د .عبد الحميد الياس سليمان
أستاذ مساعد ،رئيس وحدة البحوث
والتدريب واالستشارات
معهد الدراسات والبحوث االنمائية
جامعة الخرطوم

السودان

الجهات المساهمة ف ي� إثراء التقرير :رؤية السودان ،مركز سيمة ،شبكة حقوق االنسان والمساعدة القانونية ،المنتدى
السودا� ،نداء التنمية السودانية ،شباب من أجل التنمية الريفية ،جامعة البحر أ
ن
ن
الحمر ،جمعية حماية البيئة،
المد�
ي
ي
شبكة النوبة ،الزرقة للتنمية ،الشموس للتنمية ،جمعية عبيد التطوعية ،جامعة الخرطوم

إن غياب سياسة واضحة املعامل للحامية االجتامعية يعترب مع ّوقاً أساسياً أمام منظومة
الحامية االجتامعية ،إذ يصعب يف غياب تلك السياسة التخطيط والتنفيذ والتنسيق
املطلوب للنهوض بربامج الحامية االجتامعية.

مقدمة:
يعترب السودان من أكرب الدول األفريقية والعربية مساحة ،عىل
الرغم من انفصال جنوب السودان يف العام  2011م ،والذي أدى
إىل فقدان نحو ثلث مساحة السودان مبا عليها من سكان وموارد
طبيعية .ولقد عاىن السودان منذ أن نال استقالله يف العام 1956
الرصاعات والحروب الداخلية ،التي أدت إىل استنزاف موارده
املادية والبرشية لفرتة زادت عن نصف قرن ،ومازالت الرصاعات
املسلحة مشتعلة يف عدة أجزاء يف البالد ،عىل وجه الخصوص ىف
مناطق دارفور ،جنوب كردفان ،والنيل األزرق.

تشكّل قبل ذلك نحو  50%من إيرادات املوازنة العامة وأكرث من
 90%من جملة الصادرات.
املجتمع السوداين معروف بطبيعة تكوينه الثقايف واالجتامعي
والديني ،أنه مجتمع تكافيل إىل حد بعيد ،ولذلك فإن تلك
القيم السائدة ،تلعب دورا ً كبريا ً ومؤثرا ً داخل منظومة الحامية
االجتامعية السائدة .فعىل سبيل املثال ،نجد أن البناء املجتمعي
ىف السودان ،يسود فيه منط األرسة املمتدة 1والتى نجدها منترشة
ىف املناطق الجغرافية كافة ،ووسط التكوينات القبلية والعرقية
السائدة كافة .أن هذا النوع من البناء األرسي يعترب شكال من
أشكال توفري الحامية لكافة املنتسبني لذلك النوع من األرس .أيضاً
تسود ىف املجتمع املحيل روح املشاركة الطوعية عند اإلصابة بأي
أمر طارئ وحدوث هزات اجتامعية وىف الظروف كافة التى يحتاج
فيها الفرد إىل املساعدة املجتمعية مثل ما يعرف (بالنفري) ،حيث
يستنفر أفراد املجتمع للمساعدة وتقديم العون ،من أجل القيام
بعمل خاص ألحد األرس (مثل تشييد منزل) أو من أجل إنشاء
مرفق عام يستفيد منه املجتمع املحىل مثل املدارس .عليه ميكننا
القول إن تلك القيم التكافلية والرتابط األرسي واملجتمعي الوثيق،
قد كان له إسهاماته الواضحة واملؤثرة ىف مقدرة الفئات الضعيفة
ىف املجتمع السوداين عىل مجابهة الظروف املعيشية الصعبة كافة
التي واجهها السودان طوال تاريخه.

ونسبة لالفرازات السلبية التي ترتبت عن الرصاعات وانعكاساتها
عىل مجمل األوضاع االقتصادية واالجتامعية ،باإلضافة إىل تعرض
البالد إىل العديد من الكوارث الطبيعة ،فقد أدت هذه االوضاع
إىل عمليات حراك سكاين واسع متثلت يف النزوح الداخيل ،اللجوء
إىل الدول املجاورة ،إضافة إىل الهجرة الداخلية .أيضاً مت ّخض عن
األوضاع االقتصادية الصعبة التي مرت بها البالد ،إضافة إىل العديد
من العوامل األخرى ،انتشار الفقر بصورة واسعة وسط السكان،
خاصة يف املناطق الريفية ،حيث تقدر نسبة السكان تحت خط
الفقر بنحو  46.5%حسب آخر اإلحصاءات املتوفرة .باإلضافة
إىل ذلك ،فقد مثّل ارتفاع مع ّدالت البطالة ،خاصة وسط الشباب،
تح ّدياً آخر ،حيث وصلت نسبتها حسب مسح القوى العاملة
لعام  2011بنحو  ،18.5%مع تركزها بصفة خاصة وسط النساء يهدف هذا التقرير إىل تقييم منظومة الحامية االجتامعية يف
السودان ،وذلك من واقع التحديات الكبرية واملاثلة التي تجابهه،
ويف املناطق الحرضية.
وذلك ضمن مطلوبات إعداد تقرير الراصد العريب لعام 2014
إن هذه الصورة العامة ألوضاع السكان تعكس بجالء الدور
والذي تم تخصيصه لدراسة واقع نظم الحامية االجتامعية يف
الكبري والهام املناط مبنظومة الحامية االجتامعية يف السودان،
العام العريب.
وذلك لعظم التحديات التي تواجه تلك املنظومة ،من حيث
ارتفاع عدد السكان الذين هم يف حاجة لخدمات املنظومة ،ينقسم التقرير إىل أربعة أقسام ،القسم األول ،يخصص لدراسة
إضافة إىل التحديات الكبرية التي يتوقع أن تواجه توفري املوارد
 -1يحدد مصطلح األرسة املمتدة نوع األرسة التي متتد خارج األرسة النواة املكونة من األجداد والعامت
املالية والبرشية الكافية لإليفاء باالحتياجات املتعاظمة للفئات
واألعامم وأبناء العم الذين يعيشون جمي ًعا بالقرب من بعض أو يف منز ٍل واحد .ويف بعض الظروف،
املستفيدة ،خاصة يف ظل الظروف االقتصادية الحالية والتي تعيش األرسة املمتدة إما م ًعا أو يف مكان أفراد األرسة النواة؛ العائلة التي تعيش يف مكان واحد بجوار
األقارب إضافة إىل العائلة النواة .عىل سبيل املثال الوالدان املسنان يتنقالن مع أبنائهام نتيجة لكرب
نجمت عن انفصال الجنوب .هذا االنفصال الذى نتج عنه فقدان
سنهام .ت ُكلف هذه األماكن القامئني عىل الرعاية مجموعة واسعة من املطالب ،ال سيام مع األقارب
البالد لنحو  75%من جملة االحتياطات النفطية والتي كانت النساء الاليت يخرتن القيام بالواجبات تجاه أرستهن املمتدة)http://ar.wikipedia.org(.
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دور الدولة يف التنمية بالرتكيز عىل دور الدولة يف تأمني الحامية
االجتامعية للمواطنني .أما القسم الثاين ،فهو مخصص الستعراض
اإلطار الترشيعي وخصائص أنظمة الحامية االجتامعية يف
السودان .يف القسم الثالث ،نستعرض واقع التغطية االجتامعية
يف السودان عرب الرتكيز عىل مك ّونات برامج الحامية االجتامعية
املختلفة وما تقدمه من خدمات تغطي الرشائح املستهدفة
عىل اختالف مكوناتها .وأخريا ً يتناول القسم الرابع التوجهات
املستقبلية والبدائل املقرتحة لتطوير نظام الحامية االجتامعية يف
السودان.
الجزء أ
الول :دور الدولة ف ي� التنمية
أوالً -األداء التنموي يف السودان :األداء ،املعوقات والتحديات
مثل غريه من دول العامل األخرى ،فقد تبنى السودان اإلطار التنموي
املعروف باألهداف ( )MDGsالتنموية لأللفية (Millennium
 )Development Goalsكإطار تخطيطي للتنمية .وعىل الرغم
من التحديات الكبرية التي واجهت السودان واملتمثّلة يف
الرصاعات املسلّحة ،والكوارث الطبيعية ،املقاطعة االقتصادية،
الديون املرتاكمة وغريها من التحديات ،إال أن السودان قد نجح
يف إجراء بعض التق ّدم يف عدد من املؤثّرات خاصة املتعلقة
بالصحة والتعليم واملستوى املعييش( .)2ولكن ميكن الجزم بأن
التق ّدم الذي حدث ىف التنمية قد أعاقته بصورة كبرية ومؤث ّرة
الرصاعات التى ظلّت تستنزف موارد السودان املادية والبرشية.
حالياً يواجه السودان العديد من التحديات التنموية نتيجة
للظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية التى مي ّر بها.

البنية التحتية ،الذي أفرزته سنوات النزاع الطوال ،إىل إضعاف
القدرة عىل صياغة وتنفيذ إصالحات اقتصادية هيكلية ،وإىل
وضع سياسات ف ّعالة لتخفيف حدة الفقر وتقديم الخدمات
بشكل فعال.
ويعد عدم توفر القدرات البرشية الكافية ،ومحدودية إمكانية
تفش الفقر
الحصول عىل الخدمات االجتامعية ،من أهم عوامل ّ
وانعدام املساواة يف البالد .وضع تقرير التنمية البرشية العاملية
) (2013الذي يصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ السودان يف
املركز رقم  171فيام يختص مبؤرش التنمية البرشية .4ويعكس
تفش الفقر بصورة واسعة مع
هذا الرتتيب املتدين للسودان ّ
محدودية التحصيل التعليمي للسكان ،إضافة إىل تدين الخدمات
الصحية حسب مقياس معدالت األمراض والوفيات .وتشري
مؤرشات األوضاع والخدمات الصحية إىل وجود العديد من
التهديدات الصحية التى تنعكس عىل الحالة الصحية للسكان
بصورة عامة ،وعىل وجه الخصوص وضع صحة األمومة والطفولة.
تبلغ معدالت وفيات األطفال تحت سن الخامسة 83لكل
 1000حالة والدة حية ،أما معدل وفيات الرضّ ع ،فيقف عند 60
لكل  1000حالة والدة حية .عىل الرغم من انخفاض معدالت
ّ
وفيات األطفال عن معدالتها السابقة ،اال أنها ما زالت مرتفعة
وبعيدة عن الهدف املنشود تحقيقه وفقاً إلطار األهداف التنموية
لأللفية .ميثل سوء التغذية مشكلة كبرية خاصة وسط األطفال ،إذ
تق ّدر نسبة األطفال دون الخامسة املصابني الذين يعانون نقصان
الوزن بنحو  .31%5أما معدل وفيات األمهات فيبلغ حسب اخر
املسوحات  216حالة لكل  100,00والدة ح ّية وهو ما يعكس
انخفاضا ملحوظا ىف وفيّات األمهات والتى تبقى بال ّرغم من ذلك
مرتفعة .يواجه قطاع الصحة العديد من التحديات وأه ّمها اتساع
القطر وتوزّع السكان وحراكهم الواسع ،نتيجة لعوامل النزوح
والهجرة ومنط املعيشة الرعوي ىف الكثري من املناطق ،ما يص ّعب
من مه ّمة نرش وتقديم الخدمات الصحية لهم .أيضاً هنالك تحد
يتمثل ىف توفر املوارد املالية والبرشية الألزمة ىف ظل الظروف
االقتصادية الصعبة وهجرة الكوادر املؤهلة ،وىف ظل المركزية
تقديم الخدمات الصحية التى ترتب عليها ضعف املوارد املتاحة
ملستويات الحكم الوالئية .إىل جانب ذلك ،فإن السودان معرض
للعديد من التهديدات الصحية الناجمة عن التدهور البيئي من
صنع االنسان نتيجة سوء استغالل املوارد الطبيعية.

شهد السودان خالل العقد املنرصم أكرب طفرة إمنائية ىف ناتجه
املحيل االجاميل منذ االستقالل .فقد ازداد إجاميل الناتج املحيل
بصورة كبرية من  10باليني دوالر يف العام  1999إىل  53بليون دوالر
العام  .2008وارتفع نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل من
 384دوالرا ً إىل  1,393دوالرا ً خالل الفرتة نفسها .وقد تحقق هذا
اإلنجاز بفضل صادرات البرتول واالستثامرات األجنبية املبارشة،
التي جذبها النمو املطرد لصناعة البرتول بالدرجة األوىل .3غري أنه
وبالرغم من هذا النمو الجيد ،إال أن هنالك أدلة تشري إىل تصاعد
معدالت الفقر ،وإىل أن اإلجراءات الحالية الرامية لتخفيف حدته
غري كافية .أي أن النمو االقتصادي الكيل مل يرتجم إىل ما يوازيه
من تحسني يف مستوى التنمية البرشية وتخفيف يف حدة الفقر .أما بالنسبة للتعليم فإن أرقام القيد املدريس فقد شهدت تحسناً
وقد أدى ضعف قدرات املؤسسات الحكومية وضعف وضع
 -4برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2013( ،تقرير التنمية البرشية  ،2013أنظر موقع الربنامج www.
 -2حكومة السودان ( )2010تقرير السودان لألهداف التنموية األلفية ،املجلس القومي للسكان،
الخرطوم.
 -3البنك الدويل ( ،)2010السودان :نحو منو مستدام عريض القاعدة ،التقرير رقم ( ).

undp.org
 -5حكومة السودان ( )2010تقرير السودان لألهداف التنموية األلفية ،املجلس القومي للسكان،
الخرطوم.
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ملحوظاً خالل العقدين األخريين ،ولكن بصفة عامة نجد أن األميّة االقتصادية واالجتامعية التي تواجه البالد ،خاصة يف ظل األوضاع
ما زالت كبرية وسط السكان ،وكذلك ما زالت معدالت القيد دون االقتصادية الصعبة التي مير بها السودان اليوم نتيجة النفصال
الطموح .ويجدر بالذكر كذلك أن أرقام القيد املدريس تحكمها الجنوب ،وكذلك استمرار النزاعات املسلحة يف بعض أجزاء البالد.
العديد من التفاوتات الجغرافية واالقتصادية الواسعة .بلغ معدل
ّ لقد أدى انفصال جنوب السودان إىل تأثريات اقتصادية واجتامعية
إجاميل القيد املدريس العام ىف التعليم األساس نحو 82%العام
وسياسية عميقة عىل السودان .ولعله من املمكن القول أن أهم
 ،2009وهو ما يشكّل ارتفاعأ كبريا ً عن املعدل الذى كان سائدا ً
تأثريين مبارشين لذلك يف الوقت الراهن هام األثر االقتصادي
يف مطلع التسعينات من القرن املنرصم .والبد لنا هنا من أن نشري
الناجم عن ذهاب جزء كبري من اإليرادات النفطية ،وكذلك
إىل وجود الكثري من التفاوتات الجغرافية والنوعية ىف مستويات
اشتعال الرصاع املسلح يف واليتي النيل األزرق وجنوب كردفان
القيد مبختلف مراحل التعليم .عموماً يواجه التعليم العديد
بني ما يعرف بالجبهة الثورية التى تضم قطاع الشامل بالحركة
من املعوقات ،من أهمها املعوقات املالية التي تواجهها املدارس
الشعبية وبعض الحركات املسلحة بدارفور من ناحية والجيش
الحكومية نتيجة نقص املوارد املالية الألزمة ،خاصة ىف ظل تطبيق
السوداين من ناحية أخرى.
النظام الفدرايل الذى نقل مسؤولية الخدمات التعليمية إىل
الواليات واملحليات دون توفر موارد مالية وبرشية كافية .أيضاً لقد ترت ّب عىل انفصال جنوب السودان ذهاب نحو  75%من
هنالك مشكلة الضغط املالزم لذلك عىل اآلباء لتوفري مساهمتهم اإليرادات النفطية ،والتي كانت تشكل العمود الفقري لالقتصاد
السوداين ،إذ نجد أن اإليرادات النفطية كانت تساهم بأكرث من
يف تكلفة التعليم ىف ظل االنتشار الكبري للفقر والبطالة.
 50%من إيرادات املوازنة العامة للدولة وأكرث من  90%من
عىل صعيد األداء االقتصادي ،كان الستقالل النفط يف العام1999
جملة الصادرات .عليه فقد أدى فقدان ذلك القدر الكبري من
أثر كبري عىل تحسن األداء االقتصادي ،حيث شهدت معدالت منو
اإليرادات إىل نشوء أزمة اقتصادية خانقة متثلت مظاهرها يف
الناتج اإلجاميل منوا ً مضطردا ً ومستقرا ً راوح ما بني  5%و 7%يف
انخفاض معدالت منو الناتج القومي اإلجاميل ،وارتفاع معدالت
املتوسط خالل الفرتة  .2000-2008وقد أسهم قطاع النفط كذلك
التضخم بصورة كبرية تجاوزت الـ  ،40%انخفاض سعر رصف
يف ازدياد وترية تدفق االستثامرات األجنبية املبارشة Foreign
الجنيه السوداين وظهور السوق السوداء للنقد األجنبي ،ازدياد
) Direct Investment (FDIوالتي ارتبطت يف معظمها بقطاع
عجز املوازنة وتفاقم العجز يف ميزان املدفوعات.7
النفط .ولكن عىل الرغم من األداء االقتصادي الجيد الذي متيز به
السودان خالل الحقبة املذكورة ،إال أن منط النمو الذي كان سائدا ً هنا البد لنا من اإلشارة إىل أن التأثريات السلبية لألزمة االقتصادية،
مل يكن عريض القاعدة ،بحيث تركز يف قطاعات معينة (عىل وجه كان لها مردود سلبي عىل األوضاع املعيشية للسكان ،خاصة ذوي
الخصوص قطاعي النفط والخدمات) ومل يؤدي بالتايل إىل خلق الدخل املحدود من العاملني يف القطاعني العام والخاص ،وبالطبع
فرص توظيف واسعة ،ما يعني أن العائد من النمو قد اقترصت العاملني بالقطاع غري املنظم.
عوائده عىل فئة ضيّقة من السكان .لقد أدى ذلك الوضع إىل لقد أدى ارتفاع املستوى العام لألسعار نتيجة الرتفاع معدالت
تفاقم مشكلة البطالة ،والتي وصلت نسبتها إىل نحو  18.5%يف التضخم وسحب الدعم الحكومي الذي كان يق ّدم لعدد من
العام  2011م ،وتركزت البطالة يف املناطق الحرضية وبني النساء السلع الهامة مثل املحروقات ،إىل انخفاض الدخل الحقيقي
والشباب عىل وجه خاص ،حيث وصلت نسبة البطالة وسط للسواد األعظم من السكان ،والذين كانوا يعانون أصالً خاصة
ظل معدالت البطالة العالية ،وهذا ما يشكل تحدياً كبريا ً أمام
النساء إىل  % 32.1مقارنة بنسبة  %13.3للرجال .وبلغت نسبة يف ّ
البطالة وسط النساء ىف املناطق الحرضية إىل ما نسبته  43.9%منظومة الحامية االجتامعية القامئة ،نسبة الزدياد الطلب عىل
مقارنة مع نسبة  25.6%ىف املناطق الريفية .ويعزى ذلك إىل عمل خدماتها ،نتيجة لتفاقم األوضاع االقتصادية الصعبة من ناحية،
معظم النساء الريفيات ىف القطاع الزراعى الذى ال يحتاج إىل ومن ناحية أخرى صعوبة توفري املوارد املالية الألزمة للمنظومة
مؤهالت علمية كام هو الحال ىف املناطق الحرضية .أما يف املناطق ىف ظل االنخفاض الحاد إليرادات املوازنة العامة وتوجيه معظم
الريفية ،حيث يرتكز االعتامد عىل القطاع الزراعي ،فقد
بلغت اإلنفاق العام إىل املجهود الحرىب نتيجة التساع رقعة الرصاعات
6
نسبة البطالة  16%مقارنة بنسبة  22.9%يف املناطق الحرضية  .املسلحة.
عليه فإن مشكلة البطالة يف السودان تعترب من أهم التحديات
 -6سليامن ،النعيم ( )2014القوى العاملة ىف السودان  ،2011ورقة مقدمة ىف رشة العمل نتاج مسح
القوى العاملة  ،2011فندق برج الفاتح ،ديسمرب  ،2013الخرطوم.

 -7طه ،حسن أحمد (« )2013تقييم الربنامج الثالىث الستدامة االستقرار االقتصادى ”2014 – 2012
ورقة مقدمة للملتقى االقتصادى الثاىن ،وزارة املالية واالقتصاد الوطنى ،قاعة الصداقة الخرطوم23-24 ،
نوفمرب 2013م.
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ذلك املادة  22من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والتى جاء
الفقر يف السودان
فيها« :لكل شخص بصفته عضوا ً يف املجتمع الحق يف الضامنة
يعترب انتشار الفقر أحد التحديات التنموية الكبرية التي تواجه
االجتامعية» .وتنص املادة  25عىل ما يأيت« :لكل شخص الحق يف
السودان .كام أن قضية الفقر تشكل تحدياً كبريا ً أمام منظومة
مستوى من املعيشة كاف للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له
الحامية االجتامعية ألي بلد .حسب آخر مسح أرسي أجري يف
وألرسته».
العام  2008م فقد بلغت نسبة الفقر بني السكان نحو  46.5%مع
وجود تباينات واضحة بني الريف والحرض وبني واليات السودان اتجهت دول العامل حديثاً إىل تبنى مفهوم ارضيات الحامية
املختلفة ،حيث بلغت النسبة عىل سبيل املثال  26%يف والية االجتامعية والتى هي عبارة عن مجموعات من ضامنات أساسية
الخرطوم ،وترتفع إىل ما يقرب من  69يف والية شامل دارفور .من الضامن االجتامعي محددة عىل املستوى الوطني ،تضمن
وتصل نسبة الفقراء بني سكان الريف إىل  57.6%مقارنة بـ 26.5%الحامية الرامية إىل القضاء عىل الفقر واالستضعاف واالستبعاد
ىف املناطق الحرضية .وهذا ما يعكس اتساع الهوة ىف مستويات االجتامعي أو التخفيف من وطأتها .ومن املمكن تحقيق مثل
املعيشة بني الريف والحرض ىف السودان .كذلك توجد تباينات بني هذه الضامنات من خالل خطط قامئة عىل االشرتاكات أو غري
مستويات الفقر وسط الذكور واإلناث ،حيث تبلغ معدالت الفقر قامئة عليها ،وسواء أكانت قامئة عل ىرشط إثبات الحاجة أم ال.
وسط الذكور نحو  %13.3مقارنة مبا نسبته  32.1%وسط النساء.8
ىف هذا الخصوص فقد أكد مؤمتر العمل الدويل يف دورته املائة
إن هذه التباينات يف نسب الفقر هي يف الواقع انعكاس الختالالت
حول ما يتعلق باالستنتاجات بشأن الضامن االجتامعي ()٢٠١١
كبرية مؤثرة يف مستويات التنمية بني واليات السودان املختلفة ،ما
ما يأيت:
يعد أحد التحديات الكبرية التي ينبغي التعاطي معها.
“إن سد ثغرات التغطية من أوىل األولويات إذا ما أريد
النزاعات املسلحة
تحقيق النمو االقتصادي املنصف والتامسك االجتامعي
لقد عرف السودان النزاعات املسلحة منذ أن نال استقالله يف
والعمل الالئق لجميع النساء والرجال .واالسرتاتيجيات
العام  ،1956والتي استمرت حتى اليوم عىل الرغم من انفصال
الوطنية الناجعة الرامية إىل مد نطاق الضامن
جنوب السودان رسمياً يف العام 2011م .اليوم تشمل رقعة النزاع
االجتامعي مبا يتمىش مع األولويات الوطنية والجدوى
املسلّح ثالث جبهات تتمثّل يف دارفور بوالياتها الخمس ،والية
اإلدارية والقدرة عىل تحمل التكاليف ،تساهم يف
جنوب كردفان ووالية النيل األزرق .لقد نتج عن الرصاع املسلح
تحقيق هذه األهداف  .وينبغي لهذه االسرتاتيجيات
الذي طال أمده ،استنزاف موارد السودان املادية والبرشية إىل
الوطنية أن تهدف إىل تحقيق التغطية الشاملة
جانب تفاقم األوضاع اإلنسانية يف مناطق النزاعات عىل وجه
للسكان بتقديم مستويات دنيا من الحامية عىل األقل
الخصوص .تشري اإلحصاءات املتوفرة إىل أنه يوجد اليوم ما يراوح
البعد األفقي وأن تضمن تدريجياً مستويات أعىل من
بني  2مليونني و 4.5مليون نازح بسبب الحرب ،إضافة إىل أعداد
الحامية تسرتشد مبعايري الضامن االجتامعي املحدثة
مقدرة من الالجئني بدول الجوار .عليه فإن النزاع املسلح الذي
ملنظمة العمل الدولية البعد العمودي .ويتسق
تشهده البالد ،وما ينجم عنه من افرازات سالبة ،ينعكس سلباً عىل
البعدان املتعلقان بتوسيع التغطية مع امليض قدماً نحو
منظومة الحامية االجتامعية ويضعها أمام تحد كبري يتمثل أساساً
االمتثال الشرتاطات اتفاقية الضامن االجتامعي املعايري
يف توفري املوارد الرضورية لتوفري التغطية الألزمة لألعداد الضخمة
الدنيا ١٩٥٢ ،رقم ( ،)١٠٢ويتساويان يف األهمية
من املتأثرين بالحرب بصورة مبارشة أو غري مبارشة (مثالً توفري
وينبغي السعي إىل تحقيقهام يف آن واحد ،حيثام
الحامية لألعداد املتزايدة من الداخلني إىل القطاع غري املنظم
أمكن ذلك .وينبغي أن يهدف البعد األفقي إىل التنفيذ
نتيجة للهجرة الداخلية بسبب الحرب).
الرسيع ألرضيات الحامية االجتامعية الوطنية التي
تشمل ضامنات أساسية من حيث الضامن االجتامعي
يكون مبوجبها جميع األشخاص الذين يحتاجون إليها،
ثانياً -تأثري التطورات العاملية عىل مسألة الحامية االجتامعية
خالل دورة الحياة ،قادرين عىل تحمل تكلفة الرعاية
الصحية األساسية والحصول عليها ويكون لديهم أمن
يعترب الضامن االجتامعي حق من حقوق اإلنسان كام تنص عىل
الدخل عىل األقل عند الحد األدىن من املستوى املحدد
 -8الجهاز املركزى لالحصاء (« )2010املسح األرسى القاعدي للسودان 2009م» الجهاز املركزى
وطنياً  .وينبغي أن تهدف سياسات أرضية الحامية
لإلحصاء ،الخرطوم
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 -10إرشاك منظامت أصحاب العمل والعامل فضالً عن
التشاور مع ممثيل املنظامت األخرى واألشخاص املعنيني
 -12املسؤولية العامة واملبارشة للدولة ( .الدولة هى
املسؤول االول واالخري عىل برامج الحامية االجتامعية)

االجتامعية إىل تسهيل سبل الحصول بفعالية عىل
السلع والخدمات األساسية وتعزيز األنشطة االقتصادية
املنتجة واالضطالع بها بتعاون وثيق مع سياسات أخرى
تعزز القابلية لالستخدام وتحد من السمة غري املنظمة
والهشاشة وتستحدث فرص عمل الئقة وتروج روح
تنظيم املشاريع.9
باالضافة إىل ذلك فقد حدد مؤمتر العمل الدوىل ( )2012عدد
من التوصيات بشأن الحدود الدنيا الوطنية للحامية االجتامعية
بحيث ترشد التوصيات األعضاء عىل صعيد:
أ) تأسيس وإمتام وصون الحدود الدنيا للحامية االجتامعية،
بحسب املقتىض ،بوصفها عنرصا ً أساسياً لنظم الضامن االجتامعي
الوطنية لديها؛
ب) وتطبيق الحدود الدنيا للحامية االجتامعية ،ضمن
اسرتاتيجيات لتوسيع الضامن االجتامعي تؤ ّمن بشكل متدرج
مستويات أعىل للضامن االجتامعي ألكرب عدد ممكن من
األشخاص ،مسرتشدة مبعايري الضامن االجتامعي للمنظمة.
لغايات هذه التوصية ،تكون الحدود الدنيا للحامية االجتامعية
مجموعات محددة وطنياً من الضامنات االجتامعية األساسية
التي تضمن الحامية بهدف منع أو التخفيف من وطأة الفقر
والضعف واالستبعاد االجتامعي .وميكن تحقيق تلك الضامنات
من خالل الخطط القامئة أو غري القامئة عىل االشرتاكات سواء أتم
استطالع مواردها أم ال.

ثالثاً -موقع الحامية االجتامعية ىف سياسات الدولة

مثل غريه من بلدان العامل العريب فقد ظل السودان مطبقاً ملا
يعرف «بسياسات إجامع واشنطن» كنموذج لتحقيق التنمية
االقتصادية ،وذلك منذ العام  1978عندما بدأ أول تعاون بني
صندوق النقد الدويل والسودان .ومنذ ذلك الحني ظل السودان
يطبق الوصفات اإلصالحية املرتبطة بتلك السياسات بصورة أو
أخرى .وقد شهد العام  1992بداية تطبيق برامج اقتصادية متوافقة
مع تلك السياسات تحت مسمى «سياسات التحرير االقتصادي»
والتي ظلت مطبقة حتى اآلن .اشتملت الوصفات املطبقة عىل
عدد من اإلجراءات املتعارف عليها وهى تحرير التجارة الداخلية
والخارجية ،تقليص االنفاق الحكومي عىل دعم السلع والخدمات،
تبني برامج الخصخصة ،وتحرير سعر الرصف .وكام هو معروف
فإن تلك السياسات وكام أثبتت التجارب الدولية لديها العديد من
اآلثار االجتامعية السلبية والتى ميكن إجاملها ىف تفاقم مشكلة
الفقر ،وانتشار البطالة ،وصعوبة الحصول عىل الخدمات األساسية
مثل الصحة والتعليم وتفاقم الفوارق االجتامعية نتيجة لعدم
املساواة ىف توزيع عبء برامج التقشف التى يقع عبئها االكرب عىل
تم تحديد عدد من املبادئ التى يجب تطبيقها بشأن الحامية
الفئات الضعيفة .10كام ثبت من التجارب الدولية ،أن تطبيق تلك
االجتامعية تتمثل يف ما يأيت:
الربامج اإلصالحية والتي نفذت بدون دعم خارجي نتيجة لتدهور
 -1أن تشمل الحامية الجميع باالرتكاز عىل مبدأ التضامن
عالقة السودان باملؤسسات املالية – خاصة صندوق النقد والبنك
االجتامعي؛
الدوليني – قد أدى إىل العديد من اآلثار االقتصادية واالجتامعية
 -2الحق بالحصول عىل املنافع التي ينص عليها القانون؛
العميقة .لقد نجمت أهم تلك التأثريات من تقليص دور الدولة
 -3عدم التمييز واملساواة بني الجنسني واالستجابة
يف تقديم الخدمات وأنواع الدعم األساسية بهدف تقليص اإلنفاق
لالحتياجات الخاصة؛
الحكومي ،والذي يشكل أحد الركائز األساسية لتلك الربامج .كذلك
 -4وجوب أن تكون املنافع مالمئة وقابلة للتوقع؛
أدى تقليص دور الدولة يف االقتصاد إىل تبني ما يعرف بربامج
 -5التوازن املعقول بني مصالح الجهات املمولة لخطط
الخصخصة والتي نجم عنها التخيل عن عدد كبري من الوحدات
الضامن االجتامعي ،وبني مصالح الجهات؛ املستفيدة منها؛
اإلنتاجية العامة لصالح القطاع الخاص ،ما ترتب عليه إعادة
 -6التناغم مع السياسات االجتامعية والسياسية والتشغيلية؛ هيكلة تلك الوحدات لتعمل عىل مبدأ تحقيق األرباح ،وهو ما
 -7تنوع األساليب والنهج مبا يف ذلك آليات التمويل وأنظمة يؤدي إىل تخفيض أعداد العاملة .من ناحية أخرى فقد أدى تبني
التطبيق؛
تلك الربامج اإلصالحية إىل إزالة الدعم الحكومي املقدم للسلع
 -8اإلدارة املالية وإدارة الشؤون بطريقة سليمة وشفافة؛
بقدر كبري مام ترتب عليه ارتفاع أسعارها بصورة كبرية .أيضاً أدى
 -9االستدامة املالية والرضيبية واالقتصادية؛
تحرير أسعار السلع والخدمات إىل ارتفاع أسعارها بصورة قياسية
وهو ما يعرب عنه املعدالت التضخم الكبرية التي كانت سائدة

 -9مكتب العمل الدوىل (« )2011أرضيات الحامية االجتامعية من أجل العدالة االجتامعية وعوملة
عادلة» مؤمترالعماللدويل،الدورة  2012 ،101جنيف

 -10انظر عىل سبيل املثال كورنيا وآخرون ( ،)1987ستيوارت وهارنيك (.)1987
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خالل حقيبة التسعينات.

منظومة الحماية االجتماعية الحكومية ف ي� السودان

لعله من الجدير بالذكر أن الربامج اإلصالحية االقتصادية التي اإلطار املؤسيس
أرشنا إليها بأنها تتميز بطبيعة تصميمها هي برامج إصالحية
يتميز اإلطار املؤسيس ملنظومة الحامية االجتامعية بالتعقيد
اقتصادية بحتة ال تضع البعد اإلنساين يف الحسبان كام هو واضح،
 11والتداخل ،إذ إنه يشمل عددا ً من املؤسسات التي تلعب أدوارا ً
وقد تعرضت لكثري من االنتقادات يف عدد كبري من األدبيات .
مختلفة داخل املنظومة .الجسم األول املسؤول عن املنظومة
وقد أشارت العديد من هذه األدبيات إىل تأثرياتها السلبية عىل
هو وزارة الرعاية االجتامعية والضامن االجتامعي ،وباإلضافة
السكان خاصة الفئات الضعيفة .يف هذا الخصوص فإن السودان
إليها يوجد وزارة الصحة (برامج التغذية) ،وزارة التعليم (الوجبة
ال يعترب استثناء ،خاصة وأنه قد قام بتطبيق تلك الربامج بدون
املدرسية) ،وزارة الداخلية (النازحني) ،بنك السودان املركزي
دعم خارجي  -كام جرت العادة – ويف ظل ظروف خاصة تتمثل
(التمويل األصغر) ،وزارة املالية (دعم الغذاء والتحويالت النقدية)،
يف انتشار النزاع املسلح ما أدى إىل اتساع األثر السلبي لتلك
وزارة الزراعة والري ووزارة الرثوة الحيوانية .باإلضافة إىل ذلك
السياسات.
فإن لكل والية مكتب فرعي لوزارة الرعاية والضامن االجتامعي.
إن النظر إىل منظومة الحامية االجتامعية يف ظل سياسات السوق أما وزارة الرعاية والضامن االجتامعي فهي تبقى الوزارة األوىل
الحر التي يطبقها السودان ،يأيت يف إطار أنها أداة المتصاص اآلثار املسؤولة عن منظومة الحامية االجتامعية وهي تؤدي هذا الدور
السلبية لتلك الربامج واملعروفة سلفاً لواضعي تلك السياسات .عليه عن طريق الربامج اآلتية:
فإننا نجد أنه دامئاً ما تتم اإلشارة إىل شبكات الحامية االجتامعية
1.1ديوان الزكاة وهو يعنى بشؤون أموال الزكاة
وتخصيص موارد إضافية لها يف كل مرة يتم فيها تبني أي حزمة
التي تجمع بصورة إجبارية واختيارية باإلضافة
من اإلجراءات ذات املردود السالب عىل االوضاع املعيشية
إىل بعض شبكات الحامية االجتامعية املمولة
للسكان ،مثل رفع الدعم عن السلع .لعل أبلغ مثال عىل ذلك
من وزارة املالية واالقتصاد الوطني.
الحراك االجتامعى الذى حدث ىف السودان ىف سبتمرب من العام
 2014بعد رفع الدعم عن املحروقات ،حيث جاء ضمن املعالجات 2.2برامج التأمني االجتامعي.
املقرتحة تخصيص موارد إضافية لربامج الدعم االجتامعي .الجدير 3.3التمويل األصغر /واألنشطة املدرة للدخل.
بالذكر أن صندوق النقد الدوىل مازال يضغط بشدة باتجاه رفع
الدعم عن السلع كافة ،دون وضع أي اعتبار لآلثار املرتتبة عىل 4.4الخدمات االجتامعية ومشاريع التنمية الريفية.
رفع الدعم ،خاصة ىف ظل األزمة االقتصادية الطاحنة التى متر 5.5املدافعة وأنشطة السياسة االجتامعية التي
فيها البالد ،والتى ترضرت منها الفئات املحدودة الدخل عىل
تشمل تلك املخصصة للفئات الضعيفة (مثل
وجه الخصوص .إن شبكات الحامية االجتامعية يف السودان قد
املعوقني ،كبار السن واألطفال).يوجد بوزارة
ظلت تلعب هذا الدور املحدود والضيق ،ومل تكن ضمن آليات
الرعاية والضامن االجتامعي مثانية إدارات
تحقيق العدالة االجتامعية ىف اطار اسرتاتيجية قومية مخصصة
وعرشة من الوكاالت شبه املستقلة من أجل
لهذا الغرض .ولعل أبلغ دليل عىل ذلك هو عدم وجود سياسة
القيام بتنسيق تلك األنشطة والربامج .قامت
الوزارة بتكوين لجنة للحامية االجتامعية
اجتامعية مكتملة األركان حتى اآلن يف السودان بحيث تعمل
بحيث تكون مسؤولة بالتنسيق بني اإلدارة
عىل تحقيق مبدأ العدالة االجتامعية عرب حزمة من االسرتاتيجيات
والوكاالت املختلفة .باإلضافة إىل ذك يوجد
والسياسات واإلجراءات املصممة لذلك الغرض.
إطار مؤسيس آخر لتنسيق الدعم الخارجي
للفقراء والفئات الضعيفة ،وهو ما يعرف باسم
مفوضية العون اإلنساين The Humanitarian
) ،Aid Commission (HACوهي عبارة
عن جسم حكومي يقوم بتنسيق األدوار التي
تقوم بها الجهات الحكومية ،منظامت املجتمع
املدين ،وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري
الحكومية.
 -11أنظر عىل سبيل املثال عىل ()1994
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التمويل الحكومي لشبكات الحامية االجتامعية
تشمل شبكة الحامية االجتامعية برامج للتحويالت املالية ،بدون مساهامت ،تستهدف الفقراء والضعفاء وهي تشمل التأمني االجتامعي
مثل املعاشات ،التأمني الصحي لضامن الحصول عىل الرعاية الصحية ،برامج املساعدة االجتامعية لزيادة إتاحة حصول الفقراء عىل
الخدمات األساسية ،باإلضافة إىل سياسات وبرامج سوق العمل (من أجل زيادة التشغيل ،اإلنتاجية والتمويل األصغر) .يقدر نسبة
التمويل الحكومي املقدم ألنشطة الحامية االجتامعية بنحو  26%من إجاميل التمويل (باستثناء الدعومات العامة) وقد مثل حجم هذا
التمويل ما نسبته  0,5من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام 2012م .كذلك نجد أن الحكومة تقوم يف بعض األحيان بدعم أسعار بعض
السلع من أجل توفري الحامية االجتامعية عرب تقليل تكاليف املعيشة .ويشكل هذا النوع من الدعم الجزء األكرب يف الربامج االجتامعية
حيث قدر صندوق النقد الدويل ىف العام 2012م التكلفة املالية للدعم املايل املبارش والدعم الرضيبي ،الذي يشمل دعم املحروقات
بنحو  10مليارات جنيه سوداين ( 1.8مليار دوالر أمرييك) وهو ما يعادل نحو  5.2%من الناتج املحيل اإلجاميل ،وقد أشارت تقديرات
الصندوق إىل أن أكرث من  50%من قيمة دعم املحروقات تذهب لفئة الـ  20%األكرث غنى.
ن
الطار ش
الت�يعي وخصائص أنظمة الحماية االجتماعية
الثا� :إ
الجزء ي
أوالً -شبكات الحامية االجتامعية الحكومية يف السودان
•ديوان الزكاة
يعترب ديوان الزكاة املقدم الرئييس لتدخالت الحامية االجتامعية يف السودان وذلك من خالل استهداف رشائح األرس الفقرية والضعيفة.
متثل موارد الزكاة املجمعة موارد مالية ضخمة مخصصة للفقراء .ومتثل موارد الزكاة نحو  87%من إجاميل تدخالت شبكات االجتامعية
الحكومية (باستثناء مخصصات الدعم الحكومي).
جدول رقم ( )1شبكات الحامية االجتامعية الحكومية املوجودة 2012م

الدعومات الحكومية
التحويالت املمولة من
الزكاة
التحويالت املمولة من
وزارة املالية
التأمني الصحي املمول
من الزكاة
بعض التدخالت تحت
املعاشات
املجموع

املخصصة املالية بالدوالر
2012
 1.8مليار

عدد املستفيدين
باألرسة
تغطية عامة غري
محددة لفئة معينة
4.581.977

عدد املستفيدين
مجموع أفراد األرس
تغطية عامة غري
محددة لفئة معينة
26.117.269

تغطية عامة غري محددة
لفئة محددة
84%

 12.1مليون

100.0000

570.000

1.8%

-

2.410

12.198

2

غري مؤكد

غري مؤكد

غري مؤكد

غري مؤكد

 1.96مليار

4.834.117

27.554.47

89.2%

 141.7مليون

 %يف إجاميل السكان

املصدر :البنك الدويل 2013 ،تقييم برامج الحامية االجتامعية يف السودان ،مسودة أولية

•التحويالت النقدية املبارشة املمولة من وزارة املالية واالقتصاد الوطني
يهدف هذا الربنامج إىل تقديم الدعم النقدي املبارش للفئات األكرث فقرا ً .تقوم وزارة الرعاية االجتامعية والضامن االجتامعي بإدارة
الربنامج عرب مركز تنسيق دراسات تخفيف الفقر .التغطية الجغرافية للربنامج تشمل كافة أرجاء القطر .يف العام 2012م غطى الربنامج
نحو  100ألف أرسة (570.000فرد) .حالياً يغطي الربنامج نحو  350ألف أرسة ويقدم مبلغا يف حدود  150جنيه سوداين شهرياً (نحو 25
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1.1الدعم النقدي املبارش.

دوالرا ً بالسعر الرسمي للدوالر .)12تم إعداد الربنامج ليغطي الفرتة
الزمنية 2015 – 2012م ،وهو ممول من وزارة املالية واالقتصاد
2.2دعم الحصول عىل الخدمات األساسية مثل
الوطني .اعتمدت تغطية الربنامج لألرس الفقرية عرب املسح الذي
سداد أقساط التأمني الصحي ومرصوفات
أجرى يف العام 2011م بواسطة الجهاز املركزي لإلحصاء بهدف
الدراسة.
تحديد األرس األشد فقرا ً .يتم توزيع الدعم من خالل بنك االدخار
والتنمية االجتامعية عرب فروعه املنترشة يف كافة واليات السودان 3.3التمويل األصغر.
وكذلك يتم التوزيع عرب لجان الزكاة يف املناطق التي ال تتوفر فيها 4.4توفري الخدمات األساسية مثل إنشاء املؤسسات
فروع للبنك .يتم توزيع الدعم عرب استهداف الرشائح تم تصميها
الصحية والتعليمية ومرافق املياه والعبادة.
بواسطة ديوان الزكاة ويتم عربها تصنيف الفئات املستهدفة إىل
ثالث فئات ،األكرث فقرا ً ،الفقراء جدا ً والفقراء  .يواجه الربنامج يتوفر لديوان الزكاة بنية مؤسسية كبرية تغطي كافة واليات
تحديات تتمثل يف نقص الكفاءة يف توزيع الدعم ،خاصة يف ظل السودان ومناطقه املختلفة ،ويتوفر للديوان نحو  19.378لجنة
تغطي كافة أرجاء السودان.
االنتشار الجغرايف الواسع للسكان.
•التأمني الصحي لألرس الفقرية

•الدعومات املبارشة
متثل الدعومات املبارشة للسلع والخدمات جزء مقدرا ً من
آليات الحكومة إلعادة توزيع الرثوة .ظلت الحكومة تقدم دعامً
كبريا ً للوقود وقد تم رفعه يف سبتمرب عام  2013مام أدىل إىل
احتجاجات ضد رفع الدعم وما ترتب عليه من ارتفاع يف أسعار
السلع والخدمات .حالياً ما زالت الحكومة تقدم دعامً جزئياً
للوقود باإلضافة إىل بقاء الدعم املقدم لبعض السلع الغذائية
وعىل وجه الخصوص القمح .هناك لغط وجدل كبريان يدوران
حول جدوى الدعم العام املقدم للوقود وإىل أي مدى يذهب إىل
مستحقيه .ويعارض صندوق النقد الدويل عىل وجه الخصوص
دعم الوقود بحجة أن معظم الدعم يذهب إىل غري مستحقيه
من األثرياء وذوي األوضاع املالية الجيدة من مالك السياسات
الخاصة .ولكن من ناحية أخرى فقد أثبتت التجارب بأن رفع
الدعم عن الوقود يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار والذي
يشكل العبء األكرب فيه الفئات الضعيفة من محدودي الدخل،
وهو ما ميثل ضغطاً إضافياً عىل شبكات الحامية االجتامعية ذات
املوارد املحدودة.
•تدخالت ديوان الزكاة
يتم جمع الزكاة يف السودان بصورة إجبارية سواء كانت نقدا ً أو
عيناً من الذين يتوفر لديهم النصاب الرشعي للزكاة .يتم توزيع
الزكاة عىل مصارفها الرشعية الثامنية ولكن يخصص الجزء األكرب
من املوارد للفقراء واملساكني والذين يتم تقديم الدعم لهم عرب
أربعة أنواع من الدعم تتمثل يف:

 -12السعر غري الرسمي للدوالر هو السعر السائد يف السوق املوازي ويزيد عن السعر الرسمى بنحو
 40%وتقيم كافة السلع املستوردة ما عدا السلع املدعومة بالسعر املوازي.

بدأ تطبيق نظام التأمني الصحي اإلجباري منذ العام 1994م
وذلك بعد النجاح املحدد لتمويل الخدمات الصحية عن
طريق آلية الرسوم مقابل الخدمة ،والتي طبقت كنتيجة لتبني
سياسات السوق الحرة ،وترتب عنها تقليص اإلنفاق الحكومي
عىل الخدمات الصحية التي كانت متول بالكامل من امليزانية
العامة للدولة .بعد أن متت تغطية جميع العاملني يف القطاع
الحكومي بصورة إلزامية بخدمات التأمني الصحي فإن التوجه
الحايل يشمل مد التغطية لتضم العاملني يف االقتصاد غري املنظم
والذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان .يقوم ديوان الزكاة
ووزارة املالية االتحادية بتغطية مبالغ التأمني الصحي لألرسة
الفقرية خارج القطاع الحكومي .يف العام 2012م قام ديوان الزكاة
بتغطية  2.140أرسة بخدمات التأمني الصحي يف حني بلغ عدد
األرس التي تكفلت وزارة املالية االقتصاد الوطني بدفع أقساطها
التأمينية نحو  150ألف أرسة.
•نظام املساهامت (صناديق الضامن االجتامعي)
بدأ نظام الضامن االجتامعي يف السودان عام 1904م بصدور
قانون املعاشات وتطورت ترشيعاته من خالل قوانني 1919-
 .1962-1975ثم صدر قانون معاشات الخدمة العامة للعام
 1993وتعديل سنة 2004م ويقوم بتنفيذه الصندوق القومي
للمعاشات ،ثم نشأ التأمني االجتامعي بصدور قانون التأمينات
االجتامعية لسنة  74الذي بدأ تطبيقه ورسيانه اعتبارا ً من
26/4/1975م .وقد خضع القانون للعديد من التعديالت كان
آخرها (تعديل  )2004وهو القانون املطبق حالياً .كام شهدت
مسرية نظام التأمني االجتامعي يف السودان تطورا ً ترشيعياً نوعياً
بإصدار ترشيع القانون االجتامعي عىل السودانيني العاملني
بالخارج لسنة  1997ملد املظلة التأمينية لتشمل املغرتبني
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السودانيني يف دول املهجر املختلفة وذلك بصورة اختيارية.

الـ 6%املتبقية .تغطي خدمات التأمني الصحي حتى
العام 2013م نحو  24%من مجموع السكان (أي ما
يقدر بنحو  10مليون مشرتك) ويغطي التأمني الصحي
العاملني بالقطاع العام نسبة  .100%13ميثل الفقراء
ىف االقتصاد غري املنظّم نحو  4%من الذين تشملهم
تغطية الصندوق القومي للتأمني الصحي وهم الذين
تقوم وزارة املالية وديوان الزكاة بدفع قيمة أقساطهم
التأمينية .يقدر عدد األرس الفقرية خارج مظلّة التأمني
الصحي بنحو  2.3مليوين أرسة (نحو  14مليون فرد)
وهم يف أشد الحاجة لتوفري الرعاية الصحية وهو ما
ميثّل تحدياً كبريا ً يف ظل ضعف اإلمكانات املتوفرة يف
الوقت الراهن.

تغطي نظم الحامية االجتامعية السودانية خمس أخطار من
اإلخطار التسعة الواردة مبوجب اتفاقية العمل الدولية رقم ()102
لسنة  1952بشأن املستوى األدىن للضامن االجتامعي والتي متثلت
يف ما يأيت:
•الشيخوخة
•الوفاة
•التأمني الصحي ( العالج )
•األمراض املهنية
•إصابات العمل والعجز

•الصندوق القومي للضامن االجتامعي

أما األخطار األربعة املتبقية فال يقوم نظام الضامن الحإىل
بتغطيتها وهى تشمل البطالة ،املساعدات االجتامعية ،العالوات
العائلية ،واألمومة.

بلغ عدد األفراد الذين تشملهم تغطية هذا الصندوق
 30.681فردا ً حتى نهاية العام 2013م (أي أقل من
 1%من إجاميل السكان أي عدد املعاشني املنضوين
تحت لواء الصندوق فقد بلغ  128.790شخصاً نحو
 90%من مشرتيك الصندوق هم من القطاع الخاص أما
الــ 10%املتبقية فتشمل مشرتكني يف بعض الوحدات
الحكومية التي ال متلكها الدولة بصورة كاملة .نسبة
لتمركز معظم أنشطة القطاع الخاص املنظّم يف
املناطق الحرضية فإن معظم املشرتكني هم يف املناطق
الحرضية .يجدر بالذكر أن طبيعة إجراءات االشرتاك يف
هذا الصندوق ال تسمح بإرشاك العاملني يف االقتصاد
غري املنظم وهذا ما جعل تغطية خدمات الصندوق
محدودا ً عددياً وجغرافياً .14مي ّول نظام التأمني
االجتامعي بصورة أساسية عن طريق االشرتاكات التي
يدفعها أصحاب العمل واملؤمن عليهم  25%من كامل
األجر مبا يف ذلك جميع العالوات والبدالت الثابتة
واملستقرة .ويلتزم صاحب العمل بنسبة  17%واملؤمن
عليه بنسبة % 15.8

يوجد بالسودان ثالثة صناديق للضامن االجتامعي تقدم خدمات
الحامية االجتامعية وضامناتها وهي:
1.1الصندوق القومي للتأمني الصحي
2.2الصندوق القومي للضامن االجتامعي
3.3صندوق املعاشات القومي.
تعمل هذه الصناديق تحت مظلة وزارة الرعاية والضامن
االجتامعي ،وبالتايل فإن مجالس إدارات تلك الصناديق يضم
وزارة الرعاية والضامن االجتامعي باإلضافة إىل ممثيل اتحاد
العامل واتحاد أصحاب العمل.
ثانياً -مصادر متويل نظام الحامية االجتامعية يف السودان
مي ّول نظام الحامية االجتامعية ىف السودان من املصادر اآلتية:
املوازنة العامة للدولة والتي تأيت إيراداتها من الرضائب واملصادر
غري الرضائبية.

•الصندوق القومي للمعاشات

األقساط التي يدفعها املشرتكون يف كل من الصناديق اآلتية:

يضم هذا الصندوق  182ألف معايش منهم 186
ألف معايش فاعل .ويبلغ عدد املشرتكني يف الوقت
الراهن نحو  500ألف مشرتك وتدفع املساهامت من
املشرتكني يف القطاع العام فقط ويكون االشرتاك يف هذا
الصندوق إلزامياً لكل العاملني يف ذلك القطاع .مي ّول

•الصندوق القومي للتأمني الصحي
تم تأسيس هذا الصندوق يف العام 1994م بعد تطبيق
برامج التحرير االقتصادي يف عام 1991م .تبلغ قيمة
االشرتاك ىف الصندوق ما نسبته  10%من راتب املشرتك
يدفع منها املستفيد نسبة  4%ويغطي املستخدم نسبة

 -13إحصاءات الصندوق القومي للتأمني الصحي2013 ،م.
 - 14التقرير السنوي للصندوق القومي للضامن االجتامعي2012 ،م.
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نظام املعاشات بصورة أساسية عن طريق االشرتاكات
الطوعية املحلية واألجنبية .وتقوم هذه الجهات بتقديم مدى
املتحصلة بنسبة  8%من أجور العامل املعاشية يف كل
واسع من الخدمات التي تقع ضمن منظومة خدمات شبكة
من الحكومة االتحادية والحكومات الوالئية والهيئات
الحامية االجتامعية .نظرا ً النتشار رقعة الرصاعات املسلحة
واملؤسسات العامة .أيضا يدفع املخدم بالحكومة
يف السودان ،فإن معظم العون األجنبي املقدم للسودان يأيت
االتحادية والوالئية والهيئات واملؤسسات العامة ما
يف شكل مساعدات إنسانية وعىل وجه الخصوص للسكان يف
نسبته  17%من األجور املعاشية للعاملني.
مناطق النزاعات مثل دارفور ،جنوب كردفان والنيل األزرق.
وميثل برنامج األمن الغذايئ والتغذية املحور األهم .وميثل برنامج
يقدم صندوق املعاشات خدمات الحامية االجتامعية للمشرتكني
الغذاء ( )WFPومنظمة الرعاية واألغذية ( )FAOومنظمة األمم
عرب القنوات اآلتية:
املتحدة للطفولة ( )UNICEFاملقدمني األساسيني لتلك الخدمات
1.1تقديم املعاشات :يقدر متوسط مقدار املعاشني
كام يوضح الجدول اآليت:
بنحو  350جنيه (أي نحو  60دوالرا ً بالسعر
جدول رقم ( )2تدخالت الحامية االجتامعية الخاصة ببعضالرسمي) وهو يعترب مبلغاً زهيدا ً للغاية مقارنة
منظامت األمم املتحدة
باملستوى العام للمعيشة ويف ظل االرتفاع
املتواصل للمستوى العام لألسعار والذي
عدد املستفيدين
قيمة املخصصات
يؤدي إىل تأكل القوة الرشائية للدخول بصورة
بالفرد
بالدوالر
مستمرة.
مجموع قطاع األمن  407.4ماليني دوالر  3.6ماليني
الغذايئ وسبل العيش
 359.6مليون دوالر
نصيب  WFPمنها

2.2تقديم قروض التمويل األصغر :يتم متويل
قروض للمشرتكني يف الصندوق ويستقطع
مبلغ التمويل يف راتب املعاش بعد إضافة 5%
كرسوم إدارية .وحتى اآلن استفاد نحو  17ألف
من املعاشني يف هذه القروض.
3.3املساعدات االجتامعية :تقدم مساعدات
اجتامعية للمعاشني يف عدد من الحاالت التي
تشمل:

األمراض أو اإلصابات :يف حالة عدم وجود تغطيةتأمني صحي للمعاش.

نصيب  FAOمنها

 28.9مليوناً

 3.6ماليني
-

مجموع قطاع التغذية  48.6مليوناً

 2.5مليونان

نصيب اليونسيف منها  18مليوناً

-

املجموع الكيل

 456مليوناً

 6.1مليون

املصدر :البنك الدويل 2013 ،تقييم برامج الحامية االجتامعية يف السودان ،مسودة
أولية

ثالثاً -دور منظومة الحامية االجتامعية يف مواجهة األزمات

حسب ما ورد يف بداية هذا التقرير فإن السودان يواجه عديد
منح لألبناء :وتشمل دفع مرصوفات الدراسيةاألزمات االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي تؤثر سلباً عىل
الجامعية لبنات املعاشني.
األوضاع االقتصادية واالجتامعية للسكان .ويأيت يف مقدمة هذه
الرسوم الدراسة :تقدم لألوالد والبنات من أبناءاألزمات النزاعات املسلحة واألزمة االقتصادية التي نتجت عن
املعاشني.
التغيات والتقلّبات املناخية
انفصال جنوب السودان ،باإلضافة إىل ّ
والتي ميكن أن تؤثر عىل الغالبية العظمى من سكان املناطق
األيتام :تحت سن  18عاماً ويعيشون مع املعاشني.الريفية والذين يعتمدون عىل اإلنتاج الزراعي كمصدر أسايس
 4.صناديق املعاشات األخرى
للغذاء وكسب العيش .وكام ذكر فإن هذا القطاع يعتمد بصورة
توجد صناديق معاشية خاصة ببعض الفئات مثل القضاة والقوات أساسية عىل األمطار حيث االعتامد األكرب عىل الزراعة التقليدية
مام يزيد من خطر تعرض السكان لفجوات غذائية نتيجة
النظامية املختلفة (قوات مسلحة ،رشطة ،أمن..الخ)
لتقلبات األمطار .ويفاقم من درجة تعرض السكان لألزمات،
•التدخالت غري الحكومية
االنتشار الكبري للفقر والذي يشمل ما يقارب نصف عدد السكان.
يعمل بالسودان عدد كبري من منظامت األمم املتحدة واملنظامت كل هذه األوضاع تجعل منظومة الحامية أمام تحديات كبرية
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خاصة يف حالة األزمات .يف ظل محدودية املوارد التي تفاقمت
بسبب األزمة االقتصادية ويف ظل تأث ّر األوضاع املعيشية للسكان
باألزمات التي أرشنا إليها ،فإن منظومة الحامية االجتامعية تواجه
تحديات كبرية يصعب مجابهتها ،خاصة وأن الغالبية العظمى
من السكان ما زالت خارج مظلة شبكات الحامية االجتامعية
عىل وجه الخصوص الفئات الضعيفة والتي يض ّمها االقتصاد غري
املنظّم .وكام أوضحنا من قبل فإن شبكة الحامية االجتامعية ال
•الثغرة الثالثة :مالءمة وكفاية اإلعانات
تضم إال عددا محدودا جدا ً من العاملني يف هذا القطاع .بناء عليه
إن الحد األدىن املطلوب ىف منظومة التغطية االجتامعية
ميكن القول إجامالً بأن منظومة الحامية االجتامعية وعىل الرغم
يتطلب بأن يكون باستطاعة الناس ىف جميع أعامرهم أن
ما يتوفر لها من بنية تصميمية متكنها من لعب أدوار مؤثرة يف
يشرتوا جميع السلع والخدمات األساسية وان يحصلوا عليها.
مجابهة األزمات والكوارث إال أن لعب هذا الدور ما زال محدودا ً
إن هذا املطلب يعترب مطلباً صعب املنال ىف ظل الظروف التي
نتيجة لقلة اإلمكانات املتاحة عدم شمولية التغطية .باإلضافة إىل
متر بها البالد واملتمثلة ىف ارتفاع نسبة الفقراء ،انتشار البطالة،
ذلك فإن املقاطعة االقتصادية املفروضة عىل السودان منذ العام
الرصاعات ،وتفاقم األزمة االقتصادية.
1997م تفرض املزيد من التحديات نتيجة لتدفق املساعدات
التنموية باإلضافة إىل تأثرياتها املتعلقة بتقديم الخدمات األساسية ثانياً :املعوقات
مثل النقل والصحة وخالفه.
•عدم وجود سياسة للحامية االجتامعية
ت
ال� تواجه منظومة
الجزء الثالث :الثغ فرات والمعوقات ي
إن غياب سياسة واضحة املعامل للحامية االجتامعية يعترب
الحماية االجتماعية ي� السودان
مع ّوقاً أساسياً أمام منظومة الحامية االجتامعية ،إذ يصعب
تواجه شبكات الحامية االجتامعية يف السودان عديدالثغرات يف غياب تلك السياسة التخطيط والتنفيذ والتنسيق املطلوب
واملعوقات التنظيمية واإلدارية واللوجستية والتي ميكن إجاملها للنهوض بربامج الحامية االجتامعية.
يف ما يأيت:
•نقص التنسيق وضعف املعلومات
أوالً :الثغرات
كام أوضحنا يف تحليلنا ،فإن هنالك الكثري من الجهات
مثل غريه من نظم الحامية االجتامعية األخرى يعاىن نظام الحامية الحكومية وغري الحكومية التي تلعب أدوارا ً مختلفة داخل
االجتامعية ىف السودان من ثالثة ثغرات أساسية ميكن تلخيصها منظمة الحامية االجتامعية ،ولكن نسبة لضعف التنسيق
يف ما يأيت:
ويف ظل غياب املعلومات خاصة املتعلقة بسوق العمل وعىل
وجه الخصوص يف االقتصاد غري املنظم فإن هذا األمر يضعف
•الثغرة األوىل :التغطية
من فعالية األدوار التي تلعبها الجهات املختلفة ويؤدي إىل
كام أوضحنا ىف تحليلنا سابقاً فإن تغطية منظومة الحامية
حدوث العديد من التداخالت مام يشكل إهدارا ً للموارد
االجتامعية ىف السودان ما زالت محدودة لرتكيزها عىل
املحدودة أصالً.
العاملني ىف القطاع الرسمي العام والخاص .ويكمن التحدي
•ضعف التمويل
هنا يف كيفية امتداد التغطية لتشمل العاملني ىف االقتصاد غري
املنظّم والذى يضم نحو ثلثي القوى العاملة ،خاصة ىف ظل تعاين منظومة الحامية االجتامعية من محدودية املوارد
استمرار الظروف التى تدعو لتمدد هذا االقتصاد واملتمثلة املالية ،خاصة يف ظل الضغوط الكبرية املفروضة عىل اإلنفاق
ىف الهجرة الداخلية من الريف إىل الحرض والنزوح بسب الحكومي ملقابلة تكاليف التعامل مع النزاعات املسلحة،
الرصاعات والظروف املناخية.
إضافة إىل شح املوارد بسبب انفصال الجنوب .إىل جانب ذلك

وإصابات العمل والعجز .عليه فإن هنالك أربعة أخطار ما
زالت خارج التغطية داخل منظومة الضامن االجتامعى ىف
السودان وهى تشمل :البطالة ،املساعدات االجتامعية،
العالوات العائلية ،واألمومة .إن الظروف االقتصادية الراهنة
تجعل من الصعب التعامل مع هذه األخطار ،ما يرتك ثغرة
واضحة ىف منظومة الحامية االجتامعية.

فإن انحسار املساعدات الخارجية بسبب الحصار االقتصادي
•الثغرة الثانية :محدوية األخطار املغطاة
وتراكم املديونية الخارجية يشكل عامالً إضافياً يسهم يف شح
يغطي نظام الضامن االجتامع يفى السودان خمسة اخطار
املوارد املالية.
تتمثل ىف الشيخوخة ،الوفاة ،التأمني الصحي ،األمراض املهنية
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الحامية االجتامعية واالستثامر يف الخدمات االجتامعية دورا ً مؤثرا ً
•اتساع حجم االقتصاد غري املنظم
يف تحقيق التنمية .وكام أثبتت التجارب فإن السياسات االجتامعية
يضم االقتصاد غري املنظم أعداد ضخمة ومتزايدة من السكان
الناجحة ير ّجح أن يكون لها مردود إيجايب عىل مؤرشات التنمية
وذلك نسبة الستمرار العوامل التى تدفع بتمدد هذا القطاع
البرشية بصورة مبارشة وأكرث فاعلية يف تحقيق تلك الغاية من
والتى من أهمها ارتفاع معدالت البطالة ،النسب املتزايدة
أن لو تم ذلك عن طريق تحقيق النمو االقتصادي كام تدعي
للهجرة من الريف إىل الحرض وارتفاع أعداد النازحني بسبب
بذلك سياسات إجامع واشنطن .أضف إىل ذلك أن النظرة إىل
الرصاعات املسلحة وموجات الجفاف .وكام هو معلوم فإنه
اإلنفاق االجتامعي يجب أن تأخذ شكل اإلنفاق االستثامري
من الصعب تقديم برامج الحامية االجتامعية لهذا القطاع
ذي العائد املضمون الستهدافه لغايات التنمية النهائية بصورة
لعدة أسباب التي من أهمها نقص املعلومات والبيانات،
مبارشة وغري مبارشة .عليه فإنه من األهمية مبكان إيجاد الحيّز
االنتشار الجغرايف الكبري ألنشطة هذا االقتصاد ،ووجود إعداد
املايل الالزم لتوفري املوارد الالزمة لتحسني اإلنفاق االجتامعي مع
كبرية من املحتاجني للخدمات اإلضافية إىل شح املوارد املالية
رضورة االهتامم بعامل الكفاءة ،إىل جانب االلتزام بتوفري الفرص
واملؤسسية الألزمة.
املتساوية لكل فرد يف الحصول عىل تلك االستثامرات .وتتضمن
املجاالت األساسية يف الربامج االجتامعية تقديم خدمات التعليم
عايل الجودة وكذلك الرعاية الصحية عالية الجودة إىل جانب
الجزء الرابع :التوجهات المستقبلية والبدائل ت
المق�حة
برامج الضامن االجتامعي التي توفر تغطية شاملة لكافة الفئات
ميكننا القول بإيجاز أن أداء منظومة الحامية االجتامعية ىف بصورة فعالة.
السودان يتأثر إىل حد كبري بنمط النموذج التنموى السائد ىف البالد
والقائم عىل املنهج التنموي الليربايل ،والذى اتّضح من التجارب ىف هذا الخصوص فإن تنظيامت املجتمع املدىن بأشكالها املختلفة
الدولية الواقعية انه يخلق اشكاالت واخفاقات كبرية يصعب عىل ميكن أن تلعب دورا ً كبريا ً ومؤثرا ً ىف تحقيق أهداف وغايات
أي منظومة حامية اجتامعية أن تتعامل معها .وقد كان فشل هذا الحامية االجتامعية ،وذلك من خالل قيامها بعدد من األدوار
النموذج التنموي أحد أسباب الحراك الثوري الذى شهده عدد من الهامة التى يأىت عىل رأسها مامرسة الضغط عىل الدولة ليك تفي
البلدان العربية ىف ظل ما يعرف بالربيع العريب .فالفساد السيايس بتهعداتها املنصوص عليها دستورياً ،ومن خالل االتفاقات التى
وفشل النموذج التنموي القائم عىل إجامع واشنطن ،باإلضافة إىل قامت بالتوقيع عليها والتى تنص عىل الحق ىف توفري الحامية
التحوالت الدميغرافية وتحسن خصائص السكان التعليمية وندرة االجتامعية لكافة أفراد املجتمع .كذلك ميكن لتلك التنظيامت
الفرص االقتصادية وعدم عدالة توزيعها ،قد أدت جميعها إىل أن تلعب دورا ً هاماً ىف رفع الوعي املجتمعي خاصة يف ما يتعلق
عدم تحقيق منو اقتصادي مستدام وعدم إحداث تحول هيكيل بالحق يف الحصول عىل الضامن االجتامعي ،اليشء الذى يدفع
يعزز يف مساهمة األنشطة اإلنتاجية وتخفيض معدالت البطالة .بتحقيق الحصول عىل تلك الحقوق .باإلضافة إىل ذلك ،فإن ما
وكانت النتيجة لذلك تدهور مؤرشات الفقر وعدالة توزيع الدخل تقدمه تنظيامت املجتمع املدين خاصة املنظامت الطوعية من
خاصة بني الفئات غري وثيقة الصلة بالنخب الحاكمة ،ما أدى إىل خدمات وعىل األخص ىف املناطق التى تعاين من ظروف استثنائية
مثل مناطق النزاعات والكوارث الطبيعية يشكل إضافة مؤثرة ملا
حالة السخط بني الشعوب يف دول الربيع العريب.15
تقدمه الدولة من خدمات اجتامعية وجزءا ً مكمالً له.
عليه ميكننا الجزم بأن أي تغيري ايجايب ىف منظومة الحامية
االجتامعية ىف السودان البد أن ينبني عىل منوذج تنموي جديد خامتة وتوصيات
يكون للدولة فيه دور مؤثر ىف التنمية عرب االستثامر الفعال ىف ان السودان يعيش ظروفاً استثنائية صعبة تتمثل ىف الرصاعات
رأس املال البرشي وبرامج الحامية االجتامعية .كذلك البد من أن املسلحة وىف األزمة االقتصادية التى نجمت عن انفصال الجنوب
يؤسس النموذج التنموى عىل عقد اجتامعي يضمن توفري الحد وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتامعية باالضافة إىل
األدىن من الحقوق التى تضمن للفرد الحصول عىل الحد األدىن تداعيات النموذج االقتصادي املتبع والذى ثبت أنه يؤدي إىل
من الدخل والخدمات االساسية .يف ظل التحديات االقتصادية افرازات اجتامعية سلبية كبرية يصعب التعاطي معها من خالل
واالجتامعية الكبرية التي يواجهها السودان ميكن أن تلعب شبكات منظومة الحامية االجتامعية املوجودة .أن الفجوات التى يعاين
منها نظام الحامية والضامن االجتامعى ىف السودان باالضافة إىل
 -15العريب ،أرشف ( )2012الربيع العريب :مقارنة اقتصادية لفهم الدوافع واستخالص الدروس ورقة
ديسمرب
مقدمة للمنتدى اإلقليمي حول اقتصاديات الربيع العريب – املعهد العريب للتخطيط 27-18
املعوقات التى تواجهها تلك املنظومة تفرض وضع اصالحات
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جوهرية من أجل النهوض بواقع الحامية االجتامعية ىف السودان .أنظمة التقاعد ومتويل الضامن االجتامعي ،مارس  ،2011تورونتون
كندا.
تتلخص اهم التوصيات التي ميكن أن تسهم ىف النهوض مبنظومة
العريب ،أرشف ( )2012الربيع العريب :مقارنة اقتصادية لفهم
الحامية االجتامعية يف ما يأيت:
الدوافع واستخالص الدروس ورقة مقدمة للمنتدى اإلقليمي
·من األهمية مبكان تبني منوذج تنموى جديد
حول اقتصاديات الربيع العريب – املعهد العريب للتخطيط 27-18
يضمن حصول كافة املواطنني عىل الحد األدىن
ديسمرب  2012البحث امليت ،األردن.
من الدخل والخدمات األساسية.
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2013( ،تقرير التنمية البرشية
·البد من وجود سياسة للحامية االجتامعية
 ،2013أنظر ملوقع الربنامج www.undp.org
بحيث تشكل األساس للتخطيط وتنفيذ برامج
برنامج األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية ( )2013الحامية
الحامية االجتامعية ىف إطار اسرتاتيجية وطنية
االجتامعية ىف السودان ،مسودة تقرير أولية
لتحقيق العدالة االجتامعية.
البنك الدويل ( ،)2010السودان :نحو منو مستدام عريض القاعدة.

·هنالك حاجة لنرش الثقافة الحقوقية املرتبطة
بحصول كافة أفراد املجتمع عىل خدمات
الضامن االجتامعى.

حكومة السودان ( )2010تقرير السودان لألهداف التنموية
األلفية ،املجلس القومي للسكان ،الخرطوم.

·من الرضورى تفعيل القوانني والترشيعات التى
تدفع باتجاه حصول الناس عىل حقوقهم ىف
الضامن االجتامعى.

ستيوارات ،ف و هارنيك ،ك ( « )1987هل يجب أن تتغري
املرشوطية؟ صندوق النقد والبنك الدوليني :املرشوطية ،األثر
والبدائل ،أبساال :املعهد االسكندناىف للبحوث االفريقية

·البد من أن يتم االهتامم بالجوانب النوعية يف
ما يتعلق بخدمات الحامية والضامن االجتامعي
مثل شمولية تغطية خدمات التأمني الصحي.

سليامن ،النعيم (“ )2014القوى العاملة ىف السودان ،”2011
ورقة مقدمة ىف رشة عمل نتاج مسح القوى العاملة  ،2011فندق
برج الفاتح ،ديسمرب  ،2013الخرطوم.

·من املهم احكام التنسيق بني كافة الفاعلني ىف
مجال الحامية االجتامعية مع زيادة الفاعلية
وترشيد املوارد.

طه ،حسن أحمد (« )2013تقييم الربنامج الثاليث الستدامة
االستقرار االقتصادي  »2014 – 2012ورقة مقدمة للملتقى
االقتصادي الثاين ،وزارة املالية واالقتصاد الوطني ،قاعة الصداقة
الخرطوم 23-24 ،نوفمرب 2013م.

·يعترب توفري املوارد املادية حجر الزاوية بالنسبة
لربامج الحامية والضامن االجتامعي ،عليه
البد من البحث عن مصادر بديلة ومستدامة
تضمن توفري املوارد املادية الألزمة.

عيل ،عيل عبدالقادر (« )1994برامج التكيف الهيكيل والفقر ىف
السودان» ،مركز البحوث العربية ،القاهرة.

كورنيا وآخرون (« )1987التكيف بوجه إنساين :حامية الضعفاء
قامئة املراجع:
وتحسني النمو” صندوق األمم املتحدة للطفولة ،املجلد رقم (،)1
الجهاز املركزى لإلحصاء (“ )2010املسح األرسى القاعدي للسودان نيويورك :دار اوكسفورد للنرش.
2009م” الجهاز املركزي لإلحصاء ،الخرطوم.
مكتب العمل الدويل ( )2011أرضيات الحامية االجتامعية من
أجل العدالة االجتامعية وعوملة عادلة مؤمتر العمل الدويل،
الصندوق القومي للتأمني الصحي ،إحصاءات العام 2013م.
الدورة  2012 ،101جنيف.
الصندوق القومي للضامن االجتامعي ،التقرير السنوي 2012م.
الصندوق القومى للمعاشات والصندوق القومى للضامن
االجتامعى (« )2011ورقة تجربة السودان ممثلة ىف الصندوق
القومي للمعاشات والتأمني االجتامعي” ورقة مقدمة ىف مؤمتر
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