
واألھداف  جذاذة تقییمیة لمدى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة
   التنمویة  لأللفیة

 

  السودان :الدولة

  

  

  المؤشرات :

  

  اإلنجاز / القیمة  المؤشرات
  السكان والتنمیة والتنمیة المستدامة -1

    مدى توفر سیاسة سكانیة
التي تناولتھا قضایا التنمیة والتنمیة المستدامة أھم 

  السیاسة السكانیة
  

  :1995- 1990  المعدل السنوي للنمو السكاني
2.6%  

2010 -2015:  
2.4 %  

 أقل من دوالر یومیا::   نسبة الفقر •
  دوالر یومیا 2                

 
  

    

 سنوات 5: دون األطفال ناقصو الوزن •
 (حادا أو معتدال)

  
نسبة السكان دون السعرات الحراریة  •

 :(النقص في الغذاء)الضروریة 
 
  

2000:  
40.7  %  

  
  

1990 -92 :31%  

2010:  
31  %  
  
  

2002 -04 :26%  

  % 70: 2004  % 64: 1990  نسبة السكان المزودین بمیاه نقیة •
بنظام صرف نسبة السكان المرتبطین  •

ن صحي   محسّ
1990 :33%  2004 :34%  

  وزارة البیئة والموارد الطبیعیة  الرسمیةالسلطات البیئیة  •
    الخطة الوطنیة للتنمیة المستدامة •

  األسرة -2
   لقضایا األسرةمدى توفر سیاسات وبرامج 

    متوسط حجم األسرة •
:2005 65نسبة المسنین من مجموع السكان ( •    



% 4.1  سنة فأكثر)  
نسبة األسرة المرؤوسة من طرف  •

  من مجموع األسر امرأة
    

      السكان المعاقیننسبة  •
      نسبة األسر التي تمتلك مسكنھا •

  الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والصحة -3
مدى توفر سیاسات وبرامج للصحة والصحة 

  اإلنجابیة
•   

ص.اإلنجابیة ضمن الرعایة الصحیة الدمج خدمات 
  األساسیة

  

      السن األدنى قانونا لزواج البنت •
      األول متوسط عمر المرأة عند الزواج •

 نسبة الوالدات •
  

  207-2011:  
  في األلف 33

  :2000  نسبة الوالدات تحت إشراف صحي •
87 %  

2010:  
 49.2%  

 نسبة التغطیة بفحوص  •
 ما قبل الوالدة                         

•                           
                           

2000:  
% زیارة واحدة 60

  على األقل.

2010  
% زیارة واحدة 63.7

  على األقل.
  

المؤشر اإلجمالي للخصوبة(عدد  •
  األطفال لكل امرأة)

2000:  
  أطفال 5

2010 :  
  أطفال 4

 نسبة المستعمالت لوسائل تنظیم األسرة •
)15-49(  

2000:  
7 %  

2010:  
% وسائل %5.7 ( 7.6

  حدیثة)
  

سنة  49- 15المتزوجات  النساءنسبة  •
أثناء الالتي عانین من مشاكل صحیة 

  من مجموع الحواملالحمل األخیر 

    

ألف  100(لكل  نسبة وفیات األمھات •
  والدة حیة)

  2010:  
730  

 نسبة وفیات  •
 الرضع                 

  5األطفال دون              

2000:  
  في األلف 73

  في األلف 115

2010:  
  في األلف 69

  في األلف 109
 نسبة انتشار فیروس نقص المناعة:  •

  
 رجال 

  نساء

% من 1.6: 2005
  49-15الفئة 
- 15% من الفئة 1.3
  إناث 24

  

  تحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة والرجل وتمكین المرأة -4
  :2010  :2000 مؤمل الحیاة عند الوالدة حسب النوع •



  سنة 54ذكور :
  سنة 58إناث :

  سنة 59
  سنة 63

عدد األطفال في سن الدراسة خارج  •
 :               البناتاالبتدائیةالمدارس 

  ألوالدا                                        

    

 15نسبة األمیة لدى الرجال والنساء  •
 فما فوق سنة

  
 

 سنة 24-15ذكور  •
 سنة 24-15إناث  •

2000:  
  % 29ذكور:
  % 48 إناث:

  
15.4 %  
28.6%  

2010:  
  % 21ذكور:
  % 40 إناث:

بین اإلناث  قیمة الدخل التقدیریة •
  والذكور

  2005:  
  دوالر 3.317رجال: 

  دوالر 832نساء:
تقدیر الدخل المكتسب بین اإلناث نسبة  •

  والذكور
  0.25  

القوى  في  معدل مشاركة اإلناث •
 64-15 اإلناثمن مجموع  %: العاملة

 .سنة 

2000:  
30 %  

2010:  
 32 %  

القوة العاملة إناث(% من إجمالي  •
  ملة)االقوى الع

2000:  
 28 %  

2010:  
 30 %  

النساء الالئي یشغلن مناصب إداریة  •
 علیا في الوظیفة العمومیة 

  ....  

  :2000 .في البرلمان نسب النساء •
5.3 %  

2010:  
18.1 %  

دلیل المساواة بین الجنسین في االلتحاق  •
 بالتعلیم:

 االبتدائي: •
 الثانوي: •
 العالي: •

2000:  
  

0.85  
0.96  
0.92  

2010:  
  

0.90  
0.88  

...  
عدد التحفظات التي ال تزال قائمة عل  •

اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 
 ضد المرأة.

    

والترتیب  دلیل الفوارق بین الجنسین •
 العالمي

  )1واألسوأ : 0.00قیمة الدلیل المثلى(

  2011:  
  0.611قیمة الدلیل: 
من  128الترتیب: 

  دولة 187مجموع 
  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة -5

      الوضع القانوني •
ضد بكل أنواعھ انتشار العنف  نسبة •

 النساء.
    



نسبة انتشار تشویھ األعضاء التناسلیة  •
  .بین اإلناث

شمال السودان سنة   
  % (تقدیر) 90: 2000

  :2006- 1987   .القاصراتنسبة زواج  •
% من النساء من  27

سنة تزوجن  24- 20الفئة 
  18دون سن 

سنة  19- 15المراھقات  اتمعدل والد •
(عدد الوالدات السنویة لكل ألف امرأة 

  من الفئة)

في  77.33: 2000
  األلف

في  55.78: 2010
  األلف

  ھي األقرب إلى التواریخ المذكورة)2000/2010(*مالحظة: التواریخ 

  المصادر:

  2005* تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة 

  2009*تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة 

  2011* تقریر التنمیة البشریة 

  *بیانات البنك الدولي

  2006* تقاریر المؤتمر العربي األول حول الصحة والسكان 

  *صحة األسرة العربیة وتحدیات العولمة: المشروع العربي لصحة األسرة

  *المسوح الوطنیة لصحة األسرة .

  2009جتماعیة والصحیة ألفراد األسرة العربیة * أحمد عبد الناظر وأحمد عبد المنعم: األوضاع االقتصادیة واال

  2009* تحدیات التنمیة في الدول العربیة 

  اآلسكوا : األھداف اإلنمائیة في زمن التحول*

   2010التقریر العربي الثالث حول األھداف التنمویة لأللفیة *

  التقدم المحرز في تحقیق األھداف اإلنمائیة  *اآلسكوا:

 یة المستدامة في المنطقة العربیةمؤسسات التنم *اآلسكوا:

 
  


