


قدمةم
علىيركببشكليعولاليومالسودانيالشعبأصبح

تاريخمنالهامةالمرحلةهذهقيادةفيالشباب

بتحقيقاألمانبرالىبالبالدالعبوروالسودان

حولالتأساسفهم.المنشودةالتنميةواإلستقرار

بيستوجالذيألمراوهذا،بالظلمونددواخرجواالذي

فيالجبٌارالعملهذاترجمةالسودانشبابمن

مختلفبينالتنسيقدرجةرفعوجهودهمتوحيد

وهوجأكملعلىالوطنيبالواجبللقياممكوناتهم

.حلةالمرهذهفيالبالدتواجهالتيالتحدياتمجابهة



الشبابئاتفلجميعممثلينمنتتكونمستقلةشبابيةمؤسسة

غرافية،الجمناطقهموتوجهاتهمومكوناتهمبمختلفالدولةفي

بشكللتعم.تطلعاتهمومطالبهمتعكسوالشبابصوتتمثل

تمعالمجمنظماتوالخاصةوالحكوميةالمؤسساتمعلصيق

السياسةافألهدللوصول(استقالليتهالهايضمنبشكل)المدني

برامجومشاريعابتدارعلىتعملوهي.الشبابلتنميةالوطنية

فيمتمثلةالوالشبابتنميةفيالدولةرؤيةلتحقيقتنفيذية

الشبابلتنميةالوطنيةالسياسة

مجلسهو ما

؟الشباب



جالس الشباب في م

العالم

ًاموازيالمجلسهذاتأسيسيأتي

هوضللنالعالمفيالشبابلمجالس

وقضاياهمعنالدفاعوبالشباب

دياتللتححلولابتكارفيالمساهمة

الىباإلضافة..يواجهونهاالتي

اإليجابيدورهمبلورةفياإلسهام

رورةلضحقيقيةكإستجابةالفعالو

.الرأيصناعةفيالشباباشراك



ؤيتنار

......شباب ايجابيمنتجواعي



سالتنار

القرارصناعةفيالشبابمشاركةعزيزت

عنروالتعبيالمجتمعيةالمشاركةعبر

ختصةالمالجهاتمعبالتنسيققضاياهم

.السودانلبناء



يمناق

النزاهة والشفافية

الديموقراطية والمساواة والعدل

الهوية الوطنية الموحدة

الشمولية والتكاملية 

التخطيط التشاركي والتوافقي

الحوكمة والمساءلة



تضمين تشريعات وسياسات تهدف 

.لخدمة قضايا الشباب

تطوير الشباب وتمكينهم معرفيًا

. إليصال صوتهم إلى صناع القرار

تنمية الوعي بين الشباب في

قضايا المجتمع والدولة

بناء شبكة عالقات بين شباب 

السودان 

عية زيادة تمثيل الشباب في المجالس التشري

%.30ومواقع إتخاذ القرار بنسبة

التعاون اإلستراتيجي مع المجالس 

الشبابية الدولية لتبادل الخبرات
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هداف ا

المجلس



01

ن المحافظة على الهوية الوطنية وتحقيق التوازن بي

.الحقوق والواجبات

02

ترسيخ اإليمان بالنهج الديمقراطي و االنفتاح نحو

.العالم 

03

إعداد الشباب وتأهيلهم وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم 

.السودانبناءفي المساهمة نحو 

04

استقطاب المشاريع والبرامج التي تهدف لتعزيز  

.مساهمتهم االقتصادية واالجتماعية 

يسعى المجلس إلى 

:تحقيق الغايات التالية 

ايات غ

المجلس



يكل ه

المجلس

المجلس 

االستشاري

المجلس 

التنفيذي
المجالس 

الشبابية



آلية عمل 

المجلس 

االستشاري

فريق التخطيط و الهيكلة

قضايا الشباب

الخطط االصالحية للدولة

ياتفريق التنسيق بين مجالس الوال
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آلية عمل 

المجلس 

التنفيذي

اتفريق المعلومات و تسجيل البيان

فريق االعالم و العالقات العامة

فريق الفرص و التدريب و البرامج

ييمفريق التنسيق و المتابعة و التق
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05ادارة الشؤون المالية



هي مجالس يتم تكوينها 

على مستوى المدن و 

القرى و الواليات، تهدف 

هذه المجالس إلى جمع 

آراء و مطالب و تطلعات 

الشباب في مناطقهم و 

.  تقديمها لدوائر اتخاذ القرار

اب باإلضافة إلى تمثيل شب

هذه المناطق بمختلف 

مستوياتها

مجالس االحياء

مجالس الواليات

مجالس المغتربين

مهام 

مجالس 

الشباب



المجلسسسسس 

التنفيذي

المجلسسسسسسس 

اإلستشاري

التخطيط الكامل

و الهيكلة

قضايا الشباب

اإلدارة المالية

فريسسسسق التنسسسسسيق و 

المتابعة و التقييم

فريسسسسق الفسسسسرص و 

البرامج التدريبية

فريسسسسق االعسسسسالم و 

العالقات العامة

فريسسق المعلومسسات و 

تسجيل البيانات

الخطط االصالحية 

للدولة

وضسسع آليسسة متكاملسسة 

للتنسسسسسسسيق بسسسسسسين 

المجالس الشبابية

مجلس 

األمناء



لخطسسسسسسسسسسة ا

التشغيلية



اقتصاديسياسي

اجتماعي

مطلبي

طوعي

توعوي

مطلبي

طوعي

توعوي

توعوي

طوعي

مطلبي
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: التدريب

حلقات –عمل –ورش –دورات 

عصف ذهني–نقاشية 

:  التأهيل

اتمؤتمرات ، منتديات ، فعاليندوات 

:  التعليم

ا، بكالوريوس ، دراسات عليدبلوم 

:  التوظيف ودعم المشاريع

للتوظيف ، تدريب منتهيمعارض 

بالتوظيف                                                  

حاضنات لألعمال الناشئة

02

ة البرامج الطوعية ، المبادرات الطوعي

بالشراكات

03

ات ، إعالنات ، فيديوه)البرامج التوعوية 

(رحالت



كن مستشار الحكومة 

في المجاالت الشبابية

:انضم إليسسسنا 
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