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اآلراء الواردة هنا هى آراء الُكتاب وليست 

بالضرورة آراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائى 

 .أو آراء حكومة البرازيل

الجزء الشمالي الشرقي من  في تقع جمهورية السودان هي دولة متعددة األعراق

بنحو سودان ، قُدر عدد سكان ال6102في عام و. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

رابع أكبر عدد من السكان في منطقة الشرق األوسط  ومليون نسمة، وه 75.93

وعلى غرار . في المائة منهم في المناطق الريفية 22وشمال أفريقيا، حيث يعيش 

ما يقرب من نصف سكان السودان فإن أعمار واليمن، العراق وفلسطين وسوريا 

واحد من سودان لدى الو. مليون طفل دون سن الخامسة 9.5، و سنة 01دون سن 

 011 صلأ من 029ب يرتتال)، (1.451)أدنى مؤشرات التنمية البشرية في العالم 

، 6115في عام و. 1.314 متوسط منطقة الشرق األوسطمن  أدنى وبذلك تقع، (دولة

والتفاوتات . في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني 42.9كان 

حيث يصنف : اإلقليمية شديدة، حيث تشهد المناطق الريفية أعلى مستويات الفقر

  .في المائة من سكان الريف كفقراء 93.2

 ،ا  داخليمن المشردين مليون  6.7، كان لدى السودان ما يقدر بنحو 6103في عام و

. نسانية من أجل البقاءإلمليون شخص حاليا  على المساعدات ا 4.1ويعتمد 

رفاهية األطفال، ال سيما  جوهري على ؤثر بشكللمسلحة المستمرة تصراعات افال

 6.6يعاني نحو و. وفي واليات النيل األزرق، وجنوب كردفان، في مناطق دارفور

أعلى معدل من البالد عاني وت مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد،

ماليين طفل في سن الدراسة تتراوح  7نحو : لألطفال خارج المدرسة في المنطقة

، يبلغ معدل وفيات األطفال 6104ووفقا  لتقديرات عام  .سنة 07و  9أعمارهم بين 

ن أعلى المعدالت في واحد م ولكل ألف مولود حي، وه 21دون سن الخامسة 

إذ ، نا خاص لرفاه اإل يجب إيالء إهتمامو. جيبوتي واليمنالمنطقة، إلى جانب 

وتشير . والزواج المبكر هو ممارسة متكررة  ،إلناختان انتشار إرتفع معدل ي

  .سنة 01قبل سن  نفي المائة من النساء يتزوج 71التقديرات إلى أن 

 لحماية اإلجتماعية في السودان،ل عمل سياسات وخططوتوجد مجموعة من برامج و

مثل حيث ي ضا ،نخف  على الرغم من أن اإلنفاق على المساعدات اإلجتماعية يعتبر مُ 

المؤسسة و. 6109في عام  دفي المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي للبال 1.2

وزارة الضمان والتنمية الرئيسية المسئولة عن تنفيذ سياسات الحماية اإلجتماعي هي 

مركزا   01في حين أن  - اية والضمان االجتماعيوزارة الرع سابقا   - االجتماعية

سياسات الحكومة للحد من الفقر على المستوى  تنفيذ للحد من الفقر هي المسئولة عن

  .المحلي

برنامج للدعم  و، وهشامل برنامجأطلقت الحكومة السودانية  6102في عام و

 مع مساعدة فنية من البنك الدولي لتحسين العامة باألموال ممول متكامل ال اإلجتماعي

 المعهد العالي لعلومجرت شراكة بين ، 6100في عام و. في عملية اإلستهداف الكفاءة

، وإنشاء قاعدة الفقراء حصر إجراء فيتعاون لالمركزي لإلحصاء لجهاز الو لزكاةا

المستفيدين  ئيسية لتحديدرستخدم كآداة لتي تاة فيوالضع ةريالفقألسر بيانات لتحديد ا

برنامج في  تج  در  أُ وقد . مولها الزكاةتالتي شامل والبرامج امج نرين من بلمحتملا

الذي صمم لتوفير  روع الدعم اإلجتماعي،، مثل مشةسابقالالمبادرات  شامل

 وخدمات المياه واإلسكان والدعم الغذائي ةوالعينية غير المشروط يةالتحويالت النقد

في  كجزء من المبادرة، تم تنفيذ برنامج تغذية مدرسيةو. ا  فقرر ية األكثالسودان لألُسر

حاليا  في تسع  برنامج شامليتم تطبيق و .فيها معدالت الفقررتفع الواليات التي ت

  .السودانية الثمانية عشر باتغطي جميع الواللي واليات، ولكن من المتوقع أن يتوسع

للحماية اإلجتماعية غير القائمة على يعتبر صندوق الزكاة مصدرا  هاما  آخر و

مساندة وخدمات ال، والدعم، اإلشتراكات في السودان، حيث يقدم التحويالت النقدية

يعمل صندوق الزكاة كهيئة شبه مستقلة متحدة مع وزارة و. لألسر الفقيرة ةاإلنتاجي

ك المنتجات بما في ذل)التنمية اإلجتماعية، ويتم جمع مساهماته نقدا  وعينيا  الضمان و

دعم ل ا  منحيقدم عفاء من رسوم التعليم واإلكما يوفر (. حيوانيةالزراعية والثروة ال

م العالي في عام هطالبا  من أسر فقيرة لمتابعة تعلي 16,250الطالب، حيث يدعم 

، 6102في عام سوداني مليار جنيه  6.0وبلغ إجمالي نفقات صندوق الزكاة . 6102

  .مليون أسرة 6.02 توشمل

للعاملين في شترا  ، يوجد تأمين للرعاية الصحية على أساس اإل0552منذ عام و

تخطيط وزارة المالية والمع شراكة باليعمل صندوق الزكاة و. القطاع الرسمي

غير القائم على  الصندوق الوطني للتأمين الصحيزيادة تغطية من أجل قتصادي اإل

، 6102في عام . اإلشتراكات من خالل رعاية رسوم اإلشتراكات لألسر الفقيرة

، وتم تصنيف (في المائة من السكان 47نحو )مليون شخص  02.40غطى الصندوق 

وقد حددت الحكومة هدفا  لزيادة تغطية . كفقراء( مليون 1.31)أكثر من نصفهم 

، 6161في المائة من السكان بحلول عام  11 لتأمين الصحي إلىالصندوق الوطني ل

  .مع إيالء أولوية أعلى إلدراج الفقراء

رغم من الجهود المتنامية التي تبذلها الحكومة، ال تزال هنا  بعض التحديات وبال

ومن . ألطفال الفقراء والضعفاء في السودانفيما بين اللطفولة  عادلةلضمان تنمية 

الوصول المتساوي وتوفيرالحوافز المساواة في تعزيز  في هذا السياقبمكان همية األ

وضع إلى إكمال التعليم اإلبتدائي، وتعزيز الخدمات المتعلقة بصحة الطفل واألم، و

وفيما يتعلق بالحماية . تأكد من أن حماية الفتيات ترتيبات مؤسسية من أجل

غير القائم على  اإلجتماعية، فإن تقدم السودان نحو تحسين نظام الحماية اإلجتماعية

 في حين أن إنشاءو. اإلشتراكات من خالل زيادة التكامل أمر جدير بالمالحظة

حديثا  والتوسع في الصندوق الوطني للتأمين الصحي هما من  برنامج شامل

المحاوالت الهامة لتحسين الدعم ألفقر األُسر السودانية، إال أن تخفيف حدة الفقر 

  .ةيالحكوملجهود ل ةمحوريأهمية  ذات وتحسين رفاهية األطفال يظالن

 
بالشراكة بين مركز إعدادها من دراسة شاملة تم ستقاة مُ  ه الرسالة القصيرةهذ. 0: مالحظة
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