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وزارة الشباب والرياضة السودانية تتعاون مع مركز كارتر للمراقبة المستقلة المرتكزة عىل الشباب
الخرطوم ،السودان  -أعلنت الوزارة االتحادية للشباب والرياضة في السودان اليوم أن مركز كارتر سيدعم تشكيل برنامج المراقبة المستقلة
المرتكزة عىل الشباب للفترة االنتقالية نحو الديمقراطية.

بالتعاون مع الوزارة ،سيقوم مركز كارتر بتدريب السودانيي ،خصوصا الشباب والشابات منهم ،في جميع أنحاء البالد عىل المراقبة
الحيادية وإعداد التقارير ،والمبادئ الدستورية ،وتخفيف حدة التاعات.
سوف تعمل هذه المبادرة مع الشباب السوداني لرصد تنفيذ الميثاق الدستوري واإلبالغ عنه ،كما سائر االلترامات التري سيتم استكمالها
خالل فترة الحكومة االنتقالية في السودان والتري تستمر لثالث سنوات .من المقرر صدور تقرير أول في أواخر عام  2020إن سمحت
القيود المتعلقة بفتوس كورونا المفروضة عىل السفر وإمكانية االجتماعات وجهًا لوجه بذلك.
وفي هذا السياق ،لقد رصحت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ،والء عصام البوشي“ ،أنها تؤمن بكفاءة الشباب السوداني الذي قاد الثورة
وأنها عىل يقي أنه باستطاعتهم المساهمة في مراقبة العملية الديمقراطية في المرحلة االنتقالية” كما أكدت مجدداً الترام الوزارة بتطوير برامج
من شأنها دعم الشباب السوداني إلدارة هذه المرحلة االنتقالية بشكلٍ مستقل.

كما عتّرت بيج ألكسندر ،الرئيسة التنفيذية لمركز كارتر ،عن رسورها لكون المركز مؤهل أن يلعب دورًا في مساعدة السودان عىل الست
نحو الديمقراطية.
وقالت " لقد عمل مركز كارتر ألكتر من ثالثة عقود مع السودان والشعب السوداني لمحاربة األمراض ودعم السالم والديمقراطية
وحقوق اإلنسان .للشباب والشابات دور حيوي في دعم عملية االنتقال في السودان وتوجيهها".
إحتفاالً بهذه الشاكة و باليوم العالمي للشباب ,التقت الرئيسة التنفيذية للمركز بايج الكسندر والوزيرة والء البوشي عتّ االنترنت لتوقيع إتفاقية
الشاكة .اضغط هنا لالطالع عىل تفاصيل اللقاء
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مركز كارتر
شن السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل.
ساعد مركز كارتر ،وهو منظمة غت حكومية ال تبغي الرب ح ،عىل تحسي حياة الناس في أكتر من  80دولة من خالل حل التاعات
والنهوض بالديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية ،والوقاية من األمراض وتحسي رعاية الصحة النفسية .تأسس مركز كارتر
في عام  1982عىل يد الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر والسيدة األوىل السابقة روزالي كارتر ،بالشاكة مع جامعة إيموري ،لتعزيز
السالم والصحة في جميع أنحاء العالم.
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