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 )سكوااإل(آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة
 

 تقرير
 

 ورشة عمل وطنية في السودان
القضايا السكانية في السودان: تحديد اإلطار والمنهجية إلعداد دراسات في مجاالت السكان ذات األولوية 

 الوطنية
 2016نيسان/أبريل  7و 6الخرطوم، 

 

 موجز
 

ي ف مجلس القومي للسكانبالشراكة مع ال )اإلسكوا(آسيا  لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة قامت 
القضايا السكانية في السودان: تحديد اإلطار والمنهجية إلعداد ورشة عمل وطنية حول " بتنظيم السودان

 7و 6يومي  في الخرطوم وذلك " في فندق البرادايسدراسات في مجاالت السكان ذات األولوية الوطنية
 .2016نيسان/أبريل 

 
قدت هذه الورشة في إطار مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ع   

وطنيتين: الصحة  تمحورت حول أولويتنو ،ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية" الذي تقوم اإلسكوا بتنفيذه
 إلىعلى أهمية هاتين األولويتين ومناقشتهما. كما هدفت يد تأكال . هدفت ورشة العمل إلىاإلنجابية والهجرة

مساندة صوغ مسودة تحديد اإلطار العام والمنهجية الالزمة إلعداد دراسات قطاعية وذلك في سبيل دعم و
 تعلق بهاتين األولويتين.تأو برامج  سياسات أو إسترتيجيات

 
عن الوزارات واإلسكوا، ممثلون ودان القومي للسكان في الساالجتماع ممثّلون عن المجلس  حضر 

إضافةً إلى عدٍد عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجاالت السكان والتنمية، والمؤسسات العامة المعنية و
 .وعلى رأسها الصحة اإلنجابية والهجرة من الخبراء في قضايا السكان والتنمية في السودان

 

 مقدمة
 
 مجلس القومي للسكان بتنظيمبالشراكة مع ال )اإلسكوا(آسيا  لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة قامت .1

القضايا السكانية في السودان: تحديد اإلطار والمنهجية إلعداد دراسات في مجاالت ورشة عمل وطنية حول "
قدت ع   .2016نيسان/أبريل  7و 6يومي  في الخرطوم وذلك " في فندق البرادايسالسكان ذات األولوية الوطنية

مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في هذه الورشة في إطار 
بناء القدرات الوطنية، بما فيها قدرات الذي تقوم اإلسكوا بتنفيذه. يسعى هذا المشروع إلى المنطقة العربية" 

معاً على صوغ سياسات تتعلق بقضايا السكان والتنمية ات المجتمع المدني، للعمل المؤسسات الحكومية ومنظم
ضمان متابعة  إضافةً إلىعلى دمج أولويات السكان في سياسات التنمية تكون شاملةً لجميع الفئات السكانية و

ما زال  سياساتالوتقييم هذه السياسات. ذلك أن ضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني في عمليات صنع 
حول دون تقدم قضايا السكان والتنمية في الدول العربية. يرّكزالمشروع بشكل خاص على يشكل عائقاً واضحاً ي

 تأثير أكبر على المستوى الوطني. من أجل ضمانخمس دول عربية من بينها السودان، 
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طنيتين ومناقشتهما هدفت ورشة العمل إلى التأكيد على أهمية الصحة اإلنجابية والهجرة كأولويتين و .2
 ورشة إلىهذه الهدفت وإلى تحديد اإلطار العام والمنهجية الالزمة إلعداد دراسات قطاعية تتعلق بهما. كذلك 

الجمع بين األطراف  األولويتين المطروحتين للنقاش على أنها ذات أهمية وطنية كبرى وإلىإختيار واحدة من 
بناء تحالف يمّهد إلعداد المشاركين للمساهمة بشكل فاعل، في خطوة والحكومية ومنظمات المجتمع المدني 

امج تتعلق نأو بر سياسة أو إسترتيجيةالحقة من المشروع في المشاورات الوطنية التي سوف ينتج عنها مسودة 
 .بها
 
تمثل  ة،تحوالً ديمغرافياً خالل العقود الثالثة الماضي في مجتمع شهد المختارتين تبرز أهمية األولويتين .3

في إنخفاض معدالت الوفيات مما إنعكس إيجابياً على توقعات الحياة عند الوالدة. أما معدالت الخصوبة فتتغيّر 
باإلضافة  .2008مولوداً في تعداد  5.5إلى  3199مولوداً لكل إمرأة في تعداد  6.6ببطء حيث إنخفضت من 

مرتفعاً، مما أدى إلى وجود تركيب سكاني فتي  من عمرهمإلى ذلك ما زال عدد السكان دون الخامسة عشر
 انية مفترضة يحتّم استثمارها العمل على تخفيض معدل اإلنجاب الكلي، والتركيز على الهجرةيشكل فرصة سك

 .أكانت داخلية أم خارجية
 
شملت ورشة العمل ثالث جلسات أساسية، إضافة إلى الجلسة اإلفتتاحية والختامية، حيث تضمن كٌل  .4

هدف العرض  .عروض تسعة على الجلسة األولى إشتملتعروض ومناقشات حول مواضيع مختلفة. منها 
 2030إلى وضع ورشة العمل ومخرجاتها في اإلطار األوسع المرتبط بخطة التنمية المستدامة لعام األول 

أهم النتائج التي أفدت إليها التقارير  العروض التالية حول تمحورتوالمشروع اإلقليمي الذي تنفذه اإلسكوا. 
لوية وطنية في السودان، إضافة إلى وذات أ التي أدت إلى تحديد الصحة اإلنجايبة والهجرة كقضاياولدراسات وا

 كذلك .السكان والتنمية في الخطط القومية والقطاعية قضايا دمج تجارب القطاعات المعنية المختلفة فيعرض 
 تم تسليط الضوء على بعض التجارب الناجحة في المجالس الوالئية.

 
أولويتي أما الجلستين التاليتين فناقشتا اإلطار العام والمنهجية إلعداد الدراسات القطاعية المتعلقة ب  .5

 .الصحة اإلنجابية والهجرة
 
 المجموعة األولى ناقشتحيث ب مختلفتين حوار إلى مجموعتيفي الجلسة الختامية تم تقسيم المشاركين  .6

 المجموعة الثانية تناولتو ،في السودان الهجرةالتي يجدر شملها في أية سياسة تتناول عناصر ال من عدداً 
 الصحة اإلنجابية. ب المتعلقة عناصرال
 

 مواضيع النقاش  -أوالا 
 
اإلنجابية والثالثة التي شّكلت الجلسة األولى مدخالً إلى الجلستين الثانية التي تمحورت حول الصحة  .7

 ت تسعة عروض هدفت إلى توفير المعلومات التي من شأنها تعزيز وإثراء النقاش.تناولت قضية الهجرة، وضمّ 
 

 الجلسة األولى  -ألف
 
الجلسة السيدة/ ربى عرجا، مسؤولة أولى للشؤون السكانية، قسم السكان والتنمية اإلجتماعية، إستهلت  .8

 أوسع ورشة العمل الوطنية في إطار إلى وضع هدف 2030حول خطة التنمية المستدامة لعام  بعرٍض األولى 
ً  . أَبرزخطة كإطار عمل للسنوات المقبلةهذه العلى أهمية  ضاءأإذ   أن األولويات كيف العرض أيضا

ربى يدة/ت السفي عرٍض ثاٍن، تناولوغاياتها.  أهداف الخطة صلب في تقع العمل المطروحة من خالل ورشة
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"تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة  اإلقليمي بعنوان مشروعال عرجا
نتائج أ ستند إليها المشروع والمتمثلة ب التيخلفية الحيث شرحت اإلسكوا حالياً،  الذي تنفذه في المنطقة العربية"

بعد إنصرام عشرين عاماً على تبنيه. أظهرت هذه  1994 والتنميةمراجعة خطة عمل المؤتمر العالمي للسكان 
النتائج أن الدول العربية ما زالت تعاني من فجوات عديدة أهمها يتعلق بالتمويل وبضعف إشراك مؤسسات 

 صياغةتقدم الملحوظ الذي أحرزته في من الرغم المجتمع المدني في عملية صوغ السياسات وذلك على ال
 وإستراتيجيات وبرامج تتعلق بقضايا السكان والتنمية. وتنفيذ سياسات

أمين عام المجلس القومي للسكان، نتائج التقرير الوطني الثالث  ،الغفار لمياء عبدعرضت السيدة/ .9
 اشارتالسودان، و في الجهود اإلنمائية هات، الذي تضمن التحديات والعقبات الذي واجهأللفيةللألهداف اإلنمائية 

نسبة وفيات األطفال دون  اضإنخف أهمهاالمؤشرات  عدٍد من من خالل هذه األخيرالمحرزالذي حققه إلى التقدم 
وفيات الرضع  إنخفاض، و2014في سنة  باأللف 68.4إلى  1990في سنة باأللف  128سن الخامسة من 

ثالثة  دارمعدل وفيات األمهات بمق إنخفاضو ،2014في سنة باأللف  52إلى  1990في سنة باأللف  80من 
 المعنية حكوميةالجهات التشاركية بين الجهود هذا النجاح بال ربطت. و2015و 1990أرباع في الفترة ما بين 

التقدم واستكمال أهمية متابعة الجهود المبذولة  وأّكدت على ع المدني ووكاالت األمم المتحدة،ومنظمات المجتم
 . 2030ة لعام التنمية المستدام من خالل خطة الذي حققه السودان

 
ً بعنوان نائب م السيد/ محمد األمين، قدّ  .10 صندوق "تجربة ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان، عرضا

إستهل السيد/ األمين   ن في عملية إدماج قضايا السكان في الخطط الوطنية في إفريقيا".األمم المتحدة للسكا
، كما 2030العرض بالتعريف عن مفهوم اإلدماج كأحد األهداف األساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

ومنها مجال هذا في الناجحة في بعض الدولة األفريقية تجارب الد شرح منهجية ومتطلبات اإلدماج الفعّال، وعدّ 
، في المجلس القومي للسكان لسيدة/ إلهام عبد هللا، مدير إدارة التخطيطمت اقدّ من ثم أوغندا وإثيوبيا وغانا. 

في  التنميةو مجلس القومي للسكان في تعزيز إدماج قضايا السكانالعرضاً تمحور حول الجهود الوطنية ودور 
على أهمية الشراكة مع صندوق األمم المتحدة كمؤسسة داعمة  ةً اإلستراتيجيات والسياسات التنموية، مشّدد
 كما . عبر الدعم الفني والماليالشراكة وعلى ضرورة تعزيز هذه لإلدماج على الصعيد الفني واللوجستي، 

هم مرتكزات اإلدماج، إضافة إلى أهم العوامل التي تؤدي إلى إستثمار الفرصة ألعرضت السيدة/عبد هللا 
ار السكانية في اإلط الدينامياتإدماج  ن يكمن فيسكارفاهية التحقيق  وأّكدت أن ،في السودان الديموغرافية

 جتماعية الشاملة والسياسات القطاعية.القتصادي الكلي والسياسات االا
 

ً بعنوان  في السودان، والتنمية قضايا السكانخبير في قدمت السيدة/ هدى محمد مختارأحمد،  .11 عرضا
 ة في السودان" تناولت فيه أهم نتائج الدراسةالوطنية والفجوة المعرفية في مجال السكان والتنمي"تقييم القدرات 

رات الوطنية واألولويات بهدف تحديد القد يض من اإلسكوا والمجلس القومي للسكتنوبتف التحليلية التي أعدتها
نعقدت على ورش العمل التي اأهم الدراسات والتقارير و راجعتالتنمية، حيث في مجال السكان و توالفجوا

مدى اإللمام بقضايا السكان والتنمية في السودان، ومدى وذلك للوقوف على المستوى اإلقليمي والوالئي 
على ضوء  جاهزيته إلدماج المتغيرات السكانية في الخطط التنموية والخطط القطاعية والشاملة طويلة األجل.

الهجرة. شرحت أن الصحة اإلنجابية ولصت السيدة/ أحمد أولويتين أساسيتين في السودان، التحليل، إستخ
هذه المناطق الحضارية، حيث أن الضغط على الموارد في  أمام إنماءالهجرة الداخلية غير المنظمة تشكل عائق 

لى مشاكل سياسية ، كما أن كثافة السكان في المدن تؤدي إجّمة مناطق يولّد مشاكل إجتماعية وبيئيةال
وقدمت بعض  اإلستفادة من الهجرة الداخلية دت السيدة/ أحمد على إمكانيةأكّ عادت وولكن  إقتصادية.و

 سياساتإدماج البعد السكاني في السعي لتنظيم الهجرة؛  :ومنهاالطروحات التي من شأنها المساعدة على ذلك 
؛ مضاعفة نسبة االدخار ةمعالجة قضايا التعليم والصح؛ تخفيض نسبة الخصوبةالعمل على  ؛وبرامج التنمية

 .المحلي؛ تعزيز قدرة المؤسسات المالية على تعبئة واستثمار المدخرات؛ وتعزيز المناخ االستثماري
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عرضاً تناول تحليل وضع مجالس  مجلس القومي للسكان،ال يف باحث قدم السيد/ نزار الطيب رباح،  .12

تشكيل ومهام وتطور المجلس القومي رباح العرض بالتعريف عن نشأة و /إستهل السيد  السكان الوالئية.
ً مسلطللسكان والمجالس الوالئية. ثم عدد أهداف المجلس وسلطاته وإختصصاته،  الهدف األساسي الضوء على  ا

جميع تشمل ة يشاركت إلى عمليةد استنالسكانية بابرامج ستراتيجيات وافي إعداد وتنفيذ  المتمثل سللمجل
قدرات المجالس الوالئية وتفعيل  لتعزيز من التوصيات خلص العرض إلى عددٍ  المعنية.  واألطراف القطاعات
والية نهر النيل  تجربة عن بعرٍض السيدة/سمية سعيد، األمين العام للسكان نهر النيل،  من ثم تقدمت عملها.

زات المجلس الوالئي من أنشطة ودورات تدريبية، أبرزت أهم إنجاكتجربة ناجحة على الصعيد الوالئي، حيث 
. 2015وتحّدثت عن الجهود المبذولة في رفع مستوى الوعي حول أهداف التنمية المستدامة ألجندة ما بعد 

مج برنا للمجلس الوالئي وتطويرموازنة خاصة  تشمل وجوداألساسية النجاح دت على أن عوامل شدّ كذلك 
 لعام واحتياجات الوالية.سب والوضع ااإعالمي مخصص يتن

 
في دعم ومساندة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني  اهلعبتألخرين األدوار التي تناول العرضين ا .13

جامعة الجزيرة، مركز الدراسات باحث في  ح السيد/ أحمد حمد النوري،أوضو. والتنمية قضايا السكان
عديدة متعلقة بقضايا  تفي مجاالحاث بوأ تعليميةً  توفّر بيئةً  إذاً ن الجامعات تلعب دوراً تنموياً مهمأالسكانية، 

والبرامج التدريبية والهجرة واستعرض الشهادات الجامعية لصحة اإلنجابية على رأسها االسكان والتنمية 
م السيد/ علي محمد عباس، السكرتير العام للشبكة السودانية للسكان، قدّ  من ثم المتوفرة في جامعات السودان.

ً حولع ً ال"دور  رضا د والجه أهميةمنظمات غير الحكومية في دعم ومساندة القضايا السكانية" موضحا
 1994مؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذّكر بأهداف كذلك التنمية المستدامة.  لتعزيز ةالمشتركالمجتمعية 

شراكة بين الجهات الحكومية والغير ال تعزيز كإطار للعمل على 2013واألولويات المنبثقة عن إعالن القاهرة 
الدعم  أمثلة عديدة على األدوار التي تلعبها مؤسسات المجتمع المدني من حيثالسيد/عباس  أعطىالحكومية. 

 .المتابعة والتقييمأو من حيث رسم السياسات والتخطيط الفني والمشورة العلمية ل
 

 الجلسة الثانية  -باء
 

شعبة  السيدة/ كريمة القري، رئيسة قسم السكان والتنمية اإلجتماعية،الغفار والسيدة/ لمياء عبد  ترأت .14
السيد/ عبد الحميد بله النور، رئيس قسم  محورت حول الهجرة. إستهلّ تالتي الجلسة الثانية ية، التنمية اإلجتماع

وأسباب  أنماط عرض  ، الجلسة بجامعة الخرطوم ،الدراسات السكانية والبشرية، كلية علوم الجغرافيا والبيئة
 14من في والية الخرطوم رتفاع نسبة الهجرة اأن وأوضح  .وضع الهجرة في السودان الهجرة عموماً، وشرح  

ً يسبب ضغوط 2008عام  في المائة 60إلى  1956في عام  في المائة على الخدمات وأسواق العمل  ا
 ةمن العمال في المائة 70اإلقتصاد الغير الرسمي واألعمال الهامشية التي تضم  شجيعت فيهم ويساالحضرية، 

الضرورية لدراسة  اإلحصاء لتسهيل عملياتمصطلحات الهجرة أبرز ضرورة توحيد كما  في والية الخرطوم.
تعتبر  السجل المدني وسجالت الهجرة موّضحاً أنومكامن ضعفها  مصادر بيانات الهجرةوتحليل الواقع. عّدد 

. في نهاية العرض لكنها ال تفي بالغرض وال تقدم إاّل معلومات وجيزة حول الموضوعمصادر هذه المن أهم 
تضافر الجهود الرسمية  تحتّمإلستفادة من هذا الحراك البشري كفرصة تنموية اشّدد السيد/ بله النور أن 

 والشعبية وتعاون المنظمات اإلقليمية والعالمية.
 

، بيت جميع القطاعات ذات الصلةالتنسيق والبيانات، وشّددوا على أهمية عرض ال علىالمشاركون  أثنى .15
وأسبابها الضوء على واقع الهجرة في السودان بتعدد أنماطها  واسلطووالسعي إلى توحيد مصطلحات الهجرة. 

 هجرة كفرصة سكانية.اإلستفادة من ال لتعزيزتوصيات الالزمة وقّدموا  ،بإختالف الوالياتواختالفها 
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إبرهيم محمد، وزارة العمل واإلصالح اإلداري، بالتعريف عن مهام وزارة العمل  ىالسيدة/ نجو قامت .16

ً قضايا الهجرة. و  ةلوزارة معنياوضحت أن أوالتشديد على دورها األساسي في قضايا السكان وخصوصا
الهجرة عديدة  أنماطوأضافت أن  إجراء المسوحات الميدانية. تنظيمها وبوضع سياسات الهجرة في السودان و

في كّل وزارة معنية بدور محّدد. شّددت على أن في هذا المجال ولكن  مختلفة تقاطعات بين وزارات مما يخلق
مجمل الهجرات. من  في المائة 80التي تشّكل  ةلامعنية بهجرة العم العملوزارة ت إلى أن هذا اإلطار اشار

 الجهات ذات الصلة. جميعمجلس القومي للسكان و بينأهميّة الشراكة ب ذّكرت كذلك
 

المعنية للتعاون والتنسيق في قضايا ة جهزمن األ تألفيعمل تكوين فريق  إقترح بعض المشاركين .17
 ة تتعلق بالهجرة نظراً إلرتباط هذه األخيرةشّددوا على ضرورة إشراك وزارة الزراعة في أية خطالهجرة. 

 قاعدة بيانات تضّم النازحين والالجئين. تأسيس ترح بعض المشاركينقكما ا الوثيق بحجم وتوزيع السكان.
 

 إذاإلستناد إليه بسبب نواقص مشهودة  من غير المجديمصدر  2008تعداد إلى أن المشاركون  أشار .18
يؤثر على صالحيّة النتائج الذي ستبنى  مما من شأنه أن، 2016و 2015خضع السودان لتغيّرات كثيرة في 

واتفق المجتمعون على ضرورة إضافة  البيانات المتاحة وتناول النقاش جدوى. تتعلق بالهجرة دراسةأية عليها 
والذي  وزارة العمل المتاح لدىمسوحات المتوفرة وعلى رأسها مسح القوى العاملة العدٍد من األسئلة على 

بالهجرة بشكل أساسي  تختصوعلى ضرورة إجراء مسوحات  لقة بالهجرة،يتضمن بعض المؤشرات المتع
ر هجرة العمالة إلى الخارج . ومؤشراتها  في المائة 80بـ تمت اإلشارة إلى أن مسح القوى العاملة الذي يقّد 

وخلص النقاش إلى  األسر واألبناء اللذين يواجهون مشاكل كبيرة في معظم األحيان يفتقر إلى معلومات حول
بعض المشاركين الضوء على أهمية  ألقى. كذلك ضرورة إدراج فئات المهاجرين المختلفة في المسوحات

البيانات التي تتعلق باللجوء والنزوح وبخاصة في الواليات حيث تتفاقم هذه اإلشكاليات كواليتي النيل األزرق 
 .والنيل األبيض

 
متوفّرة في منهجيّة دراسة مسح القوى  المتعلقة بالهجرة أن المصطلحاتأوضح بعض المشاركين  .19

تعريفات  كذلك تمت اإلشارة إلى. والعبرة في استخدامها بشكل ممنهج، 1996العاملة والهجرة عام 
الهجرة والنزوح والتنمية في  2015"تقرير الهجرة الدولية لعام  تقرير اإلسكوا المصطلحات التي يتضمنها

تناول المجتمعون دور اإلعالم كوسيلة لمخاطبة المجتمعات في إطار حّل قضايا السكان  .منطقة عربية متغيرة"
 تدريب اإلعالميين لنشر مصطلحات الهجرة بشكل صحيح.و
 

في ظل التحركات السكانية التي يشهدها السودان والبلدان المجاورة بشكٍل عام، شّددت السيدة/ عبد  .20
الغفار على ضرورة وضع مجموعة سياسات وإستراتيجيات لضبط الهجرة من خالل إنشاء لجان مختصة لهذا 

ودانيون في عدم وأثنى المشاركون على ذلك ضاربين المثل بالفرصة الثمينة التي يضيعها السالغرض. 
مشاركتهم في مشاريع اإلستثمار المتعددة التي يقوم بها الخليجيون في السودان وذلك نتيجة ضعف السياسات 

تحقيق توازن اإلنمائي بين  حولالمقترحات التي تقدم بها المشاركون  وتمحورت بعض التي تشجع على ذلك.
آليات المتعلقة بسّد الفجوات  جالسها مع التشديد علىوملواليات ل اإلقتصادات المحلية الحضر والريف وتنشيط

 .نفيذ السياساتت
 

إلى وبخاصة من الواليات المختلفة بإتجاه الخرطوم أو إلى النزوح  المؤديةاألسباب  تناول النقاش .21
هو  والصراعات األزمات إنهاءوتم التأكيد على أن صراعات والعنف والفقر، ال خارج البالد وعلى رأسها

التي تشير إلى  النازحين في المعسكرات حول اتدراسالبعض  نتائجأولوية. وفي إطار متصل تم التطرق إلى 
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ر الخدمات علماً أن النزوح يؤدي إلى لنازحين في البالد المضيفة يعتمد على مدى توفبقاء االزمنية لأن الفترة 
عن بعض المشاركين أعرب وإقتصادية عديدة.  مشاكل إجتماعيّة ضغوط جّمة على الخدمات في الواليات وإلى

إزاء التغيرات الديمغرافية واإلقتصادية الجذرية التي تترافق مع ارتفاع أعداد الالجئين إلى الواليات  مقلقه
 . المختلفة الحاجات في الوالياتالوضع و إعداد دراسة لتقييموالمهاجرين السودانيين منها مما يحتم 

 
الهدف وذّكرت بالنقاش،  ي تطرق إليهاتأهمية النقاط الفي نهاية الجلسة أثنت السيدة/عبد الغفار على  .22

العناصر األساسية التي من المفترض أن تشملها الدراسة المعّمقة حول هو اإلتفاق على ورشة العمل و األساسي
السياسة مقترح الصلة إلعداد الدراسة والهجرة وأّكدت إلتزامها بمبدأ الشراكة مع الوزارات والمنظمات ذات 

 واستثمارها في التنمية. السلبيةالهجرة ثار آ بنى في سبيل إزالةيالذي س
 

 الجلسة الثالثة  -جيم
 

إدارة الخدمات  وزارة الصحة اإلتحادية، مدير الدائرة الفنية والتطوير، السيد/ مالك العباسي، إفتتح .23
في الفجوات المعرفية المتعلقة بها وبعنوان "تقدير أهمية الصحة اإلنجابية  بعرٍض  سةلالج الطبية بالشرطة،
بالصحة اإلنجابية في  المتعلقة تشرح أن أهم الفجواوأهّمية الصحة اإلنجابية ومحدداتها. ب فيه السودان"، عّرف

مؤشرات عبر وصعوبة مقارنة ال محدودية البيانات والمعلوماتهي ضعف نوعية المشورة المقدمة و السودان
 1994غياب منهجية موّحدة. وذّكر أن الصحة اإلنجابية وردت في مؤتمر القاهرة للسكان في السنين نتيجةً ل

جتماعية بالتنمية اال ةً مباشرترتبط  مما يؤكد على أهميتها كأولوية سياسية للسكان للتنميةوفي أهداف األلفية 
ز الترابط الوثيق التي تدل على الوضع الراهن وأبرَ  ديموغرافيةالمؤشرات عدداً من ال ستعرضإقتصادية. واال

شرح أن نسبة الفقر العالية في السودان تؤدي من جهة فجميع أركان الصحة اإلنجابية في السودان. ور بين الفق
تي ال نسبة إستخدام وسائل تنظيم األسرة، ومن جهة ثانية إلى زيادة نسبة وفيات األمهات في أولى إلى إنخفاض

باأللف  638تبقى مرتفعة على الرغم من التقدم المحرز على هذا الصعيد إذ انخفضت نسبة وفيات األمهات من 
 .2014و 2006باأللف بين عامي  216إلى 

 
وعلى رأسها  بقضية الصحة اإلنجابية المرتبطةشكاليات السيدة/ عبد الغفار الضوء على أهم اإلسلّطت  .24

هذا تباين على  أضاءت. وضرورة رفع الوعي المجتمعي بهذه القضيةشّددت على ارتفاع معدل وفيات األمهات 
المناطق أن المعدل يرتفع في  إلى أشارتوالريف والحضر مختلف الواليات في السودان وبين بين  المؤشر

  للنزاعات.الخاضعة 
 

الصحة  قضايامعالجة لساسية أة التوعية اإلجتماعية كوسيل وشّددوا على ضرورة مشاركونالعاد  .25
بحكم الدور الذي يلعبه في توفير الخدمات وبحكم  طارهذه اإل إشراك المجتمع المدني فيعلى أهمية و اإلنجابية

 التوعيةالدور يجعل منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في  هذا  .مع السكانالتواصل قدرته العالية على 
 ي إعاقة األطفال ونقل األمراض الجنسيّة.وفيات األّمهات، وتفاد عّدة أهمها حول قضايا

 
في إطار تعزيز مشاركة المجتمع المدني في نشر الوعي المجتمعي، تحدثت السيدة/ رويدا عثمان، مدير  .26

" تّم تنفيذه لفترة ستة أشهر في Maternal and Infant Heath Network Projectبرنامج التواصل، عن مشروع "
 نشر الوعيالسكان لكيفيّة التواصل مع  علىتدريب القابالت المجتمع المدني بقامت منظمات والية الجزيرة. 

وإنشاء  أهم إنجازات المشروع إنشاء مدارس مجتمعيّة في مناطق معزولة من. حول قضايا الصحة اإلنجابية
 المساعدات الطبية الالزمة.لتقديم ء يتهأساسية ( يتضّمن معلومات information systemنظام )
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حول الصحة اإلنجابية  الوعيمحدوديّة دور منظمات المجتمع في رفع بعض المشاركين إلى  أشار .27
من منظمات المجتمع المدني شراك إأن ضعف وأعتبروا  طارالمحقق في هذا اإلالرغم من النجاح وذلك على 

عّالة فالالمشاركة قادرة على بشكل أساسي علماً أنها على تقديم الخدمات  هاعملحصر قبل القطاع الحكومي أدى 
 ستراتيجيات.الفي وضع وتقييم السياسات وا

 
وقد تمت اإلضاءة على بعض األمثلة الناجحة حول المشاركة بين منظمات المجتمع المدني ووزارة  .28

حيث تلعب منظمات  فوردار واليةفي  اربتجمت اإلشارة إلى بعض الكذلك ت نهر النيل. والية الصحة في
أساسيةً لتلبية احتياجات السكان بغياب التدخالت الحكومية التي تتالشى في مناطق  المجتمع المدني أدوراً 

من تخفيض  منظمات المجتمع المدني ، وفي والية دار السالم حيث تمكنت ووزارة الصحة بمشاركةالنزاعات
ج للصحة إعداد نموذ عدد الوفيات وزيادة أعداد النساء اللواتي يزرن المستشفيات بعد الوالدة من خالل

  تم نشره واستخدامه كأساس لمجموعة أنشطة.االنجابية 
 

إتفق المشاركون على ضرورة مشاركة جميع الجهات المعنيّة والتنسيق على مختلف المستويات، أكان  .29
على المستوى المركزي أو على المستوى الوالئي، لمعاجة قضايا الصحة اإلنجابية وبخاصة في ظل واقع مرير 

وعليه تم التشديد على أهمية وضع حيث تكثر النزاعات. و من الوالدات تحصل في المنزل ائةفي الم 70حيث 
 د أدوار مختلف القطاعات.إطار عام للشراكة يحدّ 

 
حيث أن سوء فهم بعض القضايا وخاصة تلك المتعلقة بخدمات  شكالية المفاهيمإتناول المشاركون  .30

. في مناطق عديدة في السودانالصحة االنجابية يثير الخوف ويؤدي إلى عدم إستخدام وسائل منع الحمل 
وتطرق النقاش إلى  . مشورةالتقديم وأشاروا إلى وجود دراسات وبحوث يمكن البناء عليها لنشر الوعي و

قلّة الموارد سودان منها: في ال بالهجرةالمتعلقة  إنخفاض اإلهتمام بالدراسات إلى تؤدياألسباب التي 
ين ثوضعف القدرات البحثيّة لدى الباحلصحة اإلنجابية اضآلة البيانات المتعلقة ب المخصصة للبحث العلمي،

في صنع  ال تساهم أن الدراسات فتكمن فياإلشكالية الرئيسية  أماهم. اتالشباب وعدم اإلهتمام بتطوير قدر
المشاركون توحيد منهجيات جمع البيانات لتسهيل وتوسيع استخدامها لمقارنة  اقترحو . يهعل وال تؤثرالقرار 

معالجة ، ومراجعة وتوحيد المصطلحات وتبسيط المفاهيم لتسهيل استخدامها، وضرورة األنماط واالتجاهات
ً االساسيّة، والفقر كوسيلة لتوعية المجتمع وتلبية حاجاته  رة مالقيام بمسح لممارسات الشراكة الناجحة والمث أيضا

 السياسات.ستراتيجيات والتي يحتذى بها ويبنى على نتائجها لتحديث ووضع اال
 

 الجلسة الختامية  -دال
 

العناصر األساسية التي من  ةقشلمنا حوار في الجلسة الختامية إلى مجموعتي تم تقسيم المشاركين .31
 رّكزتبينما  نجابيةالصحة اال قضية قة حيث تناولت المجموعة األولىتبنى عليها الدراسات المعمّ المجدي أن 

 في نهاية الجلسة. مشاوراتهمن الفريقين نتائج  الهجرة. عرض كلٌ  علىالمجموعة الثانية 
 

ابية موضوعين: الصحة اإلنجبدايةً مناقشة  إقترح المشاركونفي ما يتعلق بقضية الصحة اإلنجابية،  .32
ً  والشباب، وصّحة األمهات صحة  تؤدي في حينالقريب  على المدىكثر إلحاحاً األأن مشكلة الشباب هي  علما

إلى النتائج ونظراً ية المنزل الوالداتنظراً إلرتفاع نسبة  . على المدى األبعد األمهات إلى مضاعفات جّمة
 صحة األّمهات.على المولودين، قّرر المشاركون التركيز حصراً على صحة األمهات والوخيمة لذلك 
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أفدى كٌل منها إلى مقترحات عملية للمستقبل. شّدد  محاور تم تناول الموضوع من خالل أربعة .33
المتوفرة للبناء على الدراسات والبحوث  العلميّة من خالل مسح تالفجواأوالً على أهمية تحديد المشاركون 

 ً  من شقين اإلشكاليةتناول هذه  وخلصوا إلى ضرورة تدني إستخدام وسائل تنظيم االسرةنتائجها. ناقشوا ثانيا
من ثم ألقى المشاركون الضوء على الدور األساسي تعلق بتقديم وتوزيع الخدمات. ي شقّ : شّق توعوي واثنين

بعض األشخاص والوجوه في المجتمع كالمعلمين والزعماء والمدّربين والمسنات وذلك في نشر الذي يلعبه 
في ما بين الجهات  التنسيق والتعاونشكل التأكيد على بناء الشراكات والوعي ودحض الممارسات الخاطئة. 

المجتمع المدني  منظماتومراكز البحث العلمي الحكومية المعنيّة أكانت التشريعيّة أم التنفيذيّة والجامعات و
على أهميّة نشر الوعي من خالل  وتوافق المجتمعون  .المحور الرابع واألخير اإلعالمالقطاع الخاص وو

مع  مضمونه تالئميخطاب من خالل  الممارسات الخاطئة منلحّد لاإلعالم وإستهداف المجتمع بكل شرائحه 
 .المستهدفالجمهور 

 
ل المجتمعون سلسلة من المواضيع األساسية لوضع أية سياسة الهجرة، فقد تناوأما في ما يتعلق بقضية  .34

عرضوا للمعضلة المتعلقة بقاعدة البيانات واالفتقار إلى مسوحات خاصة بالهجرة تفيد عن . أو استراتيجية
لوحدات أنماطها المختلفة. البيانات المتوفرة مستخرجة بمعظمها من مسوحات أخرى كتعداد السكان ومسوحات ا

إال القطاعات غير الرسمية. أضاء المشاركون الضوء على النتائج السلبية التي يولدها السكانية وال تشمل 
وأصروا على ضرورة ربط التحويالت النقدية بمبادرات التنمية. أشاروا إلى  الحظر على التحويالت النقدية

ً بين منطقة اإلشكالية المتعلقة بتوحيد المصطلحات لمنع اإلرتباكات حيث  أن مصطلحات الهجرة تختلف أحيانا
تطرق المجتمعون إلى الضغوط الهائلة التي تضعها تحركات السكان على الموارد الطبيعية والنظم وأخرى. 

االيكولوجية وآثار ذلك على األمن الغذائي إذ أن أسعار الغذاء في تصاعد مستمر نتيجة إزدياد اإلستهالك في 
زمة لإلنتاج. كذلك تضع أعداد المهاجرين والالجئين الع تضآل الموارد الطبيعية الحين أن العرض يتضآل م

الكبيرة ضغوطاً جمة على الخدمات اإلجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم. طرح المشاركون اآلثار السلبية 
القائمة الناجمة عن هجرة األدمغة والخبرات وضرورة إحصائها والتعويل عليها في الجهود التنموية 

والمستقبلية. أخيراً ألقوا الضوء على مشكلة اإلتجار بالشر اآلخذة بالتفاقم كما أشاروا إلى بعض المشاكل 
 .االجتماعية المتجددة كتسول النساء

 

ا   جتماعالتنظيم ا  -ثانيا
 

 جتماعالمكان او ختاري  -ألف
 

تحديد اإلطار والمنهجية إلعداد القضايا السكانية في السودان: "عقدت ورشة العمل الوطنية حول  .35
 7و 6يومي  في الخرطوم البرادايسفندق  ، وذلك في"دراسات في مجاالت السكان ذات األولوية الوطنية

 .2016نيسان/أبريل 
 

 فتتاحيةالالجلسة ا  -باء
 

مم األوالسيدة/ القري، والسيدة/ لينا موسى، الممثل المقييم لصندوق  ،من السيدة/ عبد الغفار رّحب كل   .36
بالمشاركين، معربين عن  وزارة الرعاية والضمان االجتماعي والسيّد أمين عام ،السودانفي  المتحدة للسكان

دمج أولويات السكان في لتعزيز القدرات الوطنيّة  فيشة رن تساهم النقاشات ومخرجات هذه الوأملهم في أ
نظيم فيه هذه الجلسة التوقيت الذي ت  شّددوا على أهميّة  .وتحسين وضع السكان في السودان التنموية السياسات

 . 2030بدء تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  مع
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ألهم النتائج القومية المحققة من خالل تنفيذ أهداف التنمية لأللفية وربطت  السيدة/ عبد الغفارعرضت  

السيدة/ القري  عرفت .في السودان المرجو استغاللهاالمرتقبة من الورشة بالنافذة الديمغرافية  النتائج في خطابها
إذ يسعى إلى توطيد التعاون والتشاور بين المؤسسات اإلقليمي  مركزةً على بعده اإلسكوا أهداف مشروعب

 الدول العربية رفة والخبرات بينونقل المععلى الصعيد الوطني في البلدان المستهدفة  الحكومية وغير الحكومية
 على أهمية ومالءمة األولويتين المختارتين حيثالسيدة/موسى  أثنتحداً. ة مستدامة ال تستثني أفي سبيل تنمي

تصل بشكٍل أو بآخر بهاتين يأن عدداً من المشاكل االجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها السودان  اعتبرت
األمم المتحدة للسكان وتمنى أن تأتي على جهود المجلس القومي للسكان وعلى الشراكة مع صندوق و األولويتين

 جهود اإلسكوا في إطار مشروعها اإلقليمي بثمارها على السكان في السودان.
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 بأسماء المشاركين قائمة

 
 أمناء مجالس السكان الوالئية

 محمد عساكر السيد
 سكان والية نهر سنارأمين مجلس 
 مدينة سنجة

 249-123339569: هاتف
    STATSinga@gmail.com إلكتروني:بريد 

 

 السيد نصرالدين محمد
 أمين مجلس سكان والية النيل األبيض

 مدينة كوستي
 249-912433684هاتف: 

 Derdaig80@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 حامدالسيدة فاطمة 

 أمين مجلس سكان والية الجزيرة
 مدينة ود مدني

 249-912860701: هاتف
 Fatimahamed70@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة هويدا صالح

 أمين مجلس سكان الوالية الشمالية
 مدينة دنقال

 249-915336629: هاتف
 aalzim@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة فاطمة حسن

 أمين مجلس سكان والية شمال كردفان
 مدينة األبيض

 249-911421896 هاتف:
nizooo20002000@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 ة سمية سليمانالسيد
 سكان والية نهر النيلأمين مجلس 
 مدينة عطبرة

 249-915497263هاتف: 
 somaia1232@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد محمد فرح عثمان

 أمين مجلس سكان والية البحر األحمر
 مدينة بورتسودان

 249-915049337: هاتف
 forogport@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد عبد الجبار محمد

  دارفور شرق والية سكان مجلس مينأ
 الضعين ةمدين

 249-912649826هاتف: 
 

 السيدة نور زروق
  كسال والية سكان مجلس مينأ

 مدينة كسال
 249-918034106: هاتف

 Noorsudan20@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد عبدالمنعم المنان

 والية الخرطوم سكان أمين مجلس
 249-122556300: هاتف

attaelmnan@yahoo.comبريد إلكتروني: 

mailto:STATSinga@gmail.com
mailto:Derdaig80@gmail.com
mailto:Fatimahamed70@yahoo.com
mailto:aalzim@gmail.com
mailto:nizooo20002000@yahoo.com
mailto:somaia1232@gmail.com
mailto:forogport@gmail.com
mailto:Noorsudan20@gmail.com
mailto:attaelmnan@yahoo.com
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 الوزارات والمؤسسات الحكومية
 

 السيدة أمال قاسم أحمد
 وزارة الرعاية والضمان االجتماعي

 اإلدارة العامة للمرأة واألسرة
 249-960400014هاتف: 

 Amal_gasim@hotmail.com: بريد إلكتروني

 

 السيد حباب ميرغني محمد علي
 وزارة الرعاية والضمان االجتماعي

 249-116046116هاتف: 
 Habab2410@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيد عبداللطيف ناصر العوض

 وزارة المالية والتخطيط االقتصادي
 249-912961982هاتف: 

 Abdellatifn58@gmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيد نزار عبدالقادر أحمد الجيالني

 اقتصاديات
 وزارة التربية

 249-909845856هاتف: 
 Nazar1704@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة نادية السيد محمد سعيد

 وزارة التعليم العالي
 249-923227779هاتف: 

 Umwadah14@yahoo.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة إسراء محمد أحمد

 االتحاديةوزارة الصحة 
 249-123201940هاتف: 

 Isra.mohamed@hotmail.com بريد إلكتروني:
 

 السيد مالك العباسي
 وزارة الصحة االتحادية

 249-912312263هاتف: 
 

 السيد عبدالمنعم محمد محجوب
وزارة الشباب والرياضة

 السيد مرتضى عبدالمطلب حسين
 وزارة الشباب والرياضة

 249-912446384هاتف: 
 Talas1000@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة نجوى إبراهيم محمد
 اإلداريوزارة العمل واالصالح 

 249-12223299هاتف: 
 nagsid@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيد التجاني أبكر عبدهللا

 نفط والغازوزارة ال
 249-91832817هاتف: 

 AAbakertigani@gmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة إنصاف علي قسم السيد

 وزارة الزراعة
 249-912928295هاتف: 

 
 انالسيدة عزيزه الطيب عثم

 من الغذائيدارة األقسم التخطيط، إ
 وزارة الزراعة

 249-966013090هاتف: 
 Azizaosman62@yahoo.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة سهير خلف هللا

 والغابات وزارة الزراعة
 249-912560041هاتف: 

 sahairore@yahoo.com بريد إلكتروني:
 

 السيدة نوال حسين
 أكاديمية السودان لالتصال

 وزارة اإلعالم
 249-912938660هاتف: 

nawalhuss@hotmail.com بريد إلكتروني:

mailto:Amal_gasim@hotmail.com
mailto:Habab2410@hotmail.com
mailto:Abdellatifn58@gmail.com
mailto:Nazar1704@hotmail.com
mailto:Umwadah14@yahoo.com
mailto:Isra.mohamed@hotmail.com
mailto:Talas1000@hotmail.com
mailto:nagsid@hotmail.com
mailto:AAbakertigani@gmail.com
mailto:Azizaosman62@yahoo.com
mailto:sahairore@yahoo.com
mailto:nawalhuss@hotmail.com
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 السيد خالد أحمد عبدهللا
 السودان لالتصالأكاديمية 

 وزارة اإلعالم
 249-912888346هاتف: 

 Khalidabdalla87@yahoo.com بريد إلكتروني:
 

 السيد عبدالمحسن حسن الخليفة
 لبيئة والموارد الطبيعيةوزارة ا
 249-912885855هاتف: 

 Abdkhalifa78@gmail.com بريد إلكتروني:
 

 السيد محمد الفاتح أحمد حسب القوى
 الهيئة التشريعية القومية، مجلس الواليات

 249-919749059هاتف: 
 elgawim@gamail.com بريد إلكتروني:

 

 سعيدالسيدة إنصاف محمد 
 باحث

 المجلس القومي للسكان
 249-912285654هاتف: 

 Insafnpc@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيد نزار الطيب رباح

 باحث
 المجلس القومي للسكان

 249-911221722هاتف: 
 nizareeltayeb@yhahoo.com بريد إلكتروني:

 

 السيد صالح محمد عبدالوهاب
 المجلس القومي للسكان

 249-916325128هاتف: 
 

 السيد حبيب محمد حبيب
 المجلس القومي للسكان

 249-911631962هاتف: 
 habeebombdah@yahoo.com بريد إلكتروني:

 
 السيد منير محمد مصطفى

 المجلس القومي للسكان
 249-122271719هاتف: 

moniernour@gmail.com بريد إلكتروني:

 السيدة نجاة محمد عطا
 المجلس القومي للسكان

 249-911940085هاتف: 
 Nagatattaelmanan200@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة مروة عبدهللا

 المجلس القومي للسكان
 249-998980244هاتف: 

 
 السيدة فاطمة علي محمد صالح

 المجلس القومي للسكان
 249-127581997هاتف: 

 
 السيدة فاطمة ميرغني
 المجلس القومي للسكان

 249-912637295هاتف: 
 

 السيدة هنادي كامل
 المجلس القومي للسكان

 249-911198403هاتف: 
 

 السيدة سلوى أحمد شفيق
 المجلس القومي للسكان

 249-14493021هاتف: 
 

 السيدة وصال حسن المرضي
 المجلس القومي للسكان

 249-912581163هاتف: 
 Wesal1378@hotmail.com إلكتروني:بريد 

 
 السيدة مي بشير

 المجلس القومي للسكان
 249-918517325هاتف: 

 mainccw@yahoo.com بريد إلكتروني:
 

 السيدة عال كمال
 المجلس القومي للسكان

249-117559941هاتف: 

mailto:Khalidabdalla87@yahoo.com
mailto:Abdkhalifa78@gmail.com
mailto:elgawim@gamail.com
mailto:Insafnpc@hotmail.com
mailto:nizareeltayeb@yhahoo.com
mailto:habeebombdah@yahoo.com
mailto:moniernour@gmail.com
mailto:Nagatattaelmanan200@hotmail.com
mailto:Wesal1378@hotmail.com
mailto:mainccw@yahoo.com
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 السيد محمد الفاتح الغالي
 المجلس القومي للسكان

 249-912316619هاتف: 
 

 السيدة سماح القاضي
 المجلس القومي للسكان

 249-918203281هاتف: 
 Samahelgadi@gmail.com بريد إلكتروني:

 
 ة إشراقة عوض عبدالقادرالسيد

 المجلس القومي للتخطيط االستراتيجي
 249-912901360هاتف: 

 Ishragaawad45@hotmail.com بريد إلكتروني:
 

 ة منى عباسالسيد
 المجلس القومي للتخطيط االستراتيجي

 249-12389233هاتف: 
 Mona_Romy15@gmail.com: بريد إلكتروني

 
 السيد صالح جمعه

 رئيس لجنة الصحة والسكان
 وطنيالمجلس ال
 249-918097294هاتف: 

 Smoaati@yahoo.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة نسرين محمد الطيب

 لرعاية الطفولةالمجلس القومي 
 249-926407858هاتف: 

Nisren.omkareem@gmail.com بريد إلكتروني:

 السيدة صفاء خليفة خاطر
 للتنمية العمرانيةالمجلس القومي 

 249-128120821هاتف: 
 Safa.khatier@yahoo.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة سمية علي مهدي

 للتنمية العمرانيةالمجلس القومي 
 249-9180319942هاتف: 

 sumiallmahad@gmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة نائلة أحمد الجاك

 للتنمية العمرانيةالمجلس القومي 
 249-915014121هاتف: 

 
 السيدة أالء عبد الرحمن بشير

 ديوان الحكم االتحادي
 249-9181961025هاتف: 

 
 السيدة ميرفت عبدهللا

 المركز القومي للبحوث
 249-911710832هاتف: 

 Merveta.m@gmail.com بريد إلكتروني:
 

 السيد مصطفى محمد عبدهللا
 السودانبنك 

 249-918206239هاتف: 
 Zoul_177@yahoo.com بريد إلكتروني:

 

 مم المتحدةمنظمات األ
 

 (UNFPA) مم المتحدة للسكانصندوق األ
 

 إسحاق عبدهللافيصل  السيد
 249-912348050هاتف: 

 abdallahadam@unfpa.org بريد إلكتروني:
 

 محمد األمين السيد
 249-912501227هاتف: 

eulb@unfpa.org بريد إلكتروني:

 متوكل عمران السيد
 249-901238885هاتف: 

 mumahoul@unfpa.org بريد إلكتروني:
 

 (UNDP) ينمائمم المتحدة اإلبرنامج األمكتب 
 

 السيد أحمد حسين أمين
 مستشار
249-912904047هاتف: 

mailto:Samahelgadi@gmail.com
mailto:Ishragaawad45@hotmail.com
mailto:Mona_Romy15@gmail.com
mailto:Smoaati@yahoo.com
mailto:Nisren.omkareem@gmail.com
mailto:Safa.khatier@yahoo.com
mailto:sumiallmahad@gmail.com
mailto:Merveta.m@gmail.com
mailto:Zoul_177@yahoo.com
mailto:abdallahadam@unfpa.org
mailto:eulb@unfpa.org
mailto:mumahoul@unfpa.org
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 (WHO) منظمة الصحة العالمية
 

 السيدة وفاء محمد سعيد عمر
 249-912177931هاتف: 

 omerr@who.int بريد إلكتروني:

 
 
 
 
 

 

 والقطاع الخاص يمنظمات المجتمع المدن
 

 السيدة فاطمة محمد نور
 الجمعية اإلفريقية

 249-918065045هاتف: 
 Fatimasedig5@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد صفاء العاقب آدم
 (CDA) جمعية تنمية المجتمع

 249-914964788هاتف: 
 safcdasudan@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 التهاميالسيد محي الدين 

 مشروع بناء السالم، البنك الدولي
 249-912235700هاتف: 

 
 السيدة سهام بوالد أدم

 لإلغاثةسالمية الوكالة اإل
 249-912615386هاتف: 

 Soma.bolad@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد عمر مصطفى عمر
 للسكانالشبكة السودانية 

 249-912207339هاتف: 
 Omerjr21@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد علي محمد عباس
 الشبكة السودانية للسكان

 249-912866744هاتف: 
 alieltour@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة سعدية عيسى إسماعيل
 جمعية أسرتنا لذوي اإلعاقة

 249-918113567هاتف: 
Syda.eisa@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 السيد إبراهيم محمد حسين

 سرةجمعية تنظيم األ
 249-992283312هاتف: 

 Hussein.helifa@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة هويدا عثمان محمد

 منظمة البر والتواصل
 249-915087786هاتف: 

 howydh@gmail.com بريد إلكتروني:
 

 السيدة سامية محمد أبو عاقله
 لميةالمؤسسة الصحية العا

 249-912481475هاتف: 
 samiaabuagla@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة ريم أحمد بدران

 فريقي للصحة والتعليممركز الرعاية اإل
 249-907049901هاتف: 

 Reemanahmed1@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد يوسف اسماعيل

 منظمة السالم والتسامح العالمية
 249-912355415هاتف: 

 nondyone@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيدة ماجدة محمد محمود
 مدير الصندوق القومي للمعاشات

 249-912206629هاتف: 
 

 بدالوهاب حسن عليالسيد ع
 منظمة متطوعي السودان للتنمية

 249-124190122هاتف: 
Aliking98@gmail.com بريد إلكتروني:

mailto:omerr@who.int
mailto:Fatimasedig5@gmail.com
mailto:safcdasudan@yahoo.com
mailto:Soma.bolad@hotmail.com
mailto:Omerjr21@hotmail.com
mailto:alieltour@yahoo.com
mailto:Syda.eisa@hotmail.com
mailto:Hussein.helifa@yahoo.com
mailto:howydh@gmail.com
mailto:samiaabuagla@hotmail.com
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 السيد محمد بهاءالدين محمد
 منظمة متطوعي السودان لحقوق اإلنسان والتنمية

 249-122221057هاتف: 
 abotalasia@gmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيد خالد سيد هباني

 شركة سكر كنانة
 249-912347337هاتف: 

 khaledsig@yahoo.com بريد إلكتروني:
 

 السيدة مواهب األمين معوض
 التعاون الدولي

 249-121027211هاتف: 
MowaHIB_elamin5427@yahoo.com بريد إلكتروني:

 السيد عاطف عزالدين عبد النبي
 منظمة كافا للتنمية

 249-907015448هاتف: 
 atifjnr@yahoo.com بريد إلكتروني:

 
 السيد أحمد طه محمد صغير

 خبير قضايا الهجرة
 249-128802619هاتف: 

 Atmsashier@gmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيد محمد بابكر الجزولي

 مستشار تنموي
 249-12321580هاتف: 

 gizooly@gmail.com بريد إلكتروني:

 

 الجامعات، المعاهد والمراكز البحثية
 

 السيد عبد الحميد بله النور
 جامعة الخرطوم

 249-912971570هاتف: 
 abdelhameedballa@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد هشام آدم علي

 جامعة الخرطومباحث، 
 249-912651718هاتف: 

 hishamnthro@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة هدى محمد مختار

 جامعة الخرطوم
 249-9122726054تف: ها

 haudashalaly@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد عادل عبد القادر بابكر
 جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا

 249-962035410هاتف: 
 adolbabiker@lycos.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة حنان طاهر

 جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا
 249-910138872هاتف: 

hanentaher@gmail.comبريد إلكتروني: 

 السيد حسام الدين أحمد بابكر
 زعيم األزهريجامعة ال
 249-15479001هاتف: 

 Evahosam06@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة ليلى شيخ الدين عابدين

 زعيم األزهريجامعة ال
 249-912413925هاتف: 

 laylagis@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد يوسف فتح الرحمن أحمد
 األزهري زعيمجامعة ال
 249-127081493هاتف: 

 
 السيدة هند بشري أحمد

 حفاد للبناتجامعة األ
 249-909000446هاتف: 

 Hahmed2004@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة سوسن سيد عبدالغني

 أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية
 249-911389317هاتف: 

sowsansi@hotmail.com بريد إلكتروني:

mailto:abotalasia@gmail.com
mailto:khaledsig@yahoo.com
mailto:MowaHIB_elamin5427@yahoo.com
mailto:atifjnr@yahoo.com
mailto:Atmsashier@gmail.com
mailto:gizooly@gmail.com
mailto:abdelhameedballa@yahoo.com
mailto:hishamnthro@gmail.com
mailto:haudashalaly@gmail.com
mailto:adolbabiker@lycos.com
mailto:hanentaher@gmail.com
mailto:Evahosam06@hotmail.com
mailto:laylagis@yahoo.com
mailto:Hahmed2004@gmail.com
mailto:sowsansi@hotmail.com
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 صحافة
 

 لسيدة نادية عبدالقادرا
 صحيفة الرأي العام

 249-904129250هاتف: 
 

 السيدة نعمات محمد بالل
 خبير إعالمي
 سودان بريس

 249-912323574هاتف: 
 NEIMAT.BILAL@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد صدام تاج السر

 إذاعة ساهرون
 249-910933603هاتف: 

 Sedam1991@www.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد إبراهيم عوض أحمد
 قناة الشروق الفضائية

 249-912222381هاتف: 
Ibrahim7626@gmail.comبريد إلكتروني: 

 السيد هاشم عبدالفتاح
 تلفزيون السودان

 249-91285355هاتف: 
 

 السيد محمد مصطفى علي
 الفالح االقتصاديةصوت 
 249-123055022هاتف: 

 Mohamedelyas1979@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد السماني عوض هللا
 Sudan Visionجريدة سودان فيجين 

 249-912667830هاتف: 
 Samani2500@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد عواطف عبد الباقي

 البحث، أمن عام
 

mailto:NEIMAT.BILAL@yahoo.com
mailto:Sedam1991@www.com
mailto:Ibrahim7626@gmail.com
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