
 
 

يرسها األمم المتحدة 
ُ
ي ت
اختتام المرحلة األوىل من المشاورات حول عملية سياسية لـ السودان الت 

 
 
ي قدما

 بمزيد من الطروحات الهامة ألصحاب المصلحة حول سبل المض 
 

المجموعات  بعد شهٍر كامٍل من االجتماعات شبه اليومية مع قائمة واسعة ومتنوعة من ممثلي 
، ومنظمات حقوق المرأة، ولجان المقاومة،   ي

ي تضمنت منظمات المجتمع المدن 
السودانية، والت 

واألحزاب السياسية، ومجموعات الشابات الناشطات، واألكاديميون، والصحافيون، والشباب،  
ي المهجر؛ والموق اء الوطنيون، وسودانت  ، والخبر

عي   عل واألشخاص ذوي اإلعاقة، وقداىم المحاربي  
ي السودان

تمت المرحلة االوىل من المشاورات من أجل عملية سياسية لـ  -اتفاقية جوبا للسالم ف 
ُ
اخت

ي 
ي الثامن من يناير الماض 

ي أطلقتها بعثة اليونيتامس ف 
 . السودان الت 

 

 
 

، جمعت المشاورات الممثل الخاص لألمي   العام وفريق يونيتامس بممثلي   عن   ي أسبوعها األخب 
وف 

مجموعة وجهة وتجمٍع، من ضمنهم؛ المكتب الموحد لألطباء ، قوى الحرية والتغيب    35أكبر من 
،  حركة ت ي

ق، التحالف السودان  ي الحر، تحالف الشر
(، الحزب القوىمي السودان  ي

حرير  )الميثاق الوطت 
،  الحزب 2ان ) السود (،  مجموعات نسوية من مختلف الواليات، نقابة المحامي   السودانيي  

، النائب العام لجمهورية السودان، الجبهة الثورية السودانية،   ي
ي السودان 

الجمهوري، التجمع الوطت 
ي إتحاد األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية 

ي المهجر، أعضاء ف  ، قوى النطقية  –مجموعه من سودانت 
ي بناء السالم وحقوق  

، مجموعة من الناشطات الشابات ف  ي
، رئيس القضاء السودان  الحرية والتغيب 

ي  
ي ف 
االشخاص ذوي االعاقة، تحالف لجان الثورة المستقل )تالحم(،  ممثلي منظمات المجتمع المدن 

 ) ، تجمع القوي المدنية )الواليات الوسطي ق السودان، تجمع المهنيي   السودانيي   ، حزب االصالح شر
، مجموعة نسائية  ي

النيل االزرق، مجموعات نسوية ولجان المقاومة بوالية النيل األزرق،  –الوطت 
ي العام  

، بعض شيوخ الطرق الصوفية وأعضاء المجمع الصوف  مؤسسة جند الوطن للحرية والتغيب 



ي بجانب ممثلي   للتنسيقية الوطنية العليا للبدو والرعاة  بدارفور واألدارة ا
القليمية لالجئي   والنازحي   ف 

. دارفور    
 

 
 

حات " ي السماح لنا باالستماع إىل مجموعة من وجهات النظر والمقب 
كانت عملية المشاورات قّيمة ف 

ي للتغلب عل األزمة السياسية الحالية. نشعر باالمت
ام المقدمة من قطاعات الشعب السودان  نان اللب  

ات من ممثلي مجموعات   من جميع أنحاء السودان الذين جاءوا لمقابلتنا، وشاركوا  وحماس العشر
تيس  . بشكل بناء، وتبادلوا أفكارهم الملموسة معنا." قال الممثل الخاص لألمي   العام، فولكر بب   

  

 
 

ومع نهاية المرحلة األوىل من المبادرة، ستقوم يونيتامس بنشر وثيقة موجزة تلخص من خاللها أهم 
. أصحاب المصلحة السودانيي   حول المسائل اإلشكالية المتعلقة باالنتقال مواضع التوافق بي     

 
 

يرسها األمم المتحدة يرجى زيارة الرابط التاىلي 
ُ
ي ت
 تامسييون: لمزيد من المعلومات حول عملية المشاورات الت 

https://bit.ly/3Kuggol

