
 
 

المزيد من الرؤى السودانية حول ُسبل تجاوز األزمة السياسية الراهنة تضمنها األسبوع الرابع من 
يرسها األمم المتحدة

ُ
ي ت

 المشاورات حول عملية سياسية لـ السودان الت 
 

 عن 
ُ
 ممثلون لما يزيد

َ
ي المجموعات النسائية وحقوق  مجموعة تمثُل منظما 20شارك

ت المجتمع المدن 
ي إطار المشاورات حول 

يرسها البعثة ف 
ُ
ي ت
ي جلسات المشاورات الت 

المرأة والمجموعات السياسية ف 
ي 
تيس، الممثل الخاص لألمير  العام، عن اطالقها ف  ي أعلن فولكر بير

عملية سياسية لـ السودان والت 
، كجزء من  ي توفير مساحة ألصحاب الثامن من شهر يناير الحالي

؛ تتمثل األول ف  مبادرة عىل مرحلتير 
ي عملية االنتقال الديمقراطي  

 ف 
ً
ي قدما

حاتهم حول ُسبل المض  المصلحة السودانيير  لعرض رؤاهم ومقي 
ي تحديد شكل وسياق المرحلة التالية من المبادرة

 .من خالل لقاءات تسهم ف 
 

 
 

تيس ، قاد السيد فولكر بير ي
 من جلسات  وخالل األسبوع الماض 

ً
، بدعم من فريق اليونيتامس؛ عددا

اء   ؛ مجموعة من الخير ي المشاورات مع ممثلير  عن عدٍد من المجموعات شملت، حزب المؤتمر الشعتر
؛ مجموعة   ي

؛ قوى الحرية والتغيير )مجموعة الميثاق(؛ اتحاد عام أصحاب العمل السودان  واألكاديميير 
تاب؛ منظمة أرس شهداء األمل السودانية؛ تحالف منظمات المجتمع 

ُ
؛ مبادرة الصحفيير  والك ي

المدن 
ق السودان؛ نساء قوى الحرية   ؛ الحزب االتحادي الموحد؛ مجموعة من أحزاب رسر ثورة ديسمير

؛ الجبهة الثالثة تمازج؛ مجموعة من الناشطات الشابات؛ منظمة  ؛ حزب تيار الوسط للتغيير والتغيير
ي اتفاقية   إباء للتنمية؛ مجموعة من األكاديميات

ق ف  ي الجندر؛ الُموقعير  عىل مسار الرسر
ات ف  والخبير

ق السودان؛ منير السودانيير  الحر للوحدة؛ مجموعة من  جوبا للسالم وأحزاب البجا السياسية من رسر
ي الثوري الحر؛ مجموعات نسائية من جنوب    وضحايا الحرب؛ قوى التجمع الشبانر

قداىم المحاربير 
ي و الحركة الوطنية الديمقراطيةوشمال وغرب كردفان؛ حزب ا

 .لبناء السودان 



 

 
 

 السودانيون بأنه الحل لتجاوز االنسداد السياسي الراهن،  
ُ
"تسىع عملية المشاورات لالستماع لما يعتقد

ي معرض تأكيده عىل أن هذه  
تيس، ف  وليس العكس" بحسب الممثل الخاص لألمير  العام، فولكر بير

ي وقت 
 جاهزة لتقديمهاالعملية يملكها السودانيون، ف 

ً
 .ال تمتلك فيه األمم المتحدة حلوال

 

 
 

ي مزيد من الطلبات لعقد لقاءات مشاورات من العديد من المجموعات.  
ي تلق 

كما تستمر اليونيتامس ف 
اك المزيد من أصحاب المصلحة السودانيون  فريق العمل لالستجابة لهذه الطلبات وارسر

ُ
 . ويجهد

 
 تامس ييون:   لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط

https://bit.ly/3Kuggol

