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 عن شباب السودان وعملية االنتقال مركز �ارتر يصدر تقر�را

 

 أصدر مركز �ارتر اليوم  -) 2021أغسطس  5ا�خرطوم (
ً
 �عنوان "شباب السودان واالنتقال: األولو�ات، تقر�را

واالتجاهات"، وهو تقر�ر �عرض تجارب وتوقعات وآمال الشباب السودا�ي فيما يتعلق بانتقال  التصورات، 

 البالد من نظام عمر البش�� للديمقراطية. 

نظمات ال�ي يقودها الشباب مع ممث�� امل 2021�ستند التقر�ر إ�� م�ح استقصائي أجري �� مارس وأبر�ل      

و�جان املقاومة �� جميع أنحاء السودان. وجد البحث الرائد أن الشباب متفائلون �شأن املستقبل وحر�صون  

ع�� دعم التحول �� البالد. ومع ذلك، هناك فجوات �� تلبية توقعات الشباب فيما يتعلق ب�ل من مدى تقدم  

 لق عقبات كب��ة أمام االنتقال إذا لم تتم إدار��ا �ش�ل �حيح. ا�ح�ومة وفرص مشاركة الشباب وال�ي قد تخ

التنفيذية ملركز �ارتر، "ثورة السودان قادها الشباب، ومن املهم أن ي�ون لهم  املديرةبيدج ألكسندر،  قالت

صوت �� مستقبل بالدهم. بينما نجتاز عالمة منتصف الطر�ق ل�جدول الزم�ي لالنتقال، يقدم هذا التقر�ر  

رة ثاقبة حول كيفية رؤ�ة الشباب ملا حدث ح�ى اآلن و�قدم اق��احات حول كيفية استفادة صا���  نظ

 السياسات من الشباب وتمكي��م �� األشهر والسنوات املقبلة." 

ممثل وممثلة عن منظمات يقودها الشباب و�جان املقاومة �� جميع الواليات الـ  1000شمل البحث أك�� من 

مجموعة ترك�� ومقابالت فردية مع �شطاء إضافي�ن.  وقد تم إجراء البحث بناًء   120باإلضافة إ�� أك�� من  18

 ع�� مذكرة تفاهم ب�ن مركز �ارتر ووزارة الشباب والر�اضة. 

٪ من الشباب الذين شملهم امل�ح عن تفاؤلهم باملستقبل. كما أ��م حر�صون ع�� املشاركة �� 74أعرب       

 ية عن أداء ا�ح�ومة االنتقالية.  ضا�ح�ومة االنتقالية. وقد أكد امل�ح أن األغلبية راقرارات 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/conflict_resolution/sudan-youth-survey-report-ar.pdf


 

 

٪ إن  40٪ فقط إن أهداف الثورة قد تحققت "إ�� حد كب��"، وقال أك�� من 4لكن �� الوقت نفسھ، قال    

تأث��هم ضئيل أو معدوم ع�� مسار االنتقال. كما أعرب النشطاء �� مجموعات ال��ك�� عن إحباطهم من أنھ 

 ��� القرار. بينما يتم سماع آرا��م، ال يتم التصرف بناًء عل��ا �� الغالب من قبل صا

ع�� الصعيد الوط�ي، أعرب الشباب عن رغب��م القو�ة �� لعب دور أك�� أهمية �� صنع القرار ا�ح�ومي 

واملشاركة �ش�ل مباشر أك�� مع املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن. كما طلب الشباب �ش�ل خاص التدر�ب ع�� الوصول 

لتدر�ب ع�� االتصال العام ووسائل التواصل إ�� املعلومات حول االنتقال ومفاوضات السالم، باإلضافة إ�� ا

 االجتما�� لتعز�ز جهود املناصرة.  

ات وكذلك �� مجموعات ال��ك�� واملقابالت الفردية، حدد الشباب ارتفاع ت�لفة املعيشة  وح�� املس     

دل  والبطالة ونقص ا�خدمات األساسية �أولو�ات قصوى. وقالوا إن تحس�ن االقتصاد وضمان التوزيع العا

 للموارد سيساعد �� ا�حد من ا�جر�مة وكذلك الصراع العر��.  

انقسم املشار�ون �� امل�ح حول ما إذا �انوا �عتقدون أنھ سيتم اح��ام ا�جدول الزم�ي لالنتقال، بما ��       

لس ذلك إجراء انتخابات حرة. وأشار املشار�ون �� مجموعات ال��ك�� إ�� مخاوف �شأن التأخ�� �� �شكيل ا�ج 

٪ أن جهود 80التشري�� االنتقا�� واملؤسسات األخرى ال�ي أقر��ا الوثيقة الدستور�ة.  بينما يرى أك�� من 

 ا�ح�ومة لصنع السالم ناجحة و�دعمون �سريع مفاوضات السالم.  

 
ً
من  يدعمون ال��وض بالعدالة االنتقالية. ع�� الرغم  ومن أبرز ما جاء �� التقر�ر أن جميع املشارك�ن تقر�با

عدم وجود هيئة واحدة تتمتع بثقة عالية ب�ن الشباب، فقد تمت اإلشارة ملنظمات ا�جتمع املد�ي وال�جان  

 املستقلة باعتبارها املؤسسات األك�� ثقة لتنفيذ تداب�� العدالة االنتقالية. 

لها دعم أصوات و�ختتم التقر�ر بتقديم توصيات للطرق ال�ي يمكن لألطراف املعنية الوطنية والدولية من خال

 الشباب و�عز�ز قدرا��م كبناة سالم محلي�ن وداعم�ن للفضاءات املدنية �� إطار انتقال سل�ي وديمقراطي. 

   ھنا اضغطالطالع ع�� امل�خص التنفيذي باللغة العر�ية ل

 هنا اضغط لتقر�ر ال�امل باللغة اإلنجل��ية ل أو

 
 

 معلومات االتصال: 

 soyia.ellison@cartercenter.org �� أتالنتا، سو�ا إليسون،  

 anas.abuelgasim@cartercenter.org  912374709 (0) 249+�� ا�خرطوم، أ�س أبو القاسم، 
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 مركز �ارتر:  

 إشاعة السالم. م�افحة األمراض. بناء األمل   

دولة من  80ساعد مركز �ارتر، وهو منظمة غ�� ح�ومية وغ�� ر�حية، ع�� تحس�ن حياة الناس �� أك�� من 

خالل حل الن�اعات؛ ال��وض بالديمقراطية وحقوق اإل�سان و�عز�ز الفرص االقتصادية؛ الوقاية من 

ئيس األمر��ي األسبق  من قبل الر  1982األمراض؛ وتحس�ن رعاية ال�حة النفسية. تأسس مركز �ارتر �� عام 

جي�ي �ارتر والسيدة األو�� السابقة روزال�ن �ارتر، بالشراكة مع جامعة إيموري، لتعز�ز السالم وال�حة ��  

 جميع أنحاء العالم.  
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