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  وجـزم
  

اللجنة االقتصادية بالتعاون مع  السودانفي جمھورية  الرعاية وشؤون المرأة والطفلوزارة  نظمت  
ة في جمھوري للسياسة االجتماعيةحول التقرير الوطني  اجتماع خبراءسكوا)، واالجتماعية لغربي آسيا (اإل

  .2007 /ديسمبراألولكانون  10في عقد في الخرطوم، ، السودان
  

مراجعة مسودة التقرير الوطني حول السياسة االجتماعية وتقديم المقترحات إلى  االجتماع ھدف  
وكان ھذا االجتماع فرصة لتبادل اآلراء بين الخبراء والعاملين في الشأن  الالزمة قبل إصداره. 

التي يمكن تنفيذھا في مراحل الحقة، بما فيھا تنظيم مؤتمر وطني حول السياسة االجتماعي حول األنشطة 
، والتي قد تساعد الدولة السودانية على بلورة رؤية 2008االجتماعية في جمھورية السودان بداية عام 

  شاملة لسياسة اجتماعية متكاملة.
  

حد للسياسة االجتماعية االجتماع، ضرورة وضع تعريف موعن  صدرتمن أھم التوصيات التي و  
، باإلضافة إلى توفير األخرى والخدمات والتعليم الصحةمثل  متغيراتال كل المتكاملة واالتفاق على

كما أكد المجتمعون على  المعلومات واإلحصاءات االجتماعية الالزمة لصياغة سياسة اجتماعية متكاملة. 
  املة في السودان.ضرورة عقد مؤتمر وطني حول السياسة االجتماعية المتك

 
ً ألھم و   والتوصيات التي صدرت عن  ةناقشمالبحث وال مواضيعيتضمن ھذا التقرير عرضا
  .االجتماع

  
  

08-0051 



  

 

-2-

  المحتويات
  

  الصفحة    الفقرات
  

  3  4- 1    .......................................................................................  مقدمة
  

  الفصل
  

  3  5    .........................................................................  التوصيات  -أوالً 
  

 ً   4  27- 6    .......................................................  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  لتقرير الوطني للسياسة االجتماعيةعرض مسودة ا –الجلسة األولى   - ألف  
  4  8- 6    ................................................................  في السودان    

  التعقيبات والمناقشات حول مسودة التقرير الوطني –الجلسة الثانية   - باء  
  5  27- 9    ..........................................  للسياسة االجتماعية في السودان    

  
 ً   9  31-28    ....................................................................  تنظيم االجتماع  - ثالثا

  
  9  28    ............................................  وتاريخ انعقاده االجتماعمكان   - ألف  
  9  29    .....................................................................  االفتتاح  - باء  
 9  30    ....................................................................  الحضور  -جيم  
 9  31    ......................................................................  الوثائق  -دال  

  
  المرفقات

  
  10      ..........................................................  قائمة المشاركين  -المرفق األول
  14      ............................. ................................  قائمة الوثائق  -المرفق الثاني

  



  

 

-3-

  ةـقدمم
  
كبح الفقر واإلقصاء االجتماعي وخفض التوترات االجتماعية،  إلىلسياسة االجتماعية المتكاملة اھدف ت  - 1
فياتھم االجتماعية واالقتصادية والسياسية وخصائصھم الديمغرافية لل عن خحسين أوضاع المواطنين بمعزتو

ه السياسة و  والجغرافية والعرقية. الحكومات في صياغة برامج كشبكات األمان االجتماعية المتكاملة توجِّ
اعية ة االجتمالمسائل التي تبحثھا السياسومن  االجتماعي وسياسات التعليم والخدمات الصحية والعمالة. 

التوزيع العادل للفوائد واألضرار المرتبطة بالنمو االقتصادي الكلي، باإلضافة إلى القضايا االجتماعية  المتكاملة
الھامة كالتغيير في مدى انتشار الفقر، والتفاوت الشديد في توزيع الدخل، واستمرار ارتفاع معدالت البطالة 

 ً   .بالدخل بالنسبة إلى غالبية السكان، وتدھور األحوال المعيشية والعمالة الناقصة، وارتفاع كلفة المعيشة قياسا
  
سكوا مشروع السياسات االجتماعية المتكاملة فأصدرت مجموعة من أطلقت اإل 2002منذ بداية عام و  - 2

الدراسات التي تمحورت حول صياغة وتنفيذ سياسات اجتماعية في قطاعات التعليم، والصحة، والعمالة، 
مجموعة من األوراق حول تجارب ناجحة في مجال السياسة االجتماعية  أصدرتماعي.  كما ن االجتاواألم

المتكاملة في كل من النرويج، وكندا، وماليزيا، وجمھورية كوريا الجنوبية، وتونس.  كذلك أصدرت اإلسكوا 
الظروف  ضت فيهعربعنوان "نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية، إطار وتحليل مقارن"  دراسة

 بلدانالمالئمة وغير المالئمة التي تؤثر في صياغة السياسات وتنفيذھا في البلدان النامية، وقارنتھا بأوضاع 
ً مؤسسياً  ً مراحل تطور السياسة من بدايتھا كفكرة إلى صياغتھا وإعطائھا طابعا المنطقة.  وتتبع الدراسة أيضا

تھدف ھذه اإلصدارات إلى تشجيع صانعي و البرامج الوطنية.  وتنفيذھا ورصدھا وتقييمھا واستدامتھا في
  جتماعية. االلسياسة لالقرار لدراسة الخلل الذي أدى إلى عدم وجود رؤية واضحة 

  
وتركز المرحلة الحالية من مشروع السياسات االجتماعية المتكاملة على توفير فرص الحوار وحث   - 3

ة االجتماعية وتسھيل ھذا العمل من خالل مؤتمرات وطنية وإقليمية.  المعنية على اتخاذ منحى السياس البلدان
وترمي ھذه المؤتمرات إلى تحديد األولويات، ومناقشة األطر المناسبة، وإشراك عدد أكبر من الفاعليات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية للخروج بتوصيات يصار إلى ترجمتھا ببيانات وبرامج حسية، ووضع 

  تدريب الالزمة لتوفير األطر والمھارات.برامج ال
  
الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل في جمھورية السودان وزارة  نظمت ،في ھذا االطارو  - 4

 للسياسة االجتماعيةحول التقرير الوطني  اجتماع خبراء، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيسكوا اإلبالتعاون مع 
وكان االجتماع فرصة   ة مسودة التقرير وتقديم المقترحات الالزمة قبل إصداره.لمراجعالسودان، في جمھورية 

  لتبادل اآلراء بين الخبراء والعاملين في الشأن االجتماعي حول األنشطة التي يمكن تنفيذھا في مراحل الحقة.
  

  التوصيات  -أوالً 
  
في  االجتماعيةير الوطني للسياسة مسودة التقر التالية بشأنالتوصيات  االجتماعالمشاركون في  اتخذ  - 5

  واألنشطة المقترحة:السودان 
  

تعريف بعض المفاھيم مثل السياسة االجتماعية والتنمية االجتماعية والمجتمعية واعتماد تعريف   (أ)  
  موحد للسياسة االجتماعية المتكاملة، لمساعدة الخبراء في صياغة السياسة االجتماعية في السودان؛

 الفقر قضايا ، باإلضافة إلىاألخرى والخدمات والتعليم الصحةمثل  متغيراتال كل علىاالتفاق   (ب)  
  ؛االجتماعية المشاكل لمعالجة ،ةاالجتماعي السياسة مكونات ھيو والبطالة
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توفير المعلومات واإلحصاءات االجتماعية الضرورية ألن صياغة أي سياسة اجتماعية متكاملة   (ج)  

  ومات والتحاليل الصحيحة والدقيقة؛تعتمد على توافر المعل
  

مما يساعد في مراجعة تلك  ،االجتماعية السياسة إطاروضع الخيارات والبدائل إلى جانب   (د)  
  ؛الخيارات والبدائل للوصول إلى تصور موحد لسياسة اجتماعية متكاملة في السودان

  
  )(  الحقب خالل تمت التي ماعيةاالجت السياسة محتوى ومناقشة ةيالسياس المسائل على التركيز 
  ؛الحالة االجتماعية في السودان تشخيصباإلضافة إلى  السياسية

  
عقد مؤتمر وطني حول السياسة االجتماعية في السودان بعد االنتھاء من إصدار وترجمة التقرير   (و)  
  الوطني.

  
 ً   ةقشانمالبحث وال مواضيع  -ثانيا

  
  الجلسة األولى  -ألف

  لسياسة االجتماعية في السودانالوطني لتقرير العرض مسودة 
  
ً حول مسودة تقرير السياسة االجتماعية في   - 6 قدم الدكتور خليل عبدهللا المدني، الخبير الوطني، عرضا

السودان منذ  فياالجتماعية االقتصادية و لى رصد وتحليل مسارات السياساتإالتقرير سعى السودان، فأكد أن 
 صياغة السياسة االجتماعية المتكاملة للسودان.  فيمن تلك التجارب واستصحابھا االستفادة بھدف االستقالل 

وتناول التقرير   شكلت مسارات برامج التنمية السياسية واالقتصادية. التي تاريخيةالعوامل كما سعى لتحديد ال
بدءاً  يصعيد االقتصادعلى ال خالل العقدين األخيرين ارتبطت بالتغييرات المتسارعة التيالعوامل والمستجدات 

، وإعطاء يالعالم يمع السوق الرأسمال يوحتى سياسات إعادة التكيف الھيكل يمن سياسة االنفتاح االقتصاد
فرص متواصلة للقطاع الخاص، وجذب االستثمارات من الخارج والداخل لتوفير فرص تحقيق النمو 

  يعد شرطاً ضرورياً من شروط التنمية. يالذ ياالقتصاد
  
ً للسياسات االجتماعية أكثر شموالً أن الدكتور المدني أضاف و  - 7  مفھومتجاوز يالتقرير تبنى مفھوما

ً  ،بعالج المشكالت الفردية والجماعية يةمعنالالرعاية االجتماعية  ً أساسيا ً اجتماعيا  فيإلى كونه بعداً ومركبا
والعالقات والقيم االجتماعية المواتية  األوضاع فييسعى إلى إحداث تغييرات مرغوبة ومخططة  اإلنمائيالعمل 

، وإتاحة يمع القطاعات المعنية بإعداد رأس المال البشرالسياسات االجتماعية ولھذا تداخلت  . الستدامة التنمية
جانب الرعاية إلى  ،التنمية البشرية المستدامة، وبذلك تشمل السياسات االجتماعية فيفرص مشاركته 

  مستويات.على جميع الصحة والتشغيل والمشاركة االجتماعية، التعليم وال
  
اإلسكوا  اأنجزتھالتي التقرير انطلق من حصاد تقييم عدد من التجارب المھمة إن الدكتور المدني وقال   - 8

 وھي إيديولوجياتھا السياسية واالقتصادية واالجتماعية من بلدان الشمال فيحول حاالت لبلدان متنوعة ومتباينة 
وأسفر ھذا  تونس. وھي كوريا الجنوبية وماليزيا، ومن البلدان العربية  وھي ومن بلدان الجنوب ،االنرويج وكند

االجتماعية تبصرھا واستيعابھا والحوار  ةالسياس راسميعلى التي التقييم عن مجموعة من التوجھات المھمة 
  السودان. فياالجتماعية  ةمعھا لصياغة منطلقات أساسية لتطوير السياس
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  الجلسة الثانية  -باء
  التعقيبات والمناقشات حول مسودة التقرير الوطني للسياسة االجتماعية في السودان

  
 ھناك كان نهرئاسة الجلسة وأوضح أ ، الخبير في الشؤون االجتماعية،يالبكر بشير الدكتورتولى   - 9

، لكن وزاراتإليھا عدة  ضمة يُ تارو لعملإلى وزارة ا تنضمتارة  ولكنھا االستقالل منذ جتماعيةا ونؤش وزارة
 الحفاظ تراعي التي والتنمية المستدامة اإلنسانية التنميةتعنى ب حقيقية اجتماعية تنمية وزارةيكون ھناك  أن يجب
(مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية،  نغكوبنھا قمة بعد نهوأضاف أ  .لمناخيا والتغير البيئة على

 وما المستدامة والتنمية البيئة تنمية وظھرت االجتماعية التنمية اختفت) 2005ير شباط/فبرا 18-9كوبنھاغن، 
  .االجتماعية التنمية صالحلتصب كلھا في  ذلك إلى
  

 كاملةمراجعة  قدمأن التقرير  اعتبرف ، األستاذ في جامعة األحفاد،أحمد الغفار عبد وعقب الدكتور  -10
وأكد  . واجھتھا التي والمشاكل المختلفة التنمية مراحل استعرضو يطانيالبر االستعمار فترة منذ التنمية لنوعية

 للعولمةوأضاف أن   .التھميش من نوع إلىأدى  السوق واقتصاد واالجتماعية االقتصادية الظروف تدھورأن 
معتبراً  مالعال في يجري عماته عزل سبب، وذلك بالسلبية بالجوانبالسودان  تأثر وقد والسلبية اإليجابية جوانبھا

 على االعتماد منتحذير الخبير الوطني  ولفت إلى . التعليميوالنظام  اللغةھي  العزلة ھذهأسباب  أھم أن
 المنظمات بعض ولكن، ة إيجابيةمساھملھا  لمنظماتأن بعض ا مشيراً إلى واألجنبية العالمية المنظمات
لدراسة  وطني خبير بتكليف سكوااإل مبادرةوأثنى على   .يالمحل الواقعال ترتبط ب مشروعات تقدم األخرى

  السياسة االجتماعية في السودان.
  

من  المجتمع تنمية ھيالخبير الوطني  طرحھا لتيا التنميةأن  أحمد كما أوضح الدكتور عبد الغفار  -11
ى مشيراً إل المجتمع أفراد جميع فيھا يشارك أن يجب التي التنمية وھي المجتمع أجل ومن المجتمعخالل 
أوضح أن و  .الغبن وإزالة التھميش لتخفيف طبيعية بصورة الحكم وفي السلطة في الناس يشارك أن ضرورة
 كلھناألن  فقط االستقالل بعد ما فترة علىيجب أن ال نحكم و جداً  طويل تاريخ لھا االجتماعية التنمية

 قام جتماعيةبالرغم من أبعاده اال ذيال الجزيرة مشروع مثل االستقالل قبلنفذت في فترة ما  إنمائية مشروعات
ً  الزاندي مشروع قّدم 1972 عام فيأضاف أنه و . استعمارية أھداف لتحقيق خارجي جھدعلى   للتنمية نموذجا
 عنتقرير وأشار إلى ما تضمنه ال  .المتكاملة للتنمية التخطيط في منھا االستفادة يجبالتي  األمثلةمن  ووھ

قال إن وة العمال تشريد إلى أدت التي العامة المؤسسات بعض في حدث وما اذاإلنق وفترة الخصخصة عملية
وأنھا  ةلھذه العملية، خاص مراجعةإجراء  وتحدث عن ضرورة . مشروعأفشلت ال التي ھي الخطوات ھذه

أما  الفرص؟ ھذه من استفاد الذي من السؤال ولكن ،الناس ظروف حسنت التي العمل فرص بعض أتاحت
 ألنھا حقيقية ثورة تكن مل ھاكنول التعليم مجال في ثورة 1991 عام شھد قدف مھا عنصر وھو لتعليما إلى النسبةب

 ،سيقود أين وإلى التعليم نوع ھو ماوتساءل ع  .هتھزم لملكنھا  الفقر محاربةعملت على  سياسةبمثابة  كانت
  المجاني؟ التعليم أينو
  

 الفقر تخفيف فيودورھا  التقرير في المذكورةاالجتماعية  يقالصنادعن  الدكتور عبد الغفار تساءلكما   -12
 طرحھا يتم لمالتي  ،لتعليمإلى ا باإلضافة األخرى والخدمات الصحة مثل أخرى مسائل وعن والتھميش والبطالة

ً يفعل اً نمو كلا، وأن ھنالتعليماألساسية في قطاع  مشاكلال إحدىھي وأكد أن جودة التعليم  . التقرير في  في ا
  .التوزيع عملية في لةاعد كلھنا ليس الواقع أرض في ولكن حصاءاتاإلو رقاماأل

فأكد أن  ، وكيل وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل،إبراھيم أحمد إبراھيمعقب السيد و  -13
 اراتخي من االجتماعية السياسة إطار في ضعناي لم ولكنه مرضية بصورة السوداني الواقع عرض التقرير
 بدائل من فيه بما ،ةالمقترح ةسياسلل يطاراإلو يالتشخيص بجناحيه كامالً  التقرير كوني أن وتمنى، وبدائل
 استعراض في التحليل تقليصو حقلم في الجداول كل وضعوطلب   .يريدون ما إلى ليصلوا فيھا لناسا يتداول
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وأضاف أنه  . المتحركالجانب على وليس  الساكن الجانب ركز علىالذي  السكان في والتحليل الراھن الوضع
ي ذالصحيح ال مسارال ختيارعن كيفية اتساءل و  .السكاني النمو وزيادة المتاحة الموارد بين وازنالت إقامةيجب 
على ضرورة التنمية االقتصادية وتحديداً التنمية  شددكما  عتماده لتنفيذ سياسة اجتماعية متكاملة. ايجب 

مع  ختيار التجارب التي تتالءماخطاء، وألا فاديلت الناجحة التجارب دراسةنه يجب وأضاف أ  الزراعية.
 فھنالك سياسات زراعية تعتمد على التقنيات العالية وأخرى تعتمد على كثافة اليد العاملة.   خصوصية السودان.

ً  دأنه يتوافالسيد إبراھيم إلى وأشار  ً  30 حواليلى سوق العمل السوداني إسنويا لكن و الجدد الوافدين من ألفا
في السودان ھو  اآلن السائد االتجاهألن ، منھم ئةاالمفي أو عشرة  ةخمسنسبة  يتعدى ال عملال فرص توفير

الة، وتقديم الدعم للقطاعات العم لةأمس في البدائل طرح وتحدث عن ضرورة  .نيات الزراعيةالتقاالعتماد على 
 االجتماعي العقد وھو جداً  مھم إلى شيء خلص قد التقريروضح أن لى زيادة فرص العمل.  وأإالتي تؤدي 

 مفردات الخبراءأن يضع  أملف  .أنفسھم المجتمع أفراد بين عقدالمطلوب و والحكومة المجتمع بين عقد ولكنه
ً  السودان أھلالتي يمكن أن يعتمده  االجتماعي العقد   .جميعا

  
 شكالً  الخبير أو الوزارة علىلم تفرض  سكوااإل أن سكواالمستشار لدى اإل الدكتور محمد غضية أكدو  -14
 السودان وتساءل عما إذا كان ن. السودا في اجتماعية لسياسة رؤيةفيه و مفاھيمي التقرير ولكن محدداً  إطاراً  أو

 صياغة في ساعدي يذال الرئيسي العامل معتبراً أن ذلك االستعداد ھو متكاملة اجتماعية سياسة لطرحاً مستعد
 محاولة وھ التقريرأن و، سودانية وطنية ملكية والسياسة التقريركتور غضية أن دأكد الو  .اجتماعية سياسة
 لمعالجة االجتماعي التوافق عبر الدولة من تدخل ھي االجتماعية السياسةتابع أن و ر. وحوا نقاش إلثارة
وختم بالقول   .والمساواة العدالة يقتحق طريق عن أفضل حياة مستوى تحقيق جلأ ومن قائمة اجتماعية مشاكل

ً  أكثر بشكل يجب أن يركز النقاش إن  المشاكل نأل ،بالسياسة يتعلق فيما ولوياتواأل الخيارات على وضوحا
 ھو االجتماع ھذا من الغرضواعتبر أن   .السياسات وغياب االجتماع على االقتصاد تغليب وتتمثل فية واضح
التھميش و والتعليم الفقر مثل المشاكل بعض فيه طرحتوقد  تماعية المتكاملةحول السياسة االج الحوار إطالق

  .المؤتمر بعدبذلك  بدأوا ولكنھم المؤتمر في السياسة وضع لم يتم مصر فيمشيراً إلى أنه  االجتماعي
  

 ھملف أرضية طرح التقريرفأكد أن  ، األستاذ في جامعة أم درمان،الصافي البدوي محمدالدكتور  عقبو  -15
ً  السوداني الواقع ً  سياسيا ً  واجتماعيا ً  وثقافيا  الجھد أنإلى نبه و، البلد مساعدةالعمل ل في النطالقإلى ا سعيا
كما طلب من الخبير   .الواقع أرض على أخرى جھوداً  الناس يبذل أن يجب لذلك ،يكفي ال وحده الفكري

  .المجتمعية والتنمية االجتماعية والتنمية يةاالجتماع السياسة مثل المفاھيم بعضالوطني أن يعرف بالتفصيل 
ً وأضاف أن   وذوي والفقراء األيتام مثل الضعيفة للفئات تقدم التي خدماتتعلق بالي االجتماعية السياسةمن  جانبا
منھا  ،كبيرة عاني من مشاكليوأوضح أن السودان   .سياسي دعمإلى  حتاجي ذا الجانبوھ الخاصة االحتياجات

ات الخدممن والمستفيدة  المستھدفة المجموعاتعن وتساءل   .االجتماعي العمل مؤسسات بين غياب التنسيق
 كلھناأضاف أن و بالتنسيق.  تقوم جھة عدم وجودإلى  يرجع الرؤية هھذ وضوح عدمن إقال و  .االجتماعية

  .بعدالة التي يجب معالجتھا والجنوح والتشرد الفقر مثل االجتماعية لكاالمش من العديد
  

 خلقفأكد ان الھدف من النقاش ھو  ماتوك دال، األستاذ في جامعة جوبا، أبراھامالدكتور  بعقّ و  -16
 العمالة ونوعية التعليم مثلفي السودان  االجتماعية التنميةالتي تواجه  لمشاكلا عرضوذلك ل حوار،لل أرضية

 نوأوضح أ  .االجتماعية التنمية مع لتتداخ الفقر لمحاربة آلية ديدحورأى أنه من الضروري ت . واإلنتاجية
 خطةكما طالب بوضع  . الحكم ونزاھة الديمقراطية عن النظر بصرف اقتصادي نظام إلى تفتقر الدولة

  .الفقر محاربة على تساعد اجتماعية
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وأكد أنه  التقريرفأثنى على  الصندوق القومي للمعاشات، ، ممثالً مدني يعل كمالالدكتور  تحدثو  -17
، خاصة سياسةھذه الل وخيارات بدائل وضع اً لسياسة اجتماعية في السودان، وأكد على ضرورةارإطوضع 

 علىالدكتور مدني  وشدد متكاملة.  اجتماعية سياسةطار المناسب للوضع اإل مھيأةن أصبحت اآل األرضيةأن و
 وقضايا والتعليم الصحةك لسياسةھذه اساسية لاأل مكوناتال واالتفاق على االجتماعية لسياسةضرورة تعريف ا

، والنزوح اللجوءك اإلقليمية الصراعاتالناتجة عن  االجتماعية المشاكل معالجة لىإدعا و.  والبطالة الفقر
وأكد ضرورة إيجاد  . اإليدز ومرض واألمھات الطفولة ووفيات والمرض والتھميش والحضر الريف كلاومش
ودعا  . المدني المجتمع منظمات مع تتكامل، بحيث جتماعيةاال السياسات تساعد على إنجاح ومؤسسات آليات

  إنجاح ھذه السياسات. إلىتقديم الدعم الفني لبلورة آلية تؤدي إلى المنظمات الدولية 
  

توافر  مشيراً إلى أھمية ممتاز التقريرأكد أن ، من جامعة النيلين، فحمد إسماعيل حمد األستاذ تحدثو  -18
 اجتماعية سياسة وضع يمكن كيفوتساءل  عملية صياغة السياسة االجتماعية. في  واإلحصاءاتالمعلومات 

 إلى تحتاج أنھا مأ وسليمة طبيعية التحضر ظاھرة ھل، واالقتصاديين استصحاب ودون معلومات توفر دون
  جتماعية في الريف مقارنة بالحضر.لى صعوبة تقديم الخدمات االإكما أشار  ؟مراجعة

  
 إطاري التقريرفأكد أن  علي، رئيس قسم االجتماع في جامعة النيلين، إسماعيل مدمحكتور دال عقبو  -19

أن ھذا  وأضاف  .السودان في االجتماعية والسياسة االجتماعي الوضع عن جداً  قيمة معلومات وفروقد 
 من ددلع عرضھا من بالرغم الورقةن إوقال   .الراھن الوضع تحليل مرحلة في زلنا وما الثالثھو  االجتماع
ً  تتضمن لم لكنھا التعريفات  سياسة صياغة في الخبراء لمساعدة المتكاملة االجتماعية للسياسة موحداً  تعريفا
 السياسة وھو الرابع النموذج وتبنت للسياسات نماذج أربعةعرضت  الورقةأن  الحظو  .السودان في اجتماعية
  .النموذجين دمج ويمكن المجتمعية االحتياجاتو المشكالت عرض نموذج كلھنالكن و ،ةالمتكامل االجتماعية

 والعدالة االجتماعي الرفاهفي نظام يكمن  الحلولكن  االجتماعي العقد على لى أن التقرير ركزإوأشار 
ً ھام الذي يعتبر عنصراً  العام والتعليم االجتماعية أشار و . المتكاملة االجتماعية السياسة صياغة في جداً  ا

ولكن يجب أن تكون مرتبطة  الكفاءات رفع ھي العالي لتعليمبشأن اأن السياسة المعلنة ى إلالدكتور إسماعيل 
 والخطط الخمسية والخطة المتكاملة االجتماعية السياسة بين التوفيق عن كيفيةوتساءل   .لالعم سوقبسياسات 
  .المعلنة

  
 فيأشار  التقريرأوضحت أن ف ، من المجلس الوطني للعناية بالطفل،الفاضل أميرةة األستاذ تحدثتو  -20

   ولكنھا الحرب أوقفت النزاع فض آلياتوأكدت أن  . جداً  ھامةال العناصر بعض وترك اإلطار إلى نھايته
 السياسة مكونات أحدالذي يعتبر لى أھمية السلم االجتماعي إكما أشارت   .طبيعي وھذاالتنمية  تصنع لم

 القيم عززت أن يمكنوسألت عن الوسائل التي  زدياد. في العرقي منبھة أن القبلية واالستعالء ا االجتماعية
 السياسة تكونيمكن أن  كيفتساءلت و  .الضعيفة الشرائح على ركزي لم التقريرأضافت أن و . الوطنية
 فشل أم المرجعيات فشلت فھل ،تثبيتھا تم مرجعيات وھناك المتكاملة االجتماعية السياسة من اً جزء القطاعية
 والصحة التعليم مثل األخرى القطاعات وإشراك اعليھ والبناء ةاإليجابي النواحي عن البحثطالبت بو؟ نالمنفذو

  .القطاعات كل شامالً  التقرير خرجيل االجتماعية السياسة صياغة في األخرى والخدمات
 في لتعليمعن اوزير الشؤون االجتماعية باإلنابة في شمال دارفور  صالح محمد أحمد األستاذتحدث و  -21
تنسيق في وضع المناھج الجديدة واالختالف بين المناھج وجود عدم  فأشار إلى االجتماعية السياسة إطار

المعلمين  تأھيللى ضرورة إكما أشار  التعليم العام. في لى تدھور الجودة إالجامعية والمدرسية مما يؤدي 
 . العمل سوق واحتياجات العالي التعليم ياساتس بين ربطة، والتربوي األھداف لتحقيق التعليمية والمناھج

 األستاذتطرق و  .ذلك يتناول جديد منھج ھناك ليس ولكن التخصصات بعض في ثورةوأضاف أن ھنالك 
ً خطط كلھنان إوقال  الفني والتعليم الخريجين بطالة مسألةلى إأيضاً  صالح  يءش يوجد ال ولكن عمل وأوراق ا

  .الواقع أرض على محسوس
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الخبير  عرضه الذي بالتحليلفأشاد  ، من جامعة الخرطوم،الجليل عبد آدم موسىالدكتور عقب و  -22

 والسياسي الثقافي السياق من تخرج نأ يمكن ال االجتماعية السياسةأوضح أن و ،ھاتيوبسينار للخروجالوطني 
لى إ نفذذي وال الخصخصة شجع، ھذا المنھج الذي الليبرالي المنھج ىبنتوت الراھن واالجتماعي واالقتصادي

 إلى طريقھا في السيادية الوظائف من الكثير، فنفسھا الدولة خصخصة إلىوحتى  االقتصادي المجال
 الوالية في الجديد المركز يصبح السلطة في المشاركة من فبدالً  الالمركزيةوأكد على أھمية  . الخصخصة

الذي ينطلق من  نھجالكما أوضح أن  دة تمركز. عاإھي  وإنما المركزية ليست وھذه العاصمة لمركز يتبعو
أكد و  .الجديدة الليبرالية آلثار كمعالجة تصبح النھج ھذا غياب عند االجتماعية السياسةأن و جداً  ھام القاعدة

وأكد   .االجتماعية السياسةمن  اً جزء باعتبارهية واقتصاد سياسية عمليةك االجتماعي العقدضرورة معالجة 
 وال ناقص جتماعياال عقدال أن يعني وھذا فاعلة ةيسياس لقوىيزال ھناك تھميش  أنه ال الجليلعبد الدكتور 
تجاھين للسياسة االجتماعية إما أن تكون رائدة اوأوضح أن ھنالك   .متكاملة اجتماعية بسياسة الخروج يمكن

سياسة  ال جزئيةسياسة  تكونف األخرى السياسات مكونات من تكون بطرح مسألة العقد االجتماعي، وإما أن
  .كلية

  
 عامة صورة التقرير رسمأن  فاعتبر ، من جامعة الخرطوم،الحسن سالم إدريس كتوردالتحدث و  -23

 التركيز مثل المراجعات بعض إلىو النقاش قاعدة عيتوس إلى وربما نقاش إلى حتاجي هلكنو الحالي للتشخيص
توضيح بوطالب  المشمولة بالتقرير الحقب خالل تمت التي ةاالجتماعي السياسة محتوىو ةيالسياس المسائل على
ووصف  . الموضوعينم المطلوب إدماج أ عامة إنمائية سياسة ضمن اجتماعية سياسة يتناولإذا كان النقاش ما 
 والخطة نفسه القطاع داخل المختلفة الوزارات بين تنسيق يوجد فال ،موجھةال وغير مشتتةاالجتماعية بال جھودال

  .واحدة سياسة في القطاعية السياسات كل تجميع يمكن كيفتساءل و  .متكاملة وليست مجزأة اعيةالقط
ً  السودان وضع تحسينلى إتؤدي  االجتماعية السياسةوأوضح أن   ھذه تحديد فيجب معينة قطاعات وليس عموما
 الحقوق مراعاة على ضرورة وشدد  .االجتماعية العدالة امةقإل عليھا زيتركال يجب التي والشرائح المجموعات

 حقوقال تتحقق من خالل ضمان ةيالسياس لمشاركةاف، األمنفي  حقوال الخدماتفي  حقوال التعليمفي  حقال مثل
 من شكلھي  والمشاركة متضاربة مصالح لھا التي المجتمع فئات نبي اتفاق وھالذي  جتماعيالا عقدالوإرساء 

   .الديمقراطية شكالأ
  

 تنفيذ مجال في رائدة دوالً  ھناكأكد أن ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا فشير فيريك  السيدعقب و  -24
ر بما توصل إليه مؤتمر الوزراء األفارقة الذي عقد في واغادوغو، بوركينا فاصو، في وذك  اإلنمائية. األھداف

 ھامة فرصةالسودان أمام  نإقال و والذي تناول كيفية مواجھة تحديات البطالة والفقر في أفريقيا 2006عام 
  .ةاالجتماعي تهسياس لتطوير

  
سيتم عقد مؤتمر وطني حول السياسة االجتماعية في  هأكد أنف إبراھيم حمدأ إبراھيم تحدث السيدو  -25

  .الذھني العصف اجتماعات من لى عقد سلسلةإ الفترة ھذهصدار التقرير، ودعا خالل إالسودان بعد االنتھاء من 
وأوضح أن  ھمتعليقاتفشكر المشاركين على  ، الخبير الوطني،المدني عبدهللا خليل كتورالدتحدث و  -26

  والمقترحات.  راءاآل من الستفادةل المداوالت وإطالق مناقشاتال ارةثإھو  التقريرالھدف من 
  

 الصغير التمويل قضية تناولي لم النقاش ھذاأوضح أن ف البكري بشير السيد الجلسة رئيستحدث و  -27
 ثاحدوتساءل عن كيفية إ  .المستھدفين منفي المائة  10إلى  8تتعدى نسبة  الوالتي  التجارية والمصارف

  .للفقراء مناصرة اجتماعية سياسة داعتماب التغيير
  

 ً   تنظيم االجتماع  -ثالثا



  

 

-9-

  
  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

  
 في ،السودان في الخرطومجتماعية في جمھورية للسياسة االحول التقرير الوطني  جتماع الخبراءاعقد   -28
  .2007 كانون األول/ديسمبر 10
  

  االفتتاح  -باء
  

السودان، للسياسة االجتماعية  في جمھورية حول التقرير الوطني  جتماع الخبراءاافتتاح  في جلسة  -29
للمشاركة في أعمال ھذا فأعلن عن سعادته  نمائيالسيد أوكي لوتسميا ممثل برنامج األمم المتحدة اإلتحدث 
إعداد وأوضح أن  إلصالح االجتماعي. با السودانالھام الذي يعكس االلتزام الحقيقي من جانب  االجتماع

ً بين جميع الجھات المعنية في السياسة االجتماعية منھا الحكومة والمجتمع المدني و ،السياسة يتطلب تنسيقا
لى إزالة الفوارق إفريقيا فدعى فيريك ممثل اللجنة االقتصادية أل ومن ثم تحدث السيد شير والمنظمات الدولية. 

ثم تحدث السيد محمد غضية   .العدالة االجتماعيةوتخفيف حدة الفقر عبر صياغة سياسة اجتماعية مبنية على 
ية تقديم الدعم الالزم لمساعدة السودان في صياغة سياسة اجتماعلسكوا ستعداد اإلاسكوا فأكد على ممثالً اإل

واختتم معالي وزير   نصاف االجتماعي ومشاركة جميع مكونات المجتمع السوداني.متكاملة مبنية على اإل
 وتنفيذ صياغة أھميةفأكد  الدائم نوروزارة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل السيد سامي في الدولة 
، كما أوضح أن السياسة تعتبر قتصادياال النمو على يركز عصر في السودان في متكاملة اجتماعية سياسة

  شدد على ضرورة التعاون بين الحكومة السودانية ومنظمات األمم المتحدة.وخارطة طريق لألجيال القادمة 
  

  الحضور  - جيم
  

، والمجتمع المدني في السودان مشاركون من الوزارات والمؤسسات الحكومية االجتماعحضر   -30
المتحدة ووكاالتھا، وخبراء ومختصون بقضايا السياسة االجتماعية  األممات والمنظمات غير الحكومية ومنظم

  ھذا التقرير.لوترد قائمة المشاركين مفصلة في المرفق األول  لى إعالميين. إضافة باإل
  

  الوثائق  -دال
  

رير حول التق جتماع الخبراءاھذا التقرير قائمة بالوثائق التي ُعرضت في لترد في المرفق الثاني   -31
  .السودان جمھوريةللسياسة االجتماعية في الوطني 

  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  السودانية الوزارات  - ألف
  

  المرأة والطفل نوشؤووزارة الرعاية االجتماعية 
  

  الدكتور سامي نور الدائم
  وزير الدولة للوزارة 

  779753ھاتف: 
  

  الدكتور سعيد عبدهللا سعيد 
  وكيل الوزارة 

  776835 ھاتف:
  777633 فاكس:

  
  إبراھيمأحمد  إبراھيمالسيد 
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  مدير عام
  0122626378ھاتف: 

  ibrahim_a_ibrahim@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيد عبد المنعم عوض عطا المنان
  0122556300ھاتف: 

  attaelmnan@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  www.welfare.gov.sdالموقع اإللكتروني: 

  
  السيدة محاسن عبدهللا عبد الكريم 

  765002ھاتف: 
  otmailmahsin.a@hلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيدة  رباب حامد المحينيه
  مدير عام

  0912244902ھاتف: 
  83776001فاكس: 

  hotmail-rabab@220لكتروني: اإلبريد ال
  

  السيد جيمس وال جارانج
  مستشار

  
  السيد آسيا محمد أحمد

  0911232911ھاتف: 
  

  السيد أسامة أوميل
  0912345121ھاتف: 

  
  السيد محمد السيد المحجوب الصافي

  0912361476ھاتف: 
  
  قاليماأل-والياتال
  

  السيد أحمد صالح أحمد
  وزير الشؤون االجتماعية باإلنابة

  شمال دارفور
  0912809680ھاتف: 

  
  السيد حسين عيسى حسين

  األحمرالبحر  - االجتماعية الشؤونوزارة  - مدير عام 
  الخرطوم
  09122756093ھاتف: 

  
  وزارة الصحة

  
  الدكتور مرشد مكي

  الوالدة أخصائي
  0912315595ھاتف: 

  murshidmakki@gmail.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  ھدى أحمد المدنية السيد
  0122773736ھاتف: 

  
  في السودان ات الوطنيةيئالمجالس والھ  -باء

  
  للسكان المجلس الوطني

  
  ست النفر محجوب السيدة

  743424ھاتف: 
  
  

  المجلس الوطني للعناية بالطفل
  

  أميرة الفاضل السيدة
  0912330009ھاتف: 
  83776001فاكس: 

  nccw2003@hotmail.comلكتروني: اإلبريد ال
  صندوق التأمين االجتماعي العام

  
  علي عبد النبيالسيد محمد 

  584: .ب ص.

  778837فاكس: 
  

  السيد علي سعد
  
  
  

  صندوق التأمين االجتماعي الوطني
  

  الدكتورة عايشة الحميرة اسماعيل محمد
  0912606200فاكس: 

  homiraayoub@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  يوسف إبراھيمالسيدة ھدي 
  0911349188ف: ھات
  

  السودانية الجامعات  -جيم
  

    جامعة النيلين

________________  

 صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  (*)  
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  السيد محمد اسماعيل علي
  رئيس قسم االجتماع

  0912216708ھاتف: 
  berti@hotmail.com-lingoلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيد حمد اسماعيل حمد
  قسم االجتماع

  
  محمد شريفالسيدة آسيا 
  قسم االجتماع

  01294448493ھاتف: 
  

  السيد عبد المجيد أحمد الرحمن
  قسم االجتماع

  0911220260ھاتف: 
  

  السيد أشرف أدھم
  0912202931ھاتف: 

  amaadham@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  ت عبدهللا رجباالسيدة نعم
  جتماعمحاضر، قسم اال

  0912671299ھاتف: 
  neimatragab@hotmail.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيدة وجدان التجاني الصديق 
  قسم االجتماع

  0122941124 ھاتف:
  

  الدكتور جعفر كريم جمعة
  مساعد محاضر

  0915186537ھاتف: 
  oo.comkarimjafar@yahلكتروني: اإلبريد ال

  جامعة الخرطوم
  

  الدكتور إدريس سالم الحسن
  علم اجتماع أستاذ

  0918159700ھاتف: 
  idriselhassan@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  الدكتور حسن محمد صالح

  أستاذ
  0912309461ھاتف: 

  
  انتصار ميرغني عثمان السيدة

  مساعد باحث
  0912599965ھاتف: 

  entesar_mirghani@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  الدكتور موسى عبد الجليل
  موظف
  0923777689ھاتف: 

  imusaadam@gmail.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  جامعة أم درمان اإلسالمية
  

  الدكتور صديق عطا المنان
  لوم االجتماعيةقسم الع
  0918109606ھاتف: 

  
  الدكتور محمد البدوي الصافي

  أستاذ
  قسم العلوم االجتماعية

  
  جامعة األحفاد

  
  السيد عبد الغفار محمد أحمد

  أستاذ
  abdelghaffarahmed@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال

  جامعة جوبا
  

  أبراھام ماتوك دالالدكتور 
  مشارك أستاذ

  0912374059ھاتف: 
  abrahamtoc@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  
  
  
  
  

  
  السودانية المعاھد  -دال

  
  الصندوق القومي للمعاشات

  
  السيد كمال علي مدني

  0912392071ھاتف: 

  
  
  



  

  
  الخبراء  -ھاء

  
  خليل عبدهللا المدنيالدكتور 

  خبير وطني
  0912938944 ھاتف:

  kalmedani@hotmail.com: لكترونياإلبريد ال
  

  ور بشير البكريالدكت
  83272222 ھاتف:

  
  السيد علي أحمد محمد

E.G.P  
  0123067815ھاتف: 

  

  السيد نعمان يوسف
  ريجينمشروع تشغيل الخ - مصرفي 

G.E.F 
  0912372835ھاتف: 

  noaman61@yahoo.com لكتروني:اإلبريد ال
  

  السيدة حميدة  طه أحمد
  مجلس الصداقة

  234328ھاتف: 
  

  السيد أحمد مدني
  0912378041ھاتف: 

  عالماإل  - واو
  

  صحيفة الوطن
  

  السيد كمال محمد عثمان
  0912374074ھاتف: 

  السيد سمير علي محمد
  0912196900ھاتف: 

  األحداثة صحيف
  

  السيد أحمد مضوي
  0912378041 ھاتف:

  متحدةالمم األمنظمات   - زاي
  

  سكوا)إلاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (ا
  

  السيدة رملة الخالدي
  فريق سياسات التنمية االجتماعية ةرئيس

  قسم التنمية االجتماعية
  بيروت
  961- 1-978409ھاتف: 
 961- 1-981510فاكس: 

   khalidir@un.orgلكتروني:اإل بريدال
 السيد محمد غضية

  مستشار شؤون اجتماعية
  قسم التنمية االجتماعية

  بيروت
  961- 1-978478ھاتف: 
 961- 1-981510فاكس: 

   ghudeyah@un.orgلكتروني:اإلبريد ال
  

  سكوا)إلاالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االلجنة 
  (تابع)  
  

  السيد إلياس عطية
  مساعد باحث

  قسم التنمية االجتماعية

  بيروت
  961- 1-978404ھاتف: 
 961- 1-981510فاكس: 

  attiehe@un.org: لكترونياإلبريد ال
  

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  
  سيد أوكي لوتسمياال

  الخرطوم
  0912154046ھاتف: 

  auke.lootsma@undp.orgلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيد موسى إبراھيم
  الخرطوم
  0912179385ھاتف: 

  .orgmusa.ibrahim@undpلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيد شمة مكي
  الخرطوم

  00249 1 83 783 820 ھاتف:
  00249 1 83 773 128فاكس: 

   shama.meki@undp.orgلكتروني:اإلبريد ال
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  )ECA( فريقيااللجنة االقتصادية أل
  

  السيد شير فيريك
  الخرطوم
  +251 11 551 7200ھاتف: 
  +251 11 551 0365فاكس: 

   verick@un.org لكتروني:اإلبريد ال
  

  )UNFPA( صندوق األمم المتحدة السكان
  

  السيد عصام طه
  الخرطوم

  taha@unfpa.orgلكتروني: اإلبريد ال
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  الثانيالمرفق 
  

  الوثائققائمة 
  

  عنوانال  الرمز

  مسودة التقرير الوطني للسياسة االجتماعية في السودان  بدون رمز

  ملخص مشروع السياسة االجتماعية في البحرين ومصر  بدون رمز

E/ESCWA/SDD/2006/Brochure.1 منشور: السياسة االجتماعية المتكاملة  

E/ESCWA/SDD/2006/Brochure.2 ؤ فرص وتنمية منشور: شعبة التنمية االجتماعية نحو تكاف
  اجتماعية متكاملة

  


