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 الفهرست                                                   
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  التغيرات الديموغرافية في السودان 
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2031م و2011الهيكل الهرمي لسكان جمهورية للسودان الحالي والمستهدف      

2014-1993اتجاه معدل الخصوبة الكلي في السودان في الفترة من     

    2014معدل وفيات أألطفال ووفيات الرضع  دون الخامسة ووفيات الرضع  

2008معدالت وفيات األطفال دون الخامسة حسب أقاليم السودان،    

  أمل البقاء علي قيد الحياة 

  نسب وفيات االمهات حسب واليات السودان 

2008والنوع، ( حسب االقليم 15-24نسبة المتعطلين عن العمل من الشباب )    
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 شكر و عرفان                                          

 

للسكان واللجنة  يتقدم بوافر الشكر وجزيل العرفان لألمانة العامة للمجلس القومأ

ثقتيهما  ي)اإلسكوا( لمنحالتابعة لألُمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا 

 .لهذه الثقة أتمنى أن أكون محلا وإلعداد هذا التقرير 

للدكتورة خديجة السيد سعيد منسق المشروع  يوتقدير يشكر يزجأُ  أن كما اليفوتنى

فى إعداد التقرير آملة أن أكون قد  يكثيرا من المعلومات التى أفادتن يوالتى وفرت ل

 .أوفيت بما هو مطلوب

                               

 أحمد د.هدى محمد مختار                                      
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 التنمية ولسكان ا

 مقدمة  ال - 1

الت نموهم وخصائصهم السكانية تعتبر العالقة بين السكان والتنمية عالقة تفاعلية حيث يؤثر حجم السكان ومعد

نتشار الفقر، حيث تؤدي الزيادة إفرص تحسين نوعية الحياة والحد من والتنمية  قتصادية وتوزيعهم الجغرافي على واإل

 ن كان هناك من يرى غير ذلك.ف التنمية وزيادة معدالت الفقر وإالسكانية إلى ضع

هتمام تغيرات الديموغرافية والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية قد حظيت بإهذه العالقة المتبادلة وغير المتكافئة بين الم

قليمية والدولية التي على ذلك، المؤتمرات والندوات اإل العلماء والمفكرين والباحثين والسياسين، وأبرز دليل كثير من

 لمناقشة هذه المسألة. عقدت

تحول في فلسفة  وكان  نقطة م 1994لسكان والتنمية المنعقد في عام الدولى ل، مؤتمر القاهرة من أبرز هذه المؤتمرات

وأسس فكرة دمج  الترابط الوثيق بين السياسات السكانية والسياسات التنمويةسلط الضوء على  أنه  التنمية السكانية، إذ

جديدا ، إذ لم يعد  ا  عدب   في مجال السكان والتنميةكتسب الفكر والعمل إ بذلكو .القضايا السكانية في خطط التنمية

ستثمار في اإل إلى تعدى ذلك، بل فيةغراوالمتغيرات الديمالل الثأثير على من خ على تنظيم النمو السكاني مقتصرا  

إتاحة الفرص المتكافئة لمختلف الفئات واألجيال. و مرأة والمساواة بين الجنسينتمكين ال صحة اإلنسان واألسرة،

م بالجانب تي تهتستراتيجيات التنمية ال، فإن إوعليه .هي من أجل رفاه السكان وال تتحقق إال بمشاركتهم إذا   فالتنمية

الى أهمية  1994وهذا ما لفت نظر المؤتمرين بالقاهرة عام ال تحقق أهدافها فقط قتصادي المادي المتمثل فى النمو اإل

 دماج قضايا السكان في خطط التنمية.في التنمية البشرية وضرورة إ ممثال   هتمام بالجانب النوعياإل

تهدف إلى تعميق الصلة الوظيفية بين عناصر السكان   تخطيطيةهو عملية قضايا السكان في خطط التنمية إن إدماج 

نخراط جميع القطاعات إالبيئية من جهة أخرى. وهذه العملية تتطلب جتماعية ون جهة وبين العوامل اإلقتصادية واإلم

في  طاعاتتتمثل هذه الق .المختلفة محتياجات وحقوق السكان بشرائحهإالمعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد 

تكامل من البد و منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.، وكاالت األمم المتحدة، المؤسسات الحكوميةالوزارات و

الموارد  حشدمتطلبات اإلدماج وبإليفاء ل والعملوالتنسيق تحقق أعلى درجات المشاركة لتلك القطاعات كافة 

 .المدمجستثمارات لبلوغ أهداف التخطيط التنموي اإلو

يسياعد كميا  التعليميية والصيحية وارقفيي التخفييف مين حيدة الفي بشكل كبيردمج قضايا السكان في عملية التنمية  يسهم

 لى كيوادر بشيرية مدربية تيدرك تماميا  حتاج اتال أن عملية الدمج إ .على التخفيف من حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية

إذ أن إسيتقراء  ،سيقاطات السيكانيةلمام بطرق إجراء اإلليلها واإلالبيانات وتحوطرق جمع العالقة بين السكان والتنمية 

العمليية والعلميية فيي التخطييط اإلقتصيادي  مستقبل السكان والتغير في حجمه وتركيبه وتوزيعه يعتبر مين األساسييات

 جتماعي.واإل
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وفيي السيتينيات والسيبعينيات تميت ركز التخطيط التنموي في خمسينيات القيرن الماضيي عليى التخطييط اإلقتصيادي، 

  إضافة التخطيط اإلجتماعي أما في الثمانينيات تم تضمين التخطيط السكاني.

 جتماعييةاإل التنميية عين خطيط ومسيتقل منعيزل بشيكل قضيايا السيكان كغييره مين اليدول العربيية تنياولالسيودان و

 الهدفين بين الفجوة زدادتإ ،الفصل لهذا ونتيجة .والسياسية التشريعية ت القرارا تخاذإ آليات عن وبعيدا   قتصاديةواإل

 الفقير حيدة تخفييف فيهيا بميا اإلنسيان حيياة نوعيية تحسيين وبيين من جهة، المستدام قتصادياإل النمو بتحقيق المتمثلين

واألطفيال،  األمهيات وفييات وتخفيي  األساسي، التعليم تعميم وتحقيق الجنسين، بين وتحقيق المساواة المختلفة بأبعاده

السيكان  قضيايا إلدمياج تيدابير تخياذإل سيعىي السيودان بدأ وة،فجال هذه ولسد .أخرى جهة من البيئية ستدامةاإل وتحقيق

سيكان قوميية للأن السياسية الورغيم  .التنميية  اتيجياترستإو وخطط سياسات في جتماعياإل والنوع اإلنجابية والصحة

 واليدمج والتكاميل التيام  والتناغم تساقاإل نقصهاإال انه يأللفية الثالثة، امنذ بداية  ةقطعت مراحل عديدقد في السودان 

حتياج ر باليذكر أن نجياح السياسية السيكانية ييوالجد .البرامج والمشروعات بين وكذلك والقطاعية الكلية السياسات بين

نجياح إلكميا أن أهيم شيرط   .خياصالقطياع الميدني والمجتميع الة، منظمات يحكومالتضافر جهود من كل الجهات الى 

فيي جميع البيانيات و  كفياءةالتحدييد األولوييات و ليىالقيدرة عوبين السكان والتنمية  ةجيد للعالقالفهم عملية الدمج هو ال

 إستقراء مستقبل السكان.

 

 أألهداف

لمام بقضايا السكان والتنمية إلى الوقوف على مدى اإل -وحسب الشروط المرجعية لكتابة هذا التقرير -تهدف الدراسة

دماج المتغيرات السكانية في الخطط التنموية والخطط القطاعية و الشاملة طويلة إل تهفي السودان، ومدى جاهزي

  ة:هداف اآلتيك من  خالل تحقيق األاألجل، وذل

 .تحديد  أوليات التركيز في مجاالت السكان والتنمية .1

 ن والتنمية.ة بقضايا السكايتحليل الفجوة المعرف .2

 .تحديد القدرات الوطنية في مجال السكان .3

 

  يةالمنهج 

 

بيانات عتمد على إدماج القضايا السكانيه في خطط التنمية كما إالتقرير المنهج الوصفي التحليلي في تقييم هذا  تبعإ

ي للسكان األمانة العامة للمجلس القوم بواسطةجريت أ  الوثائق واألدبيات األساسية والدراسات التي ثانوية تتكون من 

المؤسسات ذات الصلة بالتنسيق والشراكة مع وضع السياسات السكانية بها  المنوط الحكومية عتباره الجهةإب

وذلك من  لتحليل الفجوة في فهم العالقة بين السكان والتنميةوالمراكز البحثية جامعات المنظمات المجتمع المدنى وو
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والمؤسسات ذات الصلة وعلى درجة التكامل بين السياسات الكلية على درجة التنسيق بين المجلس  تسليط الضوخالل 

 .اعيةوالقط

ممثلة في ألدبيات في مجال السكان والتنمية استعراض إبالمقدمة ثم ربعة أجزاء رئيسية، تبدأ أيتكون التقرير من 

والشركاء من الوزارات و المؤسسات  القومي للسكانلمجلس األمانة العامة لجريت بواسطة أ  الدراسات التي 

، األولويات الوطنية في مجاالت السكان والتنمية ركز علىسي لثالجامعات ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثاو

الجزء الخامس سيحدد الفجوات المعرفية . أما القدرات الوطنية في مجاالت السكان والتنمية بناءسيتناول  رابعالجزء ال

 .، المراجع والمالحقالتوصيات، الخاتمةمن ثم وفي المجاالت الرئيسية للسكان والتنمية 

 في السودانوالتنمية  السكان بقضايا هتماملإل ريخيالتأ التطور -2

م  1984م وأمتد عبر مؤتمر المكسيك عام  1974إن اإلهتمام العالمى بقضايا السكان قد بدأ منذ مؤتمر بخارست 

والذين ناقشا موضوع النمو السكانى وتأثيره على التنمية، وكان من نتائجهما أن تحول مفهوم السياسة السكانية من 

امل السكانية فى قضايا التنمية. أما المؤتمر الدولى للسكان تنظيم األسرة وتقليل حجم السكان الي ضرورة إدماج العو

م فقد أكد علي اإلهتمام بنوعية وتحسين مستوي حياة السكان من منظور 1994والتنمية الذى عقد بالقاهرة فى عام  

 التنمية المستدامة.  

إلسلوب  محاولة العالمية الثانية حيث كانت أول بوقد بدأ التخطيط فى السودان بطريقة منظمة منذ نهاية الحر            

إعداد  م لكنها لم تتعدى1960التخطيط أو البرمجة لتحقيق تنمية إقتصادية حتى وضعت الخطة الشاملة فى العام 

ع لم يتم تناول الجانب السكانى لتأمين بالطبمشروعات دون ترابط بينها، لذلك فهى بعيدة عن التخطيط الكامل و

 . تنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةمتطلبات ال

قد بدأ منذ ستينيات القرن الماضى ممثال  فى جمعية تنظيم األسرة السودانية. في السودان فإن اإلهتمام المسألة السكانية            

مظلة م أصبحت اللجنة تحت 1978م فقد تم تكوين اللجنة القومية للسكان بجهود طوعية. فى العام 1971أما فى العام 

ة وسط الساسة والمسئولين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حيث لعبت دورا  بارزا  وبذلت جهودا  مقدرة ومكثف

لعكس أهمية إدماج العوامل السكانية في الخطط والبرامج التنموية . وقد قامت اللجنة بعقد أربعة مؤتمرات قومية 

بهدف إبراز دور المكون السكاني فى التنمية ورفع مستوي م 1994, 1987, 1984, 1973للسكان في األعوام 

م، تم صياغة 1990جتماعية فى السودان فى عام وخالل مؤتمر التنمية اإل .لتزام السياسي بأهمية القضايا السكانيةاإل

سكانية م والتي لخَّصت المشكلة ال1990لسياسة القومية للسكان التي أجازها مجلس الوزراء فى سبتمبر لإعالن أزل 

 هي: وفى السودان في ثالث محاور رئيسة 

  عدم إتساق النمو اإلقتصادى مع النمو السكاني المضطرد. .1

   الخصائص السكانية المتدنية. .2
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  التوزيع السكاني غير المتوازن . .3

م( وفقا  لألهداف 2002- 1992عليه، تم إدراج إستراتيجية السكان فى اإلستراتيجية القومية الشاملة للدولة ) ا  بناء

 التالية: 

 قتصادي والنمو السكاني.المواءمة بين النمو اإل .1

رتقاء بالخصائص السكانية والمحافظة على معدالت نمو سكاني تتناسب مع اإلتساع الجغرافي إلا .2

  لمقتضيات اإلستراتيجية. للسودان وتستجيب

 .إعادة توزيع السكان بما يحقق التنمية ويعّزز األمن القومي وترشيد الهجرة الداخلية والخارجية .3

ترفيع اللجنة القومية للسكان ليكون الجهاز الحكومي المعني بوضع سياسات من خالل أنشئ المجلس القومي للسكان 

م بواسطة المجلس الوطني اإلنتقالي والذي تم بموجبه 1995للسكان لسنة السكان. وقد أجيز قانون المجلس القومي 

  .تشكيل المجلس وتحديد أهدافه ومهامه

 

 تشكيل المجلس القومي للســكان

 

تــم تشكيـل المجلس القومي للسكان برئاسة وزير التخطيط االجتماعي وعضوية الوزراء ذوي الصلة بقطاع السكان 

الرسمية واألهلية والطوعية ذات الصلة بالقضايا السكانية وعدد من الشخصيات القومية ممن ووالة الواليات والجهات 

م برئاسة وزير المساحة 1998تتوفر فيهم الدراية والخبرة في مجال القضايا السكانية. كما تم إعادة تشكيله عام 

الوزراء برئاسة السيد النائب األول  م بقرار من مجلس2002في أبريل  مرة أ خرى والتنمية العمرانية وأعيد تشكيله

جتماعية رئيسا  مناوبـا . والسيد/ األمين العام للمجلس القومي للسكان لرئيس الجمهورية ووزيـر الرعايـة والتنمية اإل

جتماعية والثقافية بالواليات والجهات ذات الصلة وذوى الخبرة والكفاءة في مجال عضوا  ومقررا  ووزراء الشئون اإل

 ( 1)ملحق رقم   السكان.

برئاسة السيد رئيس الجمهورية م 2005ليواكب الدستور اإلنتقالى للعام م 2008أما قانون المجلس، فقد تم تعديله في 

)وزير الرعاية اإلجتماعية وشئون المرأة والطفل آنذاك(، ممثل حكومة الجنوب،  المختص وعضوية كل من الوزير

لوزراء المختصون بالواليات، رئيسا اللجان المختصة بالمجلس الوطني ومجلس الوزراء القوميون المختصون، ا

الواليات، مدير الجهاز المركزي لإلحصاء، رئيس مفوضية اإلحصاء بحكومة الجنوب، ممثلو للجهات الرسمية 

والخبرة في  ايةالدر واألهلية والطوعية ذات الصلة بالقضايا السكانية  وخمسة من الشخصيات القومية ممن تتوفر فيهم

)ملحق يجرى اآلن اإلعداد لتعديله ليواكب المستجدات التى طرأت وأهمها إنفصال الجنوب وقضايا السكان والتنمية. 

 (.2رقم 
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 المجلس رؤيا

تتمثل رؤيا المجلس فى تهيئة البيئة المواتية لتنفيذ أهداف السياسة السكانية والعمل على دفع الجهود الوطنية الداعمة 

 م. 2015لتحقيق أهداف األلفية التنموية بحلول عام 

     

 رسالة المجلس 

ية عن طريق صياغة ومتابعة إرساء إطار مؤسسي لتنسيق جهود الدولة والمجتمع المدني فيما يتعلق بالقضايا السكان

 وتقويم السياسات والخطط والبرامج السكانية. 

 ختصاصاتهإسلطاته و، القومي للسكانأهداف المجلس 

يهدف المجلس لضمان تحقيق إستراتيجية السكان وما يرتبط بها من أهداف وغايات في اإلستراتيجية القومية الشاملة 

        ختصاصات والسلطات اآلتية:وللمجلس اإل .من خالل السياسات والبرامج وخطط العمل

العمل التي يضعها مجلس  بلورة السياسة السكانية في الدولة وفقا  إلستراتيجية السكان وفى إطار خطط •

  الوزراء.

تحادية والوالئية والقطاع األهلي والطوعي محليا  التنسيق فيما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية اإل •

  فيذ البرامج السنوية لتأكيد مساندتها لبرامج إستراتيجية السكان والمشاركة في تنفيذها.وأجنبيا  في تن

 تشجيع ودعم ونشر البحث العلمي في القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحوث القومية.  •

سية ستخدام وسائل اإلعالم والمناهج الدراإو  رفع الوعي بالقضايا السكانية وسط قطاعات الشعب كافة •

 المالئمة لتحقيق ذلك. 

قتراح ما يزيد من فاعليتها في تحقيق إالمراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية و •

 إستراتيجية السكان. 

 ستقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتنفيذ برامج وخطط السياسات السكانية. إالعمل على  •

 .الدولة والهيئات والمنظمات األجنبية والمحلية واإلشراف على تنفيذهاتفاقيات المتعلقة بالسكان مع متابعة اإل •

تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الوزارات والهيئـات العامـة والواليات والقطــاع األهلي تنفيذهــا كل 

حصاءات تتصل ختصاصه وعلى هذه الجهات تزويد المجلس بما يطلبه من تقارير أو معلومات أو إإفي مجال 

 بنشاطه.
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 األمانة العامة للمجلس القومى للسكان إنشاء

هيكل تنظيمى ه ميزانية منفصلة ولو القومى للسكان للمجلس واإلدارى والفنى الجهاز التنفيذىاألمانة العامة تمثل 

 .(3ملحق رقم ) .زراءومجاز من قبل مجلس ال ظيفىوو

 القومي للسكانختصاصات األمانة العامة للمجلس إمهام و   

تفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بالقضايا السكانية وإبداء الرأي بشأنها وتقديمها دراسة اإل .1

 للمجلس. 

قتراح السياسة العامة لمعالجة القضايا السكانية إجمع المعلومات وإعداد الدراسات والبحوث و .2

 وتقديمها للمجلس لمناقشتها وإقرارها. 

تحادية والواليات والمصالح والمجالس المتخصصة والمنظمات العالمية اإل التنسيق بين الوزارات .3

 والطوعية المختلفة في مجاالت األنشطة السكانية. 

إقامة بنك لمعلومات السكان والتنمية وتشجيع وتنسيق البحوث المتعلقة بالسياسات والبرامج  .4

 السكانية. 

قليمية والجمعيات قة والمنظمات الدولية واإلالعمل على تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصدي .5

 التطوعية في مجال األنشطة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

إصدار تقرير أوضاع السكان في السودان بصورة دورية والتقارير الالزمة وخطط ترقية الفئات  .6

 السكانية المختلفة على ضوء المسوحات والدراسات العلمية. 

 لعام ببرامج التوعية بالقضايا السكانية بالتعاون مع الجهات المختصة. وضع اإلطار ا .7

المشاركة مع الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية في إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإعداد . 8

 البحوث العلمية الالزمة لها. 

 والتنمية فى السودان السكانقضايا التعدادات والمسوحات والدراسات ذات الصلة ب 

 التعدادات السكانية 

 1993، الرابع فى1983، الثالث فى1973، الثانى فى 56-1955ول تعداد سكانى فى السودان فى العام أتم إجراء 

م حيث صدر قرار جمهورى بذلك 2018جراء التعداد السكانى السادس فى العام إوقد تم إعالن  2008والخامس فى 

 غرافية.وجتماعية وديم،إقتصاديةإفى منتصف هذا العام. وقد شملت كل هذه التعدادات مؤشرات 
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 المسوحات: 

البيانات توفير هو غرافية والمسوحات اإلقتصادية واإلجتماعية والديمو اتإن الغرض األساسى من التعداد

 كانتم إجراء العديد من المسوحات ، . فى هذا اإلطاروالمؤشرات التى تساعد فى عملية التخطيط التنموى السليم

 :همهاأ

 م.1973صوبة فى السودان فى العام مسح الخ •

 .م1989فى العام  يغرافوالديم يالمسح الصح •

 م. 1999 مسح األمومة اآلمنة •

 .م2010م والجولة الثانية فى 2006االولى فى  لصحة األسرة الجولة يالمسح السودان •

 م.2009المسح األسري القاعدي  •

 .م2013مسح القوى العاملة  •

 م.2014لمسح العنقودى متعدد المؤشرات ا •

  

 الدراسات والبحوث 

 

التى إستكماال  لدور األمانة العامة الطليعى فى بلورة قضايا السكان والتنمية ومحاولة إيجاد ووضع حلول للتحديات 

معدالت إرتفاع غرافية، إرتفاع معدالت الفقر، البطالة، األمية، وتواجه السكان والمتمثلة فى تدنى الخصائص الديم

إجراء المسوحات تم وفيات األمهات واألطفال، التوزيع غير المتوازن للسكان، الهجرة والنزوح وغيرها من القضايا، 

للتعرف على أسبابها ومن ثم إقتراح السياسات والحلول لمعالجتها نذكر منها والعديد من الدراسات والبحوث العلمية 

 على سبيل المثال:

o  مع بالتعاون  1994في وضاع النازحين بوالية الخرطوم بمعسكرات )السالم، جبل اولياء ومايو( أدراسة

 .يرلنديةقول اآلمنظمة  ، منظمة ادرا وينمائمم المتحدة اإلبرنامج اال  

o جتماعي إجتماعية التي تؤثر على المراضة ووفيات األمهات من منظور قتصادية واإلامل اإلدراسة العو

 م1997قتصادي إ

o عام  يبمستشفى الخرطوم التعليم يدراسة حول الناسور البولى )الفستيوال( بمركز أبو للناسور البول

 .م1999

o م2005 ورقة بحثية عن دينامية السكان وعالقتها بالحد من الفقر. 

o  العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية لوفيات األمهات بالسودان وذلك إستنادا  على بيانات المسح دراسة حول

 م.2006السودانى لصحة األسرة 

o عام  بحث حول الهجرة الداخلة والخارجة من السودان والهجرة الداخلية بالتركيز على والية الخرطوم

 .م2007
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o زلأليد يرض األيدز تم تقديمها ضمن برامج اإلحتفال باليوم العالمورقة بحثية حول التحالف النسوى ضد م 

 م بوالية نهر النيل.2007فى العام 

o  م.2008محددات الخصوبة فى السودان حسب موجهات السياسة القومية للسكان وذلك فى العام حول بحث 

o م.2009عام في  تجاهات الهجرة من واقع بيانات التعداد الخامسإدراسة عن مستويات و 

o   م. 2011بحث عن خصائص المهاجرين الداخليين في والية الخرطوم عام 

o  م.2008بحث عن القضايا والتحديات التى تواجه الشباب فى السودان 

o ماج القضايا السكانية فى خطط التنمية ممثلة فى وزارة إعداد ورقة عمل تتناول الجهود الوطنية حول إ

 .يجتماعالبيئة، المرأة والنوع اإلالصحة، التعليم العام، الشباب، 

o  إجراء دراسة حول العالقات المتبادلة بين ديناميات السكان )الهجرة، الوفيات والخصوبة(  والبيئة بالتعاون

 مع برنامج األمم  المتحدة للبيئة والمجلس األعلى للبيئة.

o  م.2011األولويات البحثية فى العام جندة بحوث السكان والتنمية فى السودان  لتحديد أإجراء بحوث حول 

o   دراسة حول أسباب تدنى الخصوبة بواليات شرق السودان )كسال، القضارف والبحر األحمر( فى العام

 م.2014

o م.2015رتباطات ومدلوالت الهجرة فى السودان: دراسة تحليلية إنماط ويجرى اآلن العمل فى دراسة أ 

 

 التقارير   

 التقارير المحلية واإلقليمية والدولية الخاصة بالسكان والتنمية أهمها:تم إصدار العديد من 

 استانبول تركيا.-م وتقديمه فى مؤتمر الموئل 1996تقرير المستوطنات البشرية،  •

 سنوات 10بعد ، سنوات 5 بعد القاهرةفي متابعة مقررات المؤتمر الدولى للسكان والتنمية ل الدورية ريراتقال •

 .سنة15 وبعد

جازة السياسة إالتقرير السنوى ألوضاع السكان بالسودان وذلك على ضوء موجهات مجلس الوزراء عند  •

م وهى 2013م و2010، 2008، 2007م. حيث تم إصدار تقارير لألعوام 2002القومية للسكان فى العام 

 تقارير تحوى رصيد علمى هام حول قضايا السكان والتنمية فى السودان.

 م2015، 2013، 2012م، 2010محرز ألهداف األلفية التنموية تقرير التقدم ال •

تقارير التقدم المحرز ألهداف األلفية التنموية الوالئية )خمسة تقارير( وإعداد تقرير السودان الطوعي حول  •

 .م2014جتماعي لألمم المتحدة فى العام اإلوقتصادي أهداف األلفية الذي تم تقديمه في المجلس اإل

إدارة السياسات  –نوية حول متابعة تنفيذ توصيات إجتماعات اللجان/المجالس العربية للسكان التقارير الس •

 بجامعة الدول العربية.والمغتربين السكانية والهجرة 

 .اإلتحاد األفريقى –تقارير متابعة تنفيذ توصيات إجتماعات اللجان/المجالس األفريقية للسكان  •

 .ة تنفيذ السياسة القومية للسكانتقارير دورية لمجلس الوزراء لمتابع •
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 يتقارير األداء الدورية )شهرى، ربع سنوى، نصف سنوى، سنوى( لوزارة الرعاية والضمان اإلجتماع •

 .يوتضمينها فى تقرير الوزارة الذى يتم عرضه ومناقشته فى مجلس الوزراء والمجلس الوطن

 

القاهرة الدولى  اإلرتكاز الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمرأيضا  نقطة هي األمانة العامة للمجلس القومى للسكان  

حيث  يواألفريق يم على المستويين العرب2014للسكان والتنمية حيث تم وضع رؤية حول متابعة تنفيذها لما بعد 

ل تقديم تقرير السودان حوتم كما  يواألفريق يشارك السودان فى كافة مراحل التحضيرات على المستويين العرب

 .م2014للجمعية العامة لألمم المتحدة فى سبتمبر  69مقررات مؤتمر القاهرة فى الدورة 

  اإلصدارات والدوريات

 م.2003غرافية للسكان فى السودان وكتيب المؤشرات اإلقتصادية، اإلجتماعية والديم •

 .م2005 الخامس للسكان يلتحضير للمؤتمر القومعلى شرف اوراق عمل محورية أكتيب يحوى خمس  •

لى عكس إلَحة إضافة عنى بتحليل القضايا السكانية الم  نشرة صوت السكان وهى نشرة ربع سنوية حيث ت   •

ومستمرة حتى اآلن  1996بدأ إصدارها منذ العام وقد   .فى مجال السكان والتنميةنجازات اإلنشطة واأل

  هذا العام. يندحيث تم إصدار عد

المحورية لتحديث السياسة العمل أوراق من  كتاب سكان السودان وتحديات المستقبل كنتاج لمجموعة  •

 .م2012 القومية للسكان

عنى بالبحوث والدراسات السكانية وتناولها مجلة دراسات سكانية وهى مجلة علمية محكمة نصف سنوية ت   •

. حتى اآلن تم يوالدول ي، اإلقليميى النطاق المحلمن جوانبها اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وغيرها عل

 الثانى قيد اإلصدار.كما أن العدد م 2015في العام  إصدار العدد االول 

 وأهدافه ومهامه وإختصاصاته. للسكان يبالمجلس القوم يكتيب تعريف •

للسكان، مختصر هداف ومبادئ ومرتكزات السياسة القومية أموضوعات محددة مثل  يمطبقات مختلفة تحو •

 ى أهداف األلفية التنموية وغيرها.حول التقدم المحرز ف

 عليه البناء من بد السكان والتنمية ال قضايا حول مهم علمي رصيد وجود يتبين والبحوث، راساتالد هذه إلى وبالعودة

 .في خطط التنمية هدماجميات السكان وإالدين المعمق التحليل في

 السياسة القومية للسكان  

عرف السياسة السكانية في إطارها الواسع بالمواقف اإلستراتيجية واإلجراءات التشريعية واإلدارية والتدخالت ت  

البرامجية التي ترمي إلي إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات والخصائص السكانية كما تهدف إلى ترقية السلوك 

تجاه التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية إية والبيئية وتصويب ستخدام الموارد الطبيعإغرافى لألفراد وتحسين والديم

 وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة والتقدم في كافة المجاالت العلمية والتكنولوجية.
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م بمشاركة كافة الوزارات والمؤسسات 2002فى السودان تم إعداد وصياغة أول سياسة قومية للسكان فى العام 

 الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات والمراكز البحثية والخبراء والمتخصصين فى الشأن

جيزت من مجلس الوزراء مع التأكيد على إعطاءها أسبقية قصوى في خطط التنمية. عقب ذلك تم السكانى. وقد أ  

السياسة كما تم الترويج والتوعية بها لكثير من تطوير برنامج تنفيذى شمل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بمحاور 

 القطاعات متمثلة في قطاع المرأة، البرلمانيين، الشباب، المنظمات التطوعية، الجامعات  واإلعالميين.

( مع اإلرتقاء 2.6تمثل الهدف اإلستراتيجي للسياسة فى تنمية وتزكية المورد البشري بالحفاظ على معدل النمو آنذاك )

 لروحية وبالخصائص السكانية ومستوى أفضل لنوعية الحياة. كما شملت ستة عشر هدفا  فرعيا .بالقيم ا

م تم تقييم لهذه السياسة توطئة لمراجعتها وتحديثها وفقا  للعديد من المستجدات المحلية، اإلقليمية 2009فى العام 

 قتراح بع  التوصيات.إمتاحة مع  والدولية. وقد أشار التقييم الى وجود مؤشرات موجبة وسالبة ووجود فرص

تمثلت المؤشرات الموجبة فى وجود تركيب سكاني فتي، وجود آلية وطنية لصياغة ومراجعة ومتابعة وتقويم 

السياسات والخطط والبرامج السكانية، وجود أذرع لمتابعة السياسة بالواليات، توفر إرادة سياسية داعمة للسياسة 

مشترك نحو تفاعل السياسة  اآلليات الفنية والتنفيذية في كافة الحقول السكانية، وجود وعيالسكانية، وجود قاعدة من 

السكانية مع المستجدات من القوانين والتشريعات التي تؤثر على التركيبة السكانية خاصة قوانين الهجرة والجنسية 

، إضافة هذه التدفقاتالالحقة لثار اآلراسة واإلستثمار وذلك بوضع ما يتناسب مع توقعات الهجرة والعمالة الوافدة ود

توفر قاعدة موارد بشرية ومعاهد تعليم عليا متسعة تخصصا  وإنتشارا  جغرافيا  تتيح  توسيع القاعدة الفنية والقيادية  الى

 بيسر.

معدالت  إرتفاع، عالوة على تايأما المؤشرات السالبة فقد تمثلت فى اإلرتفاع النسبي في معدالت المراضة، الوف

 األمية والبطالة، عدم تخصيص المعونة الدولية حسب األسبقيات الوطنية وضعف التنسيق.

ص التقييم الى أن هناك فرصأ متاحة ساهمت فى تطوير العمل السكانى فى تلك الحقبة من تزايد فى اإلهتمام وقد  خل  

الشركاء الدوليين لتخصيص الموارد المتاحة بصورة الوطني والدولي بالقضايا السكانية وإمكانية الحوار البناء مع 

أفضل، اإللتزام الوطني بتخصيص موارد أكبر للتنمية اإلجتماعية، وجود تجربة ممتدة في مجال رسم السياسات 

السكانية وتراكم المعارف وتزايد الكوادر المدربة، توافر اإلرادة لتحقيق المزيد من اإلجماع حول السياسة القومية 

 ن من خالل تجارب الحوار حولها في السنوات السابقة.للسكا

نخفضت معدالت إرافي حيث غوقد أبان التقييم أيضا  أن السودان يمر ببدايات المرحلة الثانية من التحّول الديمو

 تجاه خالل العقدين القادمين. يستمر ذات اإلسالوفيات وظلت معدالت الخصوبة تنخف  ببطء و

ستفادة من المتغيرات التي رافية وتعظيم اإلغستثمار الفرصة الديموإاع السكان يستند على ومن هنا فإن تحليل أوض

 تصاحبها لتحقيق األهداف التنموية للرؤيا ربع القرنية للدولة.
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وقد خرج التقييم بعدد من التوصيات أهمها إعتماد التجربة اإلنسانية الحديثة في إطار الموروث القيمي ألهل السودان 

اد وتطوير وإدماج ومراجعة السياسة السكانية وتعزيز قدرات األمانة العامة للمجلس القومي للسكان وفروع في إعد

وطني على كافة  المجلس بالواليات والشركاء وضرورة إعتماد موارد وطنية إضافية للبرامج السكانية وإدارة حوار

ة القومية للسكان فى السياسات والخطط والبرامج المستويات لضمان مشاركة قاعدة واسعة في إقرار وإدماج السياس

القطاعية وإعتماد المعلوماتية في تطوير اإلحصاء السكاني وتحليل السياسات وإجراء المزيد من المسوحات الدورية 

  .لّحةالعامة لقياس معدالت التقدم اإلجتماعي إضافة الى إجراء البحوث والدراسات المعمقة حول القضايا السكانية الم  

 م2012تحديث السياسة القومية للسكان فى العام   

أهمها  ،م حدثت متغيرات وأحداث داخلية وإقليمية وعالمية كان البد من إستصحابها2002منذ إجازة السياسة فى العام 

 يالثانشار فى فصله أم والذى 2005نتقالي فى العام م، صدور الدستور اإل2005تفاقية السالم الشامل فى العام إتوقيع 

لفية للتنمية هداف األأشمل للتنمية هى القضاء على الفقر وتحقيق هداف األن تكون األأفى باب المبادئ والموجهات 

وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص الفوارق فى الدخل وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين. إضافة الى 

الجنوب وتزامن تلك األحداث الداخلية مع أزمات عالمية كأزمة المناخ جازة اإلستراتيجية ربع القرنية وإنفصال إ

 وأزمة الغذاء وأزمة الطاقة واألزمة االقتصادية.

هتمام بسياسات ومشروعات التنمية وتوفرت قاعدة معلومات ومعيارف أفضيل مين السيابق تزايد اإل ،ومن ناحية أخرى

( والمسييح األسييري 2010م و 2006ومسييوحات صييحة األسييرة )عيين القضييايا السييكانية ميين خييالل التعييدادات السييكانية 

 م والسجالت الرسمية. لذا كان البد من صياغة سياسة سكانية تستصحب معها تلك المستجدات. 2009القاعدي 

أولى مراحل عملية التحديث شملت إجيراء بحيوث ودراسيات حيول المحياور التيى تيم إقتراحهيا و حيوارات وتوصييات 

 . ين القومي والوالئييالمستوورش عمل نوعية على 

  .تناول الفصل األول من السياسة تحليال  للوضع الراهن للمتغيرات السكانية وقضايا التنمية

إحتوت السياسة على هدف إسيتراتيجى تمثيل فيى كتزكيية وترقيية خصيائص أهيل السيودان وتوسييع الخييارات المتاحية 

اكتسياب المعرفية كميا  ونوعيا  والتمتيع بمسيتوى معيشيي مقبيول وحيياة أمامهم في حياة خالية من العلل تتيح لهيم  فيرص 

 ك.كريمة وآمنة ومشاركة فاعلة في حياة مجتمعهم

حجم السيكان، التركييب العميري والنيوعي، الخصيوبة، المراضية ممثلة فى  كما إشتملت أيضا  على ثالثة عشر محورا   

األسرة والزواج،  تمكين المرأة والعدالة بين الجنسين، الهجرة والوفيات، الصحة والصحة التوالدية، األطفال، الشباب، 

سييتخدام، البيئيية والفقيير. الفصييل الثيياني إسييتعرض الداخلييية والنييزوح، الهجييرة الخارجييية، التعليييم، العماليية وفييرص اإل

فقد ركز عليى  الفرص والتحديات التي تواجه إعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات واألنشطة السكانية. أما الفصل الثالث

 الهياكل والمؤسسات لتنفيذ وتفعيل ومتابعة إدماج السياسة القومية للسكان فى الخطط والبرامج. 
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( كميا تيم إعيداد برنيامج تنفييذى 365م بموجيب القيرار رقيم )2012وقد تمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء فى العام 

عرضيه عليى  واإلجماع عليه مين خياللمن مجلس الوزراء مع كافة الشركاء يجرى اآلن العمل على إجازته بالتشاور 

 كافة الوزارات المعنية.

 ات تنفيذ السياسة القومية للسكانآلي

 اللجنة الفنية العليا للمجلس القومي للسكان   .1

تتكون عضويتها من وكالء الوزارات  والمؤسسات ذات الصلة بالعمل و يبقرار وزار م 2003في العام  تم تشكيلها

الرئيس المناوب للمجلس  - ي. يرأس هذه اللجنة السيد وزير الرعاية والضمان اإلجتماع(4 )ملحق رقمالسكاني 

ة القومية وتهدف الى إحكام تنسيق العالقات بين الجهات ذات الصلة علي المستويين االتحادي والوالئي إلسناد السياس

للسكان وتنسيق البرامج والمسائل الفنية السكانية بين الوزارات والقطاع األهلي والطوعي والمنظمات األهلية والدولية 

وتعقد هذه اللجنة  ،لتحقيق التنسيق والتكامل والتفاهم والتجانس بين الشركاء الرسمين والمجتمعيين في التنمية السكانية

لعبت دورا  هاما  فى إجازة السياسة القومية للسكان والتقارير المحلية واإلقليمية والدولية يث حإجتماعاتها ربع سنويا . 

 عدها األمانة العامة بالتعاون مع شركائها.التى ت  

  مجموعات  العمل التنسيقية .2

تمثل نقاط اإلرتكاز لمحاور بقرار وزارى وم 2014و تم إعادة تشكيلها  في العام   م2003 العام فيتم تشكيلها أيضا  

لسياسة القومية للسكان بالوزارات وقد تم تكوينها وفق معايير وأسس موضوعية لضمان إدماج هذه المحاور في ا

اإلطار المؤسسي لتلك الوزارات. وقد لعبت دورا  أساسيا  فى إعداد التقارير الخمسية حول متابعة مقررات مؤتمر 

 ية.القاهرة الدولى للسكان والتنم

 اللجان اإلستشارية الفنية .3

 وهى لجان متخصصة فى مجاالت القضايا السكانية تضم خبراء ومستشارين تتم إستشارتهم عند الحوجة.

 فروع المجلس القومي للسكان في الواليات . 4

 )ثمانية عشرم بدأ التفكير فى إنشاء مجالس للسكان فى الواليات وأكتمل إنشاؤها فى كافة الواليات 1996منذ العام 

وذلك بغرض إقتراح وصياغة السياسة الوالئية للسكان ومتابعتها وتقويمها  .(1الشكل رقم )  م2014 فى العام والية(

جتماعية للوالية. يرأس المجلس قتصادية واإلوتهيئة البيئة الداعمة لتحقيق أهدافها في أطر خطط التنمية اإل هاوتحديث

جتماعية نائبا  للرئيس وعضوية الوزراء المختصين والمعتمدين واألمين العام للمجلس. الوالية ووزير الشئون اإل يوال

 قامت بع  الواليات بإعداد تقارير حول أوضاع السكان الوالية .
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 ةهنالك اجتماعات نصف سنوية ألمناء المجالس الوالئية للسكان وزيارات ميدانية دورية من كادر األمانة العام

كان لمتابعة سير العمل السكانى وتقديم الدعم الفنى واللوجستى لتلك المجالس. إضافة الى تدريب للمجلس القومى للس

     المستويات. الكوادر العاملة بها داخليا  وخارجيا  والمشاركة فى األنشطة على كافة

 

 الوالئية للسكان(  المجالس 1الشكل رقم )                                                       

 
 منتدى الجمعيات الطوعية العاملة فى مجال السكان والتنمية. 5

جتماعية، اإلقتصادية، الثقافية والسياسيية، جياءت مع إزدياد أهمية منظمات المجتمع المدنى في دعم ومساندة التنمية اإل

وضمان تعزيز الشراكة معها. يهدف المنتيدى فكرة قيام هذا المنتدى لتعزيز دور هذه المنظمات لتنفيذ البرامج السكانية 

)وهو ربع سنوى( الى إدماج القضايا السكانية فى خطط وبرامج ومشيروعات منظميات المجتميع الميدنى خاصية وانهيا 

تمتلك أساليب أكثر فعالية في الوصول إلى المجتمعات المحلية على خالف البيروقراطية التي تحكمهيا قواعيد مؤسسيية 

 ات الحكومية والقدرة على جذب التمويل واإلتصال المباشر مع الفئات السكانية المختلفة.صارمة فى المؤسس

 يقليمية مثل متابعة مقررات المؤتمر الدولتم إستصحاب المجتمع المدنى فى إعداد التقارير الوطنية والدولية واإل

إعداد تقرير الظل حول األهداف الخاصة  لفية للتنمية إضافة الىهداف األأللسكان والتنمية ودوره فى تحقيق وتوطين 

لفية للتنمية وذلك بشراكة مع جمعية تنظيم األسرة السودانية إضافة الى تكوين منتدى منظمات بالصحة فى أهداف األ
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 يم وله دستور والئحة وتشرف عليه األمانة العامة للمجلس القوم2014المجتمع المدنى حول التنمية المستدامة فى 

والجدير بالذكر أن وضع وتصميم السياسة السكانية من صميم  تم حتى اآلن عقد مايقارب الثالثين منتدى. للسكان. وقد

ورغم أن هنالك وجود لمنظمات الصلة إختصاصات المجلس القومي للسكان وشركائة من المؤسسات الحكومية ذات 

 هاإدماج أهداف هذه السياسات في خططالمدنى في مرحلة وضع السياسات إال دورها يظهر جليا  في  المجتمع

 برامجها.و

 م:2030 -2015المنتدى الوطني لمنظمات المجتمع المدني ألهداف التنمية المستدامة 

 ينظام أساسوله  م كجسم تنسيقي وتنفيذي موحد لمنظمات المجتمع المدني2015تم تأسيس هذا المنتدى فى العام 

ليعمل بالشراكة والتنسيق التام مع المجلس القومي للسكان والجهات ذات الصلة  بأهداف التنمية المستدامة  السبعة 

 . (5)ملحق رقم  عشر بغاياتها و مؤشراتها

 أهداف المنتدى 

 الهدف العام

المستدامة فى السودان  هداف التنميةأستجابة الوطنية لتحقيق تعزيز دور منظمات المجتمع المدني للمساهمة في اإل 

 م.2030حتى نهاية العام 

 األهداف الخاصة  

 .ستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتنميةالمساهمة فى صياغة السياسات والخطِط واإل •

حتياجات التنموية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات ولويات التنمية وفقا  لإلأالمشاركة فى وضع  •

 ذات الصلة .

 المعلومات والبيانات حول مجمل األوضاع والقضايا المتصلة بالتنمية بأبعادها المختلفة.توفير  •

 للسكان والجهات ذات الصلة.  يتعزيز عالقة المنظمات مع المجلس القوم •

هداف التنمية المستدامة أوالجهات ذات الصلة  لتحقيق  يالعمل على رصد ومتابعة جهود المجتمع المدن •

 القومي للسكان.بتفوي  من المجلس 

 للمنظمات العاملة فى مجال التنمية .  يقليمى والمحلستقطاب الدعم الدولى واإلإالمساهمة فى تسهيل  •

 .هداف التنمية المستدامةقليمية والدولية ألتعزيز وبناء الشراكات المحلية واإل •

لمنظمات العاملة فى مجال التنمية لي يعمل المنتدى على تحقيق أهدافه من خالل تنمية القدرات وتطوير البناء المؤسس 

المستدامة، التشبيك داخليا  وخارجيا ، إنشاء صندوق للتمويل، البحوث المسوحات واإلحصاءات، إصدار الدوريات، 

للسكان، اإلستفادة من الوسائل المتاحة  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  يعقد لقاءات دورية مع المجلس القوم

 عالم، التوعوية، التوثيق وإنشاء موقع الكتروني. وأهداف المنتدى عبر كافة وسائط اإل
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 قضايا السكان فى خطط التنميةالخاصة بعملية إدماج األنشطة  أهم

ورش على خمس  و يعلى المستوى القوم ، خمس ورش عمل م تم تنفيذ سلسة من ورش العمل2003منذ العام 

 دماج قضايا السكان فى التنمية المستدامة بهدف الوصول لفهم  مشترك حول قضايا السكان. إحول  ئيوالالمستوى ال

كما تم إعداد برنامج عمل متكامل إلدماج خصائص وديناميات السكان في خطط وبرامج التنمية وتقديم الخدمات علي 

القومي  مانة العامة للمجلسالمستويين اإلتحادي والوالئي. وكان هذا البرنامج من أهم األولويات الرئيسة لعمل األ

 للسكان فى تلك الفترة وشمل كمرحلة أولي اربعة قطاعات هي:

 التعليم. .1

 الصحة. .2

 العمل. .3

 الشباب. .4

الخطط والبرامج القطاعية باإلضافة إلي إشتمل البرنامج أيضا  علي إعداد دليل حول كيفية اإلدماج علي مستوي 

 تدريب مدربين بوزارات قطاعات المرحلة األولي للبرنامج.

كأهم وحدة تقوم بأعباء تقييم ومتابعة تنفيذ السياسة للمجلس األمانة العامة في كما تم إنشاء وحدة للتقييم والمتابعة 

مانة العامة التدريبية فى اإلدماج ونظم المتابعة والتقييم للعاملين باألنفذت هذه الوحدة عدد من البرامج والقومية للسكان 

 والمجالس الوالئية للسكان والشركاء من القطاعات ذات الصلة.

 2007تنفيذ السياسة القومية للسكان من قبل الوزارات والجهات ذات الصلة في أكتوبر حول ستبيان إكذلك تم توزيع 

تم ربط عمل وأهداف الوزارات مع محاور السياسة القومية للسكان، كما تم تصنيف ستبيانات حيث وتم تحليل اإل

( 14ستراتيجيات كل وزارة قامت بتنفيذ السياسة القومية للسكان فكانت هناك )إليات وخطط وآالوزارات وأهداف و

 (6 ية )ملحق رقم( وزارة  عملت علي إدماج السياسة القومية للسكان ضمن أهدافها وخططها اإلستراتيج25من )

 البرامج والدورات التدريبية فى مجال اإلدماج والمتابعة والتقييم

سييتهدفت الكييوادر العاملية باألمانيية العاميية بهيدف رفييع كفيياءتهم فييى إم تييم تنفييذ بييرامج تدريبييية داخليية 2004فيى العييام  

غرافيية واإلقتصيادية واإلجتماعيية شيملت بييرامج والبيرامج اإلحصيائية لمعالجية البيانيات وإسيتخالص المؤشيرات الديم

مين خبيراء فرييق اليدعم  فنيى بيدعم نظم المعلومات الجغرافية ، االجتماعية الحزمة اإلحصائية للعلوم سبكترم،مورت باك،إ

  .والمساندة القطرى التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان باألردن

كما تم عقد ورشة عمل حول إدماج أهداف السياسة القومية للسكان فى الخطط والبرامج وإستخالص المؤشرات 

إضافة الى عقد منتدى حول دور الشباب فى تنفيذ السياسة  ،م2004عام لمتابعة تقييم وتنفيذ السياسة القومية للسكان 

للسكان ووزارة الشباب والرياضة فى العام  يجلس القومالقومية للسكان بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة للم

 م. 2004
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تم عقد منتدى حول إدماج المكون السكانى فى مناهج التعليم العالى تنفــيذا  للبند )د( من قرار مجلس الوزراء رقم 

 ين العلميم والذى ينص على كإنفاذ برامج تدريسية في التعليم العالي في مجال التأهيل والتكو2002( لسنة 48)

والمهني للطالب في الجوانب المتصلة بالسكان وأن تكون الدراسات السكانية واحدة من إهتمامات السياسات التعليمية 

 بالجامعات والمعاهد العليا المختلفةك.

كما تم إعداد كتيب حول موجهات إدماج السياسة القومية للسكان في الخطط والبرامج التنموية القطاعية حيث تم 

تجالب خبير وطنى إلعداده كأحد أنشطة مشروع اإلطار المؤسسي للسياسة القومية للسكان الذى يموله صندوق إس

 األمم المتحدة للسكان.

م شاركت فيها المجالس الوالئية للسكان وكافة 2005أيضا  تم عقد ورشة عمل حول قضايا المأوى فى ظل السالم 

 للتنمية العمرانية. يالشركاء وذلك بالتنسيق مع المجلس القوم

م وللوقوف علي أهم أسباب الهجرة الخارجية ووضع سياسات للتقليل منها، تم عقد ورشة عمل عن 2007فى العام 

التنسيق وغرافية في المرحلة المقبلة ، الهجرة الخارجية )الواقع ، التحديات وأفاق المستقبل( بالتعاون والتحديات الديم

التابع لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج. كما شاركت األمانة العامة مع مركز مع مركز دراسات الهجرة 

دراسات الهجرة ووزارة العدل ووزارة الداخلية فى وضع قانون لمنع اإلتجار فى البشر والذى تمت المصادقة عليه 

 م.2010فى العام 

م  إعداد كتيب شمل سبعة أوراق عمل محورية 2005وفى إطار اإلستعداد لعقد مؤتمر السكان الخامس، تم فى العام 

تضمنت الوضع الراهن للسكان فى السودان وآفاق المستقبل، السالم قام بإعدادها خبراء فى مجال السكان والتنمية 

نجابية، الهجرة والتحضر ووضع المرأة السودانية فى سرة والحقوق اإلوالسكان والتنمية، الصحة االنجابية وتنظيم األ  

مام قيام المؤتمر آنذاك ويجرى اآلن أجتماعى. إال أن التمويل وقف حجر عثرة ديناميات السكان والتحول اإل ظل

 دم.اقاإلعداد لعقده ومن المؤمل قيامه فى  العام ال

لمحاربة ختان  يم  تنفيذ مشروع كنحو وضع إطار قانون2005بالقضايا السكانية تم فى العام  يوفى مجال رفع الوع

 اإلناثك بتمويل من منظمة اليونسيف حيث تم عقد سلسلة من ورش العمل التوعوية بالمخاطر الصحية والنفسية 

من واليات السودان التى بها نسبة إنتشار  5حول الختان وذلك فى عدد  يإضافة الى تناول الجانب القانونللختان، 

وكلية  يلرعاية الطفولة، معهد اإلصالح القانون يالصحة، المجلس القومشراكة مع وزارة الكبيرة للختان وذلك ب

 جامعة الخرطوم. بالطب 

وفى ذات اإلطار، تم عقد ورشتي عمل تدريبيتين في مجال السكان، الصحة اإلنجابية ومحاربة العادات الضارة 

 م.2006بواليات شمال وجنوب كردفان والذي مولته أيضا  منظمة اليونيسيف فى العام 

لمييدة إسييبوعين حييول برنييامج  يوالييوالئ يللشييركاء علييى المسييتويين القييوم يم تييم تفيييذ برنييامج تييدريب2006فييى العييام 

 االسقاطات السكانية )إسبكترم( بدعم فنى أيضا  من خبراء فريق الدعم والمساندة القطرى.
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م حيول التخطييط اإلسيتراتيجى وإدمياج القضيايا السيكانية. وفيى 2007تال ذلك ورشة عمل تدريبية أيضيا  للشيركاء فيى 

األمانية العامية والشيركاء ممثليين فيى الجهياز المركيزى لإلحصياء ومنظميات بم تم تدريب بعي  العياملين 2009العام 

طيط والبيرامج القطاعيية مين خيالل اليدورة التدريبيية التيى المجتمع المدنى حول مفاهيم إدماج القضايا السيكانية فيى الخ

م تييم إبتعيياث ممثلييين إثنييين ميين األمانيية العاميية للمشيياركة فييى 2008فييى العييام  بالقيياهرة. يغرافونظمهييا المركييز الييديم

 .األمانة العامةبالتدريب متوسط المدى حول اإلدماج ونظم المتابعة والتقييم بكينيا حيث قاما بتدريب العاملين 

عقد منتدى شهرى حول القضايا السكانية المختلفة بمشاركة كافة الشركاء حيث تناول الهجرة، يم  2008ومنذ العام 

، القضايا البيئية الملحة، الشباب، السالم والهجرة العائدة والتحديات، الخصوبة، ياالمومة اآلمنة، النوع اإلجتماع

ة األم والطفل )ختان اإلناث والزواج المبكر(، اإلعالم ودوره فى قضايا الطفولة واألمومة ، العادات الضارة بصح

دعم القضايا السكانية، األيدز واألمراض المنقولة جنسيا ، وضع المرأة فى القوانين وغيرها من القضايا السكانية. إال 

 ان هذا المنتدى اصبح يعقد فى فترات متباعدة نسبة لقلة التمويل.

ف لقضايا السكان بالهيئة القومية لإلذاعة السودانية وبث برامج حول القضايا السكانية تم فتح مل 2003منذ العام 

 يضا  بسبب التمويل.إإال أنها توقفت  2009هذه البرامج حتى العام  تستمرإو .المختلفة

لتوعييية عتميياد السياسيية القومييية للسييكان كركيييزة أساسييية فييي اإلعييداد لإلسييتراتيجية القومييية لإتييم  ،وفييي ذات الصييدد

ذات  تصال بالتعاون مع كافة الجهياتإذ شرعت أكاديمية السودان لعلوم اإلتصال التابعة لوزارة اإلعالم واإل ،السكانية

الصلة في اإلعداد لهذه اإلستراتيجية التي تهدف لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في تنفييذ أنشيطة التوعيية السيكانية، 

السيكانية إضيافة  إليى فيتح الحيوار ميع البرلميانيين والتنفييذيين واإلعالمييين ورجيال اليدين إنتاج وبث المواد اإلعالمية 

عليى  نجابية  بالتركيزستراتيجيات الصحة اإلإكما تمت مراجعة سياسات و والمجموعات المؤثرة في القضايا السكانية.

 .م2013فى العام  أهداف األلفية التنمويةمن مهات لتحقيق الهدف الخامس وفيات اإل

بالقضايا السكانية وإدماجها فى برامج الخدمة الوطنية للشباب وفصول محو االمية  يتم تنفيذ مشروع حول رفع الوع

وذلك بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان،  وزارة الصحة ممثلة فى إدارة الصحة اإلنجابية، البرنامج القومى 

من خالل تقديم محاضرات فى معسكرات الخدمة الوطنية للطالب حيث تمت لمكافحة األيدز ووزارة التربية والتعليم 

 اإلستفادة من التجربة التركية فى هذا المجال.

قام بتمويله صندوق األمم  ،وقد تم تنفيذ مشروع يتضمن سلسلة من ورش العمل والسمنارات والحلقات الدراسية

ستفادة من بياناته فى وضع البرامج والخطط التنموية على ية اإلالمتحدة للسكان حول التوعية بأهمية تعداد السكان وكيف

 لإلحصاء. يوذلك بالتعاون مع الجهاز المركز يوالوالئ يالمستويين القوم

م للمخططين 2010سلسلة من ورش العمل التنويرية لعرض تقرير السودان حول أهداف االلفية التنموية للعام  تقدع  

قطاعات مجلس الوزراء وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة واألجهزة اإلعالمية وذلك على مستوى القرار   يوصانع

 .يوالوالئ يعلى المستويين القوم
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م تم الفراغ من إعداد إستراتيجية للتوعية واالتصال السكانى بواسطة خبراء فى مجال اإلعالم 2013فى العام 

مج عمل اإلستراتيجية وذلك تحت إشراف األمانة العامة عالمية لتنفيذ خطة وبرناإنتج عنها تكوين لجنة  ،والسكان

 للسكان. يللمجلس القوم

حول  واليات )الخرطوم، القضارف، جنوب دارفور وشمال كردفان( 4عمل فى عدد الورش من عقد سلسلة أيضا  تم 

ط بين ديناميات السكان بحول الترا ، االولى عداد ورقتى عملإالتغيرات البيئية حيث تم و السكانديناميات  الترابط بين

للسكان  يتحليل سياسات المؤسسات ذات الصلة بالسكان والبيئة )المجلس القوماألخرى حول و يةالبيئ اتوالتغير

 .وذلك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والمجلس األعلى للبيئة(

م، تم ملء اإلستبيان الخاص 2014بعد العام فيما يخص متابعة مقررات مؤتمر القاهرة الدولى للسكان والتنمية لما 

عداد تقرير السودان وتقديمه فى الجمعية إمتابعة هذه المقررات بالتعاون مع كل الشركاء المعنيين بمحاور اإلستبيان وب

 م.2014 في  مم المتحدة بنيويوركالعامة لأل  

، كما تم عقد يجتماعوالبيئة والنوع اإل م تم عقد ورشة عمل حول العالقات المترابطة بين السكان2014فى العام 

الى عقد  إضافة   2015لقاءات تفاكرية لمنظمات المجتمع المدنى حول البرنامج التنفيذى للسياسة القومية للسكان 

تم إستصحاب كما . م2014 في عام نمائية فى السودانهداف اإلوآثاره على تحقيق األ يورشة حول التغير المناخ

هداف التنمية المستدامة للقطاع أالثالث لتمويل  ين خالل سمنارات تنويرية حول المؤتمر الدولم يالمجتمع المدن

 .2015 في عام والقطاع الخاص ي، المجتمع المدنيالحكوم

 لشراكات ا 

 . يتنفيذ العمل السكان في تعتبر الشراكات مع الجهات ذات الصلة من اآلليات الهامة التى تساهم

 الشراكات المحلية 

وأكاديمية  ي، اإلتحاد الوطنى للشباب السودانيللتخطيط االستراتيج يتم عمل بروتوكول شراكة مع المجلس القوم

غرافيين السودانية. ويجرى اآلن اإلعداد لعقد مزيد من الشراكات مع  وزارة والسودان لعلوم االتصال، جمعية الديم

 للمعاقين. يالشباب والرياضة والمجلس القوم

  اإلقليمية والدوليةالشراكات 

لألمانة العامة عالقات ممتدة مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات العالقة بالسكان والتنمية على سبيل 

المثال ال الحصر إدارة السياسات السكانية والهجرة والمغتربين بجامعة الدول العربية، مجلس السكان الدولي، الجامعة 

، اللجنة اإلقتصادية (اإلسكواللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربى آسيا التابعة لألمم المتحدة )ااألمريكية بالقاهرة، 

 بالقاهرة. يغرافوللتخطيط بالكويت، المركز الديم ي، المعهد العربيألفريقيا التابعة لألمم المتحدة، اإلتحاد األفريق
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 مذكرات التفاهم الدولية فى مجال السكان والتنمية

مجيال  يسعي حكومة السودان لتعزييز التعياون ميع اليدول الصيديقة والشيقيقة فيى كافية مجياالت التنميية، حظيفي إطار 

همها إبرام مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية فيي مجيال السيكان أالسكان بإفراد مساحات فى تلك اإلتفاقيات كان 

عمل لميذكرة التفياهم تيم تفعيليه مين خيالل الزييارات  م بالقاهرة وتم إعداد برنامج2002حيث تم توقيع المذكرة في عام 

بيية للسيكان فيى القياهرة وتيوفير فيرص تدري يالسكان فى الدولتين والمشياركة فيى الميؤتمر القيوم يادلة بين مجلسبالمت

 تفعل.كما تم عقد مذكرة تفاهم مع كل من جنوب افريقيا، الجزائر واثيوبيا إال انها لم  .بالقاهرة يغرافوبالمركز الديم

 والتنمية السكان مجال فى األولوياتتحديد الوضع الراهن و -3

امية والتنموية  وترجمة أهدافها الر يدرك األهمية النسبية لوضع السياسات السكانية –كغيره من الدول  -السودان بدأ

والمهنية والسياسية لألفراد. والمساواة بين الجنسين وتمكين الحقوق التعليمية واإلنجابية لتحسين نوعية حياة السكان 

بدأت محاوالت جادة لدمج أهداف السياسات السكانية ومتغيراتها الديموغرافية في خطط وبرامج   ،على إثر ذلك

هي ما :نجاحها على أرض الواقع.  والسؤال الذي يطرح نفسه هومة إلعالتنمية المستدامة وتوفير عناصر البيئة الدا

نجحت وإلى أي مدى  ؟جتماعية مستدامةإقتصادية وإتنمية ق يحقيتم تي من خاللها أولويات العمل السكاني الت

  .السؤالين هذين بة علىاجاإل يما يليفى . سنحاول؟ماج القضايا السكانية في السوداندإالتنموية في  السياسات

 

  ولوياتاألتحديد 

، ولويات الوطنية في مجاالت السكان والتنميةاأل يدحدوالتى تنص على توفقا للشروط المرجعية لكتابة هذا التقرير 

  .ولوياتيد األدحتثم ومن المجال هذا ل الوضع الراهن في يحلعلينا تكان لزاما  

 تحليل الوضع الراهن

 التغيرات الديموغرافية في السودان 

م 1973عام  مليون في  14.11مليون وتزايد إلي  10.25م بحوالي 1956 /1955قدر سكان السودان في تعداد عام

نسمة. و مليون   39.1م أصبح 2008م  وفي 1993 فى مليون نسمة 25.1م والي 1983مليون في عام  20.59والي 

 (.2% )الشكل رقم 53قد حدث التغيير الكبير في النمو السكاني خالل التعدادين األخيرين بنسبة 
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2008-1956(: حجم السكان في السودان في الفترة من 2الشكل رقم )

 

 م2008 لالحصاء، المركزي الجهاز بيانات: المصدر                            

 61.7و  58.6  و  55.5إلى حوالي   2031فإن سكان السودان سيرتفع عددهم عام  ،وحسب اإلسقاطات السكانية

 .التوالي ىمنخف ، وسيط وعالي عل سب المشاهد المحتملة لنمو السكان: مليون نسمة ح

على معدل بواليات القضارف وجنوب أالسكاني بين الواليات حيث يبلغ  ، يتفاوت معدل النموالمصدرذات وحسب 

% وهو معدل نمو ال يتناسب مع 1.08والية شمال دارفور  هن أقل معدل نمو سجلتأكما و  % لكل منهما.5.1كردفان 

ت بها فرضيات التي تمالو انات أكون ذلك ناتج من طبيعة البي% وربما ي44نسبة االطفال التي تقدر بحوالى 

    (1سقاطات. )الجدول رقم اإل

 التركيب العمري والنوعي                     

% و 41سنة بحوالى  15ل من قأيافع حيث تقدر نسبة السكان  بأنه ن هيكل السكان يتصفألى إيشير التركيب العمري 

( . 2011،)وثيقة السياسة القومية للسكان .م2031% بحلول عام 37 إلى حوالين تهبط نسبة صغار السن يتوقع أ

قل من النسبة المستهدفة في وثيقة تحديث السياسة القومية للسكان، ألى إوهنالك واليات بلغت فيها نسبة صغار السن 

                          حمر.                       نهر النيل والبحر األ ،الخرطوم اتوالي، من بينها الوالية الشمالية

من الذكور مقابل 123 و 133 حيث تبلغ حمر وكسالناث بصورة واضحة فى واليتي البحر األإللتتجاوز نسبة الذكور 

ناث في بالغ عن اإلغمن االناث على التوالي، وربما يرجع  ذلك  لثقافة المجتمع في عدم رغبة الذكور في  ال 100

ناث وذلك النها من أكثر من اإل 100من الذكور مقابل  112تصل النسبة الى حوالي  ف ،الخرطومما في والية أ .التعداد

ناث بنسبة بسيطة فى ويزيد عدد الذكور عن اإل .نتقائية للذكورإغلبها هجرة أالواليات المستقبلة للهجرة والتى فى 

زرق وجنوب دارفور ويقل عدد الذكور عن ألالوالية الشمالية وواليات نهر النيل والقضارف وشمال دارفور والنيل ا

 .ناث فى بقية الواليات بنسب بسيطةاإل
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واليات الحسب  لسكانلوالتركيب العمري والنوعي   النسبي التوزيعالسنوي ، النمو معدلتقدير : ( 1جدول رقم )

 م 2031 لعامل

معدل النمو السنوي 

م2008-2013  

سبة النوعن نسبة االطفال  

اقل من 

سنة15  

  2013السكان 

  

 عدد السكان       نسبة %     

 الوالية

 الشمالية  813686 2.25 31.7 102 3.0

 نهر النيل  1309129 3.62 36.0 104 3.1

 البحر االحمر 1366991 3.78 36.1 133 3.1

 كسال 2133663 5.89 38.6 123 3.5

 القضارف 1739478 4.81 45.6 101 5.1

 الخرطوم 6534795 18.06 34.7 112 4.3

 الجزيرة 4285408 11.85 39.7 93 3.6

 النيل االبي  2086650 5.76 42.2 96 3.7

 سنار 1580357 4.36 42.8 94 4.1

 النيل االزرق 965573 2.67 47.0 102 2.9

 شمال كردفان 3073921 8.49 45.5 92 4.7

 جنوب كردفان 1811805 5.01 48.1 97 5.06

 شمال دارفور 2231305 6.16 43.9 104 1.08

 جنوب دارفور 4701291 12.99 45.6 109 2.7

 غرب دارفور 1529728 4.23 46.9 94 3.1

 االجمالى  36163780    
 م2031-2008سقاطات السكان إحسبت من قاعدة بيانات الجهاز المركزي لالحصاء  ،المجلس القومي للسكان المصدر :

 

مليييون فييي  22,2مليييون و بحييوالي  14,4م  بحييوالي 2011فيييعييدد السييكان األطفييال دون سيين الخامسيية عشيير  درق يي

عدد  ي قدر  يضا  . أفترة% في ذات ال37.9إلي  %42من حوالي  سيهبط تمثيلهم النسبي أن وي توقع .2031منتصف عام 

% ليذات الفتيرة. 6.1% إليي 4.9سبتهم من مليون وستزيد ن 3.5إلي  زيدونسيومليون  1.7حوالى بالسكان كبار السن 

% 53% إليي 50مليون وتزيد نسبتهم من  32يزيدون إلي و سمليون  18فيقدرون  بحوالي  ،أما السكان في سن العمل

 لذات الفترة .

رافية غتحويل الهيكل العمري من هيكل يافع إلي هيكل فتي لتعظيم الفائدة من الفرصة الديموالى وتهدف السياسات 

 م إلي2011في عام  0.83رافية من ي إلي تقليل معدل اإلعالة الديموغبزيادة نسبة السكان في سن العمل مما يفض

أن الزخم  نجد (،3م )الشكل رقم 2031النظر الي الهرم السكاني المتوقع لعام ه وب، أال أن2031في عام  0.71

تزايد وهذا يستوجب التدخل  حيث أن فئة صغار السن في ،رافي سيستمر الي نهاية فترة الخطة ربع القرنية غوالديم

ن التنمية سيسهم  في التوازن بيغرافية الذي وغتنام الفرصة الديمعالة الكبرى إلالسريع قبل أن تزيد نسبة اإل

 رفاه السكان.من ثم وقتصادية واإلجتماعية اإل
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كانية واإلنمائية المتجددة عبير ميرور السينينن.  وإن إن هذا المسار الديموغرافي وراءه متغيرات  تتشكل بالعالقات الس

الفهييم الموضييوعي لحاضيير األوضيياع الديموغرافييية ال يتحقييق بمعييزل عيين التحييوالت التاريخييية للمتغيييرات السييكانية 

سيتيعاب لعميـق كالخصوبة والوفيات والهجرة.  كميا ال يمكين إحيداث اإلدراك اليواعي لسيلوك هيذه المتغيـيرات دون اإل

 جتماعية والثقافية لتلك المتغيرات.قتصاديـة واإلت اإلالمحددا

 

 

2031م و2011(: الهيكل الهرمي لسكان جمهورية للسودان الحالي والمستهدف  3الشكل  رقم )

 
 المصدر: المجلس القومي للسكان

 

 الكثافة السكانية

فى معدالت الكثافة السكانية بين الواليات. وقد سجلت الوالية الشمالية أقل  ا  ن هنالك تباينألى إ 2008تشير بيانات تعداد 

% . أميا أعليى نسيبة سيكان  2.67 وتضيمزرق السيكان، تليهيا واليية النييل األ جملة % من2.25كثافة، حيث تضم معدل 

% 43بالذكر أن حيوالي الجدير و . %، تليها جنوب دارفور ثم الجزيرة18والية الخرطوم  وهو ما يقارب  افقد  سجلته

 فى هذه الواليات الثالثة.يتمركزون  من السكان
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 الخصوبة:

تعد الخصوبة البشرية من أكثر المتغيرات الديموغرافية تأثيرا  على معدالت النمو السكاني والهيكل العمري. كميا تعتبير 

وتشيمل معيدل الموالييد الخيام ،  .القيرارتخياذ إمعدالت الخصوبة الجارية ذات أهمية خاصة لعمليات التخطيط التنموي و

 معدل اإلنجاب العام ، معدالت اإلنجاب العمرية ومعدل الخصوبة الكلي.

تجاه معدل الخصوبة الكلي )أي متوسط المواليد للمرأة(  كان في تدن عبر إأن الى  تشير نتائج التعدادات والمسوحات 

في  5.2الى وم 2008مولودا  في تعداد  5.5م م إلى 1993اد مولودا  لكل امرأة في تعد 6.6الزمن حيث  انخف  من 

 ( يوضح ذلك.4المسح العنقودي متعدد المؤشرات. الشكل )

 

 2014-1993(: اتجاه معدل الخصوبة الكلي في السودان في الفترة من 4الشكل رقم )                  

 
 2014العنقودي متعدد المؤشرات المصدر : حسبت من بيانات التعدادات والمسح           

 

 محددات الخصوبة

األول هو عند الزواج  فان العمر  ،لذلك اتالمجتمعكثير من ساسي للخصوبة في يعتبر الزواج األول هو المحدد األ

من قتصادي والمشاركة في النشاط اإل معيشةال نمطالمحدد الرئيس للخصوبة باإلضافة إلى ذلك يعتبر مستوى التعليم و
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 حي ( مولود5.6) ( هو49-45ن متوسط معدل المواليد للنساء في الفئة العمرية )، فإ(2008وحسب بيانات التعداد )

سنة ويتناقص بصورة عكسية مع العمر عند  15قل من أ( مولود لالئي تزوجن في عمر 6.7ويبلغ أعلى مستوى )

% من 12أن حوالي إلى  ةشارجدر اإلت (.44-40) وجن في عمرمولود لالئي تز 1.3الزواج األول حتى يصل إلى 

سن الخامسة عشر حسب المسح العنقودي متعدد المؤشرات  نقبل بلوغه نتزوجقد  (19-15)ناث في الفئة العمرية اإل

 .م2014عام 

  موالييد 6في الريف تبليغ  قتصاديا  إفتشير البيانات إلى أن متوسط المواليد للنساء غير الناشطات  ،أما النشاط االقتصادي

 لمقيمات بالحضر.وا للناشطات إقتصاديا  مولود  4.6بينما تنخف  إلى 

أن الخصييوبة ظلييت تيينخف  عبيير الييزمن خييالل العقييدين الماضيييين بسييبب التعليييم وعمييل المييرأة  ، نجييدوخالصيية األميير

 (.2011الوضع الراهن،)تقرير  وزيادة معدالت التحضر

 الصحة

ذ نتقيال الوبيائي(. إاإل) إن التغيرات في التركيب العمري للسكان ترافقها تغيرات في نسب األمراض وفي أسباب الوفياة 

مييراض السييكري وأيضييا أمييراض الكلييى المزمنيية أاألمييراض غييير المعدييية كالسييرطان وأمييراض الييدورة الدموييية و أن

 اإلسهال المائي والحمى.، ائي البكتيرينتشار المتكرر لوباء السحأصبحت في تزايد مستمر بجانب اإل

 المالريا

مليون(  24% من السودانيين )نحو 75هنالك  ،ستنادا  على النماذج المناخيةإو .لسودانفى ا ا  ريكبيا  لمالريا تحدتمثل ا

آالف  6 - 3ماليين إصابة سنويا  والوفيات ما بين  5-3لمالريا. وتقدر عدد اإلصابات ما بين إلصابة بامعرضون ل

 3.6من بين كل مائة ألف من السكان، وبمعدل  7430م نحو 2009حالة وفاة. وقد بلغت نسبة اإلصابات الجديدة لعام 

 وفيات لكل مائة ألف من السكان. 

السودان، كما تؤدي إلى ضياع  % من معدل وفيات األمهات في37.2أوضحت الدراسات أن المالريا تشكل نسبة وقد 

 وقع السودان 1998م. وفي العام 1996إلى  1990في الفترة ما بين التى أ جريت وفق الدراسات  % من أيام العمل22

المبادرة العالمية لدحر المالريا كمبدأ تنظيمي ألنشطة وإسترتيجيات مكافحة المالريا وذلك بتبني اإلستراتيجيات  على

 يكما تم إنشاء البرنامج القوم والوقاية المتعددة المداخل.ناجع الجديدة مع اإلهتمام األكبر بالتشخيص المبكر والعالج ال

 بالسودان. 2012% بحلول 50خف  وفيات وإصابات المالريا بنسبة  لمكافحة المالريا بهدف

 2005خالل الفترة من  % 1.8إلى  % 3.7من  المالريا قد هبط معدل انتشاركنتيجة للجهود التى بذلها البرنامج، فو 

عام  مليون حالة في 2.3إلى  1990مليون حالة في عام  7.5نخفضت من إالت المبلغ عنها قد . والحا2009الى 

)تقرير أهداف األلفية،  .سودان كما كان فى السابقأسباب للوفاة في ال 10ذلك لم تعد المالريا من بين أعلى وب. 2009

 م(.2015
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 الدرن

درت حاالت ق  الفقر. وقد و بإنتشار مرض األيدزيعتبر الدرن من األمراض التى تنتشر بسهولة ويرتبط إرتباطا  وثيقا  

)تقرير اهداف  .لف من السكانأ 100لكل شخص  60حالة بمعدل  18.536بما يقارب  2009في العام  درنمرض ال

  .(2010األلفية التنموية، 

الف نسمة في عام  100لكل  53بأكثر من النصف )من لدرن المصابين بمرض ان بينخف  معدل الوفيات إ

من الحاالت المبلغ % 78.4 كما أن(. وتتركز حاالت السل في شرق السودان، 2014في عام  25إلى  1990

 لبا  لفئات العمرية المنتجة، مما يعني أن السل يؤثر س( سنة والتى تمثل ا54 -15)العمرية  ةلفئتتركز في اعنها 

 قتصادي.على اإلنتاجية والنمو اإل

  األيدز

يعتبر معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز منخف  في السودان مقارنة بالدول المجاورة. ووفقا  

نتشار لفيروس نقص ن معدل اإلإوالتي أعدتها الحكومة واألمم المتحدة، فم 2014م آلخر التقديرات للعا

 در بحواليمعدل إنتشار ق  مقارنة مع  ( سنة49 -15% للسكان فى الفئة العمرية )0.2هوالمناعة البشرية 

. كما بلغ عدد السكان الذين م 2009لمكافحة األيدز فى العام  ي% وفقا  للمسح الذى أجراه البرنامج القوم0.67

قدر عدد النساء ( سنة. وي  49-15الف في الفئة العمرية ) 49لف شخص، منهم أ 53يتعايشون مع الفيروس 

بلغ عدد الوفيات كما . إمرأة لفأ 23فيروس المع  تعايشني والالئىفما فوق  عاما   15أعمارهن بلغ ئى تالال

 . وفاةحالة  2900مايقارب  2014المنسوبة إلى اإليدز في عام 

حييث  %  0.19حيوالي   الحواميلرعايية  مراكيز ئي يراجعنلالنتشار اإليدز بين النساء الحوامل اإويبلغ متوسط معدل 

% وفي 0.27في مناطق النزوح   0.26 ،% فى المناطق الحضرية0.14 ،% في المناطق الريفية0.33 حواليـقدر بوي  

 .(2009البرنامج القومي لمكافحة االيدز، مناطق الالجئين )

البرنييامج وذلييك بإنشيياء األيدز /حييول الوقاييية ميين فيييروس نقييص المناعيية البشييريةوقييد وضييعت الحكوميية آليييات التنسيييق 

 .مصدر قلق للصحة العامةبه بحيث ال يمثل عدوى الالسياسات واإلجراءات للحد من وضع ل لمكافحة اإليدز  يقومال

الذين سيمعوا عين ميرض االييدز حسيب المسيح العنقيودي  (49-15)ومن المقلق حقا  أن النسبة المئوية في الفئة العمرية 

ليديهن معرفية  يالئيال (24-15)% والنسبة المئوية للشابات في الفئة العمرية 74.8هي  م2014 في عامؤشراتمتعدد الم

يسيتدعي التيدخل مميا % 8.5صحيحة بطيرق الوقايية مين العيدوى بفييروس االييدز عين طرييق الممارسية الجنسيية هيي 

 السريع.
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 وفيات األطفال

( 5ميدلوالت التنميية فييي أيية دولية. الشيكل رقييم )مهيات ميين أهيم ت االطفييال دون الخامسية ووفييات األعتبير معيدل وفيياي

اليى  م1995 يوضح أن هناك انخفاض مستمر في معدالت وفيات الرضع ووفيات االطفال دون الخامسة في الفترة من 

 طفال دون الخامسة.ن معدالت وفيات الرضع أدني من معدالت وفيات األأ، ومن الواضح م2014

 

   2014ووفيات الرضع  دون الخامسة ووفيات الرضع  لأألطفا(: معدل وفيات 5الشكل رقم )

 
 2014المصدر : حسبت من بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

 

على الرغم من أن معدالت وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة قد تحسنت بالنسبة للسودان ككل، أال أن بيانات 

ستثنائي في المناطق إالتعداد الخامس أظهرت تباين واضح في هذه المعدالت بين الواليات، حيث نجدها مرتفعة بشكل 

هناك بع  االختالفات الطفيفة بين  .(6) كما في الشكلوكردفان السودان المتضررة من النزاع في دارفور وشرق 

كما أن األطفال دون الخامسة في دارفور عرضة للوفاة قبل عيد  .الواليات الشمالية مع أدنى المعدالت في الخرطوم

 .ممن هم في سنهم في المنطقة الوسطى ميالدهم الخامس بفرصة أكبر مرتين 
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 2008السودان، أقاليم حسب الخامسة دون طفالاأل وفيات معدالت(: 6) رقم الشكل

 

 2011المصدر: المجلس القومى للسكان، تقرير اجندة بحوث السكان والتنمية 

 

في محور الوفيات هدفت الى األخذ باألسباب لخف  وفيات  2012والجدير بالذكر أن السياسة القومية للسكان لعام 

مراض الطفولة الستة وبلوغ أم، التحكم في 2031لف والدة حية بحلول عام ألكل  8طفال دون سن الخامسة  الى األ

طفال المصابين بقصر القامة الحاد من م،  خف  نسبة األ2031% بحلول العام  100التغطية الكاملة فى التحصين 

 .فى ذات الفترة 2.7الى  5.3والمصابين بالهزال من  3.9الى  15.7

  الكامل التحصين

طفال ومن ثم زيادة العمر المتوقع عند الوالدة . مراض الطفولة وسيلة هامة لزيادة بقاء األأيعتبر التحصين الكامل ضد 

أعلى  سجلت والية سنار . وقد%49.4الكامل فقد بلغت نسبة التحصين  م،2010سرة وحسب بيانات مسح صحة األ  

% على 60.9% و62.2%، 64.7بنسب  والخرطوم ةالجزير، زرقالنيل األ تليها واليات %65.1وهى نسبة 

 % على التوالى.34.1% و 35.1ت وهى معدالالأدنى  افقد سجلت جنوب دارفورحمر وواليتى البحر األ. أما التوالى

 تسجيل المواليد

فل حيث  يعتبر تسجيل المواليد من الحقوق األساسية لألطفال والتى نصت عليها المواثيق واإلتفاقيات الدولية بشأن الط

 طفال الذين تم تسجيلهم في السودان النجد أن األ. الميراثالتعليم وخرى بما فيها حقه فى أ  يترتب على ذلك حقوق 

 م.2010سرة حسب بيانات مسح صحة األ   %59 يتجاوز
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 العمر المتوقع عند الميالد

وقد  يعبر عن الحالة الصحية والتغذوية للسكان ومعدالت الوفيات. ا  تركيبيأيعتبر العمر المتوقع عند الميالد مؤشر

سنة  38.2رتفع هذا المؤشر من إعلى توقعات الحياة عند الميالد، حيث  نخفاض في معدالت الوفيات إيجابا  إنعكس اإل

 (.7 م( )الشكل رقم2010سنة ) 61.1م( إلى 1956)

 أمل البقاء علي قيد الحياة(: 7الشكل رقم )

 

 2011،المصدر: تقرير الوضع الراهن  

 

األسباب الكامنة وراء ضعف مخرجات النظام  2005مم المتحدة عام بعثة التقييم المشتركة بين الحكومة واأل   أرجعت

ذلك،  على إثرإلى ضعف التمويل غير المتوازن، والتفاوت في توافر الخدمات بين الريف والحضر.  في السودان الصحي

 حيث وضعت إطارا   (2016-2012و )( 2011-2007تراتيجية القطاع الصحي لخمس سنوات )سإوضعت الحكومة 

إلي  اتأشارت هذه اإلستراتيجيكما  المساواة في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.تعزيز إلصالح النظام الصحي و

وهكذا يتضح أن الرؤية  .للمجتمع قتصاديضرورة أن يتسق واقع خطى التقدم االجتماعي شامال  الصحة مع واقع النمو اإل

اإلستراتيجية لم تتعامل مع الصحة على أنها قطاع خدمي وحسب، بل هدف اجتماعي رئيسي تتكامل جهود كل القطاعات 

 .األخرى لتحقيق شموله وتطوير الخدمات الصحية المقدمة عبر القطاع الصحي

نجابية كأولوية في عتبرت الصحة اإلإ( 2010-2006ية )هذا باالضافة الى أن االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجاب 

ستراتيجيات أساسية لتحقيق التقدم في أهداف الصحة والتغذية المحددة في إفهي  .نسين صحة األسرة وتحقيق رفاه السكاتح
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األلفية أهداف المجلس القومى للسكان، تقرير ) خطط التنمية الوطنية واألهداف اإلنمائية لأللفية المتفق عليها دوليا  

 .( م2010،اإلنمائية

من التحديات الواضحة التي تواجه  القطاع الصحي تقديم الخيدمات الصيحية، وتشيمل نظيم المعلوميات الصيحية والطيوارئ 

نتشيار النياتج عين تركييز معظيم الفئيات والتخصصيات الصيحية وعدم كفاية الموارد المادية والبشرية، ومشاكل التوزيع واإل

حضرية، في حين أن المناطق الريفية ومناطق النزاعات تفتقر إلى هذه الكيوادر. أيضيا  اإلنفياق عليى الرعايية في المناطق ال

بين المحليات مميا ييدل عليى تيدني وعيدم كفايية اإلنفياق العيام عليى الرعايية الصيحية وختلف من والية الى أخرى يالصحية 

  .غالبية الفقراء هدفستتعتبر من التدخالت الرئيسية التى تالتى األولية و

 نجابيةالصحة اإل

 1017المعدل  حوالي  حيث بلغ  م2006في عام  ن مستواهع نخفاضا  حادا  إ  -بشكل غير متوقع -وفيات األمهات  شهدت

 100000 حالة وفاة لكل  436نخف  إلىإ، و2006) ، المسح الصحي األ سري ) والدة حية 000100 حالة وفاة لكل

 ، األ سري الصحي المسح (  2010في عام  والدة حية 000100 حالة وفاة لكل 216، و الى 2008تعداد  في والدة حية

كبيرة في معدل  فروقات أوضح العينة، أوزان الناتج عن تهم بالتحيزأ   2006عام في  المسح على الرغم من أن(.و2010

في االقليم  دارفور وإلى حد ما في واليات السودان حيث نجد أن أعلى المعدالت في مناطق النزاعات  مهات بينوفيات األ  

 مهات.صحة األ   على يؤثر نعدام األمنإ، فإن كما ذكرنا ا نفا  و  . (8الشكل، الواليات ) مع بقية مقارنة الشرقي

 االمهات حسب واليات السودان ات(: نسب وفي8الشكل رقم )

 
  

 .2008تعداد  -المصدر: الجهاز المركزي للسكان
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بالممارسات  ا  وثيق ا  نجابية ومرتبط ارتباطألمراض بالمتعلقة بالصحة اإلاهو أحد أو الفستيوال البولي  مرض الناسور

ثار آو للمرض  .شراف كوادر طبية مدربةإهتمام بالوالدة تحت ناث وعدم اإلجتماعية الضارة مثل ختان اإلاإل

-2010) السودان في مستشفي كسال في شرقتم إجراؤها وضحت دراسة أ وقد جتماعية بالغة الخطورة. إقتصادية وإ

نتشار للمرض إمعدل   اساسهأحالة قدر على  34عدد المصابات بالمرض في فترة الدراسة كان حوالي  أن (2012

المرض يتناسب مع ضعف مؤشرات الصحة شار هذا تنإإن نجاب . مرأة في سن اإلإ 100000لكل  7.7يصل الى 

 أو، بتدائياإل مستوى اإلحالة ال سيما على خدمات الرعاية التوليدية الطارئة إلى الوصول صعوبةنجابية مثل اإل

 أنو في المنزل، الوالدة   نيفضل( ٪72معظم النساء ) زالتال  . وخاصة في مناطق النزاعات خدمات األمومةضعف 

ما وأن  .نخفاض الطلب على خدمات تنظيم األسرةإ( مع %12منخفضة للغاية ) منع الحمل وسائل نتشارإمعدالت 

المسح العنقودي متعدد نتائج بلوغهن الثامنة عشر من  العمر حسب  ٪ من الفتيات يتزوجن قبل 38يقرب من 

 .م2014المؤشرات عام 

بحييث  يب عيدد كياف مين القيابالت القرويياتتيدرى ليإهدف ي ن العالمي لألمومة اآلمنة، والذىوقع السودان على اإلعال

 متداد القطر. إتكون هنالك قابلة واحدة لكل قرية على 

% خالل أربع سنوات، وذلك نتيجة لتبنى الدولة لإلستراتيجية القومية للقبالة عام 20 بحواليالقابالت  نسبة تزادوقد 

( 2014)79.1م(،الى 2010%)74( إلى م2006% )61زادت نسبة الرعاية الطبية للحوامل من كما م. 2008

% 77.7م( الى 2010% )72.5م( إلى 2006% )49رتفعت نسب الوالدات بواسطة كوادر طبية مدربة من إو

% في 34.6م إلى 2006% في عام 72( من 14-10نسبة ختان اإلناث في الفئة العمرية ) تنخفضإ(، كما 2014)

 م.2014في عام  31.5م الى 2010عام 

مين  10حسيب مؤشير مخياطر الصيحة اإلنجابيية واليذي يتيألف حسيابه مين  2008دولية فيي العيالم عيام  133تم ترتيب 

مسيتوى مخياطرة عيالي خميس مسيتويات وهيى: لى إلمستوياتها  تم تصنيف البلدان وفقا   مؤشرات الصحة اإلنجابية، كما

ورغيم التحسين اليذي طيرأ عليى بعي   .مسيتوى  مينخف  جيدا  و مينخف جدا ، مستوى عالي، مستوى وسيط، مسيتوى 

 نخفاض مستوى الصحة اإلنجابية.ممايدل على إالعالية  ةوقع السودان في فئة المخاطرفقد نجابية، مؤشرات الصحة اإل

 االطفال

فقد تكامل دور الحكومة مع منظمات  ،شهد السودان خالل السنوات األخيرة جهودا  مستمرة لمعالجة قضايا األطفال

 المجتمع المدني لتكوين قاعدة مجتمعية عريضة تملك المعرفة والوعي بحقوق األطفال. 

تفاقيات المصادقة على عدد من المواثيق واإل ،م وأعقب ذلك1990تفاقية حقوق الطفل في إصادق السودان على 

تشريعية مهمة في مجال حقوق  م خطوة2010ازة قانون الطفل في عام اإلقليمية والدولية المتعلقة بالطفولة. كما تعد إج

الطفل. دعمت الدولة بع  اآلليات والمؤسسات القائمة، كالمجلس القومي للطفولة ومجالس رعاية الطفولة الوالئية 

 وشرطة حماية األسرة والطفل. 

في المتابعة والتقييم لتلك القوانين على مختلف  جازة العديد من القوانين الخاصة بالطفولة، إال أن هنالك قصورا  إرغم 

 المستويات للتأكد من مدى نفاذها. 
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على الرغم من أن السودان قد أرسي إطارا  تشريعيا  لدعم سياسات حقوق الطفل، إال أن الطفولة تعاني من مشكالت 

( شهرا  59-36الفئة العمرية )طفال في عديدة، كالنقص الحاد في مؤسسات التعليم قبل المدرسي، اذ بلغ نسبة األ

% حسب المسح العنقودى متعدد المتغيرات، وعدم تحقيق 22.3يلتحقون بالتعليم ما قبل المدرسي حوالي الذين و

لتحاق بالتعليم بتدائي وصافي معدل اإلستيعاب في التعليم اإلأهداف تعميم تعليم األساس حيث بلغ صافي معدل اإل

الوضع الصحي لألطفال، نقص الوزن  ي% على التوالي، تدن76.4% و 37 يالالمصدر حو نفس بتدائي حسباإل

طفال حيث والتقزم )نحو ثلث األطفال(. هذا إضافة إلى مشكالت أخرى، كالعنف والتسرب المدرسي وعمالة األ

العنقودي، طفال )المسح سنة في نوع من أنواع عمالة األ 17-5طفال في الفئة العمرية % من األ25ينخرط حوالي 

 ( وتأثر األطفال بالحروب والنزاعات وما يترتب على ذلك من نزوح وعدم استقرار.2014

ستمرارية إمعظم المؤسسات والهياكل العاملة في مجال الطفولة غير قادرة على تلبية متطلبات التخطيط لضمان 

على المستوى القومي والوالئي بسبب  الخدمة المقدمة لألطفال، في إطار من التنسيق والتكامل مع مختلف القطاعات

 قلة مواردها المالية وضعف كفاءة كوادرها البشرية.

 الشباب

لكون الشباب الفئة األسرع نموا  بين  البة في مالمح التركيبة السكانيةشكل شريحة الشباب التحدي األبرز والسمة الغت  

مليون  6.7لي السكان ويقدر عددهم حاليا بحوالي سنة خمس إجما 24-15الفئات العمرية، حيث تشكل الفئة العمرية 

( خالل العقدين القادمين 2.7و سنوي أكبر من معدل نمو السكان )مليون بمعدل نم   11.7ويقدر أنهم سيصلون إلى 

وهي شريحة أفضل تعليما وأوفر صحة وأكثر تطلعا مما يجعلها شريحة دينامكية تعيد تشكيل العالم من حولنا. تعاني 

% وسط حملة 48% وسط الشباب و 25معدالت البطالة حيث تزيد النسبة عن فى رتفاع إالشباب من  شريحة

 . الشهادات الجامعية

  2008( حسكككككب االقلكككككيم والنكككككوع، 24-15(: نسكككككبة المتعطلكككككين عكككككن العمكككككل مكككككن الشكككككباب )9الشككككككل رقكككككم )
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 2008المصدر: بيانات التعداد، 

 

ويتضيح مين  (.2. األسيباب التيي تيم ذكرهيا مبينية فيي الجيدول رقيم )عين العميل ،  أسيباب تعطلهيمذكر الشباب العاطلين

٪ 21بيانات الجدول أن الغالبية العظمى من الشباب العاطلين عن العمل يبحثون عن عمل ألول مرة ولكن في المتوسط 

  .األمل في العثور على وظيفة وافقد قد  من الشباب

 

 للعاطلين عن العمل حسب أسباب التعطل(: التوزيع النسبي 2الجدول رقم )

  العمر

 

 أسباب التعطل عن العمل

 

20-24  15-19  10-14             

         

 كان يعمل من  قبل ويبحث عن عمل 13 6 22

 يبحثون عن عمل ألول مرة 67 70 34

 ليس لديهم أي أمل في العثور على وظيفة 12 19 32

 يتلقون دخل  8 5 12

 المجموع 100 100 100
 2008المصدر: بيانات التعداد، 

 

مبذوليية ميين بعيي  المنظمييات غييير  ويتضييح جليييا  أن هنيياك حاجيية ملحيية لخلييق قييدرة التوظيييف فييي الييبالد. هنيياك جهييود

ال أن المشييكلة الرئيسييية التييي تواجههييا الحكوميية هييي سييد الفجييوة بييين مرحلتييي الدارسيية إ، خيياصالحكومييية والقطيياع ال

يضيا  يواجيه أالمهني.  التعليم والتدريب التعليم إلى العمل يمكن أن تتم بتطوير نظم نتقال مناإل سالسة بأنوالعمل، علما  

بع  الشباب  مشكالت في الصحة والتسرب من التعلييم والتهمييو وضيعف المشياركة المجتمعيية، األمير اليذي يحيول 

 دون إدراكهم لقدراتهم وإطالق طاقاتهم الكامنة.

% من الذكور  26 وأن ن معدل البطالة مرتفع بين الجنسينفإ م2009  في العام ياألسر يسح القاعدنتائج الم وحسب

وتبين أن  % من اإلناث، مما  يظهر الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور.  74 حوالىغير نشطين اقتصاديا  مقارنة ب

 ىشار مسح القوأسنة. في حين  24 - 15للفئة العمرية  % 32تصل إلى حيث على األنسبة البطالة بين اإلناث هي 

% مقارنة  57.9في هذه الفئة العمرية  إلناثا بلغت معدالت البطالة وسط حيث نسبة مختلفة  ( الي 2011العاملة )

 .فس الفئة العمرية% وسط الذكور في ن 22.2بنسبة 

 ستثمار في فئة الشباب المتزامنهتمام، حيث أن اإلستثمار في الشباب له بعد تنموي جدير باإلوالجدير بالذكر أن  اإل

ستثمارات دخارات واإلالزيادة في حجم اإل ىلإنخفاض في الخصوبة وتدني نسب اإلعالة الصغرى يؤدي مع اإل
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ستثمار في تنمية فإن اإل ،وتوضيحا  لذلك ستدامة.يسمح بتوفر نافذة لفرص تنمية قابلة لإل المال الذي وتكوين رأس

إلدخار واإلستثمار نتيجة افرص تتوفر فيه في وقت خاصة   المنقولة جنسيا  الشباب وتعليمهم وحمايتهم من األمراض و

هو الذي يدفع بفرص التنمية  عالة الكبرىقبل التزايد في نسب اإلب اإلعالة الديموغرافية الصغرى ونخفاض في نسلإل

قتصادية والسياسية فإن نتائجها اإل ،. أما إذا لم تستثمر نافذة  فرص التنمية هذهشرق آسيالألمام مثلما تحقق في دول 

 الربيع العربي. دول تكون سلبية وقاسية على الدول مثل الذي حدث في

فئة الشباب في السودان، وجد أن زيادة نقطة مئوية في نسب  خنتفاإلجتماعية قتصادية واإلآلثار اإلاوفي دراسة عن 

 .(Ahmed,2014)  %56يادة فرص حدوث النزاعات المسلحة بحواليزدي يؤشباب فئة ال

فضلت  واليات دارفور الثالث. وقد كافة الواليات بالتركيز على  النطاق في مشاريع تنمية واسعةلالحكومة عد واآلن ت

من دمج في الخطط الوطنية كما نجد أن شأن الشباب قد ا  . التنمية في الميدان كشرط لتحقيق السالم المستدامالحكومة 

ولها للشباب إال أن مردودها ضعيف ودرجة شمعديدة أن هنالك مشروعات و خالل إنشاء وزارة للشباب والرياضة

مل على تنمية قدراتهم وتوظيف طاقاتهم هتمام بشريحة الشباب والعيجب اإل لقضايا الشباب محدودة. وعليه،

 رافية بشكل أفضل.غوإبداعاتهم ليتم استثمار الفرصة الديمو

 تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين 

نحو تعزيز المساواة بين الجنسين  ا  كبير تقدما   م2007عام عتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في السودان إ عدي  

جتماعي في وزارة ضافة الى ذلك تم إنشاء آلية وطنية تعالج قضايا النوع اإلجتماعية. باإلوالوصول إلى العدالة اإل

 جتماعي، وتكوين وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل من خالل وزارة العدل، وتعيينالرعاية والضمان اإل

ذلك  كل القائم على النوع.للتصدي لجميع أشكال العنف   ةيالنوع االجتماعي على مستوى الوال يالقضامستشار الوالي 

وطنية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة وتعزيز تمكين المرأة. كما أن إنشاء هذه اآللية تعد كحجر  عتبر جهودا  ي

الزاوية للعمل في قضايا النوع االجتماعي في السودان. أما على المستوى التشريعي، جاء تبني نظام الكوتة في قانون 

قاعد البرلمان لصالح النساء في أي هيئة تشريعية % من مجمل م25م والتي ضمنت 2008االنتخابات العامة للعام 

كدليل واضح على سياسة تمكين المرأة في م 2010% فى قانون اإلنتخابات فى العام 30تعديل هذه النسبة لتصبح تم و

  .السودان

جور وذلك على حسب قوانين إلا لقوانين العمل، تتمتع المرأة والرجل بالمساواة في فرص العمل وفي اووفق  

لوائح العمل. وسوف تؤدي زيادة تنفيذ هذه األحكام  إلى المساواة بين الجنسين في الخدمة المدنية في و

 .اندسوال

صبح عدد النساء أكبر من أي أ كماناث في وظائف صنع القرار والسياسة والقيادة والتخطيط. تقدمت اإل أيضا   

هداف أ التقدم المحرز في وفقا  لبيانات تقريرو تنفيذية العليا.الوقت مضى في المجلس الوطني وفي المناصب 

هنالك أن كما ، لرئيسل مستشاراتعلى الوظائف القيادية ممثلة فى أتقلدت النساء م، 2015في ية للتنمية األلف

ن أإضافة الى  يراتسف 9و ،يدات الكلياتم،علجامعاتئيسات لرمديرات و ،عتمدةوزيرة ووزيرة دولة وم   28
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قد ساهمت المرأة السودانية في حل النزاعات و .من النساء يعملن فى السلك الديبلوماسى %16كثر من أهنالك 

 أديس أبابا والدوحة. ، في مناطق إقامتهن، وفي جوالت مفاوضات السالم التي تم عقدها في أبوجا، نيروبي

كما  .(2008) ٪68إلى   (1990)٪ 20تحسن من أقل من قد حظ أن  معدل محو األمية للنساء في السودان من المال

، وبالرغم من ذلك . على التوالي1.07و 0.98بلغ  قد بتدائية والثانويةأن مؤشر المساواة بين الجنسين في المدارس اإل

 ن التقدم في مؤشر المساواة بين الجنسين يعتبر متفاوتا  وغير متكافئ بين الواليات وبين الريف والحضر، كما أنفإ

سيما بين األطفال  ال ولم يكن في صالح الفتيات  ٪21ويصل الى  جدا  بتدائي منخف  يم اإلمعدل إتمام مرحلة التعل

 سر الفقيرة.ذين يعيشون في األال

٪ للذكور. 32.4 بحوالي%من اإلناث  يشاركن  في العمل المأجور، مقارنة 24.1الى أن  2008وتشير بيانات تعداد 

٪ للذكور. كما أن نسبة العاملين 7.6% فقط من اإلناث مقابل   4.2أما نسبة  أرباب العمل المخدمين فقد كانت 

غير مدفوعي األجر أو و% للذكور في حين أن نسبة العاملين في أسرة  32.7% لإلناث و17.7لحسابهم الخاص بلغت

% الذكور. اي ان ما يقارب نصف النساء يقمن 14لإلناث مقابل  %38بلغت  ،يعملن بدون أجر من أجل اآلخرين

 بعمل غير مدفوع األجر و بالتالي اليحتسب كمساهمة في الناتج القومي

 التعليم ويعتبرجتماعية والثقافية والدينية على معدالت إتمام المراحل الدراسية المختلفة. قتصادية واإلتؤثر العوامل اإل

 تلبية  في عليهن عتمادإلا ويزيد من فرص، مشاركة الفتيات في التعليم ال تشجعألسر الفقيرة ا مما يجعل  مكلف

 .حتياجات المنزليةاإل

ينعكس في زيادة مساهمتها في دخل األسرة  والذىقتصادية  على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في األنشطة اإل

في وظائف ذات عائد و في ظروف قاسية النساء يعملن في المناطق الريفية٪، فإن غالبية 41رب قاشكل ما يوالتي ت  

٪ من 70يعيو حوالي  .وجه الصرفأتخاذ قرارات إينقصها القدرة على السيطرة على دخل األسرة وبسيط كما 

٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع 55الريفية حيث  تتاح فرص العمل لحوالي  السكان في السودان في المناطق

 .(2012)سكان السودان وتحديات المستقبل،  )٪78) غير الرسمي وغالبية القوى العاملة من النساء

 ،، إرتفاع معدل وفيات األمهات، والزيادة في معدالت المشاكل الصحية وسط النساءومن التحديات التي تواجه المرأة

العملية التعليمية. الخيارات و المهارات الفنية في  فجوات التعليم خاصة في المناطق الريفية ومناطق الرحل وتدني سد

قتصادي  تواجه المرأة مشاكل عدة منها، الفقر والعطالة وزيادة نسبة النساء عائالت األسر متالزمة ا في المجال اإلأم

نخراط   في القطاع غير المنظم مع غياب الحماية و الدعم من مع صعوبة الحصول على األصول أو القروض واإل

 الدولة.

تخاذ إالجهود المبذولة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ال تزال نسبة مشاركة المرأة في مناصب التقدم وورغم 

القوانين والتشريعات المتعلقة بالتمييز ضد بع  ك حاجة لمراجعة لهناوأقل من الطموح وأن القرار متواضعة 
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لواليات ال تزال واى المستوى اإلتحادي، القطاعات المرأة، كما أن الميزانيات الموجهة لتنفيذ سياسات تمكين المرأة عل

 متواضعة.

 

 العمل، التشغيل والبطالة 

قتصادى من خالل ثالثة قنوات: يؤثر التحول الديموغرافي على النمو اإل  

 سوق العمل . .1

 ستثمار.اإلدخار واإل .2

 س المال البشري .أالتعليم ور .3

 ويتحدد المتاح من قوة العمل بثالثة عوامل :

 السكان في سن العمل .نسبة  -

 سهام السكان في قوة العمل .إمعدل  -

 عدد ساعات العمل لكل عامل . -

كما أنه مثبت فى أدبيات  دولة.ى كبيرا  مما يؤثر فى السياسات العامة أل اقتصاديا   ونقص التشغيل هدرا   ةتشكل البطال

% عن معدله 3بحوالى يؤدى الى نقصان الناتج المحلى اإلجمالى واحده  البطالة أن زيادة نسبة البطالة بنقطة مئوية

                                                                       .لمحتالم

 (سنة فأكثر 15)السكان فى سن العمل  قدر عدد، ي  م2011 فى السودان عام  ةملاالع ىقوللمسح حسب بيانات آخر و

مشتغلين  7.3منهم  شخص مليون 9بحوالى  قتصاديا  إجمالى السكان الناشطين إ قدري  شخصا  كما  17.78 حواليبـ

معدل مشاركة السكان في قدر ي  كما %. 18.5 حواليبـ قدرمليون متبطلين أى أن معدل البطالة الصريحة ي   1.7و

قدر الفجوة ت   كما .ناثلإل 28.9للذكور  70.1للريف و 52.8للحضر و 46.8منها  50.5قتصادي بحوالى النشاط اإل

  .55.7 حواليبـالنوعية 

 الهجرة والنزوح 

التوزيع الجغرافي   عتبر الهجرة أحد العوامل التي تؤثر على التغيير السكاني في أي مجتمع وذات تأثير مباشر علي ت  

جتماعية التي تحدث في قتصادية و اإلوالتركيب العمري والنوعي للسكان و لها عالقة واضحة بالتغيرات اإل

حيث زاد عدد الذين  خيرة،عداد المهاجرين بصورة واضحة في اآلونة األأرتفع إالمجتمعات المرسلة والمستقبلة. 

مليون شخص  1.3لى إ 1973مليون شخص في تعداد  0.7خر من قليم آإالى والية أخرى أو قامتهم إنتقلوا من مكان إ

أنه  الجدير بالذكرو. 2008ي تعداد مليون شخص ف 3.7و  1993تعداد مليون في   3.4لى إو 1983في تعداد 
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الواليات مرسلة للمهاجرين  هي الواليات المستقبلة بينما باقى، هناك ثالثة واليات فقط 2008حسب بيانات تعداد وب

من  ا  كبيرجزءا   ا  بأن المناطق المرسلة تفقدالنزاعات والجفاف والتصحر علم ،ولعل من أهم أسباب الهجرة الداخلية

المهاجرين  من الشباب  معظم أن إذ ، ةجتماعيواإل ةقتصادياإليساهم فى التنمية  يمكن أن الذىرأسمالها البشري 

 األكثر تعليما  و لديهم القدرة على العمل. 

ن الواليات المستقبلة ن واحد ألآالواليات المستقبلة والمرسلة في بستمرار الهجرة الداخلية بهذا النسق، يضر كثيرا  إن إ

يحدث ضغط على الموارد  المتاحة وتحويل الموارد  يستيعاب أعداد المهاجرين وبالتالإأيضا  لم تكن قادرة على 

ستمرار هذا النوع من الهجرة يمثل تحديا  حقيقيا  إن إف هستهالك،  وعليلى  اإلإستثمار والتنمية المخصصة لإل

 جتماعية المتوازنة والمستدامة.قتصادية واإلتحقيق التنمية اإللستراتيجيا  إو

شخاص مساكنهم ومواطنهم قسرا  دون سابق هو أن يترك األ -1992تحدة عام ممم الحسب تعريف األ –أما النزوح  

، ننسانتهاكات حقوق اإلإلنزاعات المسلحة، لنذار أو توقع ولم يخرجوا عن الحدود السياسية لدولتهم وذلك نتيجة  إ

 ثارها. آالطبيعية وغير الطبيعية والكوارث 

ثمانينات دارفور و كردفان في  يقليمإ بدأت ظاهرة النزوح السكاني في السودان مع ظهور الجفاف والتصحر في

من شخص نزوح حوالي مليوني  دى اليقد أ 1983عام  السودان ندالع الحرب في جنوبإكما أن  .القرن الماضي

 بسبب النزاعات المسلحة بواليات دارفور. م 2006مليون في عام  2.9لى الشمال وحوالي إسكان الجنوب 

الحرب في جنوب كردفان و النيل األزرق ووصل عدد النازحين الى  تتجددم،  2011نفصال الجنوب عام إوبعد 

 كان. (2012 وتحديات المستقبل سكان السودان) م.2011مليون شخص في عام   4.4و م  2010مليون عام  4.3
 قاليم التي ضربها الجفاف والتصحر والتى نشبت بها الحروبفي التركيبة السكانية في كل األ ا  واضح ا  للنزوح أثر

الجنوب حرب و – ثار النزاعات المسلحة في دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرقومن الواضح أن آوالنزاعات، 

جتماعي في السودان. فالصورة الكلية قتصادي واإلما زالت ترمي بظاللها علي التطور اإل -نفصالباإل توان انته

جتماعية قتصادية واإلالعاصمة الخرطوم حيث تظهر الفوارق اإل شوبها الكثير من المشاكل والتحديات، خاصة داخلي

لمدينة نهضة عمرانية كبرى وبنيات تمدد المساكن العشوائية ومعسكرات النازحين في الوقت الذي تقوم في اممثلة فى 

 اخل الواليات المستقبلة وعلى رأسها العاصمة.دعلى إتساع الفجوة بين المجتمع دل تحتية ضخمة ت

 ةئالبي

جتماعيية، الثقافيية والسياسيية(  قتصادية، اإلتمثل البيئة أهم المرتكزات األساسية إلحداث التنمية الشاملة والمستدامة )اإل

سييتخدامها إتبيياع أسيياليب منهجييية ميين رؤى يسييتلزم ترشيييد إثييروات طبيعييية متجييددة وغييير متجييددة.  ولمييا تحتويييه ميين 

ومفاهيم وسلوكيات وتقنيات صديقة للبيئة وبعيدة عن ممارسات اإلجهاد واإلهدار البيئيي وتحقييق األمين البيئيي الشيامل 

يال الالحقة في اإلستمتاع السلمي بيالتراث البيئيي تلبية تطلعات األجيال الحالية وحفظ حق األجمن أجل )السالم البيئي( 

قتصادي  وجهان لعملة واحدة،  فضيمان أمين اإلنسيان ويعتبر أمن اإلنسان والنمو اإل الفيزيائي(.والمتنوع )البيولوجي  
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مين قتصيادية،  يمكين اإلسيتفادة وبشيكل دائيم يؤدي إلى المزييد مين فيرص التنميية البشيرية والتيي تسياهم فيي التنميية اإل

قتصييادي فييي ظييل التغيييرات البيئييية المتسييارعة للوصييول إلييى مسييتوى كيياف وآميين ميين التنييوع البيئييي لتييدعيم النمييو اإل

 اإليواء وغيرها من المتطلبات األساسية لحياة اإلنسان.،الصرف الصحي  ،الماء ،اإلحتياجات األساسية من الغذاء 

من خالل فقدان الموارد البيئية  واجهةومفاظ على التنوع الحيوي هنالك إهتمام بالبعد البيئي للتنمية فى السودان والح

سن التشريعات والقوانين لوضع السياسات و اناتكجهالمجلس األعلى للبيئة و والتنمية العمرانيةإنشاء وزارة للبيئة 

  من شأنها المحافظة على البيئة.والتدابير التى ذ اإلجراءات اتخوإواللوائح 

وواجبات السكان في العيو في بيئة صحية  حقوق بصورة واضحة على م2001البيئة للعام  وقد نص قانون حماية

نتقالي هتم دستور السودان اإلإ وقد  .تحاديللسياسات والتدخالت على المستوى اإل وضع القانون إطارا  . كما ئقةال

 .حماية البيئةعتبارات البيئية فى قانون تضمين بع  اإلوضرورة بالبعد البيئي  2005لسنة 

تفاقيات الدولية فى مجال في المجتمع الدولي على عدد كبير من اإل عضوا   فى ذات اإلطار، صادق السودان بوصفه

  البيئة مثل:

 تفاقية األمم المتحدة للتنوع الحيوي وبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة الحيوية.إ •

  تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.إ •

 اإلطارية بشأن تغير المناخ.تفاقية اإل •

 تفاقية تغير المناخ.بروتوكول كيوتو اإلطاري إل •

 بروتوكول حماية الثقافة العالمية والتراث الطبيعي. •

  .تفاقية األراضي الرطبةإ •

بجانب  مكافحة التلوثو بشأن الحفاظ على الموارد الوطنيةالبروتوكوالت  على العديد منأيضا  صادق السودان  ماك

 كم خاصة بالبيئة وعدد من وحدات البيئة ومجالس للبيئة بالواليات.امح إنشاء

م فى الهدف السابع تأمين اإلستدامة البيئية، 2015اف األلفية التنموية للعام دلتقرير التقدم المحرز فى تحقيق أه ووفقا  

السكان الذين  نسبة أنساسية مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحى األفقد أشارت البيانات فى محور 

فقد  على مرافق صحية محسنة ونحصلالذين يما نسبة أ. 2014% في عام 68قد بلغت شرب نقية  هحصول على مياي

 فى ذات الفترة. %32.9 بلغت

 لكذرجع ، وي2015% في عام 29.4 م الى2010في عام % 36من نخف  الغطاء الشجري في السودان إكما 

 .والذى به مساحات كبيرة من الغطاء النباتى نفصال جنوب السودانإإلى 
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 البيئة الحضرية: 

فيي تيردي خيدمات  تمثلية  إليى تيدهور البيئية الحضيرية م   يدؤتيغرافية تعتبر من أبيرز العواميل التيي وإن التغيرات الديم

قييد أوضييح التعييداد السييكاني لعييام والتلييوث.  وص ميين النفايييات  المييياه )كمييا  ونوعييا ( وخييدمات الصييرف الصييحي والييتخل  

سينوى يبليغ % من سكان السودان يقطنون في مناطق حضرية و إن سيكان الحضير قيد إزدادوا بمعيدل 32.9ن أ 2008

 %. 2.4الكلي  ينمو السكانمعدل البلغ بينما  م 2008 -1993  من% في الفترة 3.9

وضييعف فييرص العمييل بييالريف أو بسييبب  الطبيعيييةألسييباب تتعلييق بتييدهور البيئييات  -السييكان  إلييى المييدن  يسييبب نييزوح

 . أما اثر النزوح بفقدان العمالة ومن ثم تدني اإلنتاج، وذلك البيئة التي نزحوا منها  على ضررا    - الحرب وإنعدام األمن

 باإلضافة إلى أن معظم النازحين يسكنون ،الخدمات الموارد و الضغط علىفيحدث عن طريق  مستقبلة على المناطق ال

ال توجد فيها خدمات في أغليب األحييان، مميا يسيهم فيي تيدهور صيحة البيئية وتفشيي األميراض   حول المدن في مناطق

 واألوبئة وإنعدام األمن.

 كاني وإستخدام الموارد الطبيعيةالنمو الس

% آبار 14.4% من األسر على ماء الشرب من محطات التنقية بواسطة توصيالت منزلية و14.3يحصل حوالي 

جوفية بشبكة توصيالت للمسكن أو المجمعات السكنية. تشمل مصادر ماء الشرب اآلمن األخرى المستعملة من قبل 

(. أما المصادر الرئيسية غير المحسنة للماء و %19( و البئر السطحي )%9.9أفراد األسر البئر دونكي بدون شبكة )

(، مياه منقولة من آبار جوفية بالتناكر أو الكارو %4.4قية )مياه األنهار غير الن  ،الفولة ،ةدالمستعملة فتشمل التر

(14.3.)% 

% من األسر تستخدم مراحي  خاصة و 38.7ن حوالي م أ 2008  تعداد الصحية أظهرت نتائج ،في مجال المرافق

مما يعرضها إلى العديد من  ءالخال( يستخدمون %45% فقط تستخدم سايفون خاص، ولكن معظم األسر )3.4

 .اكل الصحيةالمش

ستخدم الحطب كوقود أساسي. ت (%56.1) أن أكثر من نصف األسر في السودان م2008تعداد نتائج  تأيضا  أظهر

 % على التوالي. يأتي20و% 76.4 تبلغ ستخدام الحطب إذ أن النسبةإالحضر في  و بينما تظهر الفروق بين الريف

 ،هذكريجدر  مماو% من األسر. 13تستخدمه وفى المرتبة الثانية من حيث اإلستخدام في الطاقة المنزلية   الفحم النباتي

 .للتنمية األلفيةأهداف مؤشرات حد أ كما أن تقليله هو يمثل أحد األسباب الرئيسية للتصحر ستخدام الوقود الصلبإأن 

 مميا المجاورة في نزوح مجموعات كبيرة مين السيكان طلبيا  لألمينومع الدول أداخلية سواء أن كانت تتسبب النزاعات 

 ستخدام الموارد الطبيعية المتجددة.إالبيئة بسبب الممارسات غير المرشدة واإلفراط في  تدهوريؤدى الى 

يية لعملعوامل البشرية التي تسهم فيي لى اإوالتصحر إضافة   التغيرات المناخية تتمثل فى  مشاكل ومهددات بيئيةهنالك 

ألغيراض الطاقية  قطيع األشيجاروجائر  يمن رعفي اإلستخدام السيئ للغطاء النباتي  ة مثلم التغيير المناخي والتصحر

اإلسيتخدام السييئ ليألرض كالزراعية  ،صيناعةالستخدام المنتجات الغابية ألغراض البناء وإو ( )الفحم و حطب الحريق
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كييذلك الزيييادة فييي عييدد السييكان والتوسييع  .المنهكيية للتربيية فييي األرض الهشيية الخفيفيية وعييدم إتبيياع الييدورات الزراعييية 

 .اإلستخدام السيئ للمياه والموارد المائية المتاحة و العمراني علي حساب األراضي الزراعية

 التعليم 

 يواجه، (2009)التربية والتعليم وزارة بيانات ل ووفقا   .اننوعية حياة السكهو أحد المؤشرات الهامة جدا لترقية التعليم 

و ( 24-15السكان في فئة العمرية ) بين رتفاع نسبة األميةإتشمل  ،مجموعة من المشاكل السودان فينظام التعليم 

بين توزيع السكان غير المتكافئ وم 2014في عام ت %، حسب المسح العنقودي متعدد المؤشرا40بلغت حوالي 

الى خارج  و المناطق الحضرية المتعلمين من المناطق الريفية إلى الشباب هجرةنتيجة لالحضرية الريفية و المناطق

التغيير في نظام التعليم  حداثستخدامها إلإ التي يمكن يسبب ندرة في الموارد البشرية المؤهلة  مما ،البالد 

هلكت الموارد الطبيعية وأعاقت قد أالتحتية نتيجة للكوارث والحروب األهلية ضعف البنية  أن  هذا و .ومخرجاته

من تفاقم زاد على السودان قد قتصادي المفروض تراجع المساعدات الخارجية والحصار اإل كما أن، جهود التنمية

تدهور التعليم  ساهم فيوالذى بدوره ميزانية التعليم كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي  تنخفضنتيجة لذلك، إ .ةالمشكل

 ومخرجاته.

حيث بلغ صافي معدل  م2014 ولعل ما يؤيد ما ذهبنا اليه هو ما جاء في نتائج المسح العنقودي المتعدد المؤشرات

 سبةن% مقارنة  بال76.4بتدائي بالتعليم اإلنتظام وصافي معدل اإل %28.4لتحاق بالتعليم الثانوي )المعدل( اإل

في  فى أهداف األلفية التنموية بتدائيفان تحقيق هدف تعميم التعليم اإل ،%. وعليه100 م وهى 2015عام لالمستهدفة 

 .يجب مراعاته عند صياغة السياسات المتعلقة بالتعليمكبيرا  السودان سيظل تحديا 

  الفقر

من إنشاء وحدة الفقر في  ستراتيجية القضاء على الفقر في السودان ، بدءا  إذلت العديد من الجهود الرامية إلى إعداد ب  

، تم إنشاء المجلس األعلى لمكافحة الفقر برئاسة م 2000وفي عام  .م1999قتصاد الوطني في عام وزارة المالية واإل

تم ، م2004في عام  رئيس الجمهورية لإلشراف على إعداد ورقة االستراتيجية وتنفيذ برنامج القضاء على الفقر. 

ستكملت الحكومة الخطة المذكورة في عام إستراتيجية قومية مؤقتة للقضاء على الفقر. وقد إإعداد مشروع خطة 

لتقديم  م( 2031-2007ستراتيجية ربع قرنية موجهة نحو النمو  )إباإلضافة إلى ذلك، تم إعداد خطة . م2008

٪ من الناتج المحلي  9إلى هذا باإلضافة إلى زيادة اإلنفاق لصالح الفقراء ليصل  قتصادي. الخدمات ودعم النمو اإل

٪ من السقوف  12قامت السياسات النقدية بمعالجة قضايا الفقراء من خالل تخصيص  كما .م2009اإلجمالي في عام 

 للبنوك التجارية لتمويل مشاريع التمويل األصغر.

جنيه ينفق منها  148نفاق الفرد في الشهر بحوالي قدر إم ، ي  2009عام في  ياألسر ييانات المسح القاعدبوحسب 

جنيه في الشهر  112طلق بحوالي قدر خط الفقر الم  ي  و .مات غير الغذائية% على الخد39% على الغذاء و 61حوالى 

تباين واضح  بين الواليات والريف  لكهنا% من السكان يقعون تحت خط الفقر. 46.5 ين حوال،  فإللفرد وعليه
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المعدالت  في والية دنى معدل وتليها واليتي الشمالية ونهر النيل. ويبلغ أعلى أوالحضر حيث سجلت والية الخرطوم 

 % من السكان و تليها واليتي جنوب كردفان ثم جنوب دارفور.70كثر من أحيث يطول الفقر  شمال دارفور

و عدم توفر أضاءة  أما الفقر الناتج عن الحرمان والقصور في مستوي المعيشة، يتم قياسه بمؤشرات مثل عدم توفر اإل

فة شخاص في غركتظاظ ) أى عدد األالشرب او معدل اإل فر مياهنوع وقود الطهي او عدم تو الصرف الصحي او

ضاءة على المستوي القومي ي نوع من اإلأتتمتع ب سر التي التبلغ نسبة األ  نتائج ذات المسح، حسب النوم الواحدة (. و

والية جنوب  في تتمتع بأي نوع من اإلضاءة سر الا  نسبة أعلى  فقد تم تسجيل ، ي. أما على المستوى الوالئ14%

ك تفاوت واضح بين الواليات ل.هنا% 1وتبلغ  الوالية الشماليةفي دني نسبة أ  جلتس  كما % 47الى دارفور وتصل 

ثرت أومن أكثر الواليات تأثرا  بالفقر والحرمان هي  الواليات التي ت. نفاق ومستوى المعيشةمن حيث فقر اإل

 بالنزاعات والحروب.

 أسباب الفقر في السودان  

 ، ويمكن تلخيصها على النحو التالي : متعددة أبعاد للفقر 

 . الفقيرة والضعيفة من السكان قتصادي على الفئاتتأثير التحرير اإل  •

 ستراتيجيات للحد من الفقر واألدوات ذات الصلة. إعدم وجود   •

 ق الوصول إلى مبادرات دولية مثل )البلدان الفقيرة المثقلة بالديون( يعتقتصادية التي العقوبات اإل  •

 حرب األهلية الطويلة والصراعات. ال •

 زيادة حجم الديون الخارجية.   •

جتماعية أهمها التحويالت النقدية إلى األسر إقتصادية وإسياسات لتخفيف آثار حدة الفقر، تبنت الدولة و

المشاريع الصغيرة  ،صغرالتمويل األ ،جتماعيليات وبرامج الضمان اإلآ ،جتماعيةالفقيرة، شبكات الحماية اإل

المجتمعات المحلية في معالجة الفقر  الحجم، توفير التأمين الصحي للفقراء وإشراك المنظمات القائمة على

 .اتعلى مستوى الواليات والمحلي

عليى سيبيل المثيال ال -مجياالت السيكان والتنميية، يمكين أن نحيدد فيي ستعراضيه مين الوضيع اليراهن إتيم وبناء  على ما 

 ولويات اآلتية :األ -الحصر

 مكافحة الفقر.  .1

 . ةوتشجيع النازحين علي العوده الطوعي ستدامتهإوبناء السالم والعمل على ف  النزاعات  .2

 .والمساوة بين الجنسين تمكين المرأة .3

  غرافية.وتمكين الشباب لإلستفادة من النافذة الديم .4

 تحسين صحة االطفال واالمهات.  .5
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 الخارجية. الداخلية وضبط الهجرة  .6

 قلل من الهجرة الداخلية.يعدالة توزيع التنمية بين الواليات والمركز بحيث  .7

 متخصصة في مجال السكان والتنمية. البحوث مزيد من الالجراء إ .8

 ةأولوي القضايا األكثر

نسيبة  الملحيه واآلنيية والتيي يجيب التركييز عليهيا   القضيايا بع  هنالك الجدير بالذكر أن من بين هذه األولويات 

ذة الشييباب واإلسيييتفادة مييين النافيييو ميين بينهيييا الهجيييرة الداخلييية والعالميييية وتمكيييين ، لمحدودييية الميييوارد واليييزمن

  . الديموغرافية

منذ االستقالل ، مر السودان بالعديد من المشاكل مثل النزاعات وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي والتدهور 

البيئي،عدم وجود أشكال مستدامة لكسب العيو والمجاعة ونزوح السكان،كما شهدت البلدان المجاورة تحديات 

التنمية. أدت هذه العوامل لحدوث موجات من النزوح الداخلي والدولي جعل من السودان مقصدا   مماثلة ومشاكل

 .وغيرها من بلدان العالم ومعبرا  هاما  للمهاجرين الوربا وأمريكا

شخص  750،000تدفقات الهجرة هي في معظمها من دول الجوار ويقدر السكان المولودين في الخارج بنحو 

ا أن تنقل البشر بين دول الجوار يأحذ الطابع غير الرسمي فإن العدد اإلجمالي للرعايا . وبم2010في عام 

ومما يجدر ذكره أن السودان قد شهد في اآلونة  .ثيربكاألجانب في السودان يمكن أن يكون أعلى من ذلك 

 األخيرة هجرات عقول واسعة الى دول الخليج واوربا و أمريكا.

مليون في  0.7زادت من قد أما عن الهجرة الداخلية فقد أوضحت نتائج البحوث والتعدادات أن الهجرة الداخلية 

. ويالحظ من بيانات 2008مليون في  3.7و 1993مليون في  3.4و 1983مليون قي العام  1.3الى  1973العام 

ها والية الخرطوم، البحر األحمر ووالية النيل الهجرة أن ثالثة واليات فقط هي الواليات الجاذبة للهجرة، من بين

 األزرق.

كشفت نتائج الدراسات التي ا جريت بواسطة المجلس القومي للسكان في والية الخرطوم للتعرف على خصائص  

( من المهاجرين، بينما ينحدر %23المهاجرين الداخليين، أن والية كردفان تمثل منطقة األصل لحوالي )

الوسطى، فيما يمثل المنحدرون من الوالية الشمالية وواليات دارفور ووالية  اتوالي%( منهم من ال22)

 % على التوالي .4%،8%،14%،19بنسب بلغت الشرقية الواليات والخرطوم 

ا بين الواليات . و  أظهرت نتائج التعدادات السكانية تباين ا في نسب النوع . و قد جاء هذا التباين مرتفع ا وواضح 

عامل الهجرة الداخلية ، هو الذي يقف وراء هذا التباين وعدم التوازن في نسب النوع. والهجرة  الشك أن

بطبيعتها ظاهرة انتقائية ، إذ يهاجر الذكور أكثر من اإلناث والشباب أكثر من المسنين والمتعلمين أكثر من 

 نظرائهم غير المتعلمين.
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ذت الهجرة الداخلية شكل النزوح من الريف نحو المدن ، تصاحب الهجرة الداخلية نمو حضري سريع  حيث اتخ 

% عام  20إلى  1973% عام 18إلى  1956% عام 9األمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة التحضر في  من 

. ومن المعلوم أن مثل هذا النمـو الحضري السريع   2008% في العلم 33ثم الى  1993% في 25الى  1983

السكاني في المدن وما يرتبط بها من توسع عشوائي باإلضافة إلى التلوث وتردي  ال يخلو من مشاكل االكتظاظ

 .البيئة وانتشار األوبئة والضغوط على مصادر المياه وانتشار الفقر وغيرها من اإلشكاالت

إنها الهجرة في السودان تعتبر من القضايا السكانية األساسية ، وهي من العناصر المكونة للتغيير في السكان إال 

لم  تحظى بالدراسات والبحوث مثل الخصوبة والوفيات. وبما أن الفهم الجيد لمستويات وإتجاهات ودوافع وآثار 

الهجرة تساعد كثيرا  في اتخاذ القرارات وصنع السياسات المبنية على ا سس مثبتة ويمكن دمج  قضايا الهجرة في 

بشقيها الداخلية والعالمية تعد من أولى أولويات العمل التنمية، فإجراء بحوث معمقة في مجال الهجرة  سياسات

 .السكاني

الخصوبة، المصحوب بانخفاٍض  في  تالنخفاض معدالكما ذكرنا سابقا ، أما فيما يخص النافذه الديموغرافية و

 لنافذةلنفتاح إلا سببزيادة مؤقتة في الحجم النسبي لقوة العمل، ي الذي بدوره يؤدي الىالنمو السكاني، و

األطفال وكبار  المعالينففي ظل وجود عدد أقل من   رافية، وهي ظاهرة ال تحدث إال مرة واحدة فقط.غالديمو

دان القيام بمزيد من سوالسن في مقابل وجود عدد أكبر من السكان األصحاء القادرين على العمل، يمكن لل

ومن الجدير بالذكر، أن النافذة تنغلق مرة   .االستثمارات التي تحفز النمو االقتصادي وتساعد على الحد من الفقر

فإذا ما اغتنمت   أخرى في غضون جيل آخر، حين تبدأ أعمار السكان وحجم اإلعالة في االرتفاع مرة أخرى.

رافية غالفرصة وتم خلق فرص عمل أمام شرائح السكان القادرين على العمل، يمكن من خالل تلك المنحة الديمو

في شرق آسيا،  حيث انخف  الفقر بشكل   ، كما حدثفي اإلنتاج، واالدخار، والنمو تحقيق أعلى المستويات

رافية التي تسببت في إحداث ذلك غالديمو هبةأرجحت التقديرات أن السبب وراء ذلك يعود إلى تلك ال وكبير،

  .1990ى حت 1965النمو االقتصادي غير المسبوق الذي شهده أكثر من ثلث تلك المنطقة خالل الفترة من 

وال تتأتى هذه الفرصة إال إذا قامت البلدان بتنفيذ االستثمارات المناسبة، ليس فقط في مجال تنظييم األسيرة، ولكين 

في مجاالت الصيحة والتعلييم بصيفة عامية، ميع توجييه اهتمياٍم خياص باحتياجيات الفتييات والنسياء، وخليق فيرص 

 العمل أمام قوة العمل الجديدة والقادرة على األداء

 الوطنية في مجال السكان والتنمية القدرات. 4

تحقيق التنمية المستدامة وذلك من  لعب دورا  كبيرا  فىي ،في مجال السكان والتنميةمؤهلة قدرات وطنية  وجود إن

 التنميةرات ؤشومبين المتغيرات الديموغرافية تشابك الداخل ونمذجة التوللعالقة بين السكان والتنمية  جيدالفهم ال خالل

فى الخطط السكانية تتحقق عملية إدماج القضايا القطاعات المختلفة  ومن ثم  بين التناغم واإلنسجام وإحداث

 .في مجال السكان والتنمية بناء القدراتقوم بالتى تمؤسسات ال نسلط الضوء علىفيما يلى و .والسياسات والبرامج
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 جامعة الجزيرة-1

الدراسات  تم إنشاء مركزحيث  والديموغرافياوهى من الجامعات الرائدة التى بدأت بتدريس علوم السكان والتنمية 

بدعمه  صندوق األمم المتحدة للسكان قوم ي . ويتبع لكلية اإلقتصاد والتنمية الريفية م 1981فى العام  بالجامعةالسكانية 

بدأ المركز بمنح درجة البكالريوس ثم تطور الى  مجال السكان والتنمية.بغرض تدريب الكوادر العليا والوسيطة فى 

 الدراسات والبحوث إجراءالى  إضافة   نجابيةالماجستير والدكتوراة فى مجال السكان والتنمية والصحة اإلدرجتى منح 

 قديمتبيقوم المركز  اكم .م1994 عام حتى يتماشى مع برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية فى ذات المجال

 تمكين المرأة وتنظيم األسرة. ،يكورسات فى مجال النوع اإلجتماع

 جامعة الخرطوم -2

 كلية الجغرافيا والبيئة -أ

درس يقوم بتالذى كان و كلية اآلدابب لقسم الجغرافيا انت تتبعككلية قائمة بذاتها. وقد كم 2012عام حديثا  تم إنشاؤها  

 .لدراسات السكانيةل ا  قسمتضم الكلية  ، وكورسات حول السكان

 كلية اإلقتصاد -ب

درس كورسات السكان والتنمية ت  وى للفصول النهائية فى كل األقسام. غرافوالديمالتحليل س كورسات حول يدرتب تقوم

درس كورسات كما ت  . يواإلحصاء اإلجتماع يوالسياسة السكانية لطالب الصف الخامس فى تخصص اإلقتصاد القياس

 الصحة العامة بمجلس التخصصات الطبية.الدراسات العليا في فى علوم الديموغرافيا لطلبة كلية الطب و

في والدكتوراه الدبلوم العالي والماجستير  اتمنح درجالذي يومعهد الدراسات اإلنمائية التابع للجامعة  كما يضم

 .لكنه اليحوى مقررات فى الدراسات السكانية يللتخطيط التنمو تخصصمن ضمنها  مختلفةتخصصات 

 جامعة النيلين -3

بعلم  خاص خرآحصاء وخاص باإلبها قسم ويوجد  اإلحصاءتكنولوجيا العلوم الرياضية وكلية ضم الجامعة ت

 .ماجستيرالبكالريوس وال درجتىهذه األقسام منح وت غرافياوديمال

ولكنه توقف منذ فترة ويجرى اآلن اإلعداد  ياغرافوميوالد ئيةحصاالدراسات اإلولبحوث كان هنالك مركز لوقد 

 . هفيعاودة العمل موالترتيب ل

   جامعة الزعيم األزهرى -4

فى هذا كالريوس والماجستير بال يكان والتنمية وتمنح درجتوم السلتضم قسما  خاصا  لع بها كلية للعلوم الحضرية

 بتنمية المرأة، علوم البيئة والتخطيط الحضرى.خرى خاصة أقسام أكما توجد بالكلية المجال. 
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 جامعة بحرى -5

حصاء اإلبعد إنفصال جنوب السودان لتصبح جامعة بحرى. بها قسم  هاكانت تعرف سابقا  بجامعة جوبا وتم تعديل إسم

 .وتمنح الجامعة من خالل هذا القسم درجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في ذات المجال الديموغرافياو

 جامعة االحفاد للبنات-6

بتدريس كورسات كافة الكليات والمدارس التابعة للجامعة )الطب، إدارة األعمال، علم النفس ورياض األطفال( تقوم -أ

، السمنارات، الدورات التدريبيةالدراسات والبحوث، إجراء إضافة الى غرافيا والصحة اإلنجابية وعلوم الديم حول

وللجامعة  .والصحة اإلنجابية  المؤتمرات المحلية، اإلقليمية والدولية فى مجال قضايا السكان والتنميةورش العمل، 

 .األخرىوالمنظمات الدولية   تحدةمشروعات ممولة من صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمات األمم الم

 المعهد اإلقليمى لدراسات المرأة، الجندر والتنمية وحقوق اإلنسان-ب

ح معهدا  بم ليص1998تم ترفيعه من مركز دراسات المرأة الذى أ نشأ فى العام تابع للجامعة وهو مركز متخصص 

 .السالم وحقوق اإلنسان والصحة اإلنجابية، يإقليميا  يمنح درجات الماجستير والدكتوراة فى النوع اإلجتماع

 اإلنجابيةالمعلومات والمناصرة للنوع والصحة والحقوق مركز  -ج

قام  م ويقوم بإجراء الدراسات والبحوث والتدريب فى مجال المرأة والصحة اإلنجابية.2013إنشاؤه حديثا  فى العام تم 

كتوبر أ 22-19 في الفترة من حول تبادل المعرفة حول صحة المرأة والبنت فى السودان يالمؤتمر الدولالمركز بعقد 

 م.2015

ومقررات السكان والتنمية وتقوم  من هنا يتضح أن هنالك جامعات ومراكز بحثية تقوم بتدريس علوم الديموغرافيا 

تدريب وتأهيل وبناء قدرات بتخريج أعداد كبيرة من الطالب المؤهلين في ذات المجال.  كما أن هنالك مؤسسات تقوم ب

يعتبر  الذيو الجهاز المركزى لإلحصاء ، ومن بينهاالكوادر فى الوزارات والمؤسسات ذات العالقة بالسكان والتنمية

قام الجهاز بإنشاء مركز التدريب اإلحصائى وهو مركز وقد الرسمية المعتمدة إلنتاج البيانات. الجهة الحكومية 

 .تدريبفي مجال ال متخصص

 دور المجلس القومي للسكان في بناء القدرات في مجال السكان:

العمل السكانى وإسناده،  تم منذ إنشاء األمانة العامة وإيمانا  بالدور الهام الذى يلعبه التدريب وبناء القدرات فى تطوير 

ك من العاملين لنيل درجة دبلوم السكان والتنمية من مركز دراسات السكان بكل من الهند والمركز 2إبتعاث عدد ك

والتنمية من جامعة  يم، واثنين لنيل ماجستير النوع اإلجتماع1995غرافى بالقاهرة فى علوم السكان والتنمية فىوالديم

ك  لنيل درجة الماجستير إحدهما فى السكان والتنمية من مركز 2م ، إبتعاث عدد ك1999فى العام  للبنات حفاداأل

يضا  تم إبتعاث أم . 2003الدراسات السكانية بجامعة النيلين واآلخر فى العلوم البيئية من جامعة الخرطوم فى العام 
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غرافى بالقاهرة فى وة الجزيرة والمركز الديمك  لنيل درجة الماجستير من مركز الدراسات السكانية بجامع2عدد ك

السكان والتنمية من علوم ثنين فى إم كما تم توفر ثالث فرص لنيل درجة الماجستير 2005علوم السكان والتنمية فى

للكوادر العاملة فى مجالس السكان للبنات  والتنمية من جامعة األحفاد  يجامعة الجزيرة و الثالثة فى النوع اإلجتماع

 والئية بكل من واليات النيل األزرق، الوالية الشمالية ووالية شمال كردفان.ال

دورات تدريبية  تقدع  و ، 2007عام المشاركة فى الدورات التدريبية حول برامج التحليل اإلحصائى بالهند كما تمت 

 يوالوالئ يحول مناهج البحث العلمى والتقديرات السكانية لإلحتياجات المستقبلية للسكان على المستويين القوم

 م2009

رافي وغم لنيل دبلوم السكان والتنمية بالمركز الديم2014م و2013ثنين من األمانة العامة فى العام إ إبتعاثتم  وأيضا  

للتدريب لنيل درجة الدكتوراة فى  يتمت اإلستفادة من المنح المقدمة من المجلس القومفقد ك الى ذل بالقاهرة  إضافة  

م 2014م وجامعة الخرطوم فى2011مجال السكان والتنمية من مركز الدراسات السكانية بجامعة الجزيرة فى العام 

يضا  ثالث أا وفر مجلس التدريب . كم2015في عام  ومنحة أخرى  لنيل درجة الدكتوراة فى مجال السكان والتنمية

فى السكان واإلحصاء في جامعتي النيلين والجزيرة والثالثة فى مجال  فرصتين فرص لنيل درجة الماجستير منها 

للتدريب كورسات قصيرة المدى فى مجال السكان  يتقنية المعلومات في جامعة النيلين. كما يقدم المجلس القوم

 ألمانة العامة.يب السنوية لالتدروالتنمية وذلك ضمن خطة 

على مستوى مجلس الوزراء   وذلك المستقبلية همإحتياجاتوتقديرات ت السكانية اإلسقاطاتم عقد دورات تدريبية حول  

عالوة على ذلك، تم إعداد إستراتيجية وطنية للتوعية القرار والمخططين.  يلصانع يوالوالئ يوعلى المستويين القوم

 وبناء القدرات لتوطين أهداف األلفية بالتعاون مع كافة الشركاء. 

إن الوعى بأهمية القضايا السكانية على كافة المستويات من أهم إختصاصات األمانة لذا بذلت مجهودات كبيرة فى هذا 

من خالل مشروع التربية السكانية بالتعاون  يالسكانية فى مناهج التعليم العالدماج القضايا إلاإلطار منها السعى الجاد 

ية فى مختلف القضايا السكانية على وعقد ورش العمل التوعكما تم والبحث العلمى،  يمع وزارة التعليم العال

 .مع إستصحاب وسائط اإلعالم المختلفة يوالوالئ يالمستويين القوم

 والدولية فى منابر السكان والتنمية:المشاركات اإلقليمية 

 همها:أشاركت األمانة العامة فى العديد من المنابر الدولية واإلقليمية الخاصة بالسكان والتنمية 

 عامالقاهرة  في المؤتمر اإلقليمي حول الهجرة العربية في ظل العولمة الذي نظمته جامعة الدول العربية •

 .م2003

ورشة عمل نظام معلومات السياسات السكانية في الدول العربية التي نظمتها اللجنة اإلجتماعية واإلقتصادية  •

م وملء اإلستبيان الخاص بالسياسة السكانية فى 2003في لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا( 
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هذه الورشة بعقد ورشة تدريبية على كما تم تطبيق محتويات  دخاله ضمن منظومة الدول العربية.إالسودان و

 .النظام لكافة الجهات التي شاركت في ملء اإلستبيان

 .م2004المنتدى العالمى للسكان والتنمية بمدينة أوهان بالصين،  •

 . االجتماعات السنوية للجنة السكان والتنمية باألمم المتحدة •

واإلجتماعية لغربي اّسيا التابعة لألمم المتحدة  تنظمها اللجنة اإلقتصادية االجتماعات والقاءات  التي  •

  .)األسكو(

االتحاد االفريقى واللجنة اإلقتصادية  –للجنة السكان األفريقية  )تعقد كل سنتين( االجتماعات الدورية •

 .ألفريقيا

   .جامعة الدول العربية –االجتماعات السنوية للجان/المجالس العربية للسكان   •

جمهورية الصين الشعبية  –تحسين الخدمات النوعية وتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية  الندوة العالمية عن •

 .م2005

جنوب بالتعاون مع جامعة  -ورشة عمل السياسات السكانية والصحة اإلنجابية التى نظمتها منظمة جنوب   •

المجتمع المدنى العاملة مانة العامة، المجالس الوالئية ومنظمات ماكريرى بيوغندا. شارك فيها ممثلين من األ

 .م2004 في عام فى مجال الصحة اإلنجابية

مؤتمر استراتيجيات السالم والتنمية في أفريقيا ودورها فى التعليم و التدريب و البحوث الذي نظمته جامعة  •

 .م2006تحاد األفريقي بأديس أبابا السالم واإل

 .غرافى بالقاهرةوز الديمالمؤتمر السنوى حول السكان والتنمية والذى ينظمه المرك •

وخطة التنمية لما بعد  2014اإلجتماع التشاوري اإلقليمي حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام  •

لتعزيز دور اللجان والمجالس الوطنية للسكان الذى نظمته )اإلسكوا( وتم إختيار كل من السودان  2015

 .م ببيروت2014، نوفمبر واألردن لعرض تجربتيهما ضمن أفضل التجارب

 .م2014لفية التنموية فى هداف األأالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك حول  •

 .م2014ولويات التنمية فى المنطقة العربية أمؤتمر شرم الشيخ لكبار المسئولين حول  •

 م.2015بابا، أديس أألهداف التنمية المستدامة بمؤتمر التمويل  •

 القدرات الوطنية وتحليل الفجوة في مجال السكان والتنمية تحديد

والمجتمعات على  يعتمد تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأيضا  بلوغ األهداف الوطنية، على قدرات األفراد والمنظمات

المالية، بما فيها المساعدات اإلنمائية  شكل المواردممية، ت  هداف. وحسب التقارير األ  تلك األالتحول من أجل بلوغ 

البد من وجود لذا، الرسمية، أهمية حيوية لتحقيق النجاح، إال أنها غير كافية لتعزيز التنمية البشرية المستدامة. 

على تعين  ومدربة   ؤهلةمكوادر بشرية ستراتيجيات وسياسات وقوانين وإجراءات داعمة ومنظمات تعمل بكفاءة وإ

ية والمحلية. وتساعد تنمية القدرات على تقوية هذا األساس قومستراتيجيات اإلنمائية الاإلوتنفيذ ومراجعة  تخطيط عملية

 تمثل الكيفية التي يمكن بها تحسين أداء التنمية . ا  إذوالحفاظ عليه، فهي 
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تم تحديثها في العام   ثم 2004، وبدأ العمل بها في عام 2002كما ذكر سابقا ، أجاز السودان السياسة القومية للسكان في 

نفصال الجنوب . شملت السياسة السكانية عدة محاور مثل النمو إلكي تتماشى مع المستجدات التي طرأت مثل  2012

العدل بين ، تمكينها ،تعليم المرأة، نجابيةالصحة اإل،جتماعية للسكان ، والهجرة رافية واإلغالسكاني و الخصائص الديمو

عداد إعالم. قام باإلواألمن الغذائي، الحكم الرشيد، السالم  التنمية العمرانية ، البيئة، النمو االقتصادي، ،العمالة ،الجنسين

إضافة  الى من خبراء، ومخططين من الوزارات والمؤسسات ذات االصلة، أكاديميين، سياسين  كبيرا  السياسة عدد  

 .شركاء التنمية من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية

 

ستراتيجيات إتخذت لوضع السياسات  السكانية و محاولة دمجها في خطط وأ  وعلى الرغم من الخطوات العملية التي 

ستراتيحية تدمج بين متطلبات إن تطبيق السياسات السكانية لم يكن شامال  في السودان ولم يطبق وفق رؤية إال أالتنمية، 

تدني بع  الخصائص  –وعلى سبيل المثال -ل خير دليل على ذلك التنمية ومتطلبات التحول الديموغرافي. و لع

 من ضغط على الموارد هاالسكانية مثل تزايد الهجرة الداخلية والهجرة من الريف الى الحضر و المشاكل المترتبة علي

نسبة العطالة نخفاض في مستوى أداء المرافق العامة وتدني مستوى الحياة في الحضر والتزايد المستمر في إو والخدمات

على غياب الرؤية الشاملة للمفهوم الكامل للسياسات السكانية و ضعف  دليال  ي مثل خاصة  وسط الخريجين ، كل ذلك 

 مستوى التنسيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات ذات الصلة بالعمل السكاني.

(، بينما 2.6بقاء معدل النمو السائد اّنذاك )إلى إ، 2002ولى في عام فيما يخص حجم السكان، هدفت السياسة السكانية األ  

ستفادة من الفرصة الديموغرافية وهو ما % لإل70لى إ% 85عالة من تهدف السياسة السكانية المحدثة خف  معدل اإل

 لنمو السكاني.علما  بأن السياسة السكانية المحدثة كانت صامة فيما يخص معدل اى ولاألالسياسة يتعارض مع هدف 

ستثمار والنمو دخار واإلنتاج واإلأكبر للعمل واإل ا  يفتح فرصأنه للتحول الديموغرافي عالقة وثيقة بالتنمية الشاملة اذ 

يؤثر التحول الديموغرافي في عرض العمل  ،ختصارإقتصادي، وبذلك تتحسن الخصائص السكانية ونوعية الحياة . وباإل

 عليه،و . تاح لهم فرص العملت   نأيتم تمكينهم صحيا  وتعليميا  و يجب أن  العمل والذين من خالل تزايد السكان في سن

نتاجية كما يرتبط هذا التحول بتمكين المرأة صحيا  نتاج واإلصاحب ذلك زيادة في اإلعالين وي  بالم   يزيد عدد العائلين مقارنة  

 تاح لها الفرصة في المشاركة في سوق العمل. تسرتها ومن ثم أ  فيتناقص حجم   وتعليميا  

ن تكون متكاملة وشاملة ، تالمس أيجب  ةغتنام الفرصة  الديموغرافيإن أي سياسية سكانية تهدف الى إومما سبق ف

 نجابية وتنظيم األسرة.برامج الصحة اإل ،العمل ،التعليم ،الصحة

سياسة القومية للسكان ضمن أهداف وخطط وإستراتيجيات لتأكد من إدماج اللفي محاولة من المجلس القومي للسكان 

ستبيان تنفيذ السياسة القومية للسكان للوزارات والجهات ذات إعداد وتوزيع إالوزارات والمؤسسات ذات الصلة،  تم 

ستبيانات وذلك بربط عمل وأهداف الوزارات  بمحاور السياسة قام المجلس بتحليل اإل و. م2007الصلة في أكتوبر

ستراتيجيات كل وزارة قامت بتنفيذ السياسة إليات وخطط وآالقومية للسكان، وعليه تم تصنيف الوزارات وفق  أهداف و

وزارة، عملت علي إدماج السياسة   25جمالي إمن بين  14ك لتضح من نتائج التحليل أن  هناوقد إالقومية للسكان. 

معظم الوزارات وضعت ضمن ومن المالحظ أن (. 6ملحق)القومية للسكان ضمن أهدافها وخططها اإلستراتيجية 

 خططها مكافحة الفقر.
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نتاج البيانات المطلوبة لصياغة إساسيا  في التخطيط التنموي وذلك من خالل أحصاء يؤدي دورا  ومما ال شك فية أن اإل

هداف التنمية وبلوغ األسس مثبتة وكذلك لرصد التقدم المحرز نحو أ  ستراتيجيات تنموية مبنية على إسياسات وخطط و

الوالئية  نمائية على جميع المستويات القومية، القطاعية من الوزارات واالدارات والوكاالت االتحادية ونظيراتهااإل

ساسية ويضم مراكز حصائي من مجموعات المنتجين للبيانات والمستخدمين للمعلومات األوالمحلية. يتكون النظام اإل

عالم وشركاء والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع اإلحصائية التدريب اإل

  .التنمية بما فيهم المانحين

يجب أن يكون نظاما  جيدا  لينتج بيانات متوافقة مع  ،ستخدام البياناتإولكي يكون النظام االحصائي قادرا  على انتاج و

 التنسيق مع جميع مكونات النظام. من خالل ذات جودة ونوعية عالية حتياجات وفي التوقيت المناسب واإل

نتج عن ذلك  . وقدلها يتعرضمواجهة التحديات التي  من حصائيلنظام اإلالبد ل ة،المرجو هوانجاز رسالت هلتحقيق رؤيت

 . (6 )ملحق رقم(2016-2012حصاء في السودان )ستراتيجية  الوطنية لتطوير اإلوضع اإل

وكتابة التقارير فقط بل تعداه الى تقدير  دور الجهاز المركزي لإلحصاء على إجراء التعدادات والمسوحاتلم يقتصر 

وإسقاطات حجم السكان والمؤشرات اإلقتصادية واإلجتماعية والديموغرافية التي تعين المخططين في وضع خطط 

لتنمية تم تحليل النظام االحصائي الوطني لتحديد لعبه االحصاء في مجال السكان وايوألهمية الدور الذي طويلة األجل. 

 . ةالمطلوببمهامه للقيام حصاء نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات التي تساعد /تعيق الجهاز المركزي اإل

أما عن التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة  لتنفيذ السياسات السكانية  والدور التنسيقي للمجلس القومي 

ات للمجلس القومي للسكان باعتباره دهدمن، فقد تم إعداد دراسة تحليلية  لنقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والللسكا

ذات صلة بالعمل  اتكجهو الجهاز المركزي لإلحصاء الجهة الصانعة للسياسات السكانية والمجلس األعلى للبيئة 

والفرص والمهددات لكل من المجلس القومي للسكان، المجلس تحليل نقاط القوة والضعف  أدناه جدول يوضح  السكاني.

 .األعلى للبيئة و النظام االحصائي

 المجلس األعلى للبيئة و تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات المجلس القومي للسكان،(: 3الجدول رقم )

 النظام االحصائي

 خارجية داخلية 

 المهددات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

المجلس القومي 

 للسكان 

مدعوم بقوة القانون )على  •

 المستوىين القومي والوالئي(

 القيادة قوية •

كوادر مؤهلة ومدربة من  •

مختلف التخصصات على 

 المستوى القومي

 صالحيات واسعة •

 هيكل وظيفي وتنطيمي قوي  •

قلة الدعم  •

 المادي

عدم وجود  •

القدرة على 

 التخطيط

ضعف  •

المجاالس 

 الوالئية

نقطة ارتكاز   •

لمؤتمر القاهرة 

واألهداف اإلنمائية 

 لأللفية

مع   الشراكة •

الوكاالت الوطنية 

 والدولية

سهولة الوصول  •

قضايا السكان ال تزال  •

 مثيرة للجدل

دور لالقصور في الفهم   •

المجلس القومي للسكان 

 ومجالس الواليات

تضارب المهام مع   •

بع  المؤسسات ذات 

 الصلة
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عالقات تقنية قوية بين  •

المجلس القومي والمجالس 

 الوالئية 

ضعف قدرات  •

الرصد 

 والتقييم

تفتقر مجالس  •

الواليات 

 الدعم المالي

ضعف الوعي  •

بالقضايا 

السكانية على 

مستوى 

 الواليات

ضعف  •

التنسيق 

على 

مستوى 

 الواليات

إلى الجهات 

 المانحة

الشراكة مع   •

صندوق االمم 

المتحدة للسكان 

وبرنامج االمم 

المتحدة للبيئة و 

صندوق االمم 

 المتحدة االنمائي

المجلس األعلى 

 للبيئة

على قوة القانون )بم ودعم •

 والوالئي(ي موقال ينالمستوى

 القيادة قوية •

 القوانين والتشريعات صارمة •

 كوادر مؤهلة ومدربة من •

على  التخصصات مختلف

 المستوى القومي

 صالحيات واسعة •

 هيكل وظيفي قوي ومعرف جيداا  •

ارتكاز لمؤتمرات وطنية نقطة  •

 مميةأُ و

 

ضعف تنفيذ  •

القوانين 

 والتشريعات

تنشيط  عدم •

 القوانين

ضعف  •

التنسيق مع 

المجلس 

القومي 

 للسكان

عدم كفاية  •

قدرات 

المتابعة 

 والتقييم

نقطة ارتكاز   •

لمؤتمرات وطنية 

 واممية

سهولة الوصول  •

إلى الجهات 

 المانحة

 الوصول إلى •

 أخرىمؤسسات 

 حشد الموارد يسهل

وتنمية  التنسيقو

 القدرات

الشراكة مع  •

صندوق االمم 

المتحدة للسكان 

 ضعف الوعي البيئي. 1

  . الهيكل المهني الرسمي2
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ضعف الدعم  •

 المالي

 

وبرنامج االمم 

 المتحدة للبيئة 

 العمل روح توفر  • النظام االحصائي

الو/القطاعات/الوطني)الجماعي

 (اليات

 ذاتية شبه صلحيات •

 جميع في فرعية مكاتب  •

 الواليات

 اجراء) وقدرات كفاءات توفر •

 (مسوحات/تعدادات

 الجراء حديث اطار توفر •

 المسوحات

 المعلومات نظام تكنولوجيا توفر •

 الجغرافية

 االحصائي للتدريب مركز جودو •

عجز وغياب  •

تام للتنسيق 

داخل 

الوزارات 

واالدارات 

والوكاالت 

والواليات 

والجهاز 

المركزي 

لالحصاء 

وبين مكونات 

مكونات 

النظام 

االحصائي 

 الوطني

عدم وجود  •

ادارة عامة 

 للعمل الميداني

ضعف نظم  •

انتاج 

االحصاءات 

على مستوى 

الوزارات 

واالدارات 

والوكاالت 

 والواليات

ضعف  •

 التمويل

توقع طلب عالي  •

 للبيانات

  عم رفيع المستوىد •

 وجود دعم دولي. •

فعاليات التعاون  •

بين بلدان الجنوب 

الجنوب االفريقي   –

 ومنظمات اقاليمية

وجود برامج  •

 وأنشطة اقليمية

 

الصراعات الداخلية  •

تؤثر سلبا  على اجراء 

 التعدادات والمسوحات

ضعف االقتصاد  •

يضعف تمويل النظام 

 االحصائي

 تدني بيئة العمل  •

تعدد متطلبات التقارير  •

التي تطلبها المانحين 

عايير وعدم انساقها مع م

 التقارير الوطنية  
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مرافق ضعف  •

 البنيات التحتية

ضعف  •

دعوات 

المناصرة 

الهمية 

 االحصاء

االفتقار الى  •

سياسة وخطة 

لنشر 

 االحصاء

االفتقار الى  •

سياسة 

وبرامج لبناء 

القدرات 

 االحصائية

ضعف  •

المهارات 

التحليلية 

وكتابة 

 التقلرير

 والمجلس القومي للسكانفي السودان  اإلحصائي نظام:اإلستراتيجية الوطنية لتطوير الالمصدر

 

 القدرات وتحليل الفجوة تقييم  

  -لقدرات :ا لتحليل حدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ثالثة مستويات

 مستوى البيئة المواتية،  •

 المستوى التنظيمي،  •

 والمستوى الفردي.  •

  ويمكن لكل مستوى من هذه المستويات أن يكون المدخل لتقييم القدرات.
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شراك أصحاب المصلحة، فجمع البيانات والمعلومات عن القدرات المرجوة إتبدأ عملية التقييم ب ،لى ذلكءا  عوبنا

توى الجهد المطلوب لتجسير الفجوة د مسديوالموجودة ثم المقارنة بين القدرات المرجوة والقدرات الموجودة لنح

 بينهما.

مدني، المجتمع الصلة ومنظمات الحكومية ذات المؤسسات الوزارات وال ون ويمثلونريهم كثفأصحاب المصلحة أما 

(. ومن المؤكد أن تقييم قدرات كل هذه الجهات يحتاج الى وقت وجهد ومال و هو الشئ 4تم حصرهم في الملحق رقم )

و الجهاز المركزي بتقييم قدرات  المجلس القومي للسكان و المجلس األعلى للبيئة  اءكتفتم اإلغير المتاح اآلن وعليه 

  بالعمل السكاني. كمثال للجهات ذات الصلةلإلحصاء 

سسات الثالث تسندها قوة القانون ولها قيادة قوية  وسلطات واسعة، فروع في الواليات  ومما سبق يتضح  أن المؤ

سود بينهم روح الجماعة وحب العمل. وفي المقابل هناك تكوادر مؤهلة  المعلومات،  توف ر تكنولوجيا ،وبنيات تحتية

والوكاالت والواليات ، وضعف  تحديات تواجه هذه المؤسسات ، من بينها ضعف التنسيق بين الوزارات واالدارات

تطوير تكنولوجيا المعلومات وضعف القدرات التحليلية و  مرافق البنيات التحتية ، وضعف المناصرة والتمويل و

التخطيطية. هناك أيضا  مهددات تواجه هذه المؤسسات من بينها ضعف الوعي المجتمعي بقضايا السكان والبيئة 

 عمل الميداني في التعدادات والمسوحات.والنزاعات المسلحة التي تعيق ال

هناك محاوالت جادة من قبل هذه المؤسسات للتصدي لهذه التحديات ورفع قدراتهم المؤسسية و لعل صياغة  

ك أيضا  برامج  لتأهيل الكوادر في مجال لحصاء في السودان خير دليل على ذلك. هنااالستراتيجية  الوطنية لتطوير اإل

دماج قضايا السكان في إليات آعتبارها  من أهم إة وبرامج  الحاسوب المستخدم في هذا المجال باالسقاطات السكاني

دماج والعمل صدار دليل لإلإدماج من خالل تدريب الكوادر وستراتيجيات التنمية ،كما تم الترويج لعملية اإلإخطط و

 ا الخصوص.دارات والوكاالت ذات الصلة والواليات في هذاللصيق مع الوزارات واإل

ستراتيحية تدمج بين متطلبات التنمية إطبق وفق رؤية ت ولم ة  ورغم  الجهود المبذولة، نجد أن الخطط لم تكن شامل 

% من الوزارات لم تدمج  قضايا السكان في خططها 40لى أن أكثر من إضافة  إومتطلبات التحول الديموغرافي، 

 التنموية . 

و السعي الحثيث  لمواجهة التحديات وتذليل  ةسسات فهي كثيرة، من أهمها الجديأما الفرص المتاحة أمام هذه المؤ

 ذلك الشراكات مع الوكاالت االقليمية والدولية.  علىالصعاب ومما يساعدها 

ل الى النتائج وصيتم الوبقليل من الدعم المادي والتقني للمؤسسات وتدريب الكوادر س ص بأنهومن هنا يمكن أن نخل  

 .المرجوة في مجال السكان والتنمية 
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 توصيات عامة -5 

رغم الجهود المبذولة لنشر الوعي بمجاالت السكان والتنمية والتركيز على تدريس التخطيط التنموي في  .1

السكان، عليه في الكورسات ال تحتوي على مقرارات هذه برامج الماجستير بالجامعات إال أن  معظم 

 :نوصي 

   بناء القدرات الوطنية للمخططين في فهم طبيعة العالقة بين الديناميات السكانية والتنمية -أ                   

 .وتقنيا   ماديا   فنيا ، المؤسسات دعم -ب                   

 .العليا والمعاهد الجامعات في الدراسية المناهج في والتنمية السكان قضايا إدماج -ج                   

 :وضمان إستمرارها نوصي للمخططين الوطنية القدرات بناءلتسهيل عملية  .2

  سترشادي يشمل الخطوات الرئيسية والمتطلبات األساسية المتعلقة بإدماج إوضع إطار  -أ

 .المتغيرات الديموغرافية في عملية التنمية

واإلستفادة  ستجابت آلثار ديناميات السكان على التنميةإطالع على التجارب العالمية التي اإل -ب 

 .منها

 ستراتيجيات يساهم في تعزيز دمج البعد السكاني في اإللالقرار  نعيكسب تأييد صا  -ج                    

 .والخطط والبرامج التنموية                          

 

% من حجم السكان ويتوقع دخولهم سوق العمل، 42سنة تصل الى  14حيث أن نسبة األطفال أقل من  .3

 من خالل: قبل فوات اآلوان وذلكنوصى بالعمل لإلستفادة من الفرصة الديموغرافية 

 التعليم والصحةة ايا معالجة قض   -أ                 

 المحلي االدخار نسبة مضاعفة -ب                

 تعزيز قدرة المؤسسات المالية على تعبئة واستثمار المدخرات -ج              

  قتصادي الكلي؛ وجودة المؤسسات، ستقرار اإلالعمل على اإل تعزيز المناخ االستثماري )أي -د 

 (ةيجراءات  اإلداراإل ومرونة

تساعد كثيرا  في اتخاذ القرارات وصنع بما أن الفهم الجيد لمستويات وإتجاهات ودوافع وآثار الهجرة  .4

إجراء توصي الدراسة بالتنمية،  السياسات المبنية على ا سس مثبتة ويمكن دمج  قضايا الهجرة في سياسات

 .بحوث معمقة في مجال الهجرة بشقيها الداخلية والعالمية

حب معها التطورات التي تفعيل الشراكات واإلتفاقيات القائمة وإنشاء شراكات عالمية ذكية جديدة تستص  .5

 . طرأت في مجال السكان والتنمية
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