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الخاص بالمراهقین واإلدمان في  16بعد العدد  السودانیینعدد جدید عن المراهقات والمراهقین 
ان، والذي أشرفت على رئاسة تحریره الصحافیة هویدا سلیم، عضو الشبكة العربیة للنوع االجتماعي السود

الخاص بالمراهقة والعنف الجنسي في السودان، برئاسة تحریر الصحافیة أمال  14والتنمیة "أنجد" والعدد 
  . كذلك بابكر، عضو "أنجد"

تحت إشراف ورئاسة تحریر باحث ومدرب قبل یصدر ولهذا العدد الجدید میزات كثیرة، أولها أنه 
رئیس مركز الشرق للثقافة والعون القانوني بالخرطوم وعضو هو عبد العظیم محمد أحمد  اأن یكون إعالمی

وثاني هذه المیزات أن المشاركین في قلیمیة، منها "أنجد". محلیة وإ  ناشط في عدة مبادرات وشبكات أهلیة
ومنظمات تعنى بالمراهقة، فجاءت المقاالت والتقاریر الصحفیة المضمنة هذا العدد هم ممثلون لمؤسسات 

فیه ذات طابع میداني عملي في االشتغال مع المراهقین والمراهقات بعیدا عن االنطباعات والمواقف 
  المجردة.
أما ثالث هذه المیزات، فتتمثل في معالجة عدة قضایا ومسائل تهم المراهقات والمراهقین  
وتشغلهم، من بینها الصحة والصحة اإلنجابیة، التعلیم والعمل وتمضیة أوقات الفراغ، إضافة  السودانیین

 ./هنإلى االستراتیجیات والسیاسات والبرامج والمبادرات الحكومیة وغي الحكومیة المنفذة لفائدتهم

عربیة نشریة إلكترونیة یصدرها مركز المرأة الوتجدر اإلشارة إلى أن "مراهقون أون الین" هي 
 .للعالم العربي المكتب اإلقلیمي - والبحوث "كوثر" بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان للتدریب

  
 
  
  

CAWTAR publish the new issue of the Electronic Newsletter “AdoOnline” 
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This is a new issue dedicated to adolescent girls and boys in Sudan following issue 
number 16 on adolescents and addiction in Sudan, whose editor-in-chief was Houayda Salim, 
a member of the Arab Network for Gender and Development "@nged," and issue number 14 
on adolescence and sexual violence in Sudan, edited by journalist Amal Babakr, who is also a 
member of "@nged".   
 

This new issue has many features.  First, it is published under the supervision of a 
journalist, namely Abdel Azim Mohamed Ahmed, who was a researcher and instructor 
before becoming the chairman of the Eastern Center for Culture and Legal Aid in Khartoum 
and an active member in several local and regional initiatives and networks including 
"@nged.“ 
 

The second feature is that participants in this issue are representatives of institutions 
and organizations dealing with adolescence. Thus, articles and news reports contained in the 
newsletter have a practical character in dealing with adolescents and shy away from abstract 
impressions and attitudes. As for the third feature, it pertains to the way several issues of 
concern to adolescents are addressed. 
t should be noted that “AdoOnline” is an Electronic Newsletter edited by the Centre of Arab 
Women for Training and Research CAWTAR and funded by the United Nations Population 
Fund UNFPA. 
 


