
 

 بیان صحفي

مجموعـة مــن مؤسسـات المجتمـع المــدني والناشـطین فـي مجــال السـالم والتنمیـة، التقینــا فـي الخرطـوم فــي  ،نحـن
 –ورشة عمل للخروج من أجـل بلـورة موقـف حـول مسـار المفاوضـات بـین الحكومـة السـودانیة والحركـة الشـعبیة 

رفیعــة المســتوى للوســاطة تحــت مظلــة اللجنــة  2014فبرایــر  13قطــاع الشــمال المنعقــدة فــي ادیــس ابابــا بتــاریخ 
  في السودان .   اإلفریقیة، والتي تمثل فرصة للحوار بین عدد من االطراف المتحاربة

ساســیة إلنهــاء معانــاة م فــي الســودان هــي مــن المتطلبــات األذ نعتقــد بشــكل راســخ أن النظــرة الشــاملة للســالإننــا إ
فاننــا  ،سـتمرة وتحقیــق الســالم واالســتقرارة المعــن النزاعــات المســلح ةالمواطنـات والمــواطنین فــي الســودان الناتجـ

  نؤكد علي التالي :

أن اقتصـــار المفاوضـــات علـــي حكومـــة الســـودان والحركـــة الشـــعبیة قطـــاع الشـــمال الیعنـــي بالضـــرورة  .1
تمثیلهمــا لجمیــع الســودانیان والســودانیین وال یلغــي أهمیــة المشــاركة الشــعبیة كخطــوة رئیســیة الســتدامة 

ع قاعـدة المشــاركة الشـعبیة فـي اتخـاذ القــرارات المصـیریة هـو الضـامن الیقــاف اي اتفـاق للسـالم فتوسـی
  النزاعات في السودان .

واســتخدام األراضــي فــي الســودان كعامــل أساســي مشــترك فــي كــل   التأكیــد علــي أهمیــة قضــیة ملكیــة .2
  النزاعات والصراعات التي تشهدها أنحاء مختلفة من السودان.

یعــد بمقــدورهم إطالقــًا تحمــل هــذه الحــرب أو اســتمرارها او تحمــل النتــائج إن المــواطنین الســودانیین لــم  .3
  المترتبة علیها.

إن إتفاقیـات السـالم الثنائیـة السـابقة لـم تـؤدي الـى تحقیــق السـالم المسـتدام بـل أبعـد مـن ذلـك أدت إلــى  .4
  إشعال مزید من الحروب في أجزاء أخرى من السودان ووضعت وحدة السودان وشعبه على المحك. 

  التركیز یجب أن یكون على معالجة كافة جذور األزمة بدًال عن اإلكتفاء بقضیتي السلطة والثروة. .5

إن عــدم العدالـــة اإلقتصـــادیة واإلجتماعیـــة فــي الســـودان، جعلـــت أكثـــر مــن ثلثـــي الســـودانیین یعیشـــون  .6
  تحت خط الفقر.



  وبناءا علي ما سبق فاننا ندعو جمیع االطراف للتالي :

  للعدائیات لخلق بیئة مساعدة على استمرار التفاوض بنجاح.الوقف الفوري  .1

  السماح الفوري غیر المشروط إلدخال المساعدات اإلنسانیة في المناطق المتأثرة بالحرب. .2

  یجب أن تكون عملیة السالم مملوكة لجمیع السودانیین بدون إقصاء أليٍ طرف . .3

تمهیدیـة تفضـي إلـى عملیـة سـالم  یجب أن ینظر لهذه الجولة من المفاوضـات علـى أنهـا خطـوة .4
  شاملة یشترك فیها جمیع السودانیین وتناقش فیها جمیع القضایا المسببة للنزاعات.

یجــــب أن تكـــــون الرؤیـــــة اإلســــتراتیجیة للمفاوضـــــات هـــــي تحقیـــــق دولــــة موحـــــدة یعمهـــــا الســـــالم  .5
  والدیمقراطیة بدون أي تمییز على أي أسس.

  نیة لمراقبة تنفیذ هذه اإلتفاقیة.ضرورة األخذ في اإلعتبار تأسیس آلیة وط .6

إن تحقیــق الســالم فــي والیتــي النیــل األزرق وجنــوب كردفــان ال یمكــن ان یــتم بــدون إیجــاد حــل  .7
  شامل لكافة مناطق الصراعات في السودان.

إن أي اتفاقیـــة تتعلـــق بملكیـــة األراضـــي فـــي الســـودان یجـــب أن تصـــب فـــي جعلهـــا اداة لخدمـــة  .8
  كونها عامل مسبب للنزاع. اإلستقرار والتنیمة بدًال عن

  إستصحاب قضایا النوع اإلجتماعي كمكَون أساسي في عملیة التفاوض. .9

یجــب أال تســهم أي اتفاقیــة تنــتج عــن هــذه الجولــة مــن المفاوضــات فــي تفــاقم حالــة اإلســتقطاب  .10
  العرقي والدیني والجهوي واإلقتصادي والعسكري .... الخ في السودان.

ة الشعبیة في كافـة أنحـاء السـودان بأسـس جدیـدة ومنضـبطة تجعـل تجدید الدعوة لتطبیق المشور  .11
  من وسیلة فعالة لالستجابة لمطالب المواطنیین في التنمیة.

أن تقــود المفاوضــات الــي نتـائج تصــب فــي صــالح تحقیــق   نعیــد التأكیــد علـي أهمیــة  وفـي الختــام
  دولة موحدة یسودها السالم والدیمقراطیة ...
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