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راقبة عا الراء بالتعاون مع مركز كارتر تجري باستطال املبادرة املدنية للشباب في امل

 السياس ي الشباب حول االنتقال
 

وطنياً ملواقف  استطالعاجري مركز كارتر في شهر أكتوبر سيُ –( 2020أكتوبر  15)السودان الخرطوم، 

سياسية الجارية وينوي نشر نتائج املسح في مطلع نتقالية الاملرحلة اال الشباب السوداني وانطباعاته بشأن

 .2021العام 

 

في  في املراقبة املبادرة املدنية للشباباالتحادية لشباب والرياضة ا وزارة ان مركز كارتر أطلق بالشراكة معوك

ني من املتطوعين من الشباب السودا بمعظمهالف أتتمجموعة تدريب  الثاني عشر من أغسطس وهدفها

مجتمعاتهم املحلية.  ال سيما حسب مشاهداتهم ضمنالجارية ورفع التقارير حولها ملراقبة العملية االنتقالية 

 وستكون هذه الشبكة من املراقبين مستقلة وغير منحازة. 

 

 

 

املرحلة معلوماتهم عن أما الخطوة األولى في هذه املبادرة فهي استطالع ملواقف الشباب وانطباعاتهم و

شباب وشابات السودان حول كيفية إجراء األسابيع القليلة املقبلة سيقوم مركز كارتر بتدريب تقالية. وفي االن

إرسالها أمام الرأي العام و االستطالعاتذه وسيتم نشر نتائج ه املسوحات وجهاً لوجه في مجتمعاتهم املحلية.

 إلى أصحاب املصلحة األساسيين في العملية االنتقالية. 

 

 



الشباب السودانيين دورات تدربيبية في مجال الديمقراطية والسالم واملراقبة  للمراقبينم مركز كارتر سيقدّ 

ذي سيُقدّم ستناد إلى نتائج املسح، ستُحدد أنواع التدريب الإلاملستقلة وغير املنحازة للمرحلة االنتقالية. وبا

تمعاتهم املحلية من أجل رين في مجاص آخطلب من املشاركين تدريب أشخوكذلك أعداد املراقبين. كما سيُ

 نهاية املرحلة االنتقالية.  ألف ناشط من الشباب بحلول 20يصل إلى  إشراك عدد

ير قدراتهم وتط النساء علىاب السوداني بما في ذلك يكمن الهدف الرئيس ي لهذه املبادرة في مساعدة الشب

 .علومات اكثر عن املبادرةمل اضغط هناهم املحلية. توسطاء في مجتمعاككمراقبين مستقلين و

 الخلفية

على حل النزاع والتفاوض على السالم  ملساعدته 1986كارتر مع الشعب السوداني منذ العام يعمل مركز 

على مدى ثالثة عقود، دعم مركز كارتر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب  والوقاية من األمراض والقضاء عليها.

 حول استقالل جنوب السودان واالستفتاء التاريخي 2010راقب إنتخابات العام واألهلية الثانية في السودان، 

ر الوسيط في اتفاقات السالم الدولية بين السودان وجيرانها ونفّذ آليات شعبية لحل ، ولعب دو2011في العام 

التفاوض على "وقف إطالق النار الخاص  املحطاتالنزاعات ومساعدة السكان املحليين. كما شملت هذه 

النسبي لكي ي منح أخصائيي الصحة الدوليين ستة أشهر من السالم األمر الذ 1995بالدودة الغينية" في العام 

مركز كارتر  لعبيتمكنوا من الدخول إلى مناطق في السودان كان يتعذّر الوصول إليها بسبب املعارك. كذلك 

بين السودان وأوغندا والذي أعاد العالقات بين البلدين وتعهّدت  1999إتفاق نايروبي للعام دور الوسيط في 

 تي كانت تعمل ضد حكومة الدولة األخرى.يه الحكومتان  بإنهاء الدعم للمجموعات املتمردة الف

soyia.ellison@cartercenter.orgجهة االتصال: في أتالنتا، سويا أليسون، 

 Buthaina.Elnaiem@cartercenter.orgفي الخرطوم: بثينة النعيم، 

 مركز كارتر

بناء األمل.شن السالم. مكافحة األمراض. 

دولة من  80تبغي الربح وقد ساعد في تحسين حياة الناس في أكثر من مركز كارتر هة منظمة غير حكومية ال  

خالل حل النزاعات والنهوض بالديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية، والوقاية من األمراض 

األمريكي األسبق جيمي كارتر  على يد الرئيس 1982وتحسين رعاية الصحة النفسية. تأسس مركز كارتر في عام 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/youth-citizen-observer-infographic-arabic.pdf


 

 

ة األولى السابقة روزالين كارتر، بالشراكة مع جامعة إيموري، لتعزيز السالم والصحة في جميع أنحاء والسيد

 العالم.
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