
 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 اعالن كونفیدرالیة منظمات المجتمع المدني السودانیة

  ۷+۷حول انطالقة "الحوار الوطني" وفق آلیة 

 

ل رغبتھ في ابتدار حوار حو ۲۰۱٤منذ أكثر من عام، و بعد أن أعلن رئیس الجمھوریة عن مبادرتھ في ینایر 
قب األوضاع السیاسیة و االمنیة، و التطورات التي آلزمت ترت منظمات المجتمع المدني، وطني، ظل

محاوالت إنشاء حوار وطني، دیمقراطي و شفاف، تشارك فیھ كل قطاعات الشعب السوداني دون تمییز، و 
بین االطراف  التراجع في الثقةبشكل واضح،  دون إقصاء. إال أن التطورات خالل ھذه الفترة، عكست

دون  ،لحوارل الترتیباتعملیة االعداد و على إدارةإصرارھا بمنھجھا االقصائي، وتمسك السلطة ، والمختلفة
مقراطي، إلثبات جدیة إلى ضرورة توفیر متطلبات الحوار الدی إلتفات إلى االصوات المخلصة، الداعیة

 المصداقیة.الثقة والمبادرة، ولتجسیر فجوة 

أصرت الحكومة على المضي في االجراءات التي أنشأتھا، بالمضي في حوار، دون مشاركة معظم االطراف 
و ذلك في یوم السبت العاشر من إكتوبر ) ، ۷+ ۷و ذلك وفق ما أطلق علیھ (آلیة المعارضة للحكومة، 

كبیر في االوضاع االمنیة و االنسانیة في ، بقاعة الصداقة بالخرطوم. یترافق ھذا االصرار مع تردي ۲۰۱٥
كل والیات دارفور و كردفان و جنوب النیل االزرق، مخلفةً مناطق واسعة من القُطر، فالحرب تتصاعد في 

أوضاع مأساویة، و تفتقر تلك المناطق ألبسط مقومات الحیاة الكریمة، و أصبح من العسیر على منظمات 
لمناطق بغرض المساھمة في تخفیف حدة االزمة االنسانیة ھناك. و من المجتمع المدني الوصول الى تلك ا

جانب آخر، ظلت تقاریر صادرة من منظمات المجتمع المدني، تؤكد مواصلة الحكومة و الحزب الحاكم، على 
أنشطة االحزاب السیاسیة، مما أفقر أي جھود نحو "الحوار نھج مصادرة الصحف و إعتقال الناشطین، و حظر 

ھذا المنھج فیھ خطورة كبیرة على مستقبل  " و "التحول الدیمقراطي" و "السالم" من المصداقیة.الوطني
السودان، و یجافي مقتضیات الراھن، و متطلبات بناء السالم و العیش المشترك و الدیمقراطیة و الرفاه 

 اإلجتماعي.

عبر عن جزء فاعل من المجتمع المدني السوداني، و مُ إن كونفیدرالیة منظمات المجتمع المدني، و بوصفھا 
بخطورة الواقع، و إنطالقاً من المصلحة الوطنیة، و ضرورة توفیر بیئة مالئمة للتوافق و تأسیس منھا إدراكاً 

قدت عواقع، في ظلھ، یمكن إبتدار حوار سوداني دیمقراطي و جاد، یتسم بالمصداقیة و الشمول و الشفافیة، 
السودان. تلك  أقالیممختلف في  دیدة مع قطاعات نشطة داخل المجتمع المدني السودانيجلسات تشاور ع
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ع مبناء الثقة، من خالل تدابیر كانت طرحتھا الكونفیدرالیة في إجتماعٍ لھا ضرورة على ت دكأ المشاورات 
 :كانتي تم طرحھا في ذلك اإلجتماع التدابیر ال ، و من بین۲۰۱٤لتشریعیة في یونیو الھیئة ا

و تأمین وصول المساعدات االنسانیة للمدنیین الذین یواجھون  ،وقف إطالق النار على كل الجبھات -
 خطر حقیقي على حیاتھم، 

 للكیانات السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة و ،كفالة الحریات بما فیھا حریة الحركة و حریة التنظیم -
 عالمیة،المھنیة و منظمات المجتمع المدني و المؤسسات اال

 االفراج على كافة المعتقلین السیاسیین، بما فیھم الذین تمت إدانتھم على أساس خلفیاتھم السیاسیة، -
تأمین عودة منظمات المجتمع المدني التي تم إغالقھا بصورة قسریة، او تلك التي تم تجمید نشاطھا،  -

 بمواصلة نشاطھم بدون قیود،لھا و السماح 
إصالح القوانین المنظمة للحریات العامة، بما في ذلك القوانین المقیدة ألنشطة منظمات المجتمع  -

 المدني، و االعالم و النشطاء السیاسیین، 
فتح المنابر العامة، و وسائل االعالم المملوكة للدولة، لمنظمات المجتمع المدني و االحزاب السیاسیة،  -

 البعد الشعبي الحقیقي للحوار،و المكونات األخرى، من أجل ضمان 

لن تتمكن من تحقیق النتائج  ۷+  ۷إن عملیة الحوار وفق آلیة ، تلك المشاورات أجمعت علیھوأھم ما 
إال من خالل عملیة یشارك فیھا كل ال تتحقق النتائج المرجوة من أي حوار، و المنشودة من الحوار الوطني.

المدني، بالجلوس المشترك، واالتفاق حول االجراءات التي یجب أن تسود المعنیین، بما فیھم منظمات المجتمع 
  .في ذلك الحوار، والتي تضمن للجمیع الوصول للنتائج التي یطمحون إلیھا

، في ھذه األیام، و بدون توفیر البیئة الدیمقراطیة المناسبة للحوار، الوطني" الحوار"إن اإلصرار على عقد 
لحالة صعید تتعقید لألزمة و  و قفز فوق المراحل، و بالتاليحلة التي تمر بھا بالدنا، فیھ إغفال لمتطلبات المر

 وضاعألاتفاقم  و مزید من حالة عدم االستقرار بالضرورة في، مما یسھم ستقطاب السیاسي و الجھوي الحاداإل
نفیدرالیة، و تھیب الكواإلنسانیة في معظم بقاع السودان، من خالل التصعید المتبادل للعدائیات.  االقتصادیة و

بالحكومة بان تعمل على تبني إجراءات إستباقیة، جادة و حقیقیة، و مؤثرة في عملیة بناء الثقة و 
قل على أ –اإللتزام ، و ، و ذلك عبر الوفاء بمتطلبات تحسین بیئة ممارسة الحوار الدیمقراطيالمصداقیة

بقرارات مجلس السلم و األمن االفریقي ذات الصلة بالحوار الوطني في السودان، ال سیما قراره  –تقدیر 
 تدابیر سابقة البتدار الحوار، و محفزة لبناء الثقة.حزمة و الذي یدعو فیھ الحكومة الى القیام ب، ٤٥٦

ما تم إعالنھ عن إنطالقة "حوار وطني" في منظمات المجتمع المدني السودانیة، بأن  كونفدرالیةعلیھ، تعلن و
  .كما تفھمھ منظمات المجتمع المدني السوداني، ال یعبر عن مفھوم الحوار، ۲۰۱٥یوم العاشر من إكتوبر 

جتمع المدني، و لما و لما كان بناء السلم اإلجتماعي، و العدالة و المساواة، ھي أھم منطلقات كونفیدرالیة الم
أن توظف ب دعو الحكومةنا نفإنكان إیمانھا بالحوار كسبیل دیمقراطي للوصول إلستقرار سیاسي في السودان، 

الجھد و المال و الزمن، فیما یخدم مقتضیات الحوار الوطني الحقیقي الذي یستوعب كل الطاقات، بما فیھا 
طاقات الذین یعارضون الحكومة، و على نحو أھم  و كذلك ،بالضرورة طاقات منظمات المجتمع المدني
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أن تھدر الموارد فیما یعزز حالة الحرب و الدمار و تأكید االقصاء و االنتھاكات  بدال عن الحركات المسلحة،
 الجسیمة لحقوق االنسان.

ء رابعیون موضوعیة، دونما إستعالء أو إغفال لآلالراھن إن المصلحة العامة، تقتضي النظر الى الواقع 
 ل فئآتممثلي كإشراك  تضمین أولویات و قضایا الشعب بشكل واضح،  و تلك المصلحة تتطلب،المخلصة، 

وفق شروط الشمول و الحریة و الشفافیة،  في إجراءات تأسیس الحوار، و تحدید شروطھ، و آلیاتھ، الشعب
ار للمشاركة في مثل ذلك الحوفي مثل تلك الظروف، حتماً ستجد منظمات المجتمع المدني الفرصة الحقیقیة 

 بكل فعالیة ، بوصفھا مؤسسات معبرة عن المجتمع و ھمومھ.

 كونفیدرالیة منظمات المجتمع المدني السودانیة

 ۲۰۱٥اكتوبر  ۹الخرطوم 

 

 

 

 

 لىع المستقلة تعمل المدني المجتمع منظمات من ائتالف ھي السودانیة المدني المجتمع منظمات كونفدرالیة
 خالل نم وذلك في السودان الرشید الحكم ظل في دیمقراطي مجتمع لتحقیق قدراتھا وتعزیز أعضائھا حمایة

 .المعرفة وبناء والتواصل والمناصرة القدرات لبناء مبتكرة أسالیب

 نوانعلى ع معنا التواصل یمكن ،الكونفدرالیة عضویة الي لالنضمام او النشرة ھذه حول استفسارات ألیة
 cscso.confederation@gmail.comاإللكتروني:  البرید

Email: ccso.confederation@gmail.com | Twitter: @CivilSocietySD 

mailto:ccso.confederation@gmail.com

