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 بیان صحفي

 للكارثة درءاً  المنتج الجاد الحوار

ومازالت البالد تعیش ظروف النزاعات المسلحة والعنف والفساد وانتھاكات حقوق اإلنسان، وعلى  ۲۰۱٦یبدأ عام 
سالم شامل وعادل في السودان، إال أن إرادة األطراف السیاسیة، بما في الرغم من الجھود المبذولة من أجل تحقیق 

ذلك الحركات المسلحة، لم تنجح في التوافق لرسم خارطة طریق، تصل بالبالد إلى السالم والدیمقراطیة والتنمیة 
 المتوازنة والمستدامة والحكم الراشد.

فاوض، اال أنھا ظلت تفتقر لشروط الدیمقراطیة والشفافیة انطلقت في الفترة الماضیة العدید من دعوات الحوار والت
والشمول، لذا من المتوقع أن تقل فرص الوصول إلى توافق حاسم، ینھي النزاع المسلح ویؤسس لسالم دائم ودیمقراطیة 

د اراسخة؛ إال أن استخالص بعض الرؤى واالتجاھات اإلیجابیة من تلك التحركات یصبح ممكناً، بحیث تصلح لالستن
علیھا في تحلیل الواقع الراھن ومواقف بعض الفاعلین فیھ، وبالتالي في تحدید مالمح ووسائل الحوار السوداني الشامل 

 المطلوب.

بادرت كونفدرالیة منظمات المجتمع المدني (الكونفدرالیة) منذ تأسیسھا، إلى جمع عدٍد ُمقدٍَّر من منظمات المجتمع 
لبعضھا البعض، وتأسیساً لشبكة تدعم مسیرة منظمات المجتمع المدني، وتعمل بفعالیة المدني تحت مظلة واحدة، حمایة 

في أي جھد وطني، یعمد للتخطیط للسالم والدیمقراطیة والحكم الراشد وحقوق اإلنسان في السودان، ھذا على الرغم 
لیھا. ت والقیود المفروضة عمن المصاعب ومحدودیة المساحة التي تتحرك وتنشط فیھا عضویتھا، وذلك بفعل المحددا

كما ظلت منظمات المجتمع المدني والكونفدرالیة في قلب ذلك المشھد آخذةً في االعتبار أھمیة احتیاجات المواطن 
السوداني بصورة عامة وحاجتھ باألخص للسلم واالستقرار كأولویة، مما جعلھا تھتم بالحوار ومخرجاتھ المتوقعة 

 ناط بھا.الملدفعھ لألمام حسب الدور 

ً من الدور المحوري الذي یمكن أن تقوم بھ منظمات المجتمع المدني، في قیادة حوار دائم ومستمر مع  وانطالقا
 رالیةالكونفدت المجتمعات المحلیة حول موضوعات بناء السالم، والدیمقراطیة، وحقوق االنسان، والحكم الراشد، أقام

تم قبول دعوة من الھیئة التنسیق بین مبادرات المجتمع المدني، بغرض تكوین رؤیة موحدة. وو لالجتماعلجنة 
الذي تم فیھ شرح وجھة نظر ، بعقد لقاء تشاوري حول الحوار، و۲۰۱٤یولیو  ۱۰التشریعیة القومیة بتاریخ 

ن یتأسس علیھا أي حوار حول ضرورات وشروط الحوار الدیمقراطي، المبادئ األساسیة التي یجب أ الكونفدرالیة
 و أمبیكي.بمع لجنة مجلس السلم واالمن االفریقي برئاسة الرئیس ثا اجتماع الكونفدرالیة مرتیندیمقراطي. إضافةً الى 

مواصلة لھذا المسار، أقامت الكونفدرالیة مجموعة من اللقاءات التشاوریة بین منظمات المجتمع المدني، في الفترة من 
، مع عضویتھا ومع عدد كبیر من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الصدیقة والشریكة في ۲۰۱٥مایو الى إكتوبر 
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أقالیم السودان الست، التي تغطي كل والیات السودان الحالیة، كانت محصلتھا تقریر مستفیض، یوضح رؤیة المجتمع 
 المدني للحوار والقضایا األكثر أھمیة على الصعید اإلقلیمي والقومي.

حول دور المجتمع المدني في الحوار وذلك في أربعة محاور رئیسیة  االتفاق مخرجات ھذا التقریر في أھمتتلخص 
 وھي:

 بھ، المتصلة التحضیریة واللقاءات الحوار تأطیر في المشاركة .۱
 القاعدي، المستوى على وتفعیلھ الحوار قیادة في المساھمة .۲
 الحوار، وجلسات مداوالت في المشاركة .۳
 .تنفیذھاو الحوار بمخرجات العام الرأي وتوعیة ومراقبة رصد .٤

 :في تلخصت والتي القومیة، القضایا ألولویات تفاصیل على التقریر اشتمل ماك

 بالحكم، المتصلة القضایا •
 السالم، ببناء المتصلة القضایا •
 اإلنسان، وحقوق بالتشریعات المتصلة القضایا •
 .بالتنمیة المتصلة القضایا •

كل أقلیم على حدة، بحیث اعتمد على تغطیة كل الوالیات وفقاً للوحدات اإلدرایة  التقریر قضایا األقالیمكذلك ناقش 
 القدیمة وھي: اإلقلیم الشمالي، اإلقلیم الشرقي، إقلیم دارفور، إقلیم الخرطوم، إقلیم كردفان، واإلقلیم األوسط.

فإن الكونفدرالیة تدعو كافة األطراف، إلى جمع وثائق حتى تصل األطراف المختلفة، لحوار دیمقراطي، شفاف وشامل 
ورؤى ومخرجات االجتماعات، والمشاورات، والمؤتمرات، واللقاءات، التي تمت خالل الفترة الماضیة، ووضعھا 
في منضدة واحدة للتباحث حولھا، والخروج منھا بصیغة تدعم الوصول لرؤیة مشتركة، وتجاوزاً لحالة االستقطاب 

   المزید من التشتت واالختالف. إلىتي لن تفضي إال الحادة ال

 

 منظمات المجتمع المدني السودانیة كونفدرالیة
 ۲۰۱٦ ینایر ۱۹ في الخرطوم

 مایةح على المستقلة تعمل المدني المجتمع منظمات من ائتالف ھي السودانیة المدني المجتمع منظمات كونفدرالیة
 مبتكرة بأسالی خالل من وذلك في السودان الرشید الحكم ظل في دیمقراطي مجتمع لتحقیق قدراتھا وتعزیز أعضائھا

 .المعرفة وبناء والتواصل والمناصرة القدرات لبناء

 لبریدا على عنوان معنا التواصل یمكن الكونفدرالیة، عضویة الي لالنضمام اوھذا البیان  حول استفسارات ألیة
 cscso.confederation@gmail.comاإللكتروني: 


