % 67,4وصلت نسبة االستيعاب إلى
. البنين 

ت من خالل تحسن وعي املجتمع تجاه أهمية تعليم البنات نسبة للجهود التي بذل
.  برامج التوعية اإلعالمية

تزايد عدد البنات الالئي يواصلن تعليمهن بعد الزواج.

 خفض الفجوة بين الجنسين في التعليم االساس ي والثانوي.

تفوق البنات على البنين في التعليم الجامعي وما فوق الجامعي  .

وجود العديد من االليات والسياسات الداعمة للمرأة في مختلف القطاعات

الفرص:

 االلتزام السياس ي تجاه قضايا املرأة

 أة في اطار تحديث السياسات واالستراتيجات الخاصة باملرأة برنامج اطالق وثيقة املر
مخرجات الحوار الوطني

ترفيع االلية الرسمية للمرأة

التزام الشركاء بالبرامج الخاصة بادماج النوع االجتماعي وتمكين النساء

من القضايا وفقا الجندة التنمية املستدامة تعتبر قضايا املرأة والنوع االجتماعي من ض

املستعرضة اضافة الى وجود هدف قائم بذاته ملساواة النوع االجتماعي
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2018VNR Sudan ال ح  الستع  ض   ط عي    ط ي 

مقدمة عن السودان
خلفية حول التقرير
الخطوات التي قام بها السودان العداد التقرير
االنشطة العداد التقرير
التنمية -السالم-الزراعةالرافعات الهداف التنمية المستدامة

. SDGs Acceleratorالبيانات والمعلومات -االجتماعية
مكونات االستعراض الطوعي الوطني
رؤى مستقبلية
ملح  بالمؤشرات

ن 

:خ في 
داداعخطواتتناولتللسكانالقوميالمجلسقبلمنمفاهيميةورقةاعدادتم

VNRالمستدامةالتنميةالهدافالوطنيالطوعيالتقرير 2018
المستدامةالتنميةاهدافتجاهالسياسيااللتزام:
للتنميةةااللفياهدافالجندةوالعالميةاالقليميةالعملياتفيفاعلدورللسودان

فيدانالسو مشاركة.العربيوالعالمافريقيافيالسالماجندةفيوكذلك2015
.م2030المستدامةالتنميةاجندةالىالىافضتالتيالمشاوراتاجتماعات

لالممالعامةللجمعية70رقمالجلسةاعمالفيبمشاركتهالسودانالتزامترجمةتمت
لخالمنااللتزامهذاتبينالوطنيالمستوى وعلى.م2015سبتمبر25المتحدة
فيحةالمسلوالحركاتالسياسيةاالحزابلهتنادتالذيالوطنيالحوارمخرجات
ذاهتتويجتمعامينمنالكثروالتحاورالجلوسوبعد2014العامفيالسودان
اللجنةومنهاالسودانيالشانمجاالتكافةفيالمخرجاتمنبعددالحوار

التواف تميالتالمستدامةالتنميةاهدافبتنفيذبااللتزاماوصتالتياالقتصادية
.2015المتحدةاالممقمةفيعليها
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:Actions  خط  ت 
 وذل ك 2016ام االلتزام السياسي من خالل تكوين الية عليا بقرار رئاسي في الع ترجمة

وتتك   ون االلي   ة م   ن ع   دد م   ن ال   وزراء 2030لمراقب   ة تنفي   ذ اه   داف التنمي   ة المس   تدامة 
مجل   س المدني   ة ووزارة الض   مان والتنمي   ة االجتماعي   ة ومقرري   ة الوالقي   ادات ف   ي الخدم   ة 

.القومي للسكان ليقوم بدور المنس  لهذه االنشطة
 المستدامةالسودان نهج تشاركي وذلك لتوطين اجندة التنمية تبنى.
 اعض اء ,اتالجامع ,ةي ال وزارات القطاعتنفيذ عدد م ن ور  العم ل الوطني ة اس تهدفت تم

: البرلمان والواليات وتم الوصول الى عدة نتائج وتوصيات منها االتي
.المستدامةوالخبرات واالراء الجندة التنمية ةفر تبادل المع✓
واهميتي  فيي تنيا    transformative approachوتبنيي الينها التييوي ي ✓

  دور المع وميييا, تنيييوال ا ولوييييا  القوميييية والو  يييية, القيييوانين والسياسيييا 

  ادميا  ومن اه  المخرجا  اني  تي. والبيانا  في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة

2020-2017اهداف التنمية المستدامة لخطط الدولية قيييرا الميدال ل  يوا  

.من قبل المج س القومي ل تخطيط ا ستراتيجي

2030-2016المش      اورات النش      اء برن      امج وطن      ي للتنمي      ة المس      تدامة أفض      ت ✓
(NPSD)  الوطنيوذلك بناء على مخرجات الحوار.
ق    ا م    ن ه    ذا االط    ار منهجي    ة لتعض    يد تنفي    ذ اه    داف التنمي    ة المس    تدامة انطاليق    دم ✓

واالنجازات 2015-2000الدروس المستفادة من تجربة تنفيذ اهداف االلفية للتنمية 
تنمي  ة وك  ذلك ف ي  االولوي  ات القومي  ة للتنمي  ة م  ع الف اعلين ومتخ  ذي الق  رار وش  ركاء ال

.وفقا لالجندة العالمية للتنمية المستدامة
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:2030 ال   ي ت    ط ي  الهد ف   ت  ي     ستد    

:محاور رئيسية4تم تحديد االولويات الوطنية في 
التنمية االقتصاديةقطاع ❖
التنمية االجتماعيةقطاع ❖
البيئةقطاع ❖

:SDGs Accelerator    فع ت الهد ف   ت  ي     ستد    

,دامةالمستالتنميةاهدافلتحقي للعملعاما  12تبقى
لتعجيلاورافعاتبمعجالتالتفكيرمنالبدكانلذلك
فعر ذلكعلىشجعومماملموسةنتائجوتحقي SDGsانفاذ

علىالتواف تملذلك2017السودانعناالقتصاديةالعقوبات
:كاالتيالمستدامةالتنميةالهدافمعجالت3تحديد
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:  ز  ع 

القطاعطويرولت,واملياهالخصبةالتربةوباالخصكبيرةزراعيةبثروةالسودانيتمتع
خاللمنيالزراعللقطاعتغييراوتحويلهناكيكون اناملحتممنالسودانفيالزراعي

الزراعيةاتللمنتجاالستثماروتوجيهالزراعيةللمنتجاتالقيمةزيادةاالنتاجيةزيادة
التنميةاهدافتنفيذاويسرعيطور انشانهمنوهذاالتصديرمنالعائدذات

النمووزيادةالتغذيةوسوءالجوعمحاربة,الفقرخفضوباالخصاملستدامة
.املساواةعدمومواجهةاالقتصادي

:   سالم
ه  ود ع  اني الس  ودان لعق  ود خل  ت م  ن النزاع  ات والح  روب ونتيج  ة للج

.الحثيثة تم تحقي  السالم الذي تعم ارجاءه معظم انحاء البالد
الجي دة جنى السودان خالل هذه العق ود ث روة كبي رة م ن المعرف ة والممارس ات

جي د ف ي مج ال الس الم م ن اج ل التنمي ة والتنمي ة م ن اج ل الس الم ل ذلك م ن ال
الس الم مم ا الش ك في ه ان. ان تتم مش اركة ه ذه التجرب ة م ع المجتم ع ال دولي

يع تنفي  ذ واالس  تقرار ف  ي الس  ودان يمك  ن ان يخل    بيئ  ة مواتي  ة م  ن اج  ل تس  ر 
.اهداف التنمية المستدامة
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:   ت  ي   ال ت  عي 

ي    ث ان ريف    ا  وحض    را  ح,الس    ودان تح    ول اجتم    اعي ثق    افي كبي    ريش    هد 
التش   كل المؤسس   ات االجتماعي   ة والثقافي   ة ف   ي المجتم   ع ف   ي مرحل   ة م   ن التغي   ر و 
ن انتش  ار وتتمث  ل عوام  ل ه  ذا التغيرف  ي زي  ادة الس  كان الن  زول ال  ى الحض  ر والم  د

يم تمك  ين الش  باب التكنلوجي  ا تزاي  د التعل  يم تحس  ين وض  عية البن  ات ف  ي مج  ال النعل  
عاي  ة والنس اء تح ول االنظم  ة االجتماعي ة  ال ى انظم  ة تنمي ة اجتماعي ة ب  دال م ن ر 

.  اجتماعية
ي ادة النم و ز , هذا التحول سيساعد  ويسرع في القضاء على الفق رولذلك 

.واالمن الغذائي,االقتصادي

:   بي   ت     ع    ت

ادةبقيالمستدامةالتنميةاهدافوغاياتمؤشراتمراجعةتمت
حيثالقطاعيةالوزاراتفيالبحوثووحداتلالحصاءالمركزي الجهاز

.ؤشرملكلالمسؤولوتحديدالمؤشراتهذهلتوطينعملورشةعقدتم
عالموقخاللمنوالمعلوماتللبياناتوشبكةمنصةانشاءوسيتم

.للسكانالقوميللمجلسااللكتروني
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:  مالمح االستعراض الطوعي الوطني

سيتم اعداد االستعراض الطوعي الوطني بطريقة تشاركية من
القطاع ,الواليات,الوزارات القطاعية,الحكومة
ير الى االلية سيتم رفع التقر . وشركاء التنمية,البرملان,املنظمات,الخاص

.رفيعة املستوى ومجلس الوزراء

اعداد االستعراض الطوعي الوطني كاالتي:

رئيسية يتكون من صفحتين تحتوي على النتائج ال: ملخص تنفيذي
ل وتركز على افضل املمارسات التي سيشاركها السودان مع الدو 

زيد من التحديات واالجزاء التي تحتاج الى م,الدروس املستفادة,االخرى 
.التسريع

:  اوالً المقدمة

الســــــــالم,االســــــــتعراض ووصــــــــف الطــــــــار البلــــــــد واالوليــــــــات الوطنيــــــــةاهــــــــداف 

.والتنمية

:المنهجية :ثانياً 

راض ف   ي اع   داد االس   تعف   اهيمي مواالط   ار التحلي   ل لمنهجي   ة العم   ل 
مجل  س مث  لالش  ركاء استص  حاب التحلي  ل عل  ى الط  وعي يحت  وى ال  وطني
نى ف   ى االس   تعراض ال   وطالخ   ا المنظم   ات والقط   اع ,البرلم   ان,ال   وزراء
ال والئي وادماج اجندة التنمية المستدامة عل ى المس توى الق ومي و الطوعى 
.والقطاعي
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ئي    ال , د  ج إ  دة   ت  ي     ستد    ع ى    ست ى   ق  ي
:  ط     تخطيط   ت   ي   قط عي

تنم  وي ه ذا الج زء عل ى اعط اء تحلي ل مختص ر الط ار التخط ي  الس يركز 
جن   دة عل   ى المس   توى الق   ومي وال   والئي والقط   اعي وب   ين ه   ذه القطاع   ات ال

م والخط     2020-2017ف   ي الب   رامج والخط     2030التنمي   ة التنمي   ة 
وس    يحتوي ايض    ا عل    ى بع    ض افض    ل الممارس    ات ف    ي. 2025-2030
adapting,matching)مج   ال  ntional legislation to 

population groups) كانية تمثي ل التش ريعات الوطني ة للمجموع ات الس
.المعاقين,النساء,االطفالمثل 

 .

SDGs DIMENSIONS))   ت  ي     ستد   بع د  د  ج 

هيييييييذا الجييييييي ء   يييييييد ابعييييييياد التنميييييييية المسيييييييتدامة سييييييييرك  

نميييية اضيييافة اليييد الخمسييية مكونيييا  ل ت( البي يييية,ا جتما يييية,ا قتييييادية)

.(ا ذدهار والشراكة, الس   ,الناس,الكوكب)5Psالمستدامة

ياسيا  ومنا مية السوسيوض  ايضا كيفية استخدا  هذا ا طار في انسجا  

تدامة التنمييية المسيياولويييا  والخطييط وتبييادل المع ومييا  والمعرفيية وانفيياذ 

).المساواا الخ,العدالة’الشمولية,ا ستدامة)
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:دامةا ولويا  الوطنية ل تنمية واهداف التنمية المست

ة خ  الل س  يركز ه  ذا الج  زء عل  ى االولوي  ات الوطني  ة للتنمي  
واه   داف التنمي   ة المس   تدامة 2020-2017فت   رة الخط   ة الخمس   ية 
لمس    تدامة وس    تقوم بتحلي    ل رافع    ات التنمي    ة ا. الغاي    ات والمؤش    رات

ة للتنمي  ة واثره  ا ف  ي مس  اعدة الس  ودان ف  ي تنفي  ذ االولوي  ات الوطني  
س وم    ن ث    م تنفي    ذ اه    داف االلفي    ة للتنمي    ة وذل    ك م    ن خ    الل عك    
ني     ة االنش     طة الت     ي س     اهمت ف     ي تحقي       اولوي     ات التنمي     ة الوط

.والتحديات التي صاحبت التنفيذ

:  ت  يل     عي
    ة ف    ي سيوض    ح ه    ذا الج    زء كيفي    ة ت    اثير االنش    طة ف    ي مج    ال الس    الم والتنمي

وه و ش عار Sudan will leave no one behind))استص حاب الجمي ع 
قرار يمر السودان بمرحلة انتقالية ال ى االس ت. 2018االلية رفيعة المستوى للعام 

.لوطنيوهذا المدخل التحويلي يتم تحديده بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ا
نمي ة الش املة سينتقل السودان تدريجيا  من مرحل ة الع ون االنس اني ال ى مرحل ة الت

نمي    ة م    نهج ش    مولي للت)المس    تدامة وه    ذا يب    رر الم    نهج ال    ذي اتخ    ذه الس    ودان 
(المستدامة
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:رؤى مستقبلية
2030-2025تفصيل قصير للخطوات  والحطط لالعوام 

:ملحق احصائي
نية يحتوي هذا امللحق على الغايات واملؤشرات ذات العالقة باالولويات الوط

ذات العالقةللتنمية وبقية اهداف التنمية املستدامة 

:  خاتمة
م2018تحتوي على اميز النتائج في االستعراض الطوعي الوطني للسودان 

شكرا لالستماع 


