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 -:يتضمن هذا العرض محاور اساسية وهي كاالتي•

 

  المقدمة          

   اصدارها ودورية للمؤشرين البيانات توفر مدي معرفة 

احتسابها وطرق للمؤشرات توفيرهيا ومدي البيانات مصادر 
 المكانية الجغرافية البيانات واستخدم

البيانات منتجي بين المؤشرات جمع في والتنسيق التعاون الية 
 .رصدها والية حكومية وغير حكومية اجهزة من

حساب في الدولية والتوصيات المنهجيات وتطبيق انسجام 
   .البيانات جودة قياس واليات المؤشرات
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   المقدمة

 حضري نمو يشهد السودان أن السكانية االحصاءت تشير
 وتسلل الداخلي والنزوح الداخلية الهجهرات بسبب وذلك.سريع
 المدن في للعيش الجوار دول من االجئين من كبيرة أعداد

 مجتمعة العوامل هذه أدت ولقد .الخرطوم خصة السودانية
 الي1990  عام في نسمة مليون5.7 منحوالي المدن سكان لزيادة

  عام في 15.7 وحوالي  2010 عام في نسمة مليون11 مايقارب
  علم بحلول مليون 27.8 الي يرتفع أن التموقع ومن 2017

  السكانية والتغيرات السريع الحضري النمؤ يؤثر سوف.  2030
 . واالجتماعية االقتصادية التنمية علي والريف الحضر بين

 الداخلية الهجرة وتعتبر . الطبيعية والموارد البيئة علي وكذالك
 السكاني التوزيع في الرئيسي العامل . واتجاهاتها انواعها بكل
 الحضرية المناطق في تحدث التي السكانية التغيرات وفي

 الريفية والمناطق

. 
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 للسكان الداخلي التوزيع في الغالب النمط السكاني التحضر ويشكل
 السريع النمط هذا ويعكس. للمدن الداخلية الهجرة جراء وذالك
 والحياة للعيش  جديدة فرص التماس في واالسر االفراد رغبة

 النها ذلك. السريع والكسب العملوالعيش فرص المدن وتوفير
 تتكدس المدن وفي .واالجتماعي االقتصادجي النمو مراكز

  والخاصة الحكومية والتعليمية الصحية الخدمات وتتوفر البضائع
 علي تاثيرها ويرتفع كثافة البشرية واالنشطة االعمال تزداد لذلك
 والسع السكن علي الطلب يرتفع كما .الطبيعية والموارد البئية

 في السكاني والوزيع النمو ربط أهيمة تمكن وهنا. الغذائية
 .المستدامة التنمية وأهداف 2030 االجندة بتنفيذ السودان
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 اقتصادية اتخاذسياسات السريع الحضري النمو يستدعي    
 يضمن الذي بالشكل السكاني التوزيع علي تؤثر واجتماعية

 علي السلبية االثار خفض مرعاة مع االنسان برفاهية الرقي
 توزيع اعادة مثال السياسات هذه من.الطبيعية والموارد البيئة

 . الصغيرة للمدن العواصم من التجارية واالعمال الصناعات
 تعليم من االساسية الخدمات وتوفير .جديدة مدن وانشاء
 وهنا امنه مساكن وتوفير  وطرق وموصالت ومياه وصحة

 والسيما المستدامة التنمية اجنة تنفيذ في  الحكومي يبدءالدور
 حصول وهو علي. التنمية اهداف من عشر الحادي الهدف
 ميسورة نقل نظم توفير مع. أمنة خدمات مساكن علي الجميع
 .النقل قطاق وتوسيع التكلفة
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شعار وتحت المستدامه التنمية الهمية ونسبة ماذكر خالل من  

 والتعمير لالسكان القومي المشروع انطلق (للجميع الماوي)

 ويعتبر الواليات كافة واستهدف الجمهورية رئاسة من بتدشين

 وتوفير السكن مشكالت لحل طريق خارطة المشروع هذا

 العمرانية النهضة لتحقيق وبوابة للجميع والخدمات المساكن

 بين التكافل فيها يسود مجتمع في اجتماعية وضمانه البالد في

 الهدف والسيما المستدامه التنمية يحقق والمشروع افراده

 لالرض االمثل واالستغالل المساكن وهوتوفير.عشر الحادي

 الدخل ذوي وتمكين الشامل العمرانية النهضة والمواردوتحقق

 بها اقتصادية سكنية وحدات المتالك الفقراء من المحدود

 التنمية الهداف محقق يكون وبذذلك الرئيسية الخدمات

 مساكن توفير وهو عشر الحادي الهدف وخاصة المستدامة

   ..للمواطنين واالستقرار الرفاهية ليحقق
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الي المشروع هذا يهدف 

المحدود الدخل لذوي الشعبي السكن تمليك. 

االساسية خدماته مع مناسب اقصادي سكن توفير . 

الدعوية الوحدات توفير خالل من الشعبية المجتمعات تنمية 

 . واالمنية والتعليمية والثقافية

العشوائي السكن ظاهرة من التقليل. 

واحياء انعاش الي تؤدي الشعبية للمساكن السكنية التجمعات 

 . بها المحيطة البيئات

الشعبية للمسكن العامه والهيئات للمؤسسات السكنية التجمعات 

 . العاملين ترحيل مثل المشاكل من كثير حل علي تساعد

 المستدامة التنمية اهداف تحقق وكلها



البيانات توفير   

 الكافي بالقدر ليست ولكنها اعالها للمؤشرين متوفيرة بيانات هنالك ان نجد

 الحداثة ونسبه الهدفين تخدم التي الدقيقة المسوحات وجود لعدم نسبه

 يقارب ما وفرة والتعمير االسكان صندق ان نجد ذلك من وبالرغم الموضوع
 بالعاصمة سكنية وحدة الف 80 منها 2017 العام حتي سكنية وحدة الف100

 120 الي يصل ان ويحتمل بالواليات سكنية وحدة الف 20و الخرطوم المثلثة
 قسمين الي تنقسم ونجدها .2018 العام بنهاية الف

 الخطة خارج وسكن الخطة داخل وسكن االقتصادي والسكن الشعبي السكن

   التكلفة وميسورة وامنة ثابتة مواد من ومشيدة محسنة مساكن عن عبارة وهي

 الية يحتاج التي االساسية الخدمات كل وتتوفربها. وبالتقسيط مخفضة وباسعار

 من وغيرها وترفيهية واجتماعية وتعلمية صحية خدمات من المواطن

 . وسعادة هناء في العيش اجل من المواطن اليها يحتاج التي الخدمات
 نقل وسائل هنالك ان نجد. عامة نقل نظم توفير بامكانتة يختص ما في اما

 التكلفة ميسورة منها المتاح ولكن الجميع احتيجات لطلبية كافية ليست ولكن

 الزروة ساعات في خاصة عليها الحصول يصعب االحيان بعض في ولكن.

 الذين االشخاص الحتياجات خاص تميز هنالك يكن ولم. الصباحية والفترات

 . هشة ظروف ظل في يعيشون
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 ششش

لم يكن هنالك اي تميز بين النساء واالطفال وكبار السن في  و 
وسائل النقل العام الكل واحد ولكن هنالك تميز لدي ذوي االعاقة 

 .يمتازو بمجانية حرية التنقل والترحال 
ونجد ان بعض هذه البيانات تصدر بصورة دورية خاصة البيانات 
التي تتعلق بالمساكن نجد هنالك دوريات تصدرها وحدة االسكان 

عدا ذلك نجد .والتعيروباستمرار عن كل مايتعلق باالسكان الشعبي 
 .ان هنالك شح في البيانات عن هذين المؤشرين

 مصادر البيانات المختلفة ومدي توفيرها للمؤشرين 
 نجد ان هنالك مجموعه من مصادر لجمع البيانات اهمها

 المسوحات والتعدادت والدرسات التي تقوم بها الجهاز المركز
 .لالحصاء ويكون مصدرها الجهاز وهي متوفرة 

من السجالت االدارية. 
 الوزارات االتحادية والوالئية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات

 .وكلها توفر بيانات للمؤشرين اعالها.العالمية
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 قياس ويتم الصلة ذات للمؤاشرايت بيانات توفر المصادر هذه كل 
 طرق عن اما.المصادر ذلك تنتجها التي البيانات من المؤشرات
 بعض وفي عالمية عليه  المتفق بالمعادالت الحساب تتم احتسابها
 .الدراسة من الغرض حسب علي االحيان

 المكانية الجغرافية للبيانات النطاق واسع استخدام هنالك ان ونجد
 الخدمات مواقع ربط مثل مكانيا البيانات كل وربط الصلة ذات

 االسكان واماكن االدارية والوحدات والمحليات والواليات بالسكان
 GIS.الجغرافية المعلومات نظم طريق عن الشعبي
التنسيق اليات 

 وغير حكومية منأجهزة البيانات منتجي بين محكم تنسيق يوجد

 البيانات نوع منتج كل مسئولية تحديد يتم حيث. المختلفة حكومية

  المختلفة بتفاصيلها انتاجها ودوريا توفيرها ينتجهاومدي التي

 والعمل ومرجعتها المعلومات مركز في تجمعها يتم ذالك بعض.
 .المراجعة بعض بها
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 حساب في الدولية والتوصيات المنهجيات تطبيق في انسجام هناك 
 وتوفر عالمية عليها متفق تكون حتي. البيانات جودة وقياس المؤشرات
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