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   مقدمة:

الدولة بكل مؤسساتها القطاعية والبحثية واألكاديمية والمالية ومنظمات المجتمع المدني  إهتمام ىبناء عل
وحشد الموارد المالية والبشرية لتعزيز  المرأةاع طتحريك ق ىوالشركاء في التنمية، عملت الوزارة جاهدة عل

السودان  نص دستوروعزز ذلك ما  وتنمية قدراتها ومهاراتها، ودعمها وتمكينها للقيام بوظائفها ،دورها
(تكفل الدولة للرجال والنساء  :والطفل المرأةحقوق ) ٣٢م الباب الثاني المادة (٢٠٠٥نتقالي لسنة اإل

بما فيها الحق  اإلقتصاديةوالثقافية و  ةاإلجتماعيو في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية  يالحق المتساو 
 اتاإلستراتيجيووضعت السياسات و  )األخرىوالمزايا الوظيفية  يللعمل المتساو  يالمتساو  في األجر

والتي  المرأةومن أهم تلك السياسات السياسة القومية لتمكين  ،لياتوالمشروعات واآل جوالخطط والبرام
م وترجمتها لخطط في إطار الشراكة مع الجهات ذات الصلة والقطاعات ٢٠٠٧أجازتها الدولة عام 

 –م ٢٠٠٧عوام (للدولة لأل ىحيث تم تضمين محاورها الستة في الخطة الخمسية األول ،المختلفة
 إليتحويل السياسة  ىجاهدة عل الوزارة م) وعملت٢٠١٦-م ٢٠١٢ة (م) والخطة الخمسية الثاني٢٠١١

في  ومكافحة الفقر والمشاركة اإلقتصاديوتواصال للتمكين  ،مستوى المركز والواليات ىبرامج تنفيذية عل
 وانحازت ،مجاالت القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية المرأة دتارتإالعمل والفرص المتساوية فقد 

للفقر  يللتصد المرأةعدد من المحافظ الخاصة ب إنشاءوتم  األصغرسياسات الدولة في التمويل  لها
ة من مشروعات القرض الحسن ستفادالصغيرة المدرة للدخل واإل وللمشروعات ،الريفية للمرأة خاصة

(المعاشات،  اإلجتماعيهذا بجانب المشروعات التي تدعمها صناديق الضمان  ،األصغروالتمويل 
فقرا خاصة النساء الالئي  األكثر لألسر اإلجتماعي) ومشروع الدعم اإلجتماعيالتأمين و التأمين الصحي، 

تحسين  والنقديالدعم العيني  –زيادة فرص العمل  -التعليم –الصحة  تتكون زرةآحزم متب ،سراً ن اُ يعلّ 
يجي هذا و ، للمرأةعوامل التمكين  أهممن  اإلقتصاديالعامل  أصبح صرفي ع أهميتهتي أت إذ ىؤ الما

بكين  منهاج عملو  جه من تحديات في تنفيذ إعالنامن تقدم وما و  أحرزالتقرير الوطني موضحًا ما 
 ذمن أحرز الذيالتنفيذ  ىم) مركزًا عل٢٠٠٠ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (

التي  جوالنتائ ،التي اتخذت اتجراءاإل أثربشأن  األدلة ىعل القائمالتقييم موضحا  ،م١٩٩٥مؤتمر بكين 
ومبادرات مستقبلية لتحقيق المساواة بين  اخطط وتتضمن ،فضال عن التحديات التي صودفت، تحققت

م ٢٠١٠والعام  –م ٢٠٠٥-م ٢٠٠٠ األعوامفي  أعدتلتقارير التي على ااستنادًا  المرأةالجنسين وتمكين 
 إذالتي تتضمنها  واإلرشاداتستعراضات الوطنية اإل إلعدادما جاء في المذكرة التوضيحية  ىعل مسترشداً 

ستعراضات السابقة للتقدم باال إعالن ومنهاج عمل بيجين مستنيراً  إعتمادالفترة منذ  األوليغطي الباب 
منهاج من عشر  ىثنألاالحاسمة  هتمامكما تناول الباب الثاني التقدم المحرز في مجاالت اإل ،المحرز
ويتناول الباب الثالث البيانات  م.٢٠٠٩السنوات التي مضت منذ  ىمع التركيز علبكين، عمل 

  الناشئة.  ولوياتويغطي الباب الرابع األ واالحصاءات،
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  األول الباب

  

  م١٩٩٥ منذ والتحديات تحققت التي نجازاتلإل  تحليل
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  سياسات الدولة:و يف خطط اإلجتماعيالنوع  إدماجيف جمال  التي حتققت جنازاتأوال: اإل

خطط الفي  اإلجتماعيالنوع  قضايا إدماجهي ، مؤتمر بكين إنعقاد الدولة بعد التي حققتها نجازاتاإل أهممن - 
خاص  إهتمام الءإي وشرعت الدولة في ،قبله من لم يكن ذلك متعارف عليو  ،سياساتالو  اتاإلستراتيجيو 
 – ١٩٩٨ لألعوامالقومية الشاملة  ستراتيجيةاإلمنذ  ،اتاإلستراتيجيها في جميع قضايا دماجإلسعت و  المرأةب

� .المرأةحيزًا خاصًا لقطاع  أفردتم حيث ٢٠٠٢

وحدات على المستوي  إنشاءتم و على المستوي المركزي  في التنمية المرأة أنشطةوحدة لتنسيق  إنشاءتم - 
�والقطاعي. يالوالئ

من ، عشر محوراً  ياثن ىشتلمت علإ و  م٢٠٠٢ – ١٩٩٨ المرأةالدولة الخطة الوطنية للنهوض ب توضع- 
، وجهات بحثية وأكاديمية، مؤسسات حكومية، من بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة ،منهاج عمل بكين

�.في كل المجاالت المرأةتمكين  إلىهدفت و  ،ومنظمات مجتمع مدني

في النهضة  المرأةمشاركة على والتي تؤكد م ٢٠٢٧ –م ٢٠٠٣ لألعوام ربع قرنية إستراتيجيةوضع  تم- 
 األولى الخطة الخمسيةها من نبثقتا، محورًا أساسياً  المرأةتمكين  إستراتيجيةشكلت فيها ، الشاملة للمجتمع

تهدف من خالل ، و المرأةالبرنامج التنفيذي للسياسة القومية لتمكين تضمنت و ، م٢٠١١ - م ٢٠٠٧م اعلل
، التمكين التعليم، الصحة، البيئة( تغطية المحاور الستة للسياسة ،وأنشطتها ،وبرامجها ،مشروعاتها
�. )السالم وفض النزاعاتو ، واتخاذ القرارالمشاركة السياسية ، القانونو  نسانحقوق اإل ،اإلقتصادي

ستنباط إكما تم ، في السياسات الكلية للدولة ،اإلجتماعيدراسات مسحية لتحديد فجوات النوع  إجراءتم - 
�بالواليات المختلفة.  المرأةين كمؤشرات لتم

حيث  ،م٢٠٠٧ مارسالموقر في مجلس الوزراء  أجازها - : المرأةقومية لتمكين ال ةسياسالذلك وضع  تلى- 
تعمل على تمكين ، و والدولية اإلقليمية واإلتفاقيات ،والقوانين الوطنيةن، لدستور السودا سنادًا عملياً إتشكل 
�. المختلفة الستةها من خالل محاور  المرأة

�-:لألعوامللدولة والثانية  األولىوتضمينها في الخطة الخمسية ياسة، تم وضع خطة تفصيلية للس- 

، وعلى مستوى المركزي والوالئي يينعلى المستو  إنزالهام ) تم ٢٠١٦ – م٢٠١٢و( )م٢٠١١ - م ٢٠٠٧( 
�. هاإلنفاذالقطاعات 

أساسية  ةنواة المجتمع ودعام هي ،سرةاأل أنبحكم  أهميتهاوتأتي  -:سرةالوطنية لأل ستراتيجيةاإلتم وضع - 
�.مبكامل حقوقه أفرادهاتعمل على تمتع  متفاعلة ،واعية أسرةبناء  اإلستراتيجيوهدفها  ،للحفاظ على النوع

منع التمييز  إلى فتهدو  ،م٢٠١١ –م ٢٠٠٩ - : المرأةلعنف ضد لمكافحة االوطنية  ستراتيجيةاإلوضع - 
�تها.ومحاربة العادات الضارة التي تقلل من كرام ،للمرأةالسلبي 
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من ، ودمجها في المجتمع، المعاقة المرأةحماية  إليتهدف و  - :ذوي اإلعاقة لألشخاصالسياسة القومية - 
كافة العوائق التي تحول  وٕازالة ،وتوفير فرص العمل، ةوالرعاية الصحية والتعليمي ،خالل التأهيل والتدريب

�. هاإدماجدون 

من خالل التوعية والحماية  ،والوقائي ،تشتمل على البعد العالجيو  - اإليدز:القومية لمكافحة  ستراتيجيةاإل- 
�.واألمهاتلألطفال 

 المعرفية الشباب قدرات تنمية - : أهدافهاومن  .م ٢٠٣١ – م٢٠٠٧ للشباب الوطنية ستراتيجيةاإل
 البنية تطوير ،) اإلجتماعي ،اإلقتصادي ،السياسي ( الشبابي الوعي ترقية ،والصحية والثقافية واإلنتاجية

.الشباب وسط الفقر معدالت وخفض العمل فرص توفير، و الفراغ وقت مع للتعامل للشباب التحتية �

على سبعة دوائر من بينها دائرة محاربة  النهضة الزراعية والذي يشتمل تم تكوين مجلس أعلى لمشروع -
. وتوفير فرص العمل الفقر، �

القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق التعليم  أولوياتهاومن : المرحلية لمكافحة الفقر ستراتيجيةاإل- 
� .بين الجنسين ةم لتحقيق المساوا٢٠١٥حلول العام للجميع ب األساسي

تحسين ، و حماية ورعاية وتنمية ورفاهية األطفال المشردين إلىتهدف و  -:السياسة القومية لمكافحة التشرد- 
�.فيف مصادر التشردجوالعمل على ت ،والصحية ،اإلقتصادية أسرهم وأحوال أوضاع

الصحية والضمان  الرعاية وتوفير ،حماية ورعاية المسنات ىتعمل علو -:السياسة القومية للمسنين- 
�. نله اإلجتماعي

 ،المرأةتمكين  إليويهدف  ،والعدل بين النوعين المرأةوتشتمل على محور  -:القومية للسكان السياسة- 
السياسات وتحقيق  وضعوتعزيز مشاركتها في عملية ، وكافة حقوقها المدنية والسياسيةإمكاناتها، وتطوير 
 ٢١٦وفيات االمهات من  أسبابخفض  ،والتوالد اإلنجابوضمان صحة  ،والطفولة السليمة ،ةمناآل األمومة

�.م٢٠٣١والدة حية بحلول العام  ١٠٠٠٠٠ لكل ٧٣الى 

� .م٢٠٣١% بحلول العام ٣٩% الى ٩من  سرةاألظيم استخدام وسائل تن- 

 ودعم مؤسسات ،من خالل القوانين والتوعية وتوفير الرعايةويتم ذلك  -:السياسة القومية لمكافحة المخدرات- 
  .تدريب الكوادر العاملة في مجاالت التوعية والعالجو  والمؤسسات األكاديميةالتنمية 

من خالل  لذلك ةالالزم اتجراءواإلالتدابير العديد من  الدولة تاتخذ، اتاإلستراتيجيتلك السياسات و ل نفاذاً إ و - 
  ومن بينها: اآلليات والمؤسسات المختلفة على المستويين المركزي والوالئي إنشاء

 اإلدارةوتمثل  ،القومي ىعلى المستو  المرأةالمحورية لشئون  وزارةوتعتبر ال ،اإلجتماعيوزارة الرعاية والضمان - 
 اتاإلستراتيجيوضع  أتييو  ،القومي ىالمستو  ىرعاية النشاط النسوي علل نقطة االرتكاز سرةاألو  للمرأةالعامة 

القومية لتمكين الخطة التنفيذية للسياسة نفاذ إتعمل على متابعة  اكم ،المرأةبالنهوض ب ىالتي تعن ،والسياسات
تضم في عضويتها كافة  إستشاريةلجنة  ىوه ،المرأةاللجنة الوطنية للنهوض ب إلى تكوين ضافةباإل ،المرأة
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 ،ح السياسات العامةاوتختص باقتر ، ومنظمات المجتمع المدني المرأةالجهات والقطاعات ذات الصلة بعمل 
ورصد  ،الخطط المنفذةمتابعة تعمل على تقييم و ، و المرأةالتي تعزز عملية النهوض ب ،ومشروعات التشريعات

من خالل  والدولية، واإلقليمية ،ات الوطنيةاإللتزامفي إطار التقدم المحرز لتنفيذ  ،للمرأةوتقييم ما تحقق 
�.لجانها الفنية المتخصصة

(  - :بوزارات اإلجتماعيالنوع  ٕادماجو  للمرأةتشمل وحدات و  ،القطاعية تبالوزارا للمرأةآليات  أنشئت�كما- 
الجهاز و  ،المالية ،الخارجية الداخلية، ،الثروة الحيوانية، ، التربية والتعليم، الزراعةالعدل، العمل ،الصحة

النوع قضايا  إدماجتعمل علي و  ،ياإلتحاد ىالمستو  ىتعتبر آليات تنسيقية علو ) ..الخ. لإلحصاءالمركزي 
تضم وحدات دراسات ، و بمؤسسات التعليم العالي المرأةآليات  إلى إضافة، في الخطط القطاعية اإلجتماعي
الجندر لدراسات  اإلقليميالمعهد  بجامعة الخرطوم اإلنمائيةشعبة الدراسات ب المرأةوحدة  –المرأةوبحوث 

-  اإلسالميةدرمان  أمجامعة  - ية بجامعة األحفاد معهد الدراسات النسو  - اإلنساننوع والسالم وحقوق توال
وذلك بهدف تبني الدراسات  ،...الخ.األزهريجامعة الزعيم  - جامعة السودان  - فريقيا العالمية إجامعة 

تدريب وتأهيل الكوادر  إلي إضافة ،بياناتقاعدة ولتوفير  المرأةلقضايا  مختلفةالمجاالت الوالبحوث في 
�.العاملة في المجال

 ،درمان الوطني مأبنك  - مثل:المنتجة  األسرو  المرأةلتنمية  إداراتلها و  ،ليةيو مبالمؤسسات الت المرأةآليات - 
�..الخ.. سرةاألبنك  ،ةاإلجتماعيوالتنمية  اإلدخار مصرف  ،بنك البركة ،البنك الزراعي

 هاول ،واليات السودان كلب للمرأةإدارات  أنشئتحيث  ،بالوالياتة اإلجتماعيبوزارات الشئون  المرأةآليات - 
 ،هاإنجازاتورصد ، اتاإلستراتيجيالسياسات و و خطط فيذ العن تن ةلئو اآلليات المس هي وتعتبر، لجان تنسيقية

 لوالة الواليات الي تعيين مستشارات إضافة ،ةياإلتحادلنقطة االرتكاز  التي تقدمها من خالل التقارير الدورية
  . والطفل المرأة في مجال شئون

على  وتعنى بقضايا المجتمع بالتركيز )( السلطة التشريعيةتنمية المجتمع بالمجلس الوطنيللجنة  إنشاء- 
 ،السودانية للمرأةالعام  اإلتحاد، كالمجتمع المدني نظماتمب للمرأةآليات  ، كما توجدوالطفل المرأةقضايا 

نفاذ استراتيجيات إفي  أساسيالفاعلة وشريك آلليات من ا ،وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني النسوية
 ،لألغراض السياسية ،دستور السودان للجنسين حق التنظيم أعطىوقد  ،المرأةسياسات الدولة في مجال و 
شبكات للمنظمات العاملة في المجاالت  إنشاءوتم  ،دون تمييز ،والمهنية اإلقتصاديةة والثقافية و اإلجتماعيو 

وغيرها  ،األصغروالتمويل  ،اإليدز ،سرةاألو  المرأةالمنظمات العاملة في مجال شبكة  لذلك :المختلفة مثال 
في  أفرعله  وهو تنظيم قومي طوعي، اكبر التنظيمات النسوية القاعدية ،السودانية للمرأةالعام  اإلتحادويعتبر 

ة للمنظمات التي لها صف إضافة ،نسائي عالمي ٕاتحادو  ،العاملة للمرأةرابطة كما توجد  ،جميع واليات السودان
   .باألمم المتحدة المرأةفي لجنة وضع  إستشارية

في إطار الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي،  ،تم تبني مبادرة لتأسيس كليات لتنمية المجتمع في الواليات- 
�.ةاإلجتماعيووزارة الرعاية والتنمية 
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:
ً
� - التي حتققت يف جمال التعليم : جنازاتاإل ثانيا

 ةمقارن ،األساسفي مرحلة  ،البنات إستيعابنسبة  إرتفاع، التي تحققت في مجال التعليم نجازاتاإل أهممن 
 ٕانخفضتو  ،للذكور ٦٥.٤١و  لإلناث ٥٧.٤ إلى% للذكور  ٦١.٩و  لإلناث %٣٥.٤الذكور من  إستيعابب

 أهداف الدولة بتنفيذ من وٕايماناً ، م٢٠٠٧% في العام ٨.٣ إلي %١٢.٦من نسبة الفجوة النوعية في التعليم 
مبدأ  على ،التعليم للجميع بإلزاميةتم إصدار قرار رئاسي ، وتوصيات مؤتمر التعليم للجميع ،التنموية األلفية
  .م٢٠١٥بحلول عام  ،ة بين الجنسيناوالعدل والمساو  ،التكافؤ

 ستيعاباإلمع رفع نسبة  األساسيعلى تعميم التعليم  )م٢٠٢٧ – ٢٠٠٣تعليم ربع القرنية (ال إستراتيجية أكدت
ما ساهم مو  ،للمرأةوالوظيفية  األبجدية األميةكما ركزت على محو ، وتدريب المعلمين ،وخفض نسبة التسرب

 إستراتيجيةوضع  ىعملت علو  ،بالمركز والوالياتتعليم البنات ل إدارات إنشاءكما تم في تحقيق هذا النجاح 
 أدىمما تعليم النازحين والرحل  ىبالتركيز عل ،وخفض التباين النوعي، وزيادة نسبة تعليم البنات ،لتعليم البنات

�.%١٠ إلىمن صفر  ،نسبة تعليم بنات الرحل إرتفاع إلي

 إلىوقد خلصت  ،تسرب البنات من المدارس إلىالتي تؤدي  ،دراسة لمعرفة المعوقات والمشاكل إعدادتم كما  
المناهج بالبيئة  إرتباطعدم  ،المنزلية األعباء ،العادات والتقاليد التي تمنع تعليم البنات ،: (الفقرتتمثل في إنها

قطاع  أننجد  ،هومن خالل ماذكر أعال )بعد المدارس عن المناطق السكنية ،المحلية واحتياجات المجتمع
 هدافوتحقيق األ ،جهود الدولة المبذولة لتوفير التعليم للجميع قفي سيا ،قد حقق قدرًا من التقدم ،التعليم

حيث  ،جميع مراحل التعليم فية بين الجنسين اوتحقيق المساو ، األساسيالتنموية لأللفية الخاصة بتعميم التعليم 
لكل هذه المؤشرات ما  ،ة النوعيةالفجو  كانتن إ العالي و التعليم والثانوي و  ،األساسعليم تب ،قيدارتفعت معدالت ال

، وقد بذلت الدولة جهودا مقدرة، لتحسين العملية والتطبيقية في الكليات اإلناثقيد خاصة في قائمة  تزال
 ةتوفير الخدمات التعليمية والوجب ،إصالح النظم التربوية - :تمثلت في ة تدابيرمن خالل عدالمستوى التعليمي، 

ونتج عن ذلك  ،في المناهج الدراسية اإلجتماعيتضمين النوع  ،اعنةوالظالريفية  المرأةوبرامج تعليم  ،المدرسية
 – م٢٠٠٠% (المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في العام ٤٨.٣بالدراسة من  لتحاقزيادة نسبة مواصلة اإل

حصاء التربوي اإل(% للذكور ٧٣.٩ لإلناث% ٦٣.٤م ٢٠٠٨ –م ٢٠٠٧% في العام ٦٨الى  م )٢٠٠١
�.)م٢٠٠٨ – م٢٠٠٧

ولم تزل الفجوة النوعية قائمة في مجال  ،في طريقها للتحقق ،ن العدالة النوعية على المستوى القوميأكما 
ة اإلجتماعيذات اإلختالفات  وعاتووسط المجم ،والمحليات ،على مستوى الواليات تباينوت ،األساسيالتعليم 

� .والثقافية اإلقتصاديةو 

�-يف جمال الصحة : جنازاتثالثا: اهم اإل

 إنخفاض امما نتج عنه ،ةتحسين خدمات االموم ىالتي تعمل عل ،اتاإلستراتيجياعتمدت الدولة السياسات و  
 ٢١٦) الي م٢٠٠٢ – ١٩٩٩ ةمناآل ةلكل مائة الف والدة حية ( مسح االموم ٥٠٩مهات من نسبة وفيات األ

 ىوفيات االمهات ال أسبابلخفض  إستراتيجيةوضع ، وتم )م٢٠١٠ سرةاأل( مسح  ةلكل مائة الف والدة حي
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 ٣لكل  ،قابلة ماهرة إعتمادتم و  ،هدافاألووضع خطط وبرامج مرحلية لتحقيق  ،م٢٠١٥بحلول عام الثلثين 
قرار مهني من  إستصدارتم ، كما تدريب وتأهيل قابالت قرويات وزائرات صحياتوتم  ،ىألف امرأة كحد ادن

 تم تشكيل ،وفي هذا الصدد ،المجلس الطبي يمنع ممارسة ختان اإلناث بواسطة العاملين في المهن الصحية
وشبكة المنظمات  ،وزارة العدل ،اإلجتماعيوزارة الرعاية والضمان  ،لجنة عليا تضم في عضويتها وزارة الصحة

�.الطوعية العاملة في المجال لوضع قانون يمنع ختان االناث

 ٠.٧% للذكور و٠.٥بين السكان ( ،إنتشارهحيث يقدر معدل  ،قومية لمكافحة االيدز إستراتيجيةتم وضع خطة 
لعادات الثقافية بين ول ،بين عامة السكان حذرللسلوك ال نسبة ،منخفض جزئياً  نتشارويظل اإل ،) ناثلإل% 

   .المرض إنتشار ءالمجتمعات التي تسهم في بط
 

 
ً
�: للمرأة اإلقتصاديوالتمكني  مكافحة الفقريف التي حتققت  جنازاتاإل :رابعا

في  اإلجتماعيالنوع  إدماجيعتبر من العوامل الرئيسة في  ومكافحة فقرها ،إقتصادياً  المرأةالشك أن تمكين - 
ها الكامل ٕادماجو  ،والتعليمية الشاملة ،وتوفير الخدمات الصحية ،الكلية اإلقتصاديةوالسياسات ، االصالحات
 المرأةلتمكين ، اتاإلستراتيجيو  ،تم وضع العديد من السياسات ،وفي هذا الصدد، اإلقتصاديفي النشاط 

تم تطبيق حزمة من السياسات ، و اتاقالمعو ، لقات، المط، النازحاتاألراملومكافحة فقرها خاصة  إقتصادياً 
 ،م٢٠٢٠ – م٢٠٠٢القومية الشاملة لتخفيف حدة الفقر  ستراتيجيةاإل أهدافلتحقيق ، الكلية اإلقتصادية

 إستراتيجيةتم وضع و  ،ربع القرنية ستراتيجيةاإل أهدافكلية لتحقيق  إقتصاديةتتكون من حزمة من سياسات و 
  .م٢٠٠٤ – م٢٠٠٢مرحلية للحد من الفقر للفترة من 

لتخفيف و  ،ةاإلجتماعيو  اإلقتصاديةفة ير هدف تشجيع وتطوير الصب ،األصغرسياسات للتمويل  إستصدارتم - 
حددت  حيث ،ٕاجتماعياً و  إقتصادياً وللنساء تحديدًا لتمكينهن  ،حدة الفقر خاصة في المناطق الريفية األقل نمواً 

اإلئتمانية للبنوك التجارية للتمويل  % من السقوف١٢نسبة  ،السياسات التمويلية لبنك السودان المركزي
�.% منها للنساء على األقل٣٠ ،% منها يوجه للريف٧٠،األصغر

رباعي  برنامج إلىترجمتها و جين والخريجات يلمواجهة مشكلة عطالة الخر  ،متكاملة إستراتيجية إعدادتم - 
�.م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٥المدى للفترة من  قصير

انشأت الدولة  ،للمرأة اإلقتصاديالمتعلقة بمكافحة الفقر، والتمكين  اتاإلستراتيجيو  انفاذًا لتلك السياساتو - 
   والتي منها : التمويليةالعديد من اآلليات والمؤسسات 

 اإلدخار مصرف ب - للمرأة األصغرمحفظة التمويل  - بنك السودان المركزي  – األصغروحدة التمويل - 
 إنشاء .الذي تقدمه المحفظة % من المستفيدين من التمويل٦٠اذ تمثل النساء أكثر من ، ةاإلجتماعيوالتنمية 

� .منها الخريجات والخريجين إستفادمحفظة لتمويل مشروعات الخريجين والتي 

كما  –الخ ) ..صندوق دعم الطالب -اإلجتماعيل فة (صندوق التكااإلجتماعيمجموعة من الصناديق  إنشاء- 
�الفقيرة خاصة النساء.  األسركاة علي دعم ز يعمل ديوان ال
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�.للنساء المزارعات ،محافظ لتمويل الزراعة المروية والمطرية إنشاء- 

� .للمرأةتم تأسيس صندوق لضمان المشروعات الصغيرة - 

� .والتسويقية قدرات النساء في المجاالت االنتاجيةتعمل على تدريب ورفع  ،المرأةمراكز اجتماعية لتنمية  إنشاء- 

�.سرةاألبنك  -األسربنك متخصص لتمويل  إنشاءتم  - فروع متخصصة للنساء بالمؤسسات التمويلية إنشاءتم - 

� .اصحاب العمل السوداني تحادلنساء االعمال يتبع إل إتحادتم تكوين - 

سبعة دوائر من بينها دائرة محاربة الفقر وتوفير فرص  ىشتمل علي ،على للنهضة الزراعيةأتم تكوين مجلس - 
�العمل. 

 اإلنتاجيةتم عقد دورات تدريبية في المجاالت  ،إقتصادياً لتمكينها  للمرأةتأهيل التدريب و همية الونسبة أل- 
�التقارير. ٕاعدادو  قييم والمتابعة، ودراسة الجدوى والتوتنفيذ المشروعات إعدادوفي ، والصناعية المختلفة

   ذلك لآلتي :و رئيسة  إنجازات عتبرت إنجازاتذكر أعاله من مما و

تلك ان و  ،وسياسياً  ٕاجتماعياً و  إقتصادياً  تنميتهاو  ،المرأةتجاه تمكين  ،السياسي للدولة تؤكد اإللتزامانها  اوالً - 
دعم اآلليات مؤسسيًا وفنيًا  في وساهمت ،المرأةتنمية  هعلي ترتكزالذي  األساسيتعتبر المحور  نجازاتاإل

ومن ثم  ،بناًء على الدراسات التى تمت في المجاالت المختلفة الفجوات تحديدساعدت على كما  ،ولوجستياً 
  متخذي القرار والمخططين والمنفذين. لمساعدة ،العمل على ردم تلك الفجوات

قضايا  إدماجالى  أدىالذي  األمر ،في الدولة القرار لمتخذي ،اإلجتماعيقضايا النوع بالوعي العام  إلى أدت- 
ذات الصلة  محاورالكافة  وفي ،سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج الوزارات القطاعية في اإلجتماعيالنوع 

 في اإلجتماعيقضايا النوع  إدماج ىذلك ه ىدلة علوان األ ،والمساواة العادلة بين الجنسين المرأةبتمكين 
 ،كاديمية، والمؤسسات التمويليةوفي المؤسسات البحثية واأل ،المختلفة الدولةمؤسسات  وٕاسترتيجياتسياسات 

�. والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

محاورها ب ،المرأةتم وضع السياسة القومية لتمكين  ،المرأةتجاه قضايا  الدولةقبل اللتزام السياسي من لوتأكيدًا - 
مما ترتب عليها وضع الخطط  ،وتنمية مهاراتها المختلفة ،المرأةتعزيز قدرات  ىوالتي تعمل عل ،الستة

وتمكينها  ،للمرأة اإلقتصاديةوالتعليمية، و  ،الى تحسين الخدمات الصحية أدتوالتي  ،للسياسة التنفيذية
�ومشاركتها الفاعلة في بناء السالم. ،وتوعيتها قانونيا ،اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

وذلك من خالل توفير  ،هاضعوتحسين و  إقتصادياً  المرأةتمكين  على ،لسياسةل التنفيذية الخططكما عملت - 
  .النساء اوساط فيالى تقليل نسبة الفقر  أدى مما ،اليها ، وتمكينها من الوصولالخدمات التمويلية

  �
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  -:املرأةحالت دون حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني  هم التحديات الرئيسية التيأمن 

�.المرأةوالتي تؤثر سلبًا على تنفيذ البرامج الخاصة ب شح الموارد المالية المحلية والعالمية،- 

تدني المستوي في مجال  - العادات والتقاليد والممارسات السالبة  - عبء الديون المتراكمة على السودان - 
�التحتية.وضعف البني الرقعة الجغرافية للسودان  إتساع - التعليم والصحة 

 المرأةفيها  للمشروعات الكبرى دون المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تساهم ،إنحياز السياسات التمويلية- 
المفروض على  اإلقتصاديوالحصار  - شح الموارد البشرية المدربة نتيجة للهجرة الداخلية والخارجية - 

االبجدية والتقنية  األميةنسبة  ٕارتفاعو  -وجيات ة من التكنولستفادواإل ،الى قلة الموارد أدىالسودان، والذي 
  رغما عن الجهود المبذولة في تقليلها.

قلة  - المرأةقلة الدراسات والبحوث والمسوحات المتعمقة التي تحدد الفجوات في المجاالت المختلفة الخاصة ب- 
 ،المرأةاثير الفقر على عدم وجود بيانات ومعلومات كافية حسب ت - البيانات والمعلومات المصنفة حسب النوع

العادات والتقاليد السالبة التي  -قلة المعلومات الخاصة بالعنف المبني على النوع  - الريفية  المرأةوخاصة 
� .نشطةفي بعض األ المرأةتحد من مشاركة 

  التالية :  سبابتعتبر هذه التحديات رئيسية لأل

توفير الميزانيات المعتبرة  ،الذي يتطلب األمر ،وذات أبعاد متعددة ومتداخلة ،قضايا متقاطعة المرأةن قضايا أ
والتي تعمل على تمكينها في كافة المناحي، وان الميزانيات  ،المرأةخاصة ب أنشطةبرامج ومشروعات و  إلنفاذ

تدامة، وتفتقر مبعثرة وغير مس أنشطةمحدودة مما يترتب عليها تنفيذ  والبرامج التي ترصد لتنفيذ تلك الخطط
  .الي وجود آليات فاعلة تقوم بعملية التقييم والمتابعة، خاصة على مستوى الواليات

نسبة  إرتفاعالى  أدىمما  ،لتحاق بالمؤسسات التعليميةتقف عقبة دون اإل ،العادات والتقاليد والموروثات السالبة
  .لتحسين االنتاج واالنتاجية ،من التقنيات الحديثة المرأة ةإستفادوعدم  ،األمية

ضعف التدريب والتأهيل وبناء القدرات للكوادر العاملة في مجالى الصحة والتعليم، يؤدي الى ضعف تقديم 
�. المرأةالخدمات في المجالين مما ينتج عنه آثارًا سالبة على 

  وذلك على النحو التالي : المرأةالمفروض على السودان له نتائج سالبة على  اإلقتصاديوال شك أن الحصار 

  .من قبل الجهات المانحة خاصة في مجال التنمية للمرأة ة من الدعم المقدمستفادعدم اإل - 

  .ة من التقنيات الحديثة والتجارب الناجحة في الدول المتقدمةستفادضعف اإل - 

 للمرأةة المقدمة األساسيرقعة السودان، مما نتج عنها ضعف الخدمات  تساعضعف البنى التحتية نتيجة إل - 
�. التدريب والتأهيل وبناء القدرات ،مكافحة الفقر ،التعليم ،الصحة -في مجاالت:

والخطط التنفيذية التي وضعت  اتاإلستراتيجييعيق تنفيذ  اإلجتماعيالمستجيبة للنوع  كما أن ضعف الميزانيات
�.للتصدي لهذه التحديات
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فقد  ،دوارها المتعددةللقيام بأ ،المرأةًا منها بتنمية وتعزيز دور ٕاهتماماتها، و الدولة بكافة مؤسس هتماموتواصًال إل 
   منها : ستراتجياتواإلالسياسات وضعت لها العديد من 

ها في كل إدماجالي  إضافة المرأةحيث افردت حيزًا خاصًا لقطاع  - القومية الشاملة: ستراتيجيةاإل - 
  .القطاعات

على اثني عشر محورًا من محاور منهاج  وٕاشتملتم  ٢٠٠٢ – م١٩٩٨ -:المرأةالخطة الوطنية للنهوض ب- 
   .عمل بكين

  .في كل القطاعات المرأةولت قضايا م والتي تنا٢٠٢٧ – م٢٠٠٣ - الربع قرنية: المرأةقطاع  إستراتيجية - 

، الوطنية لمكافحة العنف ستراتيجيةاإل -سرةاإلستراتجية الوطنية لأل ،المرأةالقومية لتمكين السياسة  - 
  .مكافحة الفقر ٕاستراتيجيةو 

�.)والمتناهي الصغر األصغرسياسة التمويل  التمويلية لبنك السودان المركزي (السياسة  - 

  - حوار منتظم بني احلكومة واHتمع املدني : إجراءاالليات التي تعمل من اجل  

o على المستوى  المرأةالخطط والبرامج الخاصة بتعتبر منظمات المجتمع المدني شريك فاعل في تنفيذ
، للمنظمات والجمعيات النسوية إدارة اإلجتماعينشأت وزارة الرعاية والضمان أوفي هذا الصدد  ،القاعدي

  ومن مهامها واختصاصاتها: سرةاألو  للمرأةدارة العامة باإل

o سرةاألو  المرأةعمل المنظمات والجمعيات النسوية في كل ما يتعلق بشأن ترقية  أولوياتوضع توجهات و - 
قتراح البرامج ذات األولوية إ -  التعاون مع المنظمات والجمعيات النسوية في تنفيذ المشروعات المشتركة

وبينها  ،جهةتنسيق الجهود المشتركة بين المنظمات والجمعيات النسوية من  - هاإلنفاذوتوفير الدعم الالزم 
وجمع وتوفير البيانات  -وتنمية قدراتها من جهة اخرى المرأةوالقطاعات ذات الصلة في كل ما يتعلق بتدريب 

بما يعين في تحديد  المرأةواإلحصاءات ذات العالقة بعمل المنظمات والجمعيات النسوية تجاه تطوير قدرات 
  الرؤى المستقبلية. 

oعلى توصية المنظمات  ، وجاءت بناءاً المرأةعاملة في مجاالت تنمية وتوجد شبكة للمنظمات الطوعية ال
، بأهمية تكوين شبكة للتنسيق بينها وبين الجهات الرسمية العاملة في المرأةالوطنية العاملة في مجال تنمية 

   - التالية : هدافاألم وذلك لتحقيق ١٩٩٩المجال وتم تأسيس الشبكة في العام 

o بناء قدرات المنظمات األعضاء من  -  المرأةالرسمية والطوعية في مجال الجهات التنسيق والتعاون بين
  جمع ورصد المعلومات وتبادلها. - ة خالل تنظيم المشروعات والبرامج المشترك

o وكاالت األمم المتحدة المتخصصةتبادل الخبرات مع الشبكات والمنظمات والهيئات اإلقليمية والعالمية و.  

oوالمشاركة في متابعة وتنفيذ القرارات  -دي والمعنوي والفني للشبكة وتوفير الموارد الدعم الما إستقطاب
  .المرأةالدولية واإلقليمية الخاصة ب واإلتفاقيات
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oأهمها الندوات وورش العمل ـ إصدار الدوريات ـ بنك معلومات ـ  هدافوتستخدم الشبكة وسائل لتحقيق هذه األ
  التدريب والتأهيل ـ والدراسات والبحوث.

oمثل شبكات المنظمات  ،المجال فيتوجد العديد من الشبكات كآليات للتنسيق بين المنظمات العاملة  كما
  السالم ).-البيئة  -مجال (مكافحة االيدز فيالعاملة 

oم ويعتبر الية طوعية للتنسيق ١٩٧٩يات الطوعية السوداني (اسكوفا) تم تأسيسه عام هنالك مجلس للجمع
    وتبادل المعلومات بين الجمعيات الطوعية الوطنية والعالمية العاملة بالسودان.

o في إطار نهج الشراكة الذي تتبعه الوزارة شاركت المنظمات الطوعية والمنظمات النسائية، واألوساط
، المرأةوالسياسة القومية لتمكين  المرأةالقطاع الخاص، في وضع خطة عمل النهوض باألكاديمية، و 

وتعمل على تنفيذها  والسياسات والخطط التنفيذية، اتاإلستراتيجي، وفي كل سرةالوطنية لأل ستراتيجيةاإلو 
ع المدني في كافة ومتابعتها وتقييمها، كما تقوم الوزارة بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات لمنظمات المجتم

   .المرأةالمجاالت التي تعمل على تمكين 

o كما تمثل عدد من المنظمات الطوعية، والمؤسسات األكاديمية، والقطاع الخاص في عضوية اللجنة الوطنية
ة على مستوى اإلجتماعي، واللجان الفنية المتخصصة، واللجان التنسيقية بوزارات الشئون المرأةللنهوض ب
   .والقطاعاتالواليات 

  -:لدعم تبادل المعارف والخبرات  او دون االقليمي االقليمي – أوجه التعاون الرئيسي الثنائي

اعادة  ألغراضتوجد وزارة للتعاون الدولي ومن اختصاصاتها :وضع خطط وسياسات التعاون الدولي  -
رد االجنبية التي تقدمها الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية واالمنح والم إستقطاب –التنمية والتعمير 

متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي وتنسيق عالقات السودان الخارجية مع  –واالقليمية وتنسيقها 
  .المنظمات

اما  ،ومن اختصاصاتها ادارة عمل المنظمات الطوعية واالجنبيةلعون االنساني لكما توجد مفوضية  - 
ت االمم المتحدة والمنظمات الدولية االخرى تقع في اطار مسئولية وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة وكاال

  .المالية والجهات االخرى ذات الصلة

من مهامها تعزيز اواصر هنالك ادارة للتعاون الخارجي  اإلجتماعيوعلى مستوى وزارة الرعاية والضمان 
المساهمة في تعزيز الشراكة  –ة اإلجتماعيالتعاون الخارجي بهدف خلق بيئة عالمية مواتية للتنمية 

والبروتوكوالت مع  واإلتفاقياتة من خالل توقيع مذكرات التفاهم اإلجتماعيالعالمية في تحقيق التنمية 
  .الدول الشقيقة والصديقة

 المرأةمن اجل تمكين  ،العديد من أوجه التعاون المشترك،في مؤسساتها القطاعية المختلفة ممثلة ،ان للدولةو 
 –قول  –المنظمات الطوعية الدولية مثل : ( بالن سودان  مع الكثير من ،وتدريبها ودعمها في كل المجاالت

هيئة األمم  -.. الخ )، ومفوضية نزع السالح وٕاعادة الدمج، ووكاالت األمم المتحدة مثال لذلك :.اليونسكو
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������� للمرأةالمتحدة  ����� منظمة الزراعة  ،اإليفاد (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) –اليونسكو  �
يذ برامج ومشروعات ذات صلة تنف في ه التعاونأوج تبرنامج الغذاء العالمي، وتمثل –واألغذية العالمية 

   - منها : في قطاعات الحاسمة، لمنهاج عمل بكين هتمامبمجاالت اإل

  قطاع التعليم:

�%).٢٦) دوالر بنسبة (١٠٩.٣٥٧( ها) مشروعا تكلفت٩٧) تنفذ (٦٨عدد المنظمات العاملة (

  قطاع الصحة:

�%).٢٤دوالر بنسبة ( )٩٩.٨٥٤.٨٢١) مشروعا بتكلفة (١١٥) تنفذ (٨١عدد المنظمات العاملة (

  قطاع المياه واصحاح البيئة:

�%).٩) دوالر بنسبة (٣٦.٣٣٣.٩٧٠) مشروعا بتكلفة (٦٦) تنفذ (٤٨عدد المنظمات العاملة (

  قطاع الزراعة واألمن الغذائي:

  %).٣٨) دوالر بنسبة (٣٢.٦٥٥.٥٢٨) مشروعا بتكلفة (٩٤) تنفذ (٥٨عدد المنظمات العاملة (

  المعيشة وسبل كسب العيش:قطاع تحسين 

�%).٣) دوالر بنسبة (١٣.٦٦٣.٢٤١) مشروعا بتكلفة (٢٢) تنفذ (١٧عدد المنظمات العاملة (

  قطاع االغاثة والمساعدات االنسانية:

�%).١٦) دوالر بنسبة (٦٥.٠٧٣.٨٨٧) مشروعا بتكلفة (٤١) تنفذ (٢٧عدد المنظمات العاملة (

  قطاع التدريب وبناء القدرات:

�%).٦) دوالر بنسبة (٢٦.٧٩٥.١٠٠) مشروعا بتكلفة (٥٢) تنفذ (٣٦منظمات العاملة (عدد ال

  ة:اإلجتماعيقطاع الرعاية 

  %).٨) دوالر بنسبة (٣٢.٧٠٦.١١٣) مشروعا بتكلفة (٦٥) تنفذ (٤١عدد المنظمات العاملة (

   -الدولية واإلقليمية مثال لذلك : وللوزارة كذلك عضوية في اللجان 

اللجنة  –منظمة المؤتمر اإلسالمي  –العالمية  سرةاألمنظمة  –جامعة الدول العربية  –العربية  سرةاأللجنة 
الهيئة الحكومية  –اإلفريقي  اإلتحاداإلفريقية ب المرأةلجنة  –) مركز النوع والتنمية �
	( للمرأة اإلقتصادية

 – ة لغربي آسيا (االسكوا)اإلجتماعيو  اإلقتصاديةباللجنة  المرأةمركز  – للتنمية ومكافحة الجفاف (اإليقاد)
منظمة المؤتمر الدولي لمنظمة  - السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا –دول حركة عدم االنحياز 


��البحيرات العظمى (عقد االجتماع الثاني للجمعية العمومية لمنبر النساء اإلقليمي لدول حيث تم  ��
 وم، بهدف التنسيق والمتابعة لقضايا المساواة بين الجنسين ٢٠١٣في عام ودان في الس –البحيرات العظمى 

م) لمنبر ١٦-٢-٢٠١٤لألعوام ( إستراتيجيةخطة  ٕاعدادو في منطقة البحيرات العظمى  المرأةتعزيز حقوق 
عرض تقارير التقدم المحرز والتحديات والتوصيات للدول األعضاء  تمومن خالل االجتماع النساء االقليمى.



14 

 

السالم واألمن والديمقراطية والحكم الراشد والتنمية  في المرأةفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين 
امة. كما ة واستخدام المبادئ التوجيهية المقدمة من األمانة العاإلجتماعيوالتكامل اإلقليمي والشؤون اإلنسانية و 

عام لمنطقة علما بأن المؤتمر ال ،لمدة عامين رئيسًا للمنبر االقليمي لنساء البحيرات تم انتخاب السودان
إطارًا قانونيًا يتكون من عشرة بروتوكوالت تم التوقيع عليها في اجتماع الرؤساء في  البحيرات العظمى أصدر

  المنبر. ويترأس السودان رئاسة نيروبي

م) إذ ٢٠١٥مارس - مارس٢٠١٣من ( رةالدورة السادسة للفت- العربية  المرأةالسودان رئاسة منظمة  ىتول- 
 المنظمة للدورة السادسة، تتولى السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية رئاسة

  دولة ١٥بمشاركة عدد  العربية بالسودان، المرأةاألعلى والمجلس التنفيذي لمنظمة  المجلس تنفيذ اجتماع- 
 من الدول األعضاء في المنظمة.

التي تعينها في مجاالت ال) منظمة في ١٦٠تدريبية استهدفت بناء قدرات(العدد من ورش العمل  ذينفتم ت- 
 .هاوبرامج تهالتنفيذ أنشطو  أهدافهاتحقيق 

العمل الدعم، منهجية التعلم و  إستقطابالموضوعات التالية: التقييم والمتابعة، كيفية  على مل التدريبتشوا- 
 .بالمشاركة، تصميم المشروعات

 منظمة في مختلف التخصصات. ٨٠تم تكوين شبكة تضامن المنظمات السودانية التي تضم أكثر من (- 
 .)كأهم مخرج لهذا البرنامج التدريبي

  - ويمكن تلخيص الدروس المستفادة في اآلتي:

 أهمية –التدريب والتأهيل وبناء القدراتة من فرص ستفاداإل –ة من التجارب والخبرات الناجحة ستفاداإل•
  .الى تمويل المشروعات إضافة ،المرأةبرامج والمشروعات الخاصة بالتقييم والمتابعة إلنجاح ال

ل شرق وجنوب وٕادارة النوع بالسوق المشتركة لدو  ،بمنظمة التعاون اإلسالمي المرأةوفيما يختص بلجنة •
  التعاون في تحقيق النتائج التالية:تمخضت أوجه  ،أفريقيا ( الكوميسا)

  تدريب وتأهيل وبناء قدرات.•

  .المرأةدعم فني ولوجستي ومؤسسي لآلليات العاملة في مجال •

تخذي القرار ولتوفير معلومات لعون م اإلجتماعيدراسات وبحوث ومسوحات لتحديد فجوات النوع  إعداد•
المنظمات والجهات المنفذة والجهات المستفيدة لتحديد بين عقد اجتماعات دورية  .والمخططين والمنفذين

�.ووضع رؤية مشتركة ولوياتاأل

م وتم ٢٠١٤المسح العنقودي متعدد االغراض للعام  جراءإل اإلجتماعيتم تصميم استمارة خاصة بالنوع •
�.للمرأةتمويلها من قبل هيئة االمم المتحدة 

�-ولمزيد من التعاون البد من :

�المتشابهة. نشطةبين المنظمات بعضها البعض منعا لتكرار األالتنسيق احكام  •
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�المنفذة للوقوف علي سير التنفيذ ومعالجة التحديات التي تواجهها. نشطةالمتابعة والتقييم لأل•

�.مبعثرة أنشطةمتكاملة لضمان استمراريتها بدال عن  ان يتم تمويل مشروعات تنموية•

اإلنمائية األلفية المتصلة  هدافاإلنمائية لأللفية بصورة عامة وعلى وجه الخصوص األ هدافاأل أدت

في القضاء  هدافبالمسائل الجنسانية الى تعزيز وتنفيذ إعالن منهاج عمل بكين من خالل تطابق األ

تزمت وتحسين صحة األمومة حيث ال ،المرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين  ،دقع التعليمعلي الفقر الم

والخطط والبرامج ووفرت  اتاإلستراتيجيم ووضعت ٢٠١٥األلفية بحلول عام  أهدافالدولة بتحقيق 

  الميزانيات لذلك.
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  ف حدة الفقريوتخف اإلقتصاديمجال التمكين أوًال : 

 ،للمرأةيعتبر من القضايا المحورية اذ يسهم في توفير فرص العمل  ،للمرأة اإلقتصاديفي أن التمكين  شك ال
بذلت الدولة العديد من الجهود من وقد  ،لتمكينها من القيام بأدوارها المتعددة والتأهيل وبناء القدرات والتدريب

(  المرأةاديا، ومن بينها السياسة القومية لتمكين اقتص المرأة، لتمكين اتاإلستراتيجيالسياسات، و وضع  خالل
 ). اإلقتصاديمحور التمكين 

   -: نجازاتاإل 

 .المرأةالخاصة بتمكين  اتاإلستراتيجيمراجعة وتفعيل السياسات و - 
  ببنك السودان المركزي. األصغرقيام وحدة للتمويل -

  الدولة الرامية لتخفيف حدة الفقر.  أهدافتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ليحقق -

  %١٠، من األصغرلتمويلي، للتمويل وزيادة السقف ا ة،اإلجتماعيللتنمية  ادة القروض التمويلية البنكيةزي- 
محفظة تمويلية وصندوق لدرء مخاطر  إنشاءكما تم  ،التجارية % من السقوفات التمويلية للبنوك١٢الي 

  التمويل.

وتطوير اإلطار التنظيمي  األصغرأصدر بنك السودان المركزى سياسات وتشريعات لتطوير التمويل -
  م.٢٠١١والرقابي له في العام 

، ومتناهي الصغر، والتمويل ذو البعد األصغركل قطاعات التمويل  ،سياسة لتشمل محفظة التمويل إعداد-
  شرائح المجتمع ( الشباب والنساء).  ، وتستهدفاإلجتماعي

ة من خدمات ستفاد، وتشجيع مؤسساته، لخلق شراكات تأمينية لإلاألصغروكالة لضمان التمويل  إنشاء-
  .التأمين

والمرونة في الضمانات، وتوسيع استخدام ضمان مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات  ،اتجراءتبسيط اإل-
  .األصغرمؤسسات التمويل  بناءدعم وتطوير و  -ات العمال ٕاتحادو 

  .) مؤسسة٢٣التي ال تقبل الودائع ( األصغربلغ عدد مؤسسات التمويل -

مليون جنيه ٢٠٠بشراكة بين الجهاز المصرفي وديوان الزكاة برأسمال قدره  ،محفظة األمان إنشاءتم -
  .عميل ٨٩,٤٣٢يستهدف المشروع حوالي 

 ٩في  المرأةمليون جنيه وأخرى لتمويل مشروعات  ٥٩محفظة لتمويل الخريجين برأسمال قدره  إنشاءتم -
  .إلف امرأة ٧٦.٥الريفية تستهدف  المرأةواليات لتنمية 

 األصغراكتملت المرحلة التجريبية للمؤسسة التمويلية (مشروع ابسمي)، كنموذج ألفضل ممارسات التمويل -
ما ال يقل عن  يوتغط ،عن طريق تمويل النساء فقط التمويل الريفيفي قطاع  ،الحداث تغيير جذري

 ،%١٠٠واليات، في فترة عشرة أعوام، وقد حققت المرحلة التجريبية، نجاح بنسبة سداد  ١٠في  أسرةمليون 
  .مليون جنيه سوداني ٣,٢امرأة بحجم مدخرات  ٢٧٣١٩مجموعة بعضوية  ١,٤٢٣من خالل تكوين عدد 

مكافحة الفقر، لوبرامج تمويل أصغر  ،واإلقليمية، بمشروعات ،مؤسسات التمويل الدوليةخلق شراكات مع -
   .البنك الدوليو للتنمية بجدة  اإلسالميمثل مشروع الشراكة مع البنك 
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  .األصغرشبكة للتمويل  إنشاء تم-

  بالمعلومات المطلوبة.السياسات واضعي لمد صناع القرار و  ،قاعدة معلومات مساندة بالبنك المركزى إنشاء-

تمليكها نظام لمتابعة قروض التمويل  عبر ،األصغرمؤسسات التمويل  ، وبناء قدراتيتقديم الدعم الفن-
  .األصغر

 األصغروذلك للدفع بالتمويل  ،في المجال ضابط تمويل أصغر بالمصارف العاملة ١٠٠٠ وتدريب تعيين-
  .الى األمام

الوطنية  الدولية لعكس التجاربو  ،والمنظمات اإلقليمية ،التمويلتنظيم ورش عمل، بالتنسيق مع مؤسسات -
   .المحلية وتجويدها وتبادل الخبرات في مجال التمويلو 

  م ٢٠١٣ -  م٢٠٠٩لألعوام  القائم بالمصارف التجارية األصغرالجدول ادناه يوضح حجم التمويل 

  الكلي التمويل النسبة من  معدل النمو  األصغرالتمويل   التمويل الكلي  العام

  %٢  %٤٨  ٣٣٥  ١٨,١٦٤  م٢٠٠٩

  %٣  %٥٠  ٦١٢  ٢١,١٨٦  م٢٠١٠

  %٣,٢  %١٠٨  ٩٣٨  ٢٨,٨٠٠  م٢٠١١

  %٥  %٣٣  ١.٤٩٦  ٣٠,٤٣٠  م٢٠١٢

  %٥  %٣  ١.٥٤٤.٥  ٣١,٢٢٠  م٢٠١٣

، وتمكينها لوصول األصغرمجال التمويل  فيلحفزها للعمل  ،مصارف تجارية ٩بتمويل  قام البنك المركزي- 
على  ، خاصة النساءإقتصادياً الناشطين ، لذوى الدخول المنخفضة، والفقراء األصغرخدمات التمويل 

 ٦٢٥,٤م مبلغ ٢٠١٣ديسمبر ٣١ حتى التجريبيالمستويات القاعدية، وكانت جملة التمويل القائم للبرنامج 
 عميل. ٥٢٨,٧٢٨مليون جنيه يستهدف 

قومية شاملة، لتنمية وتطوير قطاع التمويل  ةإستراتيجي واعتمد، األصغرالمجلس األعلى للتمويل  إنشاءتم - 
  .م٢٠١٤- ٢٠١٣ السودان للفترة منفي  األصغر

 إتحادبدأت فكرة تأسيسه كمؤسسة تمويل اصغر بواسطة  )،سرةاأل(بنك األسربنك متخصص لتمويل  إنشاءتم - 
محاربة الفقر ويعمل في مجال  ،م٢٠٠٨العام  وذلك في ،ممثال في امانة سيدات األعمال ،العمل أصحاب

 –المنتجة  األسر -الخدمات  - في مجاالت: إقتصادية أنشطة أو ،من خالل تمويل مشروعات والحد منه
جانب رفع ب دخل المستفيدين، ىالنقل والتخزين ورفع مستو  –اإلنتاج الحيواني  –الصناعات الصغيرة  -المأوى 
، ويقدم البنك الدعم عبر اجتماعي اقتصاديعلى أساس  ،باستهداف الجنسين ،اإلجتماعي سرةاألمستوى 
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 –م ٢٠٠٩من هذه المشروعات خالل الفترة من العام  ٕاستفادو  ،ات النسائية المختلفةاإلتحادو  ،المجموعات
بتمويل تبلغ جملته  ،%)٢٩( من النساء بنسبة ،)٣٣.٩٩٩) مستفيد منهم (١٢٢,٠٢١( م٢٠١٣

   .) جنيه ٦٥٩.٦٣٩.٧٣٥(

محدودة  ،لمختلف قطاعات المجتمع يفي تحسين الوضع المعيش ،ةاإلجتماعيوالتنمية  اإلدخار يعمل مصرف - 
ألغراض التنمية، ويستهدف المصرف  ،الدخل لمكافحة الفقر، من خالل عمل مصرفي مؤسسي يوظف موارده

م رق جدول(لمزيد من التفاصيل انظر ال قطاعات المجتمع في الريف والحضر من كل ،األصغرعمالء التمويل 
 )١( ملحق   م )٢٠١٣ –م  ٢٠٠٩يوضح المستهدفين حسب النوع خالل الفترة (و ) ١(

ستهدفت أ ،من خالل تقديم مشروعات مدرة للدخل ،الفقر تخفيف حدة في ،كما لعب المصرف دورا رائدا
  - منها : المرأة

  :م٢٠١٢ –م ٢٠١٠  / مشروع الزهراء إلنتاج الدواجن١
تم تمويل مشروعات جماعية إلنتاج  حيثة من طاقات الخريجين والشباب، ستفادواإل ،لتوفير األمن الغذائي

 للمرأةتوفير فرص عمل  ىيعمل علو  ،الف دجاجة ١٨٠ية قدرها إستيعاببطاقة  ،الدواجن بوالية نهر النيل
  ).أسرة٦٠٠( مليون جنيه لعدد ١٠,٩بتمويل قدره  ،والخريجين

  السودانية منها : للمرأةالعام  اإلتحادمشروعات تمت بالتعاون مع 
، ومحدودات الدخل األسرربات  - تشمل : امرأة 10,000استهدفت المحفظة عدد  -:المرأةمحفظة مشروع / ٢ 

ى اإلدخار   يتنمية الوع - منظمالغير  اإلقتصادي، في الريف والمدن، ويعمل علي تطوير القطاع األراملو 
  .يانتهاج مبدأ العمل الجماعو - األسرلدى 

  -  مشروع القرض الحسن للنساء الفقيرات:/ ٣ 
بلغ حجم التمويل الممنوح مليون و  ،كل الواليات فييهدف المشروع الي ايصال التمويل للنساء الفقيرات، 

  .واليات ٩في عدد  ،ةأإمر  ١٠٤٨منه عدد  ٕاستفادتجنيه، و 
  - القرض الحسن للنساء الفقيرات بالريف:/ ٤

فقيرة بالتركيز  أسرة ٣٥٠٠و يستهدف المشروع  ،بالنزاعات) ةأثر خاصة (المتيغطي المشروع كل الواليات 
وتم رصد مبلغ  ،يوالزراع يالقطاعين الرعو  فيالنساء المنتجات  - االرياف في األسرعلى النساء معيالت 

  .) مليون جنيه لهذا المشروع٦(
شمال وجنوب كردفان، تتمثل منتجات تلك  يفي واليت تم تنفيذه - : اإلنتاجية المرأةمركز تنمية قدرات / ٥

  .) ألف جنيه٢٥بتكلفة بلغت ( منتجات االلبان ةصناع فيالمراكز، 
 للمرأةالعام  اإلتحادوبالتعاون مع  ،ينفذ المشروع بوالية الخرطوم - :/ مشروع الصندوق الدوار لنساء الخالوى٦

نساء الخالوى وذلك بتمويلهن بمبالغ ال تزيد وهو عبارة عن ( قرض حسن بدون فوائد ) يستهدف  ،السودانية
  جنيه لكل منهن. ٥٠٠عن 
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عامالت محدودات الدخل مشروعات مدرة للدخل لليتم تمويل  - :العاملة المرأةمشروعات بالتعاون مع رابطة / ٧
كردفان، ووالية  - وجنوب إمراة بواليات شمال ١٤٧٩منه عدد  إستفادتجنيه  ٤٧٠٠بلغ حجم التمويل 

  كسال.
 في لنسوية الرعوية، بوالية القضارفالجمعيات ا من ١٢تمويل عدد  تم - : مشروع إحياء البيت الريفي/ ٨

  .أسرة ١٢٠٠منه  إستفادتمجال تربية الحيوان 
  -الريفية: األسرمشروع المسرة لتنمية / ٩

، من سرةاألوتخفيف حدة الفقر، وتحقيق االستقرار، وزيادة دخل  ،يهدف المشروع لتحقيق األمن الغذائي
ة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، استهدف المشروع عدد ستفادخالل الصناعات التحويلية، واإل

 ،الشباب في الريف أنشطةودعم  ،تأهيل مراكز التنمية المجتمعية عليكما يعمل المشروع  أسرة) ٥٠٠٠(
التدريب وبناء القدرات في كافة  ،العكسية من المدن للريف، وتطوير نظم الري واالستزراعلتحقيق الهجرة 

 هتمامواإل ،الريفية بالوالية المرأة، بناء قاعدة معلوماتية عن المرأةوتعليم  األميةومحو  ،المجاالت الزراعية
  ونشر ثقافة السالم وتحقيق التعايش السلمي. ،بالموارد الطبيعية

  - الريفية: المرأة/ المشروع القومي لتنمية ١٠

 -الريفية للمرأةتنمية المعارف والمهارات اإلنتاجية  - زيادة دخل النساء في الريف - ى :يهدف المشروع ال
رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الغذائية في الريف،  -تحديث نمط إالنتاج (خاصًة اإلنتاج الزراعي) 

بشراكات ذكية  المشروع بين اإلناث، ويتم تنفيذ خاصة ،التسرب من التعليموالمساهمة في خفض معدالت 
( الصحة والبيئة، التعليم،  -:محاور ةمع الجهات التمويلية والتنفيذية ذات االختصاص. يغطي المشروع ست

، حقوق اإلنسان والقانون، المشاركة السياسية واتخاذ القرار، محور السالم وفض اإلقتصاديالتمكين 
 ( تفاصيل تنفيذ المشروع مرفقة كتجربة ناجحة) لنزاعات)ا

  -دور ديوان الزكاة في محاربة الفقر:

م مقارنة بمبلغ ٢٠١٣) مليون جنيه عام ٨٦٨.٦بلغ الصرف الفعلي على مصارف الزكاة مبلغ (- 
الفقراء والمساكين، حيث  ىالصرف عل ىوجاءت اعلى نسبة وه ،م٢٠١٢) مليون جنيه للعام ٧١٨.٦(

  .أسرة)  ٢,٩٥٠,٨٤٦منه (  إستفادت% من الجباية الكلية ٦٨بلغت 
منها مشروعات  ،) مليون جنيه١١٢.٦نفذ ديوان الزكاة عدد من المشروعات الخدمية واالنتاجية، بمبلغ (- 

وعات مشر  ،) طالب٦٤,٨٦٩منها ( إستفاد ،مشروعات تعليم – أسرة) ٣٧.٥٤٠منها ( إستفادزراعية 
) ٦٤٣٤منها ( إستفادالمعاقين  ،المرأة ،مشروعات متنوعة للشباب – أسرة) ٧٤٢٤٨منها ( إستفادمياه 
 .أسرة) ١٧٣منها ( إستفاد األصغرومشروعات للتمويل  ،أسرة

بزيادة  ،أسرة) ٥٢٢.٧٩٧م (٢٠١٣المؤمن عليها صحيا، والتي تبناها ديوان الزكاة عام  األسرعدد بلغ - 
 م.٢٠١٢عن العام  أسرة) ١٤٧.٦٧٧قدرها (
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مقارنة  ،م٢٠١٢) مليون جنيه عام ٢٨.٤بمبلغ ( أسرة) ٥٤.٨٣٨منه ( إستفادتكفالة االيتام مشروع - 
 .م٢٠١٢مليون جنيه عام  ٢٤,٢بمبلغ 

بتوفير دعم ( ) مليون جنيه٥٠.٧) طالب وطالبة بتكلفة (٨٢.٦٣٣كفالة الطالب (لالعدد التراكمي بلغ - 
 ) جنيه بجانب دعم الوجبة المدرسية والعالج والسكن).١٥٠( بمبلغ مباشر شهري لكل طالب فقير

 ،المنتجة األسر: تشجيع  أهدافهاومن أهم  الدولةمنتجة على مستوى  أسرةجائزة وطنية ألفضل  بنيت- 
�.تشجيع صغار المنتجين على تجويد وتطوير وزيادة اإلنتاج ،ء قيمة الكسب الحاللعالا

 –منتجة وأفضل داعم وراعى، لجائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم  أسرةوقد نال السودان جائزة أفضل 
  .مملكة البحرين

 المرأةالسودانية بغرض تنمية  للمرأةالعام  اإلتحادوجائزة اإلبداع لنساء الريف نبعت الفكرة من قيادات - 
الريفية وتبلورت الفكرة في تقديم  المرأةالريفية في دول العالم الثالث برعايتهن لبرامج تهدف إلى خدمة 

ًا حتى وصلت ٕاتساعجائزة نقدية بمستوى عال تتنافس عليه نساء الريف المبدعات ونمت تجديدًا وشموًال و 
�.للجائزة السادسة

النساء في مشروعات  إدماج وفي القطاع الزراعي  ،في البرامج والمشروعات اإلجتماعيالنوع  إدماجتم - 
من خالل المشروعات التي تمول عن طريق المنح والقروض، كالصندوق الدولي للتنمية  ،التنمية

تحقيق  - تهدف الي:% من جملة المستفيدين من المشاريع والتي ٣٠ نسبة الزراعية حيث تمثل النساء
اطار  ٕانشاءو  ،اإلقتصاديوتحقيق االستقرار  ،القدرات اإلنتاجيةوزيادة الدخل، وتقوية  ،األمن الغذائي

دارة الموارد الطبيعية، وتحسين الموقف التفاوضي للنساء والرجال، وتنمية قدرات تنظيمات فعال إل
 المجتمع المحلي.

 )٢يوضح عدد المستفيدين حسب النوع (ملحق  والذي )٢الجدول رقم (انظر     

صغار المنتجين (  ىللتغيرات المناخية عل اإلجتماعيو  اإلقتصادي ثردراسة األ الدراسات التالية: إعدادتم - 
لتجارب التنمية الريفية الستقرار الرحل،  اإلجتماعيو  اإلقتصاديدراسة التقييم / وانتاج حيواني). ،زراعي

 القاش.دلتا ودراسة تقييمية لمشاريع تجديد سبل المعيشة ب
 مجال محور التعليمفي  - ثانيا :
 للتوسع جهودامن خاللها  الدولة وتبذل ،الشاملة القومية ستراتيجيةاإل اطار في للتعليم إستراتيجية تأتي- 

 تماشيا، الخاصة للفئات خاصة القبول في التفاوت لمعالجة جديدة فصول إنشاء خالل من ،التعليم في
  .للجميع التعليم هدافأل وتحقيقا م ٢٠١٦ -٢٠١٢ الثانية الخمسية الخطة مع

 الوضع تشخيص دالئل تعكسه داً مضطر  تقدماً  هنالك أن إلى م٢٠١٣ للعام العام التعليم واقع يشير- 
 التربية وزارةقبل  من بذلت التي المكثفة الجهود الى ضافةباإل ،التعليمية ومؤشراته ،الحالي التعليمي
  .الشركاء وجهود الوالئية والوزارات والتعليم

  ) ٣ ملحق( بالمدارس ستيعاباإلنسبة  يوضحوالذي  )٣( رقمانظر الجدول 
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 ،الرياض معلمات وتدريب ،يالمدرس قبل التعليم الئحة اصدارو  ،الموحد يالقوم المنهج تنفيذ ساعد- 
 االكثر االطفال على تركيزالوب المرحلة هذه في الشاملين والتعليم الرعاية وتحسين توسيع على

 تستهدف روضة،) 16260( االطفال رياض عدد بلغ حيث، حرماناً  واالشد للمخاطر عرضة
( ظاهري إستيعاب بنسبة)  سنوات ٥ – ٤ سن( االطفال جملة من وطفلة طفالً ) 867930(

   .الواليات بين الظاهري ستيعاباإل نسب تتفاوتو  ،)%٣٩,٦
  : في االتي المرحلة هذه في للتعليم المرحلية هدافاأل أهم تركزت -تعليم األساس : - 
 الظروف في) ١٣- ٦( العمرية الفئة في االطفال لجميع أساسي تعليم وتحقيق مجانية توفير ضمان- 

 الى وصوالً  م ٢٠٠٧ عام بحلول) سنوات سته( عمر االطفال من%)  ٩٠( قبول يتم بحيث الصعبة
  .م2011 عام بحلول) % 82.4( من أكثر والى(%) ٧٢.٥( إستيعاب معدالت

لأللفية  التنموية هدافاأل نحوالدولة  بالتزام لإليفاء النوعية والكفاءة والتغطية االلتحاق فرص تحسين- 
 والثانوى االساس لمرحلتى التعليم فرص في الجنسين بين التفاوت أوجه على القضاءو ، للجميع التعليم

 .م ٢٠١٥ عامال بحلول المساواة وتحقيق
 بنسبة أى وتلميذة، تلميذاً ) ٥,٢٦٠,٦٢٣( تستوعب مدرسة ،)17,442( األساس مدارس عدد بلغ- 

 القبول ويتفاوت)  %84.1( الظاهري القبول نسبة وتبلغ ،السودان لكل) %٧٠,٧( ظاهري إستيعاب
  .الواليات بين الظاهرى ستيعاباإل و الظاهرى

 م،٢٠١٢/٢٠١٣ الدراسي للعام وتلميذة تلميذاً ) ٤٢٨٨٩٧( األساس شهادة المتحان الجالسين عدد بلغ- 
 نجاح نسبة بلغت للجنسين%) ٧٥.٩( نجاح بنسبة وتلميذة تلميذاً  )٣٢٥٤٦٢( الناجحين عدد وبلغ

  %). ٧٥(  والتالميذ%)  ٧٦.٩(  التلميذات
  :الثانوى التعليم مرحلة

 وفقا ،المقبولين تزايد لمقابلة الجديدة الفصول إنشاء في ذلك ويظهر المرحلة بهذه كبيراً  اً إهتمام الدولة يتول- 
 الثانوية المرحلة مدارس عدد بلغ قدو  ،الالزمة المعامل توفيرو  المؤهلين المعلمين وتوفير المعلنة للسياسات

 جملة من ������) بلغت ظاهرى إستيعاب بنسبة ،وطالبة طالباً ) ٨٢٥٨٩٦( تستوعب مدرسة) ٣٦١٢(
 مدارسه نسبة تبلغ إذ بطيئاً  الفني الثانوى التعليم في التوسع مازال، المرحلة لهذه العمرية الفئة في السكان
  .)  تقريباً % ٥( األكاديمي الثانوي التعليم لمدارس

 عددهم البالغ المعلمين جملة من % ٦٣,٥ األساس التعليم بمرحلة المدربين المعلمين نسبة بلغت- 
�.ومعلمة معلم) ١٤٩٣٨٩(

) ٤٦٧٤١( عددهم البالغ المعلمين جملة من % ٧٢ بالمرحلة الثانوية المدربين المعلمين نسبة بلغت كما- 
�.ومعلمة امعلم

  
�
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  :العالي التعليم

) ٢٠١١ - ٢٠١٠(للعام الدراسي % ٥٢.٧)  بكالريوس درجة(  الجامعات في الطالبات قبول نسبة تبلغ
 تفوق الطالبات نسبةان  الحظيو  المقبولين الطلبة جملة من) ٢٠١٢-  ٢٠١١(للعام الدراسي % ٥٤.٥ و

 من ىاعل الطالبات نجاح نسبة وان ،الجامعية المرحلة في البنات بتعليم هتماماإل يعني مما ،الطلبة نسبة
  .الطلبةنسبة 
   .الطالب المقيدون بالجامعات الحكومية واألهليةويوضح )  ٤ ملحق) ( ٤( رقم الجدولانظر 
  :  التعليمية المبادرات

   .بالواليات اإلعاقة لذوى مرصدو  مختصة رعاية مراكز إنشاء إمكانية حالياً  الوزارة تدرس- 
 لوضع السودان واليات بكل اإلسالمية والدراسات الكريم القرآن مؤسسات لكل تربوي لمسح إلعدادا–

  .الديني للتعليم قومية إستراتيجية
 البيئة وتحسين الرحل فئات كافة ليشمل الرحل معلم دليل تطوير تم الرحل تعليم تطوير أجل ومن- 

  . المدرسية
 ذوى لمعلمي تدريبي برنامج إلنفاذ وتسعى ،برايل بطريقة األساس مناهج تطوير في الوزارة تعمل-

  .مركز لكل جنيهاً ) ١٠,٠٠٠( بمبلغ بالواليات لإلعاقة مركزاً ) ١٨( دعم تم كما ،اإلعاقة
  .العالمي الغذاء لبرنامج بديالً  ،يالوطن الغذاء ببرنامج خاصة إستراتيجية وضعتم - 
 شهرياً  المركزى الدعم من% ١ بتخصيص م٢٠١٣- ٢٠١٢للعام  المدرسية البيئة تحسين مشروع- 

  .الحافظين تاج مدارس مشروعو  -  اإللكتروني التعليم مشروع -  المدرسية للبيئة
  : التاليبتنفيذ  الصلة ذات المنظمات مع التعليم في الشراكةوتعمل الوزارة في اطار 

 لتعليم المانحين من التعليم دعم مشروع/ .م٢٠١٤- ٢٠١٣ اليونيسف مع االساس تعليم برنامج
 تنفيذه يتمو  األوروبي اإلتحاد منبدعم  األساس تعليم مشروع/ .يالدول البنك مع بالتنسيق االساس

 مليون ١٢ وقدرها بتكلفة ،كردفان وجنوب األزرق النيل ،فالقضار  كسال، االحمر، البحر والية في
 الوطنية اللجنة مع بالتنسيق ،واالليكسو اليونسكو منظمة مع القدرات بناء في الدعم برنامج/ . دوالر
   .التعليمية الطوارئومشروع  والعلوم والثقافة للتربية

 وورشة، اإلعاقةي لذو  الجامع للتعليم القومي ىالملتق ذينفوت ،الخاصة للتربية قومية إستراتيجية وضع تم- 
  .اليونيسكو منظمة بمساعدة التعلم صعوبات دليل إعداد

 وزيادة والبنات البنين بين القبول في الفجوة سد في تقدما التعليم سياسات في بذلت التي الجهود حققتوقد - 
  -: في ذلك االيجابية المؤشرات اهم ومن المدارس في البنات إستيعاب نسبة

  .%٧ الى الفجوة تقلصت حيث%، ٧٢,٨ الى للبنات الظاهري القبول نسبة ارتفعت- 
   .البنين إستيعاب من% ٥,٤ تمثل فجوة بوجود% ٦٧,٨ الى ستيعاباإل نسبة وصلت- 
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 التوعية برامج خالل من بذلت التي للجهود نسبة البنات تعليم اهمية تجاه المجتمع وعي تحسن- 
 في بفاعلية المجتمع مشاركة - / .الزواج بعد تعليمهن يواصلن الالئي البنات عدد تزايد - / .االعالمية

  .) المدارس صديقات – االمهات مجالس – االباء مجالس(  التعليم دعم
   .البنات اندية أنشطة خالل من التعليمية العملية في البنات مشاركة نسبة ارتفعت- 

  - :محور الصحةمجال  في - ثالثا :

سياسة البرنامج القومي للصحة اإلنجابية والخطة  بإنفاذ ،ة والوزارات الوالئيةياإلتحادوزارة الصحة  تقوم
  مكافحة االيدز. ٕاستراتيجيةو  ،القومية للصحة ستراتيجيةم لإل٢٠١٦ –م ٢٠١٢الخمسية الثانية 

) كان للمرأةمتوسط المواليد  أيان اتجاه معدل الخصوبة الكلي ( الى دات والمسوحات اتشير نتائج التعدو 
% مولودا ٥.٥م الي ١٩٩٣% مولودا لكل امرأة في تعداد ٦.٦ في تدن عبر الزمن حيث انخفض من

 ٥٥٤االخيرة ان معدل وفيات االمهات قد انخفض من  سرةاألاوضحت مسوحات و  ،م٢٠٠٨ في تعداد
قبل  أيم ١٩٩٩في عام  ٥٠٩م ) حيث بلغت ٢٠١٠لكل مائة الف والدة حية ( ٢١٦م الي ١٩٨٩عام 

وهناك  %،٦٣.٢النسبة بمعدل  ٕانخفضتو ية، و االلفية التنم هدافعام واحد من االقرار العالمي أل
االلفية، والقاضية  أهدافعبر الزمن مما يعني ان السودان قد اقترب كثيرا من تحقيق  متواتر إنخفاض

م، ولتحقيق هدف تحسين صحة االمهات ٢٠١٥% بحلول عام ٧٥بتخفيض نسبة وفيات االمهات بنسبة 
التي  ولوياتاهم األ منو  ض وفيات االمهات واالطفال حديثي الوالدة،وضعت الدولة خارطة طريق لتخفي

  او المنزل.  ياتان تتم الوالدات بواسطة كوادر مدربة سواء بالمستشف ،تم التركيز عليها
العناية بصغار االناث الحوامل  -خالل الستة اسابيع االولى بعد الوالدة للحوامل رعاية مركزة ومستمرة  - 

المباعدة بين الوالدات واحترام حق الطفل  -  سرةاألتقديم ارشادات حول فوائد تنظيم  -ن دون سن العشري
  في الحياة الكريمة.

عن  ،ةنجابيوتحسين جودة معدل خدمات الصحة اإلركزت التدخالت التي تمت علي زيادة الحصول 
تقديم خدمات الصحة االنجابية، وبصفة خاصة رعاية ما قبل  ىطريق تدريب المساعدين الطبيين عل

عن طريق تطور الرعاية  ،تمت معالجة موضوع جودة الخدمة المقدمةو ، سرةاألوخدمات تنظيم  ،الوالدة
ومعايير الرعاية الخاصة لما بعد االجهاض واالرشادات الخاصة  سرةاألوتنظيم  ،القبلية والبعدية للوالدة

  بذلك. 
ال) والتي لرفع الوعي عن طريق تطوير المواد ( المعلومات، التوعية واالتص مكثفة اودبذلت جه - 

وذلك عن طريق اجهزة اإلعالم المحلية والقومية في  ،نجابية المتعددةتخاطب مواضيع الصحة اإل
  الواليات. 

بعملية التوليد، ودعمها وذلك في اليوم العالمي للقابالت  هتمامقومية لزيادة اإل إستراتيجيةتم تطوير  - 
  طويلة وقصيرة المدى لخدمة التوليد بمهنية وكفاءة. - استراتيجيتين  على وٕاشتملت
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والتي تهدف لتدريب عدد كافي من القابالت  منة،آلاالعالن العالمي لالمومة ا ىوقع السودان عل - 
هيل مدارس القابالت القديمة وفتح أت تم -ية علي امتداد القطر القرويات، بحيث تكون هناك قابلة لكل قر 

 ،مدارس جديدة، وقد احرز تطوير ونشر برنامج تدريب قابالت القرية خالل السنوات الستة الماضية تقدماً 
  يتطلب المزيد من التوسع لتغطية كافة انحاء البالد. األمراال ان 

المتطلب ان مع اكاديمية العلوم الصحية و  لتطوير كفاءة القابالت،تبنت ادارة الصحة االنجابية برنامجًا  - 
  .االساس ( ثماني سنوات) ستوىلاللتحاق بمنهج القابلة الفنية هو اكمال م األساسي

م بهدف تحسين وتجويد ٢٠١٠ورعاية الوالدة المجانية عام  ،مجانية العمليات القيصرية تبنت الدولة -  
  ا.يالحياة امرا مجان بإنقاذجعل العناية  ىكيد علأالرعاية مع الت

خدمات رعاية الطوارئ للنساء  ىة جهودا كبيرة لتوسيع امكانية الحصول علياإلتحادبذلت وزارة الصحة  - 
 تلك الجهود أثمرت حيث ،والشركاء ،لوالياتعلى اوتم تعميمها  ،الحوامل، حيث تم تطوير خارطة لذلك

   .خالل اربع سنوات %٢٠عدد القابالت بنسبة  في زيادة
ارتفعت نسب  -م) ٢٠١٠% (٧٤م) الي ٢٠٠٦( %٦١للحوامل من  ةنسبة الرعاية الطبي ادتز  - 

  م).٢٠١٠% (٧٢ ىم) ال٢٠٠٦% (٤٩الوالدات بواسطة كوادر طبية مدربة من 
% في العام ٧٦ملحوظا لدليل فقر الصحة التوالدية، من  اً إنخفاض سرةاألنتائج مسوح صحة  أوضحت -  

  م.٢٠١٠% في عام ٤٨م الي ٢٠٠٦
% ٣٤.٦ لىم ا٢٠٠٦% في عام ٧٢) من ١٤ – ١٠نسبة ختان اإلناث في الفئة العمرية ( إنخفاض - 

  م.٢٠١٠في عام 
، واإلنجابي يتحسين السلوك الصح أهدافهام حيث تضمنت ٢٠١١،تم تحديث السياسة القومية للسكان - 

 ،وزيادة فاعلية رعاية االمومة ،حية لجميع افراد المجتمعوالوصول للخدمات الصحية بما فيها العناية الص
  .سرةاألبرفع نسبة تغطية الرعاية الطبية للحوامل ومعدل استخدام وسائل تنظيم 

كما ان هنالك كثير من السياسات التي اخذت في االعتبار قضايا الصحة  ،تشجيع الرضاعة الطبيعية -  
  الشباب. ٕاستراتيجيةو  لمرأةااالنجابية مثل السياسة القومية لتمكين 

من اهم الخطوات التي تؤدى الي شمولية تعتبر وفيات االمهات، نسبة  وضع خارطة طريق لتخفيض - 
  الصحة االنجابية ومجتمع خالي من العلل.

بالتركيز  ،والتي تركز علي الوضع الغذائي للسكان م٢٠٠٩سياسة التغذية القومية في العام  إعتمادتم  - 
 ٦العمر  ىوالرضاعة الطبيعية حت ،والنساء الحوامل والمرضعات ،علي االطفال دون سن الخامسة

  م.٢٠١٠% في العام ٤١م الي م٢٠٠٦% في العام ٣٣من  أشهر، وارتفعت النسبة
واسع لمرض الناسور البولي، نسبة لعدم الوصول لخدمة الرعاية الوالدية الطارئة علي  إنتشارهنالك  - 
ٕان غالبية الوالدات تتم و  ،مناطق النزاع فيخاصة  ،ستوى الرعاية الصحية األولية ورعاية األمومةم

 بإشرافتتم  التيتبلغ نسبة حاالت الوالدة  ،سرةاألخدمات تنظيم  ىالطلب عل ٕانخفاض%) و ٧٧بالمنزل (
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الى تركيز كثير من  أدت ،االختصاصيين لألطباء نتشارأن مشاكل التوزيع واإلو % ٥٧قابالت ماهرات 
 المناطق الحضرية مما جعل مناطق النزاعات تفتقر الى هذه الكوادر، في الكوادر الصحية والتخصصات

لمخاطر لعدم إستخدام خدمات الصحة لالفقيرة اقل حظًا في التعليم واكثر عرضة  األسران النساء من و 
  اإلنجابية. 

المناعة البشرية يعتبر وباءًا عامًا في السودان حيث قبل انفصال الجنوب كان مرض فيروس نقص  - 
% من مجموع السكان، و لكن تغيرت الصورة بعد االنفصال حيث اصبح ١.٦بلغ معدل اإلصابة نسبة 
في  ىاستنادًا على نتائج المسح الذي أجر فئات األكثر عرضة لخطر االصابة و الوباء يتمركز في وسط ال

بلغت نسبة  ،موقع من واليات السودان ٣٥قومي لمكافحة االيدز في بواسطة البرنامج ال م٢٠٠٩العام 
  .% على مستوى القطر٠.٦٧اإلصابة 

لوقاية األجنة من انتقال المرض إليهم عبر أمهاتهم (االنتقال الراسي ) وحددت  إستراتيجيةتوجد  - 
 ٢٧تم تأسيس  - ،م٢٠١١% بنهاية العام ١٠% إلي ٣٠سي من أتقليص نسبة االنتقال الر  ستراتيجيةاإل

إلي فحص الدم  إضافةامرأة من الحوامل  ٤٧.١٢٧وجري اختبار لحوالي  مركزًا لالختبارات المعملية
  .للمتبرعين لبنوك الدم

للمشاركة في الحملة القومية ضد  ،قام البرنامج القومي لمكافحة االيدز بتعبئة جميع قطاعات المجتمع - 
والمؤسسات  ،التوجيه واإلرشاد ،الشباب والرياضة ،التعليم العالي ،العامالوباء بالتركيز علي وزارات التعليم 

  العسكرية والشرطية ووزارة العمل.
 ،في تسهيل خدمات اإلرشاد والتوعية والعالج ،لبناء قدرات المجتمع المدني إستراتجياتتمت صياغة  - 

% ١أكثر من  ىإلصابة إلترتفع نسبة ا ال ىبهدف محاصرة الوباء حت ،بالتعاون مع القطاع الصحي
  .لجميع السكان

ة اإلجتماعية للمصابين من خالل محاربة العزلة اإلجتماعيبالجوانب النفسية و  ستراتيجيةاإلاهتمت  - 
  وركز العمل اإلعالمي علي مفهوم " صديقي المصاب بااليدز سيظل صديقي ".  ،وتخفيف حدة الوصمة

مركز يقدم خدمات  ٣٢، للفحص والتوعية الطوعية اً ) مركز ١٣٧رنامج االيدز من خالل (يدار ب - 
مركزًا لخدمات منع االنتقال  ٢٨مضادات الفيروسات المرتدة (مركز واحد علي األقل في كل والية ) و

  الراسي لمرض االيدز في كل واليات السودان.
الكاديمية والمؤسسات ا ،يضم الوزارات ،وهو جسم طوعي رسمي ،ضد االيدز تحالفا نسويا إنشاءتم  -  

وتكامل الجهود  ،اتاإلستراتيجيووضع  ،خاصة تشتمل على تسليط الضوء على الوباء أهدافوله 
والمعيشي للمتعايشات  اإلقتصاديومحاربة الوصمة وتخفيف العبء  ،الرسمية والطوعية لمكافحة المرض

  .مع المرض
تدارك الموت منها خصوصًا وسط الفقراء اض التي يمكن األمر تمثل غالبية  ،المالريا والدرن والبلهارسيا -

   .وصغار السن
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مراض المالريا والدرن وكان اجهودا لمحاصرة  ،بذلت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - 
% في عام ٣٣مردود ايجابي في تخفيض معدالت اإلصابة حيث انخفض المعدل القومي من  ،لها

  . م ٢٠١٠% في عام ٥حوالي  ىإل م١٩٩٠
  والطفل المرأةمحور مكافحة العنف ضد في مجال  - : رابعاً  

 ٢٣/٣والقوانين الوطنية المادة  م٢٠٠٥ التزمت الدولة بنبذ العنف استنادًا على الدستور االنتقالي لسنة- 
محاربة العادات والتقاليد لالدولة  التزام تنص علي ٣٢/٣من الدستور فالمادة  ٣٦/٢والمادة  ٣٣والمادة 

حد أوالتي نصت على عدم اخضاع  ٣٣ادة ووضعيتها، اما الم المرأةالضارة التي تقلل من كرامة 
ال يجوز  تنص علي انه ٣٦/٣على نحو قاسي أو ال إنساني أو مهين أما المادة  هللتعذيب، او معاملت

تم ادراج  م١٩٩١الحامل والمرضع، وفيما يتعلق بالقانون الجنائي لسنة  المرأةتنفيذ عقوبة االعدام على 
مواد الجرائم ضد االنسانية وجرائم االبادة الجماعية وجرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف 

ادرج عقوبات على الجرائم التي يرتكبها االفراد المقاتلون  م٢٠٠٧وقانون القوات المسلحة لسنة  ،االربعة
فقد نص على عقوبة  م٢٠١٠اء العمليات العسكرية والجرائم ضد المدنيين، اما قانون الطفل لسنة اثن

  االعدام او السجن لمدة عشرين سنة لمن يرتكب جريمة االغتصاب ضد الطفل.
اختصاصاتها وضع  ية منإتحادكآلية تنسيقية  م٢٠٠٥والطفل  المرأةوحدة لمكافحة العنف ضد  إنشاءتم - 

والطفل  المرأةوالخطط التنفيذية والبرامج الخاصة بمكافحة العنف ضد  اتاإلستراتيجيمة و السياسات العا
 ١٤ إنشاءوتم  بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بجانب المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالعنف

  وحدة والئية.
من وزارة العدل والتي تمكن ضحايا العنف من تلقى الرعاية  ١,٢,٧تم إصدار المناشير الجنائية رقم - 

 - م٢٠١٢لمكافحة العنف  إستراتيجيةالطبية والحق في طلب الحقوق القانونية، وتم وضع خطة قومية 
بناء التنمية المستدامة وال-سيادة القانون - الحكم الراشد -  تحتوى على خمس محاور : م٢٠١٦

 .تطوير البحث العلمي –المعلوماتية - وبناء القدرات والمتابعة والتقييم  - المؤسسي
 برعاية م٢٠١٥ - م٢٠١٣) دولة افريقية من  ١٢تم انفاذ الحملة اإلقليمية لمناهضة العنف علي مستوى( - 

 .Zero tolerance nowالسيد نائب رئيس الجمهورية و تحت شعار 
، وتم إشراك طالب اإلجتماعيهم من اجل اإلصالح ٕاستقطابمودة والرحمة و إشراك رجال الدين في حملة ال- 

  المدارس و الجامعات في مجال مكافحة العنف.
و فعالية  المرأةو نتائج العنف الموجه ضد  أسباببحوث ميدانية عن ظاهرة العنف في السودان و  إجراء- 

  التدابير الوقائية في هذا الصدد.
 الجهود. و  منتدى شهري بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوحيد الرؤى إنشاءتم - 
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بحثين علميين بالتنسيق مع الجهاز المركزي لإلحصاء، األول عن مفهوم العنف الوطني  إجراءتم - 
بالتطبيق على والية الخرطوم، اوضحت الدراسة أن العنف  ،، والثاني عن العنف المبني على النوع٢٠٠٩
  أكثر أنواع العنف شيوعا. ي هواألسر 

و  ،تم إستكمال المرحلة األولى من بناء قاعدة المعلومات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي لإلحصاء- 
 و إصدار قانون لمنع االتجار بالبشر  ،شبكة داخلية إنشاء

عملت الوحدة مع وزارة الداخلية لزيادة عدد الشرطة النسائية في مجال حماية المدنيين، وخاصًة النساء في - 
المعسكرات وتكوين الشرطة المجتمعية ووضع منهج لتدريب منسوبيها في مجال التحري والقانون الدولي 

  وحقوق االنسان. 
لجان  ٕانشاءوى القومي والوالئي والمحلي و أقيمت العديد من الورش لرفع الوعي بالظاهرة على المست- 

  .لمكافحة العنف على مستوى محليات واليات دارفور
فصل كامل عن جرائم الحرب والجرائم  إضافةب م٢٠١٠في عام  م١٩٩١تم تعديل القانون الجنائي لسنة - 

زيد من ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية. واعتبر االغتصاب كجريمة حرب بموجب التعديل وتم إصباغ م
  أثناء النزاعات المسلحة، ويوجد قانون لمكافحة اإلرهاب.  في للمرأةالحماية 

بضمانات متعددة لألطفال، بما في ذلك النص على نظام قضاء  ٢٠١٠صدر قانون الطفل في عام - 
سنة مع إمكانية تطبيق عقوبة اإلعدام إذا نتج عنه  ٢٠األحداث، وتجريم االغتصاب وزيادة العقوبة إلى 

وأفرد قانون القوات المسلحة  ،نيابات ومحاكم متخصصة إنشاءكما نص قانون الطفل على  ،فاة الضحيةو 
فصًال كامًال عن الجرائم التي ترتكب أثناء العمليات العسكرية كجرائم الحرب والجرائم ضد  ،م٢٠٠٧لسنة 

  .اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية
دراسات فيما يتعلق باإلصالح القانوني لبعض المواد في القانون الجنائي، على سبيل المثال  إعدادتم - 

المتعلقة باألفعال الفاضحة، أيضا هنالك  ١٥٢وكذلك المادة  في القانون الجنائي االغتصاب ١٤٩المادة 
يتعلق بالزواج  وخاصة فيما م١٩٩١لتعديل قانون األحوال الشخصية لعام  التدريبية نشطةالعديد من األ

  المبكر.
 تختص تنسيقية آلية وهي ،الداخلية بوزارة والطفل سرةاأل لحماية وحدة إنشاء تم كذلك، االليات بين ومن- 

 السودان واليات في افرع ولها ،اإلجتماعيو  والقانوني والنفسي الصحي الدعم وتقديم، الحاالت باستقبال
 النفسي والدعم التحريات قسم صحي، مركز الطفل، محكمة الطفل، نيابة الوحدة وتضم، المختلفة

الوحدة،  أهدافومن اهم  .الفنية واألجهزة بالمعدات تزويدها وتم ،الداخلية لوزارة ادارياً  وتتبع، اإلجتماعيو 
التحريات في المخالفات المنسوبة لألطفال، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقاية األطفال وحمايتهم من  إجراء

تقديم العالج النفسي  -  البحث عن األطفال المفقودين -التحريات  ٕاجراءكافة أشكال االنتهاكات و 
  .البحوث ٕاجراءو  لألطفال الضحايا والجناة اإلجتماعيو 
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ليقدم الخدمات لألطفال بجانب عيادة للطب  ٩٦٩٦األطفال بالرقم المجاني أنشأت الوحدة خط مساندة - 
 الشرعي.

  من اجل حماية النساء. المرأةلمكافحة العنف ضد  تم وضع خطط لواليات دار فور- 
زيادة عدد الشرطة النسائية بالواليات وتدريب منسوبيها على القانون الدولي وحقوق االنسان وحماية - 

 ات القانونية بتمويل من الحكومة السويسرية.جراءلتشجيع النساء للمطالبة باإل المدنيين والتحري
المحليات  نظم لمتابعة حاالت العنف لتقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية خاصة على مستوى إنشاء- 

  والمعسكرات.
المجتمع المدني والمنظمات ورش عمل لتنوير العاملين بالوزارات والهيئات ومنظمات  ٦اكثر من  تم عقد- 

وخاصة منشور  المرأةات القانونية التي تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد جراءالنسوية بواليات دارفور باإل
 ) في هذا الشأن والخطة القومية لمكافحة العنف. ٢وزير العدل رقم (

ورفع  المرأةة العنف ضد مكافح بأهميةبرامج اذاعية وتلفزيونية في كل والية لتوعية المجتمع  تم تنفيذ- 
  الوعي.

على حرص الدولة على مكافحة  من الملصقات والالفتات على مستوى واليات دارفور تاكيداً  ٥٠٠تم نشر - 
  العنف.

على مستوى المحليات بواليات دارفور تم تكوين لجان محلية وعقد ورش تنويرية في عدد من المحليات - 
  للعمل بالمحليات. مستشار قانوني ١٤تم توفير عدد  ،بالوالية

وتخصيص غرفة بمستشفى  ،باحثة اجتماعية للعمل مع النساء في المعسكرات ٣٨تم تدريب اكثر من - 
 لضحايا العنف مع سرية العالج.بوالية شمال دارفور الفاشر 

محاضرات تنويرية في عشر مدارس ثانوية واساس بنين وبنات أثناء طابور الصباح و عقدت ندوتين - 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني النسوية  باألجهزةللعاملين  المرأةيا مكافحة العنف ضد للتنوير بقضا

النزاعات والتعايش السلمي بين  أثناءإلي إقامة ورشة عمل مع جامعة زالنجي عن حماية النساء  ضافةباإل
  القبائل. 

 في: نجازاتاإل وتمثلت  DDRمفوضية نزع السالح والتسريح وٕاعادة الدمج / ج 

لتحديد االحتياجات الخاصة بأمن المجتمع والمهددات التي تحيط به وسط قيادات  مسح نوعي إجراء- 
مشروعات أمن المجتمع واألسلحة الصغيرة  والشباب، بناء القدرات على االستجابة للنوع، المرأة

تم وضع  ،الجماهيري، المتابعة والتقييم، التوعية واالتصال إقتصادياً النساء  إدماجوالخفيفة، إعادة 
للنساء، تم تنفيذ مشروع لمحو امية المسرحات  اإلجتماعي دماجمشروعات تدعم برنامج إعادة اإل

والنساء من المجتمع المضيف والتدريب على التصنيع الغذائي ورفع المهارات في حفظ األغذية، تم 
كافحة العنف الجنسي والعنف وتدريب على م بالوالية، استهدف المسرحات المرأةتنفيذ مشروع لتمكين 
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والتدريب علي مهارات القيادة واالتصال والمساعدة في تكوين جمعيات نسوية من المسرحات  المرأةضد 
 والمجتمع المضيف.

) ورشة استهدفت القيادات المجتمعية في مناطق العنف المسلح، والشركاء واالستجابة للنوع ١٤دعم (- 
 . اإلجتماعيوالمسح  اإلجتماعي

  :حور السالم وفض النزاعات في مجال م -خامسا :

في عملية فض النزاعات وٕاحالل السالم وٕاشراكها في برامج التنمية  المرأةالدولة بتفعيل دور  إهتمامجاء - 
بعد اتفاقية أديس أبابا عام  المرأةمنذ عهد بعيد و كانت لمساهمة  وفض النزاعات ونشر ثقافة السالم

للسالم  المرأةمركز  - :إنشاءكبير تم  أثرالنازحة وٕاعادة تأهيلها وتوطينها  األسرم في إعادة ١٩٧٢
ومن اختصاصاته تأهيل الكوادر النسائية في مجال التفاوض  سرةاألو  للمرأةالعامة  باإلدارة والتنمية

ورفع  والتأهيل في مجال اإلنذار المبكر لفض النزاعات، ،وتكوين مؤسساته اإلجتماعيوتعزيز الحوار 
  قدراتها في التواصل والتشبيك.

وتعمل ضمن خمس مجموعات مختلفة وذلك في إطار زيادة  والسالم، للمرأةتم تشكيل لجنة وطنية - 
السودانية في عملية السالم ورفع وعي النساء وبناء قدراتهن لتفعيل دورهن في عملية بناء  المرأةمشاركة 

السالم وفض النزاعات والتنسيق مع المنظمات، الطوعية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات ذات 
  تتلخص أنشطتها فيما يلي:و  ،الصلة

تم عقد عدد  ي مجال التفاوض وفض النزاعات،ف اء الحوار وبناء الثقة وتدريب النساء ورفع قدراتهنأثر - 
النوع في الخطط القطاعية، التفاوض ومجموعات  ٕادماجمن ورش العمل والدورات التدريبية عن السالم و 

 الضغط. نظمت العديد من السمنارات وورش العمل عن ثقافة السالم بالعاصمة والواليات.
 نساء واألطفال (سيواك).تم تكوين لجنة وطنية للقضاء على ظاهرة اختطاف ال- 
تم تدريب العديد من النساء السودانيات بدعم من منظمات األمم المتحدة في مجال فض النزاعات وبناء - 

السالم  أنشطةمجموعات نسوية لدعم  ٩دعمت السفارة الهولندية تكوين ، و ثقافة السالم في الداخل
بفعالية في  المرأةشاركت -  ،فض النزاعات وكذلك تدريب كوادر من القيادات النسوية بهولندا في مجال

توجت بعد التوقيع  - ، المحادثات على هامش التفاوض في نيفاشا وحتى توقيع بروتوكوالت السالم الستة
 هدفت إلى:الواسعة في ندوة الجندر بأوسلو (النرويج) والتي  المرأةعلى اتفاقية السالم مشاركة 

وطني بين نساء السودان، نساء الشمال ونساء الحركة الشعبية توحيد الرؤى والمواقف وتحقيق إجماع - 
ة للفترة االنتقالية في المجال األساسيرصد االحتياجات  /حول القضايا ذات األولوية في مرحلة السالم.

في وثيقة بعثة تقدير االحتياجات الوطنية وتعبئة الموارد  المرأةقضايا  إدماج /اإلنساني للبرامج التنموية.
الوصول إلى صيغ للشراكة بين النساء واألطر الرسمية  /تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها.نحو 

 المرأةدعم المانحين لمساندة  إستقطاب /والمنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
 والسعي لتحسين أوضاعها.
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وذلك لبحث إشراك  باإليقاد والذي انعقد بالخرطوم، المرأةتم عقد اجتماع وزاري إقليمي لوزراء لشئون - 
  النوع في عملية بناء السالم وفض النزاعات.  دماجفي السالم، وخرج االجتماع بخطة إل المرأة

منظمة طوعية  ٨٩ تم تكوين الشبكة النسوية للسالم والتنمية وٕاعادة التعمير (أنسام) التي تضم اكثر من- 
 ته.تعمل في مجال بناء ونشر ثقاف

 وتم سرةاألو  المرأةمجموعة من الدراسات، حول آثار النزاع المسلح على  إجراءب المرأةقام مركز دراسات - 
 بالواليات. المرأةمراكز لدراسات  إنشاء

   م.٢٠١١ اتفاقيات سالم دارفور بالدوحة في في اآلونة األخيرة المرأةكما شاركت - 
في  المرأةهى مجموعة الالحزبين داخل مجموعة تمكين و  في السالم والتنمية المرأةشبكة تعزيز تكوين - 

شاركت في البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان في مرحلة ما  (SuWEP)صنع وبناء السالم 
وفي  ،التنمية األلفية أهدافبعد السالم وفى وضع خطة إعادة البناء في الفترة االنتقالية التي تتضمن 

 ،البنيات التحتية ،إلنتاجيةاالنشاطات  ،واإلدارية اإلقتصاديةاشد، السياسات بناء القدرات، و الحكم الر 
 النوع في كل المحاور. إدماجواهتمت ب الحياة المعيشية وحماية المجتمع والمعلوماتية

لوضع الرؤى المستقبلية لمشاريع التنمية لما بعد   نظمت الشبكة اجتماعات دورية تنويرية مع عضويتها - 
تدشين إعالن مؤتمر المانحين  و ،تخفيف حدة الفقر في السودان كما شاركت في وضع خطة، السالم

  .في نيروبى
للعودة الطوعية، وتدريب مدربين  تدريب النازحين على مشروعات المدرة للدخل والعون القانوني تمهيدا- 

الشباب (طلبة الجامعات) تدريب ، في فض النزاعات، بناء السالم والمصالحة لنساء دارفور وجبال النوبة
 – لنشر ثقافة السالم التسامح والتعايش السلمي ونشر ثقافة السالم وتكوين جمعيات قاعدية مجال في

   واالنتخابات وخاصة الكوتا النسائية. ١٣٢٥التنوير باتفاقية السالم الشامل، وبالقرار 
تم  والمناطق الطرفية.عدد من المحليات الوطنية في  عمل خارطة تنموية لدور المنظمات الطوعية- 

 تدريب السالطين والقيادات األخرى في فض النزاعات حقوق اإلنسان و التعايش السلمي. 
  القرار :  مواقع السلطة وصنع مجال في - سادسا :

م وحق الترشيح ١٩٥٤حيث نالت حق التصويت في عام  ،السودانية نظيراتها في الدول المجاورة المرأةسبقت 
يوضح تطور  )٥( رقمالجدول م. ١٩٦٤ودخلت أول امرأة البرلمان السوداني في عام  م،١٩٦٤في عام 
  )٥(ملحق رقم  م٢٠١٠-م١٩٦٤في الجهاز التشريعي  المرأةمشاركة 

المطلقة ارتفعت  إلعدادناحية اأنه رغم عدم انتظام المشاركة إال أنه من  المرفق ولعل مدلوالت الجدول
كما ارتفع معدل  م،٢٠١٠في عام  ١١٢الى  م٢٠٠١امرأة في عام  ٣٥في البرلمان من  المرأةمشاركة 

شريعية م( المجلس الوطني والمجالس الت٢٠١٠% في العام ٢٥الى  م٢٠٠١عام  في% ٩,٧ المشاركة من
  .ومنصب نائب رئيس البرلمان)
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لجان من البرلمان و سجلت هذه الفترة  أربعةشهد البرلمان تعيين أول امرأة كرائد للمجلس، كما ترأست النساء 
م االنتقالي حيث ارتفعت ٢٠٠٥دخول أول برلمانية عن دائرة جغرافية، وتم إحراز تقدم ملحوظ بعد دستور 

قفزة المشهودة وفقًا لقانون ) امرأة. وجاءت ال٨٥% بعدد (١٨.٧٥% إلى ٩من  المرأةنسبة مشاركة 
في التمثيل  للمرأة% ٢٥السودانية كسبًا متميزًا في تحقيق نسبة  للمرأةم محققًا ٢٠٠٨االنتخابات للعام 

  للبرلمان والمجالس التشريعية.
موقع عضو مكتب سياسي باالنتخاب وبالتعيين، وكذلك وصلت  المرأةوصلت  واألحزاب السياسية: المرأة

الفترة الديمقراطية الثالثة  أما في م١٩٨٥- م١٩٦٩عضو لجنة مركزية باالنتخاب والتعيين في فترة مايو 
عضوية المكتب السياسي، ورئيس قطاعات في حزب األمة كما وصلت  المرأةم فقد وصلت ١٩٨٩- م١٩٨٥

إلى نائب أمين عام الحزب (المؤتمر الوطني)،  المرأةفي النظام الحالي، وصلت و  ،اليوم كناطقة باسم الحزب
  وزاد عدد القيادات النسوية بين األحزاب.

 كوزير ووزير دولة وزراء والئيين في السلطة التنفيذية المرأةشاركت  - : المرأةمناصب قيادية تقلدتها  -
في االدارة االهلية، وكذلك سفيرات بوزارة  ةوعمدمستشارات لرئيس الجمهورية وتولت منصب والي والية 

وكذلك تقلدت مناصب عليا  ،بالجامعات ونائب رئيس جامعة وعميدة كليات ،وزارة التالخارجية، وكي
وهذا علي سبيل المثال ال  ،مدير عام إدارة عامةو  ،للمرأةكرسي اليونسكو  وقاضيات كقاضي محكمة عليا

 .الحصر
  : ةياإلتحادفي الحكومة  المرأةالجدول ادناه يوضح مشاركة 

  النساء نسبة  نساء  رجال  الكلي العدد  التنفيذية السلطة

  % ١٨  ٥  ٢٤  ٢٩   الوزراء
  %٦.٠٦  ٢  ٣١  ٣٣   الدولة وزراء

  % ٧.٤١  ٢  ٢٥  ٢٧   الوكالء
  ) وزيرة والئية١٣كما يوجد عدد ( 

  -في الخدمة العامة: المرأةمشاركة 

كما ورد في  المرأةتواصًال للجهود المبذولة في دعم مبادئ اإلنصاف والعدالة وترسيخًا للمكاسب التي نالتها - 
التي نصت على األجر المتساوي للعمل المتساوي على أساس طبيعة العمل والقاعدة العامة في  ٢٨المادة 

) في الئحة الخدمة ٥٩تمييز المادة (قانون الخدمة المدنية تولى الوظيفة العامة على أساس الجدارة دون 
) من ذات الالئحة على أن ٦١م على الحق المتساوي في الترقية وتنص المادة (٢٠٠٧المدنية القومية لسنة 

تكون أسس االختيار وتقويم المتنافسين على الترقية على أساس الجدارة، وراعت الئحة الخدمة المدنية 
العاملة إجازة وضع لمدة ثمانية أسابيع بأجر كامل ويجوز تجزئة تلك  المرأةم استحقاق ٢٠٠٧القومية لسنة 

) من الالئحة تمنح ١٠٤اإلجازة بناء على طلب العاملة، والمرضعات لمدة سنتين من تاريخ الوالدة. المادة (
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حور م فيبراتب كامل ( كما جاءت تفاصيلها  اربعة اشهر وعشرة ايام العاملة التي يتوفى زوجها إجازة المرأة
  .حقوق اإلنسان)

التي تكون  سرةاألإن األحكام المنظمة لقوانين العمل والتشريعات واللوائح ال تفرق بين العاملين بإعتبار أنهم - 
 .مجتمع العمل وعلى هذا نصت جميع المواد المتضمنة لهذا القانون، على ذلك

في التصديق على االتفاقيات الدولية  سرةاألتنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بحماية من لم تغفل وزارة العمل - 
 مثل منظمة العمل الدولية واإلقليمية والعربية.

وانفاذا لتلك  ،) التي تمكن جميع النساء العامالت من الحصول عليها١٨٣اتفاقية حماية األمومة رقم (- 
من قوة العمل % ٢٩.٥ ىطراد حيث تبلغ حوالاب ادتز في الخدمة العامة قد  المرأةالقوانين نجد أن مشاركة 

في الخدمة العامة اال ان نسبة النساء في  للمرأةبالرغم من المشاركة العالية و  للنساء الناشطات اقتصاديا،
 .مراكز اتخاذ القرار ما زالت متدنية وان العمالة النسائية تتركز في الوظائف الدنيا

  ).٧ملحق ) يوضح تحليل القوى العاملة حسب الدرجات الوظيفية ( ٧(رقم  جدول
   - محور اآلليات المؤسسية :في مجال  سابعا :

العديد من الهياكل واآلليات الرسمية والمؤسسات الداعمة للنهوض  إنشاءتم  المرأةا من الدولة بتمكين إهتمام
 ،على المستويين المركزي والوالئي، والمؤسسات غير الحكومية مثال لذلك الهيئات التشريعية ،وتمكينها ،المرأةب

ومنظمات  المرأةمنظمات  ،التعاونيات ،النقابات العمالية ،المؤسسات األكاديمية والبحثية والروابط المهنية
ها في الشأن العام وكآليات فاعلة تحقق المشاركة الواسعة ٕادماجو  المرأةلضمان تعزيز مشاركة  ،المجتمع المدني

  -: والتي منهافي كافة المجاالت  للمرأة
 والخطط السياسات وضع -: التالي النحو على اختصاصاتها وجاءت :اإلجتماعي والضمان الرعاية وزارة :١

 مكافحة برامج علي اإلشراف ،سرةاأل وتنظيم السكانية السياسات ووضع الصلة ذات المجاالت في والبرامج
 والنشاط سرةاألو  المرأة مجال في العامة السياسات وضع، ةاإلجتماعي والتنمية بالتكافل المتعلقة والبرامج، الفقر

 اقتراح القومي المستوي علي ،والطفولة لألمومة ةاإلجتماعي الرعاية مجال في والبرامج الخطط وضع - النسوي
 دور وتعزيز، والطفولة األمومة وحماية، والطفولة سرةاألو  المرأة لشئون المنظمة القومية القوانين مشروعات

  .والطفل المرأة مجال في القومية اتاإلتحادو  والهيئات والمنظمات التنظيمات ىعل واإلشراف، المرأة
في  اإلجتماعيالنوع  ٕادماجالنسوي و  النشاط لرعاية اإلرتكاز وهى نقطة -سرةاألو  للمرأةالعامة  اإلدارة :٢

شئون الواليات إدارة -  سرةاأل( إدارة -اربعة ادارات : لإلدارة من يكل التنظيميالتيار الرئيسي للتنمية ويتكون اله
 والسياسات اتاإلستراتيجي رسم ويأتي وٕادارة المشروعات )، -ارة المنظمات والجمعيات النسويةإد-  والقطاعات

في  ،المرأةلتمكين  القومية خطط السياسة متابعة انفاذ بجانب ،االدارة أولويات من أهم المرأةب بالنهوض المعنية
 ،المرأةالتقارير الوطنية واالقليمية والدولية عن التقدم المحرز في كافة قضايا  ٕاعدادالستة، و  كافة محاورها

  .المرأةوالتدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجال 
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  -والطفل: المرأة: وحدة مكافحة العنف ضد ٣

المتحدة،  آلية مختصة للتنسيق بين الوزارات القومية والواليات ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات األمم - 
وبرامج االعمال الخاصة  ،الخطط التنفيذيةو  اتاإلستراتيجيلسياسات العامة و ومن اختصاصاتها: وضع ا

الدراسات  ٕاعدادالبحوث و  إجراءو الطفل،  المرأةقاعدة معلومات قومية للعنف ضد  إنشاء ،بمكافحة العنف
 .لتقارير الدورية عن ظاهرة العنفا ٕاعدادالتوعية المجتمعية، و  ،بالتدريب التخصصي هتماموتوثيقها ونشرها، اإل

) لسنة ١٢بناء علي القرار الوزاري رقم ( تم تشكيلها إستشاريةوهى لجنة  - :المرأةاللجنة الوطنية للنهوض ب :٤
، المرأةالصلة بعمل  ) عضوًا من كافة القطاعات والمؤسسات ذات٤٥م تضم اللجنة في عضويتها (٢٠٠٣

وعليها تقع  المرأةالسياسة القومية لتمكين  إعدادوتبنت اللجنة اإلشراف على  ،ومنظمات المجتمع المدني
  مسئولية تقييمها ومراجعتها. 

 - التعمير إعادة - السالم في المرأة مشاركة تعزيز، اختصاصاته ومن - للسالم والتنمية: المرأةمركز  :٥ 
  .اإلجتماعي دماجاإل وتحقيق

نشر  -خلق وتطوير آليات االتصال والتشبيك - واختصاصاته كما يلي: - لحقوق اإلنسان: المرأةمركز : ٦
الخاصة بالتشريعات  ،نشر الثقافة القانونية - وحقوق اإلنسان ،المرأةاالتفاقيات الدولية، والخاصة بحقوق 

تطوير وتفعيل مناهج  -وحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني والحماية المرأةوالقوانين ذات الصلة بحقوق 
 لرصد وجمع المعلومات. البحث العلمي كأداة أساسية

في السالم وٕاعادة التعمير، وتحقيق  المرأةومن مهامه تعزيز مشاركة  - : للسالم والتنمية المرأةمركز  :٧
  .اإلجتماعي دماجاإل

االرتقاء بنظم توثيق  - : ومن مهامه -: وبناء السالم اإلجتماعيوالنوع  للمرأة والتوثيقمركز البحوث  : ٨
على المستوى الوطني واإلقليمي وتعزيز الشراكة مع المنظمات  ،اإلجتماعيوالنوع  المرأةبحوث ودراسات 

  .الوطنية
–العدل –(وزارة الصحة  - القطاعية:بالوزارات  المرأةتشمل وحدات  -بالوزارات القطاعية: المرأة: آليات ٩

الجهاز المركزي  - الصناعة  - المالية -الثروة الحيوانية  –الزراعة  –التربية والتعليم –العمل –الخارجية 
 ياإلتحادووزارة الثقافة واالعالم ) وتعتبر آليات تنسيقية على المستوي –البيئة  –وزارة الداخلية  - لإلحصاء

  .في السياسات والخطط القطاعية اإلجتماعيقضايا النوع  إدماجوتعمل على 
بمؤسسات التعليم العالي  المرأةتضم وحدات دراسات وبحوث  - :بمؤسسات التعليم العالي المرأةآليات  -:١٠

   .المرأةويتم التنسيق في المجاالت ذات الصلة بعمل 
والمؤسسات التمويلية يتم  المنتجة بالبنوك األسرو  المرأةإدارات تنمية  -بالمؤسسات التمويلية: المرأة: آليات ١١

  .للمرأةمانية المخصصة الفقر من خالل السقوفات االئت عبرها تمويل مشروعات تخفيف حدة
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  -:بالواليات ةاإلجتماعي الشئون بوزارات المرأة آليات :١٢

 بالوزرات المرأة ادارات الى إضافة ،بالواليات ةاإلجتماعي الشئون بوزارات التنسيقية واللجان المرأة إدارات  
 على ،المرأة لتمكين القومية السياسة عمل خطة تنفيذ عن المسئولة وتعتبر ،الصلة ذات االخرى القطاعية
  . ةياإلتحاد االرتكاز لنقطة االداء تقارير ورفع، القاعدي المستوى على والتأهيل والتدريب، الوالئي المستوى

وهو آلية برئاسة السيد رئيس  - : المجلس القومي لرعاية الطفولة ومجالس رعاية الطفولة الوالئية:١٣
المجالس الوالئية و  المتعلقة بحماية ورعاية وبقاء الطفل اتاإلستراتيجيالجمهورية ويعني بوضع السياسات و 

  .برئاسة والي الوالية
آلية لوضع السياسات السكانية واجازة الخطط  - الوالئية:: المجلس القومي للسكان ومجالس السكان ١٤

  متابعة انفاذها وتقييمها ودمجها في الخطط التنموية. ىويعمل عل ،والبرامج المنفذة لها
تتمثل  - بالمركز والواليات المرأةة متعددة األغراض لتنمية اإلجتماعيوالمراكز  ،: كليات تنمية المجتمع١٥

وثقافيًا، على مستوى  ٕاجتماعياً و  إقتصادياً  ،سرةاألو  المرأةلتحسين أوضاع  ،وتنفيذ برامج إعدادالمهام في : 
  ، عبر التدريب، والتأهيل، وتمليك وسائل اإلنتاج، والتوعية المجتمعية.المرأةوتنمية قدرات  ،الريف والحضر

الواردة في وثيقة الحقوق تختص بمراقبة تطبيق الحقوق، والحريات : المفوضية القومية لحقوق اإلنسان: ١٦
ظم لعمل وصدر القانون المن بالدستور، وتتلقى الشكاوى حول اإلدعاءات بإنتهاكات الحقوق والحريات،

  . م٢٠٠٩المفوضية في العام 
 حقوق مجال في والمشورة النصح تقديم:  إختصاصاته من :اإلنسان لحقوق اإلستشاري المجلس :١٧

 اإلنسان، حقوق ومبادئ معايير حول التدريب ،اإلنسان حقوق ثقافة ونشر ،والدراسات البحوث إعداد اإلنسان،
 ٕاعدادو  الدراسات ٕاجراءو  ،اإلنسان لحقوق واإلقليمية الدولية بالمواثيق لمواءمتها الوطنية التشريعات مراجعة
  .واإلقليمية الدولية اإلنسان حقوق إتفاقيات آلليات الدورية السودان تقارير وتقديم

 الدعم وتقديم الحاالت باستقبال تختص تنسيقية آلية هي - والطفل: بوزارة الداخلية : سرةاألوحدة حماية  :١٨
 الطفل، نيابة الوحدة وتضم، المختلفة السودان واليات في فروع ولها ،اإلجتماعيو  والقانوني والنفسي الصحي
  . اإلجتماعيو  النفسي والدعم التحريات قسم صحي، مركز الطفل، محكمة

، القانونية االستشارات وتقديم ،المرأة حقوق تعزيز على تعمل -:العدل بوزارة - القانوني العون إدارة :١٩
 من كان سواء طلبها عن العاجزة للمرأة القانونية المساعدات تقديمو  القانونية، المرأة وضاعأ ورصد ومتابعة
  .القانونية األمية محو مجال في التوعوية البرامج خالل من وذلك ،اإلقتصادية او المادية الناحية

  .ينظر في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين له افرع في الواليات -ديوان المظالم العامة : :٢٠
 إدماج، و تعمل على اإلجتماعيبها وحدة مختصة بالنوع  - :DDRمفوضية نزع السالح واعادة الدمج  :٢١
وعلى رفع القدرات، و توفير  ،في كافه القضايا المتعلقة بنزع السالح، و التسريح و إعادة الدمج ،النوع

  .للمسرحين االحتياجات المختلفة
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هي آلية تنسيقية للعمل البرلماني، وتعمل على مراقبة وتقييم وتقويم واجازة : هيئة البرلمانيات السودانيات :٢٢
  . المرأةللقوانين المتعلقة بالقوانين، واقتراح التعديالت 

وهى لجنة معنية بمناقشة قضايا أفراد المجتمع بالتركيز على  - :لجنة تنمية المجتمع بالمجلس الوطني :٢٣
 المرجوة. هدافوالطفلة وصوًال لأل المرأةقضايا 

واللجنة  بالواليات،إدارات  إنشاءة كما تم ياإلتحادبوزارة الصحة  - : إدارة الصحة اإلنجابية (التوالدية) :٢٤
العليا من الخبراء والمختصين في مجال الصحة اإلنجابية (التوالدية) لمتابعة إنفاذ البرامج الصحية لخفض 

  .األلفية التنموية هدافنسبة وفيات األمهات تحقيقًا أل
 ،القاعدية النسوية التنظيمات اكبر ،السودانية للمرأة العام اإلتحاد يمثل - :السودانية للمرأة العام اإلتحاد :٢٥
 كل في النساء وسط الشعبية ذو تنظيم وهو و الواليات جميع تنتظم أفرع تحادلإل طوعي قومي تنظيم وهو

  .القطاعات
تنظيم يضم كافة النساء العامالت في القطاعين العام، والخاص، والقطاع غير  -العاملة : المرأةرابطة  :٢٦

رفع قيمة العمل  - المتمثلة في: أهدافهاالمنظم، و تنتشر فروعه في مواقع العمل بالمركز والواليات لتحقيق 
ين الخدمات تحس -في أجهزة اتخاذ القرار المرأةالسعي لزيادة مشاركة  - الدفاع عن حقوق األعضاء -واإلنتاج

  المقدمة للعامالت في مواقع العمل.
 التنسيق في المجاالت - : أهدافها ومن -: المرأةشبكة المنظمات الطوعية العاملة في مجاالت تنمية  :٢٧

الدعم المادي والمعنوي والفني  إستقطاب ،تبادل الخبرات ،جمع المعلومات وتبادلها ،بناء القدرات ذات الصلة،
  .للشبكة وتوفير الموارد

، وتحقيق الحماية لها، المرأةتعمل علي حماية عام نقابات عمال السودان:  إتحادب للمرأةاألمانة العامة  :٢٨
  ومتابعة حقوقها وفق ما كفلها لها الدستور والقوانين والتشريعات خاصة في مجال الخدمة المدنية.

  -باألحزاب السياسية : المرأةأمانات  :٢٩

في الحزب، وضمان تبوئها مناصب  للمرأةالسياسية وتطوير القدرات القيادية  المرأةتعمل من اجل دعم مسيرة 
  .قيادية واشراكها في العملية الديمقراطية

  -: للمرأةمحور حقوق اإلنسان في مجال  ثامنًا:

جميع حقوقها على أساس المساواة العادلة وعدم التمييز، ويؤكد ذلك  للمرأةتكفل القوانين السودانية  - 
كافة حقوقها واقرها  للمرأةم ٢٠٠٥دساتير السودان المتعاقبة حيث كفل دستور السودان االنتقالي لسنة 

  -التي نصت على :والطفل  المرأةحقوق ) ٣٢بموجب المادة (
ة اإلجتماعيالتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية و تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في .١

 بما فيها الحق في األجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية األخرى.  اإلقتصاديةوالثقافية و 
 من خالل التمييز اإليجابي. المرأةتعزز الدولة حقوق  .٢
 ووضعيتها. المرأةكرامة تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من .٣
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 توفر الدولة الرعاية الصحية لألمومة والطفولة وللحوامل..٤
 تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي صادق عليها السودان..٥
 رأةللمم المناصرة ٢٠٠٧كما جاءت نصوص قانون الخدمة المدنية القومية والئحة الخدمة المدنية لسنة  

  كاألتي:
م التي نصت على األجر المتساوي للعمل ٢٠٠٧) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة ٢٨المادة (- 

تولي الوظيفة العامة على  ،العامة في قانون الخدمة المدنية على أساس طبيعة العمل، والقاعدة ،المتساوي
م على الحق ٢٠٠٧المدنية القومية لسنة ) في الئحة الخدمة ٥٩المادة ( - أساس الجدارة دون تمييز. 

) من ذات الالئحة على أن تكون أسس االختيار، وتقويم ٦١وتنص المادة ( ،المتساوي في الترقية
، استحقاق م٢٠٠٧خدمة المدنية القومية لسنة المتنافسين على الترقية على أساس الجدارة، وراعت الئحة ال

سابيع بأجر كامل، ويجوز تجزئة تلك اإلجازة بناء على طلب لمدة ثمانية أ عوضإجازة  ،العاملة المرأة
العاملة، كذلك تخفيض ساعات العمل للصائمين خالل شهر رمضان، والمرضعات لمدة سنتين من تاريخ 

العاملة التي يتوفى زوجها إجازة عدة (أربعة اشهر وعشر  المرأة) من الالئحة تمنح ١٠٤المادة ( - الوالدة، 
  .أيام) براتب كامل

في األعمال الخطيرة التي تحتاج إلي مجهود جسماني كحمل  المرأةنص القانون على عدم استخدام - 
 األثقال. 

) نصت على أن ال يجوز، تشغيل النساء فيما بين الساعة العاشرة مساءًا والسادسة صباحًا، ٢٠المادة (-
ة أو اإلجتماعييستثنى من ذلك تشغيل النساء في األعمال اإلدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات 

  الصحية.
ستة أشهر على تعيينها، وفي كل سنة العاملة بعد انقضاء  المرأةتستحق  ) نصت على أن٤٦المادة ( - 

 .عالوضإجازة وضوع بأجر كامل مدتها ثمانية أسابيع ابتداء من تاريخ  ،الحقة تقضيها في الخدمة
أن التمييز يشكل انتهاكًا والتي تؤكد  ) الخاصة بالتمييز في مجال االستخدام والمهنة١١١االتفاقية رقم (-

 العالمي لحقوق اإلنسان.للحقوق المنصوص عليها في اإلعالن 
على أن أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد  ) وتنص١٩(ب/ اتفاقية مناهضة التعذيب الال إنسانية -

 جسديًا أم عقليًا يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
  .) التي تمكن جميع النساء العامالت من الحصول عليها١٨٣اتفاقية حماية األمومة رقم ( -

  م حيث نصت على:٢٠٠٥من الدستور االنتقالي  ٧جنسية وردت في المادة المواطنة وال
  تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. )١(
  .السودانية والمواطنة بالجنسية التمتع في ينتقص ال حق سوداني أب أو أم من مولود لكل )٢(
  ينظم القانون المواطنة والتجنس، وال يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إال بقانون.  )٣(
  يجوز ألي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. )٤(

  م ٦/٧/٢٠٠٥المنشور بتاريخ  ٢٠٠٥) من قانون الجنسية السودانية تعديل لسنة ١( ٤المادة 
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بعد سريان هذا القانون سودانيًا بالميالد إذا كان والده سودانيًا بالميالد وقت ) يكون الشخص المولود ٢( 
  .ميالده

تقدم  ما ) يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميالد مستحقًا للجنسية السودانية بالميالد متى٣(
  بطلب لذلك.

إذا كان األبوان قد حصال على سودانيًا بالميالد  يولد ألبوين سودانيين بالتجنس ي) يكون الشخص الذ٤(
  .الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميالده

المدنية  المرأةوتحقق حقوق ضمان المساواة وعدم التمييز  ىعلالتي تعمل  ،هنالك العديد من القوانين
م، وقانون األحزاب السياسية لسنة ٢٠٠٦قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة  وهى : اإلقتصاديةوالسياسية و 

م والذي بموجبه تم التأسيس لتحول ديمقراطي كبير مهد لقيام االنتخابات العامة والتي جرت في ٢٠٠٧
 التمييز نذكرذلك هنالك العديد من القوانين التي تحقق عدم  ىإل ضافةم، باإل٢٠١٠أبريل من العام 

   -منها:
 .لالنتخاباتالمفوضية القومية  إنشاءوبموجبه تم  ،االنتخاباتقانون �
قانون الصحافة  ،قانون المفوضية القومية لحقوق اإلنسان ،قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة�

               .قانون المعاقين القوميو  ،والمطبوعات الصحفية
عدم تجنيد األطفال  ى] ينص عل٢٩] الفقرة [٩البرتوكول السادس التفاقية السالم الشامل المادة [�

تسريح كافة الجنود  ىينص علو  ] من نفس البرتوكول السابق٢٩] الفقرة [٩دة [وٕالحاقهم بأسرهم، والما
التعليم في  إلزاميةينص على  و م٢٠٠٥] من دستور السودان االنتقالي لسنة ٤٤األطفال والمادة [
 المرحلة االبتدائية.

 إنشاء، وتم واإلتفاقيات، وقع على العديد من المواثيق المرأةالتزام السودان دوليا في شأن تمكين  وفي إطار
مثال لذلك مركز  ،للمرأةوحقوق اإلنسان  ،اآلليات والمراكز المتخصصة للعمل في قضايا السالم والتنمية

  -ه :أهدافومن أهم لحقوق اإلنسان  المرأة
 المدني المجتمع مؤسسات دور تفعيل -  المرأة بشأن الدستور في المضمنة المدنية الحقوق كافة تعزيز - 

 مجال في القدرات بناءو  - المرأة لقضايا تناوله في اإلعالمي األداء تطوير - المشتركة هدافاأل لتحقيق
 .اإلنسان حقوق

  :نجازاتاإل  أهم من
المستجدات  لمعرفة الفجوات ولمواكبةقانونا )  ٢٦(مراجعة أكثر من لحقوق االنسان ب المرأةقام مركز  - 

مختصين في المجال القانوني، تمهيدا  بالتنسيق مع والدولية وذلكاالقليمية الوطنية و  اتاإللتزاموتنفيذ 
ضع الوثيقة الوطنية لحقوق كما تم و  جازتهاومن ثم المجلس الوطني إل لرفعها الى مجلس الوزراء الموقر

  السودانية. المرأة
منع ختان اإلناث في عدد من الواليات وتم إجازة قانون منع ختان اإلناث لمسودة قانون  تمت صياغة- 

  جنوب كردفان والقضارف. يواليتفي 
متخذي القرار من البرلمانيين واألجهزة العدلية  استهدفتعدد من ورش العمل والمنتديات،  تنظيم- 

 المرأةراد المجتمع بحقوق وأف المرأةإلى األجهزة اإلعالمية المختلفة، لتعريف  ضافةوالقضائية، باإل
  .هاة والسياسية والمدنية، ومن ثم تحسين أوضاعاإلجتماعيو  اإلقتصادية
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والتعرف على التحديات  المرأةالعديد من الدراسات والبحوث بغرض الوقوف على أوضاع  إجراءتم - 
صياغة السياسات وتفعيل ومراجعة القوانين الداعمة لحقوق في  ة من معلوماتهاستفادواإل ،التي تواجهها

  .المرأة
القانونية،  والمساعدات ، وتقديم االستشاراتالمرأةللمركز مكتب عون قانوني، يعمل على تعزيز حقوق - 

دراسة تفصيلية نموذجية حول أوضاع  إجراء هإنجازاتأهم  ومن ،للمرأةومتابعة ورصد األوضاع القانونية 
، إقامة توفير محامي لكل نزيلة تطلب العون ،نزيلة ٤٦٥في السجن، وتم إطالق سراح، أكثر من  المرأة

  الدورات التدريبية والمحاضرات للنزيالت والعاملين بالسجن.
ساهم المكتب على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، للعمل مع إدارة سجن النساء و إدخال - 

، سيدات األعمال ٕاتحاد(إم تى إن) و  االتصاالت المالبس، وشركةشركاء جدد مثل بنك الطعام، وبنك 
مفوضية و  - المفوضية القومية لحقوق اإلنسانو  - بالشرطة الشعبية والمجتمعية المرأةمنسقية  إنشاء كما تم

  . DDRنزع السالح وٕاعادة الدمج ل
وتوفير احتياجاتها خاصة  المرأةالعديد من المراكز لتنمية  إنشاءقام ب السودانية: للمرأةالعام  اإلتحاد-

 اإلجتماعيوقد أقيمت العديد من ورش العمل لتنوير النساء بحقوقهم وتوفير الدعم  ،داخل المعسكرات
 .مناطقهمفي العودة الطوعية إلى  األسروالمادي لتمكين النساء ومساعدة 

  المواطنين.هيئة مستقلة تنظر الشكاوى المتعلقة بمظالم  وهى ديوان المظالم العامة:- 
حيث عقد المجلس ورش عمل تنويرية عن مكافحة العنف ضد  لحقوق اإلنسان: االستشاريالمجلس - 

 ات القانونية للحماية.جراءوالقوانين الوطنية والعالمية التي تكفل حمايتها واإل المرأة
 : اإلعالمووسائط  المرأةمحور التقدم المحرز في  - تاسعا :

وخططه ووسائله،  اإلعالم، اقتراح سياسات مستوى المركز ومن اختصاصاتهاعلى  لإلعالمهنالك وزارة  
وتم تعيين  ،لإلعالمعامة  إدارةتوجد  على التنفيذ، ووزارات على مستوى الواليات وعلى مستوى الوزارة واإلشراف
في  المرأةالخاص بقضايا  اإلعالميمن مهامه القيام بالعمل  ،سرةاألو  للمرأةالعامة  باإلدارة لإلعالممسئول 

جل أالصحية والبئية من  –التعليمية –السياسية  –الثقافية  –ة اإلجتماعي – اإلقتصاديةالمجاالت المختلفة 
 –ف البيئات (الحضرية لفي مخت للمرأةالصورة النمطية والسالبة  تغيير وعي المجتمع واتجاهاته وسلوكه تجاه

  والريفية ). 
رجل (تدريب مدربين) من واليات السودان  ١١٩نساء و من ١٢١منهم  مييناإلعالمن  ٢٤٠تم تدريب - 

من  األمهاتوفيات  أسبابوعالقتها بخفض  اإلنجابيةوالصحة  اإلجتماعيالمختلفة، عن مفهوم النوع 
  .اإلقتصاديوالثقافي و  اإلجتماعيالمنظور 

 من المنظور األمهاتوفيات  أسبابفي دعم ومناصرة خفض  اإلعالمعمل حول دور  ورشتيتم تنفيذ - 
من الرجال )،  ٣٧امرأة و ٤٣(منهم  اإلعالميينمشاركا من  ٨٠منها  إستفاد اإلقتصاديوالثقافي و  اإلجتماعي

  العام للصحفيين السودانيين.  اإلتحادو  الفضائيتين طيبة و التلفزيونية األزرقالنيل  يقناتوذلك بالتنسيق مع 
 للمرأةوالقانوني  في مجال نشر الوعي الصحي والبيئي وسائل اإلعالم المختلفةعبر تم بث عدد من البرامج - 

   ومحاربة العادات الضارة وتحصين األطفال. الريفية على وجه الخصوص المرأةعامة و 
 – اإلناثالمختلفة لمحاربة العادات الضارة مثل ختان  اإلعالموثائقية عبر وسائل  وأفالمتم تنفيذ مسرحيات - 

 .المعدية وخالفه اضاألمر من  األطفالتحصين  وأهميةااليدز  – نجابيةاإلالصحة 
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  - :  محور البيئةالتقدم المحرز في  -عاشرا : 
وزارة للبيئة والغابات والتنمية العمرانية، ومن مهامها، وضع السياسات والخطط والبرامج والتي  إنشاءتم  

مكافحة  ،تهدف إلى المحافظة على البيئة، اقتراح التشريعات، توفير المعلومات والبيانات المناخية
   -: نجازاتأهم اإل ومن  ،التصحر، منع التلوث واألضرار بالبيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

دعم مشاريع مدرسية تهدف إلى رفع  - التدريب وبناء القدرات عبر الدورات التدريبية - البناء المؤسسي- 
المشاركة في حمالت التوعية العامة في المناسبات العالمية مثل يوم البيئة  - الوعي البيئي وسط الطالب

  العالمي واليوم العالمي للمياه.
  إدخال كورس التربية البيئية في الجامعات.عمل عن  تم تنفيذ ورش- 
 سرةاأللتحسين بيئة تم تمويل مشاريع صغيرة  - تدريب المعلمين بالمدارس على وسائل التوعية البيئية.- 

  غابات شعبية ). –(مثال مواقد محسنة 
   .عن األراضي الرطبة والتنوع الحيوي طباعة وسائل تعليم بيئيةو إقامة ورش عمل - 
تحقيق  إلى - مشروع لتنفيذ الخطة الوطنية لبرنامج التكيف مع تغير المناخ، ويهدف المشروع: إعداد- 

 بالتغير المناخي، مرونة نظم إنتاج الغذاء ورفع المستويات لتحقيق األمن الغذائي وسط المجتمعات والتوعية
  لقطاع الزراعي.دعم المقدرات المؤسسية والفردية لتنفيذ التفاعل مع المتغيرات المناخية في ا

) ٤٤تم تنظيم ورشة عمل تدريبية حول حصر غازات االحتباس الحراري حيث تم تدريب أكثر من (- 
للقيام بحصر  تم تشكيل فريق عمل، - خبير وطني من مختلف المؤسسات ذات الصلة بتغيير المناخ

الغابات  –الصناعة  – الزراعة –غازات االحتباس الحراري في خمسة قطاعات مختلفة (الطاقة 
مختلف منها  إستفاد ،تم تنظيم ورشة عمل تدريبية حول التكيف مع آثار تغير المناخ والنفايات)

القطاعات ذات الصلة من المركز والواليات، شارك بالتدريب عدد من الخبراء الوطنيين إلى جانب خبراء 
نات المشاريع وقد بدأت تم تدريب منظمات المجتمع المدني، لبناء قدراتهم في إدارة مكو  - أجانب. 

   التربة. –الغابات  –بعض المشاريع في استخدام تقنيات حديثة لحماية األرض 
 م٢٠٠٨بدأ منذ يناير و  -تقرير االتصال الوطني الثاني التفاقية تغير المناخ: إعدادتنفيذ مشروع - 

االتفاقية اإلطارية لتغير ألف دوالر لتنفيذ التزام السودان تجاه  ٤٠٥سنوات بتمويل قدره  ٣ويستمر لمدة 
  .المناخ

 - :إلي ويهدف المشروع
تمكين  للغازات الدفيئة، نبعاثاتتعزيز التنمية المستدامة ورفع القدرات على التكيف للحد من اإل�

 تقرير االتصال الوطني. إعدادالسودان من 
 ات تجاه االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ.اإللتزامدعم الجهود الوطنية لتلبية �

 - تنفيذ الخطة الوطنية لبرنامج التكيف مع تغير المناخ: إعدادمشروع 
تحقيق األمن الغذائي وسط المجتمعات، دعم القدرات المؤسسية والفردية لتنفيذ التفاعل  -:المشروع أهداف

 مع المتغيرات المناخية في القطاع الزراعي.
 األسرالتنمية العمرانية الخاصة بالسكن توفير السكن المالئم لجميع  إستراتيجيةتضمنت  -السكن الالئق:

تنظم السكن والمأوى والتخطيط العمراني والتصرف في  توجد تشريعات ولوائح، و وتقليل تكلفة العمران
  م.١٩٩٤وٕاعادة التخطيط منذ العام  األراضي
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تملك لذوي الدخول  مشاريع السكن الجاهز من خالل للدولة سياسات لتسهيل ملكية السكن�
 .سرةاألسنة حسب حالة ) ١٢ – ٥ما بين (أقساط مريحة تتراوح فترة السداد بالمحدودة(نساء/رجال) 

مشروع الصندوق القومي لإلسكان والتعمير والذي يهدف إلى تمكين الشرائح الضعيفة وذوي الدخول �
من سكن  اإلجتماعيمان المحدودة للحصول على سكن مالئم ومريح، بجانب ما توفره صناديق الض

 .لمنسوبيها المريحة باإلقساط
 إعدادحصول بعض علماء السودان، على جائزة نوبل للسالم، لجهودهم المقدرة وٕاسهاماتهم الثرة، في �

 مرأة).إالهيئة الحكومية لتغير المناخ ( تقارير
الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ، والخطة الوطنية في مجال الملوثات  ستراتيجيةاإلإجازة  �

    والخطة اإلدارية للبيئة بواسطة مجلس الوزراء. العضوية الثابتة
  :محور الطفولةالتقدم المحرز في  -عشر : أحدى

للدولة في مجال اهتمت الدولة باالرتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها بحيث تتكامل مع السياسات القطاعية 
اجتماعية وتعليم وثقافة، والمحافظة على الهوية وبرامج  ،الخدمات التي تقدم لألطفال من رعاية صحية

  ومبادرات. أنشطةوغير ذلك من برامج و  ،لحمايتهم
كآلية قومية تختص بالتخطيط والتنسيق،  ،م١٩٩١المجلس القومي لرعاية الطفولة في العام  إنشاءتم - 

الوطنية واإلقليمية و الدولية، المتعلقة بالطفولة  االتفاقياتومتابعة إنفاذ  ،لكل أعمال الطفولة في السودان
حقوق الطفل، بهدف تأمين حق الطفل في البقاء  اتفاقيةوالتي صادق عليها السودان، وعلى رأسها 

لك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفق ما نص عليه قانون وذ ،والحماية والرعاية والتنمية
  المجلس القومي لرعاية الطفولة.

المجلس  ىالقومية للقضاء على ختان اإلناث تبن ستراتيجيةاإلتنفيذ إطار  في - : نجازاتأهم اإل ومن 
حملة إلعالم معرفي  ىوه (سليمة)تحت عنوان  المدنيبالتعاون مع اليونسيف ومنظمات المجتمع  مبادرة

 بدأت .عادة ختان اإلناثبحصار  األسروتعليمي واسع النطاق تستخدم الثقافة المحلية لرفع الوعي بين 
  وما زالت مستمرة. م٢٠٠٩منذ العام 

 ،ي ولم شمل األطفال غير المصطحبين والمنفصلين عن أسرهماألسر أسس المجلس برنامج للتقصي  - 
المجتمع بالتعاون مع و  األسروالبحث عن أسرهم ومن ثم دمجهم في  وحمايتهم وتوفير الرعاية لهم

بجانب توقيع مذكرة  ) طفل٩٨٢ومنظمات المجتمع المدني نتج عنه عودة ( - منظمات األمم المتحدة
ة بدولة جنوب السودان لتوفير الحماية لألطفال اإلجتماعيتفاهم بين المجلس ووزارة النوع والطفل والرعاية 

    .حبين والمنفصلين عن أسرهمغير المصط
حيث ُعّرف الطفل بأنه كل  متوافقًا مع أحكام إتفاقية حقوق الطفل م٢٠١٠ لسنة صدر قانون الطفل - 

سنة وشدد العقوبات على منتهكي حقوق  ١٢ورفع سن المسؤولية الجنائية إلى  ،سنة ١٨إنسان أقل من 
األطفال والتي نصت على عقوبة اإلعدام أو السجن  األطفال، خاصة عقوبة التحرش الجنسي وٕاغتصاب

كما أعتبر القانون إهـدار حقوق األطفال من جرائم الحق العام وتم إجازة  ،المؤبد لمرتكبي هذه الجريمة
 ضوئه تم إجازة القوانين الوالئية للطفل. ىوعل ،اللوائح المنفذة له

تفاقية حقوق الطفل المتعلق بالبالغات وذلك توطئة كّون المجلس لجنة فنية لدراسة البروتوكول الثالث إل - 
 لرفعه للسلطات العليا للنظر في أمر المصادقة عليه. 
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لمتابعة قضايا األطفال في  تم تكوين لجنة وطنية تنسيقية برئاسة المجلس القومي لرعاية الطفولة- 
المسلحة حيث ُأعد دليل  ، بشأن األطفال والنزاعات١٦١٢وفقًا لقرار مجلس األمن  ،النزاعات والطوارئ

  . وارئ وتدشينه على المستوى القوميواالستجابة للط ،المعايير الدنيا لحماية األطفال
السياسة القومية لألطفال فاقدي الرعاية الوالدية من أجل تنظيم وتحديد أدوار ومهام  وٕاجازةوضع - 

 . األمرالجهات الرسمية والطوعية المعنية ب
 لألطفال م٢٠١١ة بالنزاعات اعتبارا من يونيو أثر في الواليات المت دماجاإل نفذ المجلس برامج إعادة- 

من خالل إلحاقهم  دماجإعادة اإل أنشطةطفل من  ١٢٨٨ إستفاد، حيث المرتبطين بالجماعات المسلحة
) طفل في فرص التدريب (مهني / حرفي / مهارات ٢٦٨بالمدارس والجامعات. وكذلك إنخراط عدد (

 لهم.  اإلجتماعيمشاريع حياتيه وتقديم الدعم النفسي و  بعضهمتمليك تم و  ،معيشية)
الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد األطفال  ،عد المجلس وبالتعاون مع الجهات ذات الصلةأ- 

 م.٢٠١١الوطنية للتصدي لمشكلة تشرد األطفال  ستراتيجيةاإل ، كما اعدم٢٠١١
تأسيس مشروع معالجة عمالة األطفال عبر التعليم وهو برنامج مستمر بالتعاون مع منظمة العمل  - 

   .ووزارة التربية والتعليم العام I LOالدولية 
 ىنظمت دورات تدريبية لرفع قدرات وتأهيل العاملين في هذا البرنامج علبيانات للطفولة و  قاعدة إنشاء - 

 ات. كل المستويات، بالمركز والوالي
العاملين بوحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة،  وتدريب كل تأسيس برنامج العدالة الجنائية لألطفال - 

على معايير حماية األطفال في مختلف  أخرىوالطفل بقوات الشرطة وآليات  سرةاألووحدات حماية 
 األوضاع.

 .مناصرة تضمين حقوق الطفل في الدستور القادم للسودان- 
المتحدة بشأن األطفال في النزاعات  لألمممالحظات السودان حول مسودة تقرير األمين العام  إعداد- 

 .المسلحة
المتحدة حول العنف ضد  لألممتقرير السودان حول إنفاذ توصيات دراسة األمين العام  إعدادتم - 

 .األطفال
المتعلقة بالزواج المبكر/  اعد المجلس بالتعاون مع اليونسيف دراسة حول المعرفة، السلوك والممارسة- 

 .في السودان في ستة واليات األطفالزواج 
خبيرًا ومختصًا وأمناء مجالس الطفولة  ٢٥٠) ضم ٢٠١٣تم تنظيم مؤتمر لقضايا الطفولة في العام ( - 

 بالواليات تناول قضايا الطفولة. 
الرسائل التوعوية  ٕاعدادالحملة القومية لحماية األطفال من العنف الجنسي و  مشروع إنطالق إعدادتم  - 

 للحملة بجانب حماية الطفل من األزمات الطارئة.
 ١٦١٢تكوين لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة قضايا األطفال في النزاعات والطوارئ وفقًا لقرار مجلس األمن - 

واالستجابة للطوارئ على  دليل للمعايير الدنيا لحماية األطفال ٕاعدادبشأن األطفال والنزاعات المسلحة و 
 .المستوى القومي

تنظيم ندوة إقليمية حول تأثير الثقافات المحلية والممارسات في تجنيد وٕاستخدام األطفال في  - 
 النزاعات المسلحة بالتعاون والتنسيق مع قناة الجزيرة ومنظمة رعاية الطفولة السويدية.



42 

 

لتقديم الرأي الفني في برامج ومشروعات الطفولة وتعمل اللجان  إستشاريةفنية تنسيقية  لجان تكوين - 
األعراف - ة اإلجتماعيالحماية  - (السياسات والتشريعات والعدالة الجنائية  -:المجاالت اآلتيةفي 

 واإلعالم والمناصرة). - الطوارئ واألزمات-ة اإلجتماعيوالعادات والممارسات 
  - :الحاسمة هتمامم في تنفيذ مجاالت اإل٢٠٠٩ات والتحديات التي صودفت منذ عام العقبات والثغر 

   - في مجال الصحة:
 التوسع في خدمات الرعاية الصحية األولية وعدالة توزيعها خاصة في المناطق الريفية.- 
 توفير محفزات الكوادر الطبية لالستقرار والعمل بالمناطق الريفية.- 
 .المختلفة المجاالت تأهيل الكوادر الصحية في - 
 تقوية نظام المعلومات وتشجيع استخدامها في التخطيط.- 
 .اض المنقولة بواسطة الجنساألمر اإليدز و  إنتشار أسبابضعف الوعي ب- 
 شيوع ظاهرة ختان اإلناث.- 
 .ضعف الوعي الغذائي والبيئي وسط النساء- 
 .اعتالل الصحة وسط النساء ىمستو  إرتفاع- 

   اإلقتصاديفي مجال التمكين 
   .األصول واالئتمان ىصعوبة الحصول عل- 
التغطية بالحماية  ٕانخفاضتدني التركيب المهني والمهاري و  الفقر، ،معدالت البطالة إرتفاع- 

   .ةاإلجتماعي
   .تحديات العولمة واالندماج في االقتصاد العالمي- 
المتوسطة والصغيرة والتي الكبيرة مقارنة بالمشروعات  انحياز السياسات االستثمارية للمشروعات- 

   .تساهم فيها النساء
  .من القيام بأدوارها المختلفة المرأةتوفر بيئة ايجابية تمكن تعزيز - 
  .اإلجتماعيالمستجيبة للنوع  ضعف الميزانيات العامة- 

  : التعليم مجال في
  .األبجدية والتقنية األميةنسبة  إرتفاع- 
 .ومناطق الرحلالفجوات التعليمية خاصة في المناطق الريفية - 
   .تدني المستوي المهاري والتقني لعناصر عملية التعلم- 
 الفئات والسيما الدارسين جميع تمكن تعليمية لبيئة والجيدة المالئمة التعليمية المدخالت توفر قلة- 

 .شحيحة موارد ظل في التعليم في جيدة مستويات بلوغ من حظاً  األقل
  . النائية الريفية المناطق في خصوصاً  التسرب لمحاصرة التعليمي النظام كفاءة تدنى- 
 .التعليم لصالح القومي والدخل العامة الميزانيات لضعف نسبة الثابتة التمويل موارد قلة- 
  .التربوية المعلومات إدارة نظام ضعف- 

  - :في مجال المشاركة السياسية واتخاذ القرار 
  .الريفية المرأةالوعي والمتابعة السياسية وسط النساء خاصًة  محدودية- 
  .ات المهنيةاإلتحادو  في األحزاب السياسية والكيانات المحلية المرأةمشاركة  يةمحدود- 
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 .في األجهزة التشريعية والتنفيذية  المرأةتدني نسبة مشاركة - 
  .في الدوائر الجغرافية المرأةضعف منافسة - 

  .في مجال السالم وفض النزاعات
في بناء الى ضعف مشاركتها  أدىمما  في مجاالت التفاوض وفض النزاعات المرأةضعف تمكين - 

 .واستدامة السالم
 .بأهمية مشاركتها في استدامة السالم المرأةعدم وعي  - 
 .للمشاركة في عمليات السالم للمرأةضعف الفرص المتاحة - 
  .ونفسياً  ٕاجتماعياً و  إقتصادياً  سرةاألو  المرأةعات على ااآلثار السالبة للنز - 
 .في مناطق النزاعات المرأةوجود فجوات في األطر التشريعية والقانونية المتعلقة بحماية - 

  في مجال البيئة :
أنظمة اإلنذار المبكر إلدارة  - التغيرات المناخية  أثر( مجاالتالدراسات والبحوث في  محدودية- 

معدات تسيير  - رية المؤهلة الكوادر البش - ائية خاصة في المناطق الريفية الكوارث والتدابير الوق
 .)آلثار السالبة للتغيرات المناخيةالوعي با - العمل

   -في مجال الطفولة :
توفر البني التحتية  ،قاعدة بيانات عن قضايا الطفولة توفر ،رفع قدرات العاملين في مجال الطفولة- 

المتعلقة بالطفولة في مناطق والمسوحات  الدراسات توفر ،العمل لمجالس الطفولة بالواليات ومعينات
  النزاعات والمعسكرات.

  - م :٢٠٠٩منذ العام  اإلقتصاديةالتدابير التي اتخذت لمواجهة تغلبات الدورة 
 التي ترتبت على األزمةاآلثار اتخذت الدولة عدة تدابير من اجل تخفيف  اإلقتصاديةلمواجهة تغلبات الدورة 

   -والمالية العالمية منها : اإلقتصادية
  .األصغرالسياسة التمويلية لبنك السودان المركزي في مجال التمويل  إعتمادتم - 
  .األصغرات الحصول على التمويل إجراءزيادة عدد النوافذ التمويلية وتسهيل - 
ة، والتأمين اإلجتماعيوالتأمينات  ،هذا بجانب الجهود التي يقوم بها ديوان الزكاة، وصناديق المعاشات- 

حيث  ،ة، وشبكات األمان في المجتمعاإلجتماعية لنظم الحماية األساسيالركيزة  الصحي والتي تمثل
والتشريعات، ويعتبر ديوان الزكاة من أهم آليات مكافحة الفقر،  اتاإلستراتيجيشهدت تطورًا في مجال 

م دع -  لمنتجة األسردعم  - دعم كفالة الطالب الجامعيين الفقراء - عبر برامج الدعم المباشر  ويتم ذلك
 واأليتام.  األراملوتوفير المأوى للفقراء والمعاقين من  - العالج

 :اإلجتماعيصناديق الضمان  
  رفع مستويات المعاشات للمتقاعدين لتتناسب مع مستويات المعيشة وتستهدف تعمل على- 

الصندوق   .الطالب من أبناء المعاشيين بالجامعات من خالل دعم سرةاألبرامج الصندوق القومي للمعاشات 
الفقيرة، وبالشرائح  األسرب بالتعاون مع ديوان الزكاة - مين الصحي أأهتم الت - مين الصحي:أالقومي للت

، ويسهم في رعاية األمومة والصحة وشمولهم في مظلة التأمين الصحي األراملالضعيفة من النساء مثل 
   .اإلنجابية، وفي خفض معدالت وفيات األمهات
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  الطالب: الصندوق القومي لدعم
  .ةاإلجتماعيو  اإلقتصاديةيعمل في حل مشكالت الطالب 

  - ة:اإلجتماعيالمبادرة 
، لتقليل يوفر الدخل الثابت لألسر الفقيرة والتي ال دخل لها (ضمان اجتماعي) مشروع دعم اجتماعي ىه

من دائرة الفقر، وتهدف  األسرة وٕاخراج اإلجتماعيحدة الفقر خاصة من أوساط النساء لتحقيق العدالة 
م من خالل استهداف خمسمائة ألف ٢٠١٤% ) بحلول عام ١٥الي  ١٠إلي تقليل نسبة الفقر من ( 

 .فقيرة أسرة
  - ة:اإلجتماعيالمسئولية 

ومنظمات المجتمع المدني، في تحقيق مبادئ المسئولية  ،جاءت لتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص
ة من خالل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في مجال اإلسكان الشعبي اإلجتماعي
 .وٕاصحاح البيئة، والنهضة الزراعية ومكافحة الفقر ،، وتشغيل الخريجيناألصغروالتمويل 

  الحاسمة : هتمامسياسات وتدابير التقشف وآثارها علي مجاالت اإل
 الدولة لتدابير اذاتخالى  أدتوالتي م ٢٠٠٨- م٢٠٠٧لفترة من نتيجة لالزمة المالية التي حدثت في ا 

   - : تقشف مثل
ورفع الدعم  ته،هيكل ٕاعادةو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات العامة للدولة وتقليص حجم القطاع العام  - 

  - منها : اً اثار عن المحروقات ونتج عن ذلك 
  .السلع والخدمات أسعار إرتفاع إلى أدتنسبة التضخم والتي  إرتفاع-١
 .نسبة البطالة إرتفاع-٢
نسبة النساء المصنفات بدون عمل (رغم اشتغالهن خارج "سوق العمل" تحت مسمى "ربات  إرتفاع-٣

 البيوت"). 
 .األسرداخل  عبء اإلعالة زيادة إلى أدىتسريح النساء من العمل -٤
 األراملالعجزة وكبار السن و  ة الصعبة، مناإلجتماعيازدياد شريحة النساء الفقيرات ذوات الظروف -٥

ة من الموازنات اإلجتماعيوالمطلقات و"المهجورات" والمعاقات، والالئي يعتمدن على التحويالت 
و نظم التأمين التي ترعاها  اإلجتماعيالعامة والصناديق الحكومية للتعويضات ومعاشات الضمان 

وعلى خفض مستويات اإلنفاق العام، ع والخدمات المدعومة من الدولة. الحكومة، وعلى توزيع السل
ة، وعلى نظم اإلجتماعيبما في ذلك: النفقات الموجهة إلى نظم التحويل واإلعانات والتعويضات 

   الدعم السلعي والخدمي، وعلى القطاعين التعليمي والصحي الممولين من الحكومة.
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  :ثالثال الباب

  

  واإلحصاءات البيانات
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بالتعاون والتنسيق مع الجهات  الجهاز المركزي لإلحصاء علىواالحصاءات جمع البيانات تقع مسؤولية  
  ومن مهامه:م ١٩٠٣تأسس في العام  والذيذات الصلة 

 العمل - النوع  -إحصاءات ومؤشرات عن السكان، الهجرة  شملوت ةاإلجتماعيإنتاج ونشر اإلحصاءات 
اإلسقاطات السكانية  ٕاعدادو  ..الخ ).التعليم االعاقة واالحصاءات الحيوية ( الصحة - الفقر - 

 بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. اإلقتصاديةواإلحصاءات 
 والمالية. اإلدارة العامة للتعدادات والمسوح اإلحصائية من اإلدارة العامة للتعدادات اإلداري و يتكون هيكله

الميداني.اإلدارة ة العامة  اإلدارة العامة للتنسيق اإلحصائي والعمل ة.اإلجتماعيواإلحصاءات السكانية و 
 للشئون المالية واإلدارية.

  م :٢٠١٣ –م ٢٠٠٩الجهاز خالل الفترة من  إنجازاتأهم 
التعداد  ،م٢٠١٠الخدمات الصحية في العام  مسح، م٢٠٠٩ة لألسر في العام األساسيمسح البيانات .١

برامج المقارنات الدولية  ،م٢٠١٠للعام  سرةاألمسح صحة  ،م٢٠١٠التكميلي لوالية جنوب كردفان للعام 
ى األسر المسح ، م٢٠١١وبناء القدرات بالتعاون مع بنك التنمية األفريقي والكوميسا واإلسكوا في العام 

المرحلة األولي في  مسح الناتج المحلي لوالية كسال ،م٢٠١٢والمعلومات في العام لتكنلوجيا االتصاالت 
السكنية في العام  نجازاتمسح اإلو  م.٢٠١٣مسح المجتمعات الصديقة لألطفال في العام  ،م٢٠١٣العام 

 م.٢٠١٣
  .م٢٠١٣وطنية لتطوير النظام اإلحصائي في العام  إستراتيجيةتم وضع  - 

سية من المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين مجموعة أسا استخالص
  في جمع البيانات الالزمة لذلك (مرفق).

م) من أكثر ٢٠٠٨السكاني الخامس ( جاء التعداد ،لنوعا المصنفة حسبالمعلومات  أهمية إلي ٕادراكاو 
في  اإلجتماعيادخال منظور النوع  من خاللفي االعتبار  اإلجتماعيالبعد  أخذتالتعدادات التي 

لعملية  كأساسذلك واعتمدت نتائجه  ىاالستبيان وتم تدريب المختصين والمشرفين وجامعي البيانات عل
ويتم حاليا تجميع بيانات ووضع مؤشرات ، المشاركة الفاعلة في التنمية المرأةالتنمية العادلة التي تعطي 

ة التي سوف يتم جمعها مستقبال وتم اإلجتماعيو  اإلقتصادية ءاتاإلحصالجميع  اإلجتماعيالنوع  دماجإل
  ذلك. ىتدريب الجهات ذات االختصاص عل
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  الناشئة  ولوياتاأل 
  

� �

����(
	��א��N7�و	��7
��DRل�אSא��א(�,��B3א���N	T�#B�אDEن��#�;	:�

����و�H�5ج.�

�Iא���(���!���א�
#!א���5א#�7	��وR+��א�
#!א��5א#�7	��و�U+Rوא#)(	���و


�����א�
�وא��#�����م٢٠١٥א��م������א�.א�����و



46 

 

  - منها :م ٢٠١٥قضايا ناشيئة لما بعد العام    
 - ومعسكرات النازحين : النزاَعات في مناطق المرأة/١
أكثر  باعتبارهافي التنمية  المرأةة التي تهدد مسيرة األساسيتعتبر النزاعات والصراعات المسلحة من المعوقات  

المعيشية وعدم  سرةاأل وأعباءا حيث أنها تواجه عمليات النزوح والتشرد والمرض والجهل والفقر أثر الشرائح ت
ها من إستفادتعدم  إلي أدىو تنميتها  أعاقفي وضع  المرأةمقدرتها علي التخطيط والتدريب هذا الواقع جعل 

ذلك الحروب والنزاعات في دول الجوار وما  إليزد  .الخدمات المقدمة لها من الدولة وزاد من العبء عليها
النزاعات المسلحة في دولة  أفرزتهالدول األخرى وما  إليكبيرة من المواطنين  إعدادلجؤ و  تفرزه من هجرة

على بعض السودان بجانب النزاعات الداخلية التي أفرزت آثارا سالبة  إلىكبيرة  إعدادجنوب السودان من هجرة 
حيث فقدت العائل واألبناء  ،الريفية المرأةخاصة  المرأة ىاألكبر عل ثرالمجتمع السوداني وكان لها األ شرائح

واإلنساني والبيئي وتدني  اإلقتصاديألمن واإلستقرار والتدهور في الوضع دمار البني التحتية وٕانعدام او 
الريفية مهارات في اإلنتاج والتأقلم مع شتي  للمرأةورغم أن  ،ة والصحية والوقائية والتعليميةاإلجتماعيالخدمات 
عن التنمية  أبعدتهامهن هامشية  بيئة التأقلم مما قادها ألمتهان أفقدتهاهجرتها العكسية للمدن  أن إالالظروف 
  والتطور.

في مجال و  ،هذه الظروف الناشئة ورغم ما قامت به الدولة من جهود مقدرة في مجال التشريعات والسياسات
السياسات التمويلية المناصرة للنوع وسياسات  إلي ضافةباإلالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل المتساوية 

ما زال كبيرا في ظل ما يتعرض له السودان من حرمان من  التحديأن  إال ،لمرأةلالمناصرة  األصغرالتمويل 
  .األحادي اإلقتصاديوالحصار  حقه المشروع في اإلعفاء من الديون الخارجية وتمويالت التنمية

يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بكل مؤسساته في دعم مشروعات التنمية في المناطق  الذي األمر
اقتصاديا  المرأةالنزاعات خاصة في المجاالت الخدمية والبني التحتية وٕاعادة تأهيل وتمكين بة أثر المت

 واجتماعيا.
   - : سرةاأل التركيز على قضايا/ ٢

ومركزا أساسيا للنشاط  ،ة، للحفاظ على النوع اإلنسانياألساسينواة المجتمع، ودعامته  هي سرةاألبحكم أن 
في الوقت الراهن  سرةاألوتواجه  ،في كل المجتمعات اإلنسانية على اختالف أنشطتها الحياتية ،اإلقتصادي

 ة،األساسيفي وظائفها  تؤثر المتجددة، والتي ومعطياتها العديد من التحديات في ضوء الثورة التكنولوجية
الغزو الثقافي، الذي  ة وغرس االنتماء الوطني، ولعل أخطر ما يهددها هواإلجتماعيومن أهمها التنشئة 

  .يتعرض له األطفال من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة القنوات الفضائية
 بأدوارهاا، حتى تتمكن من القيام هكافة المشكالت التي تواجه وعلى حل سرةاأل عليه البد من التركيز على

  لعدة اعتبارات منها :  وذلك األكملالمتعددة على الوجه 
في إحداث التفكك  األساسيالتغيرات السريعة والثورة الصناعية والبترولية والطفرة التكنولوجية، ودورها - 

 سرةاألو تواجه  ،النووية بشكل خاص سرةاألبشكل عام و  ،الممتدة سرةاألها على منظومة أثر ي و األسر 
  المهددات منها :بالكثير من 

نسبة  ٕارتفاعمعدالت الطالق و  ٕارتفاعوما نتج عنها من تفكك في العالقات و  اإلقتصاديةالضغوط - 
  والهجرة الداخلية والخارجية. سرةالنساء الُمعيالت لأل
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ة بسبب الحرب والنزاعات وما صاحب ذلك من آثار الفقر والبطالة والجهل اإلجتماعيتفاقم األوضاع - 
  .ة بمختلف أشكالها وهشاشة البنيات التحتيةجتماعياإل، والهجرة والنزوح والتشرد والتشوهات األميةو 

ة وبروز أشكال جديدة اإلجتماعيالمشكالت  المنقولة جنسيًا وازديادالمعدية و  اضاألمر األوبئة و  إنتشار- 
   .مثل المخدرات

اللجوء والنزوح اذ تعتبر النزاعات  -العولمة والتدفق الهائل من المعلومات وتأثيره على ثقافة المجتمعات- 
لذا البد من تمكين  - ياألسر والتداعي  اإلجتماعيوالحروب من أكثر العوامل المؤثرة سلبًا على النسيج 

 - القيام بوظائفها  مكن منوالدولي حتى تت واإلقليميبها على المستوى الوطني  هتمامواإل سرةاأل
 .األكملعلى الوجه  اإلقتصاديةو  ةاإلجتماعي -  التربوية -البيولوجية النفسية 

  -الريفية : المرأة مكينالتركيز على ت
الغذائي،  األمننسبة لدورها المتعاظم في توفير  هتمامالريفية كل اإل المرأةيالء إوذلك من خالل  

تغير المناخ،  إلى إضافةالتي يمر بها العالم  اإلقتصادية األزمةخاصة في ظل  ،واستئصال الجوع والفقر
ا كثيرة من النساء الريفيات يعملن في القطاع إعدادومما ال شك فيه أن  ،وصوال للتنمية المستدامة

التقليدي بمستويات دخل متدنية ووظائف قليلة وضمان اجتماعي قليل، وميراث متدني خاصة  اإلقتصادي
الذي يتطلب التأكيد على أهمية الفرص المتساوية في الموارد المنتجة مثل  األمرامتالك األراضي، في 

والتوظيف المربح والوصول إلى التعليم  ،األرض، رأس المال، االئتمان، التكنولوجيا، اتخاذ القرار
وتمكينها في  ،العادلةوالتأكيد على أهمية المساواة النوعية  والخدمات الصحية، والتدريب واألسواق

األلفية  أهدافلمناطق الريفية النائية وصوال لتحقيق ا التركيز علية، وزيادة اإلجتماعياالقتصاد والتنمية 
الريفية كقوة فاعلة في  المرأةات المحددة وترقية وتمكين وٕاشراك جراءالتنموية من خالل سلسلة من اإل

الريفية الكثير من العقبات التي تحول  المرأةتواجه  حيث ،ذائيتحسين الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغ
 ،دون وصولها لعمل الئق لعدم حصولها على التعليم والتدريب وكذلك مشاكل تدني الخدمات الصحية

االيدز، االفتقار إلى و الناسور  ،وفيات األمهات والرضع ،، مشكالت الصحة اإلنجابيةاألميةنسبة  إرتفاع
عدم وجود الجمعيات التعاونية  ة المحدودة العادات والتقاليد الضارة،اإلجتماعيية، الخدمات الحماية القانون

  .ومشكالت الطاقة ات، االئتمان، التدهور البيئي، التغيرات المناخية مياه الشرب النقيةاإلتحادو 
   



48 

 

  
:المرأةو التوصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين  ولوياتاأل 

 .المرأةوتعبئة الموارد لبرامج تنمية  ،اإلجتماعيتوفير الميزانيات المستجيبة للنوع - 
 الريفية. المرأةاقتصاديا خاصة  المرأةتوفير الدعم الفني والتقني واللوجستي لتمكين - 
 زيادة الموارد المالية لتقليل نسبة الفقر بين النساء.- 
 اقتصاديا. الناشطاتزيادة فرص التدريب الفني والتكنولوجي وسط الفتيات والنساء - 
 والعالمي. اإلقليميتبادل الخبرات للتجارب الناجحة علي المستوى - 
المتحدة  األمم، والدولي، ووكاالت واإلقليميالتنسيق مع الشركاء على المستوى الوطني  إحكام- 

 .نشطةئل الجنسين في كافة األودمج مسا ولوياتاألالمتخصصة لتحديد 
ات وتدابير التخاذها على كافة المستويات إجراءومرحلية وصياغة  إستراتيجية أهدافصياغة - 

 .المرأةالحكومية والمنظمات اإلقليمية والدولية، منظمات المجتمع المدني في كل قضايا 
والتوعية في مجال  واألطفال األمهاتتوفير الدعم الفني واللوجستي الالزم لتخفيض نسبة وفيات - 

 وعنق الرحم. يسرطان الثد ،مرض االيدز
في القطاعات  اإلجتماعيمنظور النوع  دماجوإلبوجه خاص  المرأةتعزيز التكامل اإلقليمي في تنمية - 

 ذات األولوية.
 الديون إرتفاععلي المؤسسات الدولية المالية مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من - 

 بهدف تخفيف عبء الديون. األطرافمتعددة 
لمناطق للبرامج الصحية في ا األولوية وٕاعطاءالدراسات والبحوث والمسوحات المتعلقة بالصحة  إعداد- 

المسنة والمعاقة  المرأةبحوث متخصصة في مجاالت  إجراءالى  إضافة، الريفية والحضرية الفقيرة
 .والمتعايشين مع االيدز 

والعنف الموجهة ضد  ،والسالم المرأةو  ،للمرأةالمزيد من البحوث الخاصة بالمشاركة السياسية  إجراء- 
 .والطفلة المرأة

التخطيط  ألغراضفي كل المجاالت  اإلجتماعيمصنفة حسب النوع  وٕاحصاءاتتوفير ونشر بيانات - 
 والتقييم.

في مجاالت  للمرأةلجمع البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز  اليآت فاعلة وتفعيل القائم منها إنشاء- 
  .الحاسمة لمنهاج عمل بكين هتماماإل

 تشجيع وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير والتطبيق في مجال العلم والتكنولوجيا.- 
إطار  األجل في الموارد من أجل تنفيذ حالة الطوارئ القصيرة والمتوسطة األجل وبرامج طويلة تعبئة- 

  التعاون اإلقليمي.
لمتابعة  آلية فاعلة ٕانشاء، و اإلقليمية والثقافية على المستوى اإلجتماعيو  اإلقتصاديةتفعيل التنمية - 

 .المرتبطة بمسائل الجنسين عبر االليات المختلفة نشطةاألوتقييم 
والموارد  ،البشرية المؤهلة والموارد ،وتزويدها بمعينات العمل المرأةتقوية اآلليات العاملة في مجال - 

لتمكينها من العمل بفاعلية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ منهاج عمل بكين وتحقيق  ،المالية الكافية
 م.٢٠١٥اإلنمائية لأللفية لما بعد  هدافاأل
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الغابات، الكوارث  إزالةإقامة البرامج التوعوية المكثفة عن التغيرات المناخية (الجفاف والتصحر، - 
 الريفية. للمرأةة) وتحدياتها المعيقة للتنمية واألمن الغذائي خاصة الطبيعي

 .بكافة حقوقها المرأةالتدريب والتأهيل لرفع وعي  - 
 نشر ثقافة السالم عبر التوعية والتدريب لكافة فئات المجتمع.- 
 والتطبيق العملي.كتسبة نشر الثقافة القانونية وسط النساء وسد الفجوة القائمة بين الحقوق القانونية الم- 
 .التأهيل والتدريب النفسي للنساء المعنفات- 
 صحة االنجابية وااليدز. لتكثيف البرامج التوعوية حول الصحة وا- 
  .ونشر الوعي بمضاره م٢٠٣١% بحلول العام ١٦% الى ٦٥خفض نسبة ختان االناث من - 
 .خاصة النساء الخاصة االحتياجات لذوي ةاإلجتماعيو  المهنية المهارات مستوى رفع- 

�


