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.دول ليس لها حدود بحرية4دول منها 7يجاور •

ط موقع استراتيجي مميز يربط بمنطقة الشرق األوس•

.بافريقيا

:عـــن السودان  

موقع السودان 

اإلستراتيجي



2كلم1.882.100:المساحة•

نسمةمليون37:السكانعدد•

فدرالي:الحكمنظام•

الخرطوم:العاصمة•

SDGالسودانيالجنيه:العملة•

العربية:اللغة•

GMT:الدوليالتوقيت• +2

:معلومات أساسية 

:عـــن السودان  
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بيئة األستراتيجية فى السودان

الالمركزيالحكمنظامالسودانتبنيم1994عامفي
:هيللحكممستوياتثالثمنيتكونفدراليوهونظام

قراروإستواإلقتصادىالسياسياإلستقرار:فدرالي1.
.االمنىالوضع

الوفاقوحكومةالشاملالوطنيالحوار:والوالئي2.
.الوطني

قاتعالفىالكبيرالتطور:المحليالحكممستوي3.
.الداخليةالسودان

Sudanese  National Dialogue
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م  يحمل 2004إصدار قانون  لإلحصاء عام . 4

مزيد من الحوافز للمشاركة فى القطاعات ذات 
.األولوية 

ويعزز التقدم المحرز  لإلحصاءات التنمية  

اء المستدامة واالن بصدد إصدار قانون جديد لإلحص

.م لم يوجاز بعد2017عام 

مجتمعات محلية واعية بأهمية اإلحصاء من 5.

خالل البرامج واالنشطة المختلفة مع الحكومة 
.والقطاع الخاص

انبيئة األستراتجية فى السود
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فيةبالشفااإلحصائيةالنظامتطويرتدعم.6
.التامةوالسريةوالمصدقية

الحديثمتطورةااللكترونيةاألنظمةادخل7.

دماتخجميعااللكترونيةمنصةتشمللإلحصائية

.االلكترونيةالبيانات

انبيئة اإلستراتيجية فى السود
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ة لماذا الحاجة الي تطوير استراتيجي

للجهاز اإلحصائي؟
:اإلحصاءاألداء اإلحصائي من خالل خطط تطوير لتحسين -4

ير  السالسل لسد الفجوة الكبيرة للبيانات في الوقت المناسب ولتوف•

.زمنية مختلفة للبيانات والمؤشرات

.شاملة قوميةكافية بالمعلومات وبتغطية قاعدة بيانات لعدم وجود •

اء و والتعاون والمشاركة بين الجهاز  المركزي لإلحصالتنسيق •

.المختلفةالمعنية والمصالح ، والوكاالت الوزارات، 

اشري مستخدمي البيانات، ن)إلي شركاء العمل اآلخرين باإلضافة •

ين هم البيانات، شركاء التنمية، الممولين و المنظمات الطوعية  الذ

(.ضمن الفريق المكون للنظام اإلحصائي



األساسية للجهاز القيم ,الرؤية، الرسالة ، األهداف 
المركزي لإلحصاء

:الرؤية
أحد أحسن وطنية لتطوير اإلحصاء، مرجع للبيانات اإلحصائية الموثوق بها ذات الجودة العالية، وقيادة ➢

.والوطن العربي و العالماألجهزة اإلحصائية في إفريقيا 

:الرسالة 
حوكمة الولتعزيز . والمستدامة علي معلومات دقيقة وحديثة ألغراض التنمية اإلقتصادية الحصول ➢

ليلها و و تحالمعلومات باستخدام الطرق الحديثة والتقنية المالئمة لجمع ذلك الجيدة والديموقراطية 

.تخزينها و اسخراجها و نشرها

:األهداف 
.التنظيميالمؤسسي و التطوير ➢

.التحتيةتطوير البنية ➢

.اإلدارةتطوير البيانات و ➢

.التنسيق ➢

.لإلحصاءالترويج اإلعالمي تعزيز ➢

.اإلحصائيةتنمية الموارد البشرية و تنمية القدرات ➢

.لإلحصاءالدعم المالي ➢



.مستخدمو البيانات صداقة ➢
.جودة البيانات التي ينتجها الجهاز ➢

.النجاح الكفاءة هي ضمان ➢

.يانات في تحليل و تفسير الببالموضوعية األمانة سيتحلى الجهاز ➢

.جهازبالإستمرارية خدمات الجهاز علي تأكيد إستقرار القوى العاملة ➢

من المهنية  يجب أن يصحب إنتاج المخرجات اإلحصائية مستوى عال➢

.المهنية

.الجهازالسرية مكفولة لكل البيانات الفردية التي يجمعها ➢

.حماية المهنة اإلحصائية ➢

.تعزيز المساءلة والشفافية ➢

.العمل التنسيق الفعال لتحقيق كفاءة عالية في ➢

القيم األساسية و املبادئ



األمين العام بالمجلس القومي للسكان

حسن موس يوسف. الخبير الدكتور 

Strategies for Added Value of New Data to 

Achieve Sustainable Development

2030املستدامة اإلسرتاتيجية للتنمية هيكل اخلطة 
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