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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ،،،،،والسادة أعضاء الوفود المؤقرين  السيد/ الرئيس

واالعداد الجید العمال  52نود أن نھنئكم وأعضاء المكتب على انتخابكم لرئاسة اعمال الدورة 
 ھذه الدورة والتي نتج عنھا اجازة اإلعالن السیاسى باالجماع

دولة بیان ل ىأضم صوتة، و الهام لدورةا هذهیشرفنى نیابة عن وفد بالدى السودان أن اخاطب 

 .الذى قدمته نیجریا ریقیةفالمجموعة األلبیان  و والصین 77ال  عن مجموعة  فلسطین

یم برنامج عمل الموتمر الدولى للسكان یأستعراض وتق تحت عنوان یرحب السودان بهذه الدورة 

  ،2030وٕاسهامه في متابعة وٕاستعراض خطة التنمیة المستدامة للعام والتنمیة 

ان مبادئ أكدت على المكتسبات التي تحققت في أطار تنفیذ برنامج عمل السكان والتنمیة أن  

التنمیة المستندة على النهج المبنى على الحقوق كمدخل للتنمیة و ومرتكزات برنامج عمل السكان 

التنمیة  أساسیة لخطةركیزة  هذه المبادئ مثلت ،للتنمیة بابعادها الثالث اً االنسان هو محور  وعلى أن

عاما  25خالل ال  التحدیات والمعوقات التي واجهت تنفیذ عمل البرنامج. أن 2030المستدامة 

ولضمان أن الیستثنى  اله للتعاطى مع األسباب الجذریة والهیكیلة تبنى نهجا تحویلیا تتطلب الماضیة

 .أحد من ركب التنمیة

 ،،،،،الرئیس السید

لسكان والتنمیة یاتي في السیاق السیادي للسودان، ویتسق مع القوانین برنامج عمل اان تنفیذ 

برنامج عمل اتخذت حكومة السودان الكثیر من اإلجراءات لتنفیذ حیث  لتنمیة. لواألولویات الوطنیة 

طبقًا لمبدأ حق جمیع السودانیین في التنمیة، ومع االحترام الكامل لحقوق المؤتمر الدولى للسكان 

، وفي توصیات 2017والمعدل في عام  2005ما جاءت في "الدستور المؤقت" عام اإلنسان ك

 .        2016 - 2015الحوار الوطني  مؤتمر

   



 2030تقدم وثیقتى "السیاسة القومیة للسكان" وبرنامجها التنفیذي والبرنامج الوطني لتنفیذ اجندة 

في السودان.  باعتمادهم نهج السالم والتنمیة وأهداف التنمیة المستدامة إطارا لعمل السكان والتنمیة 

 واالنتقال من المساعدات اإلنسانیة إلى التنمیة من أجل استدامة السالم في السودان. 

یجب إال ینظر الیها كعملیة استعراض مستقل , برنامج عمل السكان والتنمیة أن استعراض تنفیذ 

بط مع كل القطاعات االقتصادیة حیث ان قضیة السكان والتنمیة هي موضوع معقد ومترا

  واالجتماعیة والبیئیة.

 سیدى الرئیس 

واالجیال تستشرف المستقبل وتتطلع لحیاة أفضل للجیل الحالي تبنى السودان سیاسات سكانیة 

التي تمثلت في التوزیع غیر  الملحة القادمة، تطرقت السیاسة السكانیة لمعالجة المسائل السكانیة

عن تسارع النمو الحضرى الناتج  مترتبةوتدنى الخصائص السكانیة واالختالالت الالمتوازن للسكان 

 عن الحراك والنزوح الداخلى. 

 سیدى الرئیس،،،،،،

ملیون ً ، مما یشكل تحدیات كبیرة لتوفیر الخدمات والفرص  42یقدر عدد سكان السودان بحوالي 

حیث یمثل تشهد البالد تحول دیمغرافي أیضا ، عیةالطبی ٕادارة المواردو االقتصادیة، واالستدامة البیئیة 

 سنوي یقدر ب سكانى نمو معدلو  .)5.2رتفع (مخصوبة مع معدل ) %60سنة ( 25لشباب دون ا

ملیون  19ملیون نسمة (أى زیادة قدرها 58یجعل عدد سكان السودان یصلون إلى مما  %) 2.4(

مما یعنى أن , )2008لالحصاء ات الجهاز المركزى (حسب اسقاط 2030نسمة) بحلول عام ْ 

السودان على أعتاب الدخول في النافذة الدیموغرافیة، ولالستفادة من العائد الدیموغرافى طور 

أشتملت على تدخالت  االستثمار في الشباب في السودانو  العائد الدیمغرافيالسودان خارطة طریق 

ات وتعزیز المشاركة السیاسة واالقتصادیة على االبتكار واالبداع والتعلیم والتعلم وبناء الخبر  ركزت

 باب.شواالجتماعیة لل



في التغطیة الصحیة الشاملة والزامیة  العدید من السیاسات والبرامج الصحیة تمثلت تبنى السودان

ساهمت هذه السیاسات في تحسین توقع الحیاة عند المیالد وفى تحسین خدمات التأمین الصحى 

 هذا الى جانب سیاسة الصحة اإلنجابیة وسیاسة تنظیم االسرة  والنساءلألطفال األوضاع الصحیة 

تشیر بیانات التعدادات والمسوحات الوطنیة الى انخفاض في معدالت الوفیات خاصة وفیات الرضع 

دون سن الخامسة، وبالرغم من االنخفاض في معدل وفیات األمهات اال انها التزال عالیة واألطفال 

استخدام وسائل تنظیم  تمعدال التزال  الواضح بین الوالیات والریف والحضر.الى جانب التباین 

الحاجة غیر % بینما تبلغ 12متدنیة حیث یبلغ معدل استخددام وسائل تنظیم االسرة الحدیثة االسرة 

 %.27 الملباة

 ،،،،،،،السید الرئیس

والقوانین ها من خالل التشریعات تمثل المرأة نسبة عالیة من السكان في السودان لذلك جاء االهتمام ب

المؤسسیة على مستویات الحكم المختلفة الى جانب اعتماد سیاسة والهیاكل الداعمة لوضع المرأة 

مرجعیتها منهاج بكین الى جانب خطة وطنیة للمرأة في أوضاع النزاع تتماشى  القومیة لتمكین المرأة

، وعلى الرغم من تحسن أوضاع المرأة من حیث المشاركة السیاسة 1325مع قرار مجلس األمن 

اإلحصاءات تشیر الى أرتفاع معدالت البطالة والفقر وسط النساء خاصة في واألقتصادیة اال أن 

  تاثر بالنزاع.المناطق الریفیة والم

  ،،،، الرئیس السید

من التحدیات السكانیة الملحة فى السودان قضایا الھجرة بانماطھا المختلفة بما فیھا 
ظل السودان مصدرا، ومعبرا وبلدا  .وھجرة العقول الھجرة عابرة الحدود والالجئین

أفریقیا. في المتمیزموقعھ الجغرافى وذلك لغیر النظامیة النظامیة ومقصودا للھجرة 
ویشكل السودان أیضا مركزا ھاما لمسار الھجرة الشمالى الشرقى لمعظم ضحایا 

 وحالیا السودان بصدد اجازة السیاسة الوطنیة الدارة الھجرة. االتجار بالبشر والتھریب
 . والتي نأمل أن تساھم الجھود األقلیمیة والدولیة في تنفیذھا

 ،،،السید الرئیس



وعلى الرغم من  في التخطیط والمتابعة والتقییمتقدر الحكومة أهمیة ودور البیانات واالحصاءات 

المبذولة لتطویر النظام االحصائى الوطنى واستكمال السجل المدنى وٕاصدار رقم خاص  الجهود

مما یتطلب توفیر الدعم وتدنى فى التغطیة.  الیزال هنالك نقص واضح في البیانات باالجانب

لحوكمة مؤشرات التنمیة المستدامة وبرنامج طویر بیانات واحصاءات ولرفع كفاءة وقدرات العاملین لت

  عمل السكان والتنمیة.

 الرئیس ىسیدختاما 

  یثمن السودان مجھودات الشراكة الدولیة مع وكاالت االمم المتحدة المتخصصة
واالجتماعیة لغربى اسیا ( والمؤسسات شبھ الحكومیة بما فیھا اللجنة االقتصادیة 

تعزیز في دورھم الفاعل ) واللجنة االقتصادیة الفریقیا وجامعة الدول العربیة ل االسكوا
القدرات الوطنیة للدول األعضاء وفي المراجعات واالستعراضات لبرامج عمل السكان 

 .والتنمیة

التنمیة المستدامة ویؤكد السودان التزامھ بتنفیذ برنامج عمل السكان والتنمیة وخطة 
2030. 

 وشكرا سیدى  الرئیس

 


