
مقدمة

مليون نسمة حسب 40من تعداد الساكن البالغ عددمه %55.6الش باب السوداين رشحية متثل 

.تقديرات الأمم املتحدة واجلهاز القويم للإحصاء يف السودان

س تطاع أأن يصنع التغيري يف ديسمرب  بقيادته ثورة سلمية مشلت لك أأحناء 2018هذا الش باب اكن من اإ

م السودان وخلقت أأمًل جديدًا لهذا اجليل والأجيال القادمة يف حياة أأفضل و دوةل دميقراطية و سل

هلم حقيقي وحرية وعداةل وذكل الأمل مل يكن ليظهر لوال تضحيات املئات من الش باب اذلين مل يكن

رتقي اإن جشاعة الش باب السوداين وتضحياته مل جتد من ي.ذنب سوى أأهنم أأرادوا أأن يعيشوا حياة كرمية

ملس تواها ،ولكن البد عىل من تبقى عىل أأرض املعركة أأن يواصل القتال من أأجل سودان أأفضل ،ذكل

حنبنهيو مؤمتر) الوطن اذلي حمل به عبد العظمي وقيص واببكر ،مازال هناك الكثري لبنائه ولهذا يأأيت 

س مترارية مفاهمي التغيري اذلي بدأأه الش باب يف ثورة ديسمرب( للش باب .2018واذلي بدوره ميثل اإ

: تعريفه 

طنية و هو مؤمتر ش بايب قويم مفتوح يناقش فيه الش باب السوداين قضااي و 

يصال صوهتم اىل احل قتصادية وش بابية وجممتعية بغرض اإ كومة س ياس ية واإ

نتقالية االإ



Main Goals   الأهداف الأساس ية

متكني الش باب السوداين من لعب دور أأسايس ومؤثر يف بناء السودان اجلديد   *

نتقالية يف التعامل مع التحدايت اليت تواهجها عن طريق التواص* ل مع أأكرب زايدة فرص جناح احلكومة االإ

لتفاف ش عيبرشاحئ اجملمتع املدين والأخذ بأ راهئم فامي خيص االإجراءات اليت تتطلب دمع واإ

لل اإستهناض قدرات اجملمتع املدين والتعاون مع احلكومة لتحقيق الأهداف املرجوة من التغيري من خ*

الش باب

__________________________________________

نتقالية و الش باب السوداين للمؤمتر  :اإحتياج لك من احلكومة االإ

ختاذ قرارات مدعومة شع * بيًا فامي حتتاج احلكومة ملثل هذا املؤمتر حىت تكون أأقرب اإىل الشعب وتقوم ابإ

.ة و غريها خيص القضااي اليت متس الشعب بصورة مبارشة مثل رفع ادلمع وتغيري املناجه ادلراس ي

نتقالية حتتاج من مجيع فئات الشعب العمل جبد من أأجل الوصول هبا اإىل غاايت الث* ورة الفرتة االإ

عب ميكن الش باب من ل( مؤمتر حنبنهيو للش باب)الش باب مه أأحصاب املصلحة العظمى يف ذكل و *

ادلور الفاعل يف صياغة مس تقبل أأفضل للسودان 

___________________________________________



-:مناذج للمواضيع اليت س يجري نقاش حولها

قتصادية .1 وطنية س ياس ية اإ

ناء ادلوةل من ب -السلم ودور اجملمتع املدين فيه-ادلميقراطية والتحول ادلميقراطي-ماكحفة الفساد:) تتضمن

-حتقيق العداةل -احلمك الرش يد-التعايش السلمي-خلل ادلس تور ودور اجملمتع املدين فيه

العلقة بني الشعب -العلقة بني الشعب والقوات النظامية–حمك القانون -الأزمةاالإقتصادية

نتق-احلكومة والتواصل بيهنام وأ ليته وأأمهيته الية الإجناز دور اجملمتع املدين يف مساعدة احلكومة االإ

(هماهما 

ش بابية.2

تعزيز دور الش باب وتعزيز فرصهم يف اجملاالت الس ياس ية واالإقتصادية واالإجامتعية *

نتقالية يف حلها ابلتعاون مع اجملمتع املدين يف صياغ واحد م* عادة هيلكة مشلكة البطاةل ودور احلكومة االإ ع اإ

االإقتصاد وتغيري ثقافة العمل دلى الش باب 

يلءها أأمهية كربى والسعي اجلاد ملعاجلهت* نتقالية للش باب وتبين قضاايمه واإ ا دمع احلكومة االإ

بداع الش بايب العلمي والثقايف والراييض والفين و دمع العمل التطوعي* الش بايبس بل دمع احلكومة للإ

السودان تأأهيل الش باب يف جماالت البناء ادلميقراطي و حقوق االإنسان حىت يكونوا فاعلني يف بناء*

اجلديد

الطرق املثىل للتعبري عن رؤى الش باب السوداين حول مس تقبهل ومس تقبل وطنه *

تكوين تنظاميت ش بابية مس تقةل تعرب عن أ راء الش باب بعيدًا عن التدخل الس يايس*

:دور الش باب يف *

صناعة التغيري بعد الثورة يف اجملاالت الس ياس ية واالإقتصادية واالإجامتعية /1

لحفاظ عىل تطوير أأدوات املقاومة املدنية ونرش الوعي ابحلقوق املدنية و قمي ادلميقراطية كقبول ال خر ل/2

التغيري من خلل اجملمتع املدين حفسب 

تواصل الش باب مع احلكومة الإيصال الصوت الشعيب وطريقة هذا التواصل/3

حث القوى الس ياس ية عىل اإعلء املصلحة الوطنية والتوافق من أأجل الوطن/4



وتغيري كيفية بناء تنظاميت دميقراطية حقيقية ختدم أأجندة وطنية حمضة وتغيري بنية الفكر الس يايس/5

ممارسة الس ياسة 

املشاركة الس ياس ية عىل مس توى اجملالس الترشيعية و املناصب العليا يف ادلوةل *

ل هو نوع التغيري اذلي حدث يف بدلان وه–كيفية صناعة مس تقبل أأفضل للسودان .3

التغيري املنشود وما نوع التغيري اذلي نريد وعىل أأي مس توى وكيف نصل هل

جممتعية.4

:دور الش باب يف*

القيام حبملت االإحصاح البييئ عىل املس توى القطري ابلتعاون مع اجلهات اخملتصة /1

تصحيح املفاهمي اخلاطئة يف اجملمتع /2

نرش ثقافة التسامح وقبول ال خر وروح االإنامتء اإىل الوطن يف اجملمتع / 3

________________________________________

نتقالية 7يتوافق املرشوع مع املهمة رمق * تعزيز دور الش باب و توس يع فرصهم يف) من همام الفرتة االإ

(اجملاالت الس ياس ية واالإقتصادية واالإجامتعية 

-:يتوافق املرشوع من أأهداف التمنية املس تدامة ال تية *

قتصادي /1 ن من خلل حصول احلكومة عىل رأأي شعيب حول س ياساهتا االإقتصادية م: معل الئق ومنو اإ

خلل الش باب 

لتحقيق تعاون احلكومة مع الش باب كرشحية كبرية من اجملمتع املدين: عقد الرشأاكت لتحقيق الأهداف /2

التغيري املنشود يف البلد 

عن طريق ادالء ش باب مناطق احلروب بأأراهئم حول السلم : السلم والعدل واملؤسسات القوية /3

 فرص جناح اجلاري حتقيقه بل قيود ومشاركهتم يف احلوار الش بايب الوطين سوف يؤدي اىل حتسني

س تطاع الش باب جعلها مطلب شعيب قويم .العملية السلمية اذا اإ

بايب كبري النقاش حول حتقيق العداةل وبناء مؤسسات دوةل قوية وبناء ادلوةل وادلميقراطية يؤسس لوعي ش  

بتكل القضااي وجيعلهم أأكرث تأأهيًل للمشاركة يف مؤسسات ادلوةل  



تقوم وزيرة الش باب والرايضة بتشكيل مخس جلان :

-وهماهما: جلنة االإعداد للمؤمتر /1

حتديد زمان و ماكن جلسات املؤمتر ومداه الزمين -أأ 

قبول طلبات املشاركة يف املؤمتر وتوزيع بطاقات املشاركة -ب

رات تفويض عدد من معني من الش باب لمتثيل رؤى ومشاريع املؤمت-ج

رة الش باب الفرعية اليت جاؤا مهنا يف املؤمتر املركزي اذلي ترشفه وزي

والرايضة وفريق حكويم خاص وجيب أأن حيرصوا عىل محل مجيع 

الرؤى بعد تلخيصها ودمج املتشابه مهنا 

ؤمتر االإرشاف عىل مزيانية املؤمتر والقيام ابالإجراءات اللزمة لقيام امل-د

لمة بشلك ميكن لك الش باب املشاركني من االإدالء بأ راهئم حبرية ت

ديد االإرشاف عىل املؤمترات الفرعية ومزيانيهتا ووضع ضوابطها وحت-ه

ختيار اخلرباء املس تقلني ا ليت ختتار زماهنا وماكهنا والتنس يق مع جلنة اإ

ملؤمترات خرباء ليقوموا بتنوير الش باب حول القضااي اخملتلفة يف ا

الفرعية  

ملؤمتر وخمرجاته تقوم بتلخيص نتاجئ ا:جلنة متابعة خمرجات ونتاجئ املؤمتر /2

براز الرؤية الش بابية الوطنية حول خمتلف القضااي   مع اإ



سة مؤمتر تقوم بنرش بيان حصفي أأو عقد مؤمتر حصفي بعد لك جل : اللجنة االإعلمية /3
ختصار مث تقوم بنرش خمرجات  مركزي لتوضيح اخملرجات للرأأي العام ابإ املؤمتر 

ابلتفصيل بعد اجللسة اخلتامية و تتعاون مع جلنة املتابعة 

( :  التنفيذية)جلنة مؤمتر حنبنهيو للش باب /4

علم الرأأي تقوم ابلتعاون مع احلكومة بتنفيذ خمرجات مؤمتر حنبنهيو للش باب وتقوم ابإ 
العام بصورة دورية حول ما مت وحول ما تبقى وتشلك اللجان الأربعة وزيرة 

الش باب والرايضة حس امب ترى 

ختيار اخلرباء املس تقلني /5 :جلنة اإ

تشلكها الوزيرة حسب ما ترى برشط أأن تكون رئاس هتا لعضو من منظمة 

سودان نكست جني 

ترشف عىل سري املؤمتر وفق اخلطة وحل مشألك اللجان الأخرى: جلنة االإرشاف/6

ابلتعاون مع الوزارة ويكون أأعضاؤها بدالء يف حاةل غياب أأحد أأعضاء اللجان 
الأخرى  

________________________________

:مصطلحات

ية تمت فهيا مؤمترات تقام يف مواقع جغرافية خمتلفة داخل نفس الوال: املؤمترات الفرعية *
رفع خمرجاهتا مناقشة نفس القضية بني الش باب بعد تنوير من اخلبري اخملتص مث ت
ي حيملها اىل من قبل جلنة متابعة فرعية تقوم بتشكيلها الوزيرة للشاب املفوض اذل

.املؤمتر املركزي 

متراهتم مؤمتر تناقش فيه الوزيرة مع الش باب املفوضني من قبل مؤ : املؤمتر املركزي
.الفرعية لك قضية عىل حدة 



-:أ لية سري املؤمتر 

علمية * يمت االإعلن عن املؤمتر من قبل اللجنة  االإعلمية بعد وضع خطة اإ
مدروسة 

حتديد يفتح ابب التقدم للمشاركة من قبل جلنة االإعداد واليت تتوىل أأيضاً *
اش مواعيد و أأماكن واملدة الزمنية للمؤمترات الفرعية وحتديد مواضيع النق
علن ا ملواعيد واالإتصال مع اخلرباء حلضور املؤمترات الفرعية املعينة و ويمت اإ

والأماكن واملواضيع من قبل اللجنة االإعلمية 

أأبعاد القضية يبدأأ املؤمتر الفرعي بتنوير من اخلبري للش باب حييطهم فيه بلك*
ع داد املركزية املعينة مث يمت نقاش بني الش باب يديره املفوض من قبل جلنة االإ

 من واذلي بدوره يس تمل خمرجات املؤمتر الفرعي ورؤية الش باب املشاركني
.جلنة املتابعة الفرعية 

العليا جيمتع املفوضون من عدد من املؤمترات الفرعية حتددها الوزيرة مع اللجنة*
ًل السلم مث)حسب القضية اليت تمت مناقش هتا مع الوزيرة يف مؤمتر مركزي  
ية بسبب كونه تمت مناقش ته يف مؤمتر قد يضم عددًا كبريًا من املؤمترات الفرع 

 مناقش هتا قضية حتتاج حوار قويم كبري أأما قضااي اكلأزمة الأقتصادية فقد تمت
(يف عدة مؤمترات مركزية منفصةل حول السودان 

افة اىل يعرض املفوضون يف املؤمتر املركزي خمرجات املؤمترات الفرعية ابالإض*
مت مناقش هتا الرؤية الش بابية للش باب املشاركني يف املؤمتر الفرعي املعني وي
ة اىل اللجنة والتداول حولها مث تقوم جلنة املتابعة املركزية برفع خمرجات القضي

ختصار  االإعلمية اليت تقوم ابالإعلن عهنا ابإ

يذية اليت تعمل مع يمت تسلمي اخملرجات الهنائية يف خمتلف القضااي اىل اللجنة التنف *
تقوم وزارة الش باب والرايضة عىل وضع جدول زمين لتنفيذ تكل اخملرجات و 

.ابالإعلن بصورة دورية عن ما مت 



-:النتاجئ املتوقعة مبدئياً 

ادية ضامن تعزيز فرص املشاركة الش بابية يف احلياة الس ياس ية والاقتص/1

والاجامتعية عرب دمع احلكومة للش باب 

وصول الرؤية الشعبية الش بابية لعدد من القضااي قومية أأم س ياس ية أأم /2

قتصادية اىل احلكومة مثل رفع ادلمع واملؤمتر ادلس توري  اإ

وطنية زايدة الوعي الس يايس واالإقتصادي دلى الش باب يف خمتلف القضااي ال/3

جياد حلول للمشألك اليت تواجه الش باب السوداين عىل املدى القريب /4 اإ

واملتوسط والبعيد والسعي لتنفيذها بصورة جادة 

نتقالية /5 اخلروج بأ لية تواصل دامئة بني الش باب واحلكومة االإ

لم توفري ادلمع اللزم للش باب حىت يكون هلم دور مؤثر يف التمنية والس/6

.واجملمتع وبناء ادلوةل 

نتقالية اىل/7  رشاكء اخلروج مبخرجات ترتقي ابلش باب من مراقبني للحكومة االإ

دارة ادلوةل ومؤثرين عىل صنع القرارات  لها يف اإ

.زايدة وعي الش باب بدورمه يف اجملمتع وادلوةل /8



:أ ليات التعامل مع ردود فعل اجملمتع -

 كلك هذا املرشوع يس هتدف فئة الش باب وال علقة هل ابجملمتع املدين

ركة القبول واملشا,وردود فعل الش باب ترتاوح بني عدم القبول 

ازة وذكل القبول واملشاركة املمت, القبول واملشاركة اجليدة,الضعيفة 

:يعمتد عىل

قوة ونوع اخلطاب االإعليم وسعة نطاقه ومصدره وحمتواه/1

الشفافية ومتليك املعلومات للرأأي العام /2

املواضيع املطروحة يف املؤمتر /3

لزمنية الظروف اخلاصة ابلفئة املس هتدفة خاصة مبا يتعلق ابملدة ا/4

واملاكن 


