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يتطلعالمجتمع المدني المصري 
لإلسهام في حل األزمة السودانية

سلسة اتجاهات محلية
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

2019زيارة الوفد المصري للسودان هي األولى من نوعها منذ ديسمبر 

موا في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحووار عوا ازاوزال المة اوة النوودا اةه وودوم وفوة عو  المجت▪

ى الموووة ي الم،وووكوه يت ووووا عووو  ة ،وووااد ةااةووواة واوت،وووادية وإلاديماوووة ود  وعاةووواةه إلوووو

؛ لبووةح اوووار عووة ي ع،ووكو ةووودا يه و ووو ازون عوو   و وومه ع ووذ ا ووة   2022عووايو 10ال كطوووف فووي 

.ذو التودم اإلةالعي"  مك البشاك"ه واإلطااة   ظاف 2019الثورة النودا اة في دينمبك 

اح وحالفواد وع  دا بمه إفاد وفة المجتما المة ي الم،كو  أاَّ التطوراد العالماة وةفا  اوجاه   و▪

ا إل طواح إو اماةه وو تالد  ا كة ل حةود وحقق الم،الح المشتكلة ل شعوله وإا الووت وة اا

ة ازولويووة لودهووة  ظووك  قال اووة ل منووتقب   ووةلةا عوو  اةووتعادة الماجووي؛ عوو   ووالن وجووا إد ووة

 ائاة؛ ااو  عتقةعة لحوار إلثك  ضجةاه  اصة وإا الشعبا  الم،كو والنودا ي يموكاا  فتوكة اةوتث

.اواةي افحاا ع  إد    اح دولة دةيةةه وقوف   ى وام الةيمقكاطاة والعةالة والمواط ة والمن

يجو  إا يتنوا وأةانةا   ى ذلكه   يم   ل حوار إا ي وا فقط  ا  النااةاا  في الب ةي ه  و ▪

لاشووووووم  دماووووووا ع و وووووواد المجتمووووووا المووووووة يه والمجتمووووووا المووووووالي والتجوووووواروه وال،وووووو ا اا ه 

.وا وت،اديا ه والمثقفا ه وازلاديماا ه ووةائ  اإل الف

المجتمع المدني المصري يتطلع لإلسهام في حل األزمة السودانية

هللي يم للن للم  ملل  "ه والمُع وووا  ووو ("Al-Monitor" )المو اتووور"إةووار التقكيووك الم شووور  ،ووحافة 
إلووى ايووارة وفووة عوو  المجتمووا المووة ي" المللدني المصللري ُن ي سللهل فللي  للي األزملل  السللودان   

وواد ؛ اا  التقى ع ت ف ازازال النااةاةه وذلك في إطار دهود وعزيوز العال"ال كطوف"الم،كو 
.والحوار   ى المنتوى الشعبي
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

مصر ت عامي بحذر شديد م  الملف السوداني الم شابك

اا؛ وةوط ووووكاد عنوتمكة فوي النوود" ال كطووف"و" القوا كة" ذاه ويأوي الحوار المة ي ازون  وا  ▪

 وذ إوالوة اا    وزان العالواد  ا  القواد المة اة والن طة العن كية وشو ها  الفواد اوادة ع

وعووة ه رئووام عج ووم النوواادة النووودا يه الم وووا المووة ي عوو  الح " بووة الفتوواب البك وواا"الفكيووق 

.2021إلتو ك 25ا  تقالاةه في 

فووي وضوووا ذلووكه وقووام ع،ووك  الووواد د  وعاةوواة عتواا ووة عووا دماووا ازطووكا  النااةوواة فووي▪

ذر  حوو" القووا كة"و  ووى ال،ووعاة الكةووميه وتعاعوو  . النووودااه فووي عحاولووة لووة م التوافووق الوووط ي

ل ارداوة ةةية عا الم ف النودا ي المتشا كه وروم المبوادراد اإلو اماوةه والةولاوةه والتوة الد ا

إوووكل المباةوكة ل وةواطة وإيجوواد الح وون  ووا  ازطوكا  النوودا اة المت،ووار ةه فو اَّ ع،ووكه و وي

ى دولة عجاورةه وقف   ى عنافة عتنواوية عو  دماوا ازطوكا  النوودا اة   وى إعو  الحفوا    و

.ا ةتقكار في النوداا

وونووتة ي طباعووة العالوووة  ووا  ع،ووك والنوووداا إ طوواح إولويووة  اصووة لووةور المجتمووا المووة ي▪

الم،ووكو فووي   وواح اوووار عنووتمك؛ عوو  إدوو  اإلةووهاف فووي اةووتقكار النووودااه وعنووا ةة ع ت ووف 

ازطووكا    ووى الج وووج اووون دووةون وااووةه ووقكيوو  ودهوواد  ظووك م؛ وذلووك زا المجتمووا المووة ي 

الم،ووكو لةيووم وجووارل يم  ووم عوو   اللهووا اإلةووهاف فووي إ جوواب الحوووار النووودا يه ولووذلك إاالووة إو

ةووو وي  وووا  النوووودا اا  اوووون دور ع،وووكو عنوووتتك فوووي د وووم الم ووووا العنووو كو جوووة الم ووووا 

.المة ي

المبوادرة "ه الة  وعاةوي النوودا ي النوا قه ورئوام عوا ينومى  وو"  وي الشوكيف"وع  دا بمه صكَّب ▪

ه  ووأاَّ ايووارة الوفووة 2021ه التووي وأةنووت فووي ي ووايك "الشووعباة لووة م العالووواد الم،ووكية النووودا اة

اة فوي الم،كو ل نوداا  ي ازولى لفوتح اووار عوة ي عوا ازاوزال النااةواةه والش ،وااد البوار

ا  النووووداا؛  هوووة  وعزيوووز العالوووواد  وووا  الب وووةي ه وةوووة الطكيوووق إعووواف المتشووو  ا  والكافضووو

.ل عالواد والت ناق الم،كو النودا ي

ة المبوووادرة الشووعباة ل عالووواد الم،وووكي"إ ووم ووووم البووةح ع ووذ فتوووكةه عوو   ووالن " الشووكيف"وإجووا  ▪

 نواق ه في اكلة عة اة لمنا ةة الجهواد الكةوماة   وى وطوويك العالوواده ووعزيوز الت"النودا اة

.المشتكي في دماا القضاياه  اصة وإا الب ةي  لةيهما ع،الح وا تماعاد عشتكلة

اة إازا ةووا ولاا وواد عة اووة عوو    فاوواد ةااةوو" ال كطوووف"والتقووى الوفووة الم،ووكو  ووالن اياروووم لووو ▪

ه  إ ضواح الوفوة الم،وكوه لموا التقوى الوفوة القووى 2022عوايو 12فوي " البك واا"ع ت فةه واةوتقب  

".ووى الحكية والتغااك"و" الجبهة الثورية النودا اة"النااةاة المة اةه عث  

Source: Aman, A. “Can Egyptian civil society contribute to solving Sudanese crisis? . Al-Monitor, May 26, 2022.




