
 
 

 
ُ
يرسها األمم المتحدة يشهد

ُ
ي ت
األسبوع الثالث من المشاورات حول عملية سياسية لـ السودان الت 

ي مشاركة مجموعات سودانية من مختلف الواليات 
 
 ف
ً
 توسعا

 

ي والمجموعات  
ن عن المجتمع المدنن ي ممثلي 

ي الخرطوم األسبوع الماضن
استضاف مقر اليونيتامس فن

يرسها البعثة تحت مظلة المشاورات حول عملية سياسية  
ُ
ي ت
ي إطار جلسات المشاورات الت 

السياسية فن
تيس، الممثل ي أعلن فولكر بي 

ي الثامن من شهر يناير  لـ السودان والت 
ن العام، عن اطالقها فن الخاص لألمي 

ن لعرض رؤاهم   ي توفي  مساحة ألصحاب المصلحة السودانيي 
. وتستمُر هذه المشاورات فن الحالي

 . ي عملية االنتقال الديمقراطي
 فن
ً
ي قدما

حاتهم حول ُسبل المضن  ومقي 
 

 
 

 من جلسات  
ً
تيس، بدعم من فريق اليونيتامس؛ عددا ، قاد السيد فولكر بي  ي

وخالل األسبوع الماضن
ن عن عدٍد من المجموعات من ن عن  المشاورات مع ممثلي  واليات خارج الخرطوم، من ضمنهم ممثلي 

ي االقليم 
 فن
ً
ن داخليا ن عن النازحي  ي دارفور؛ وممثلي 

ي دارفور؛ مجموعات نسائية فن
لجان المقاومة فن

يل ابراهيم،  ي جنوب كردفان، باإلضافة للسيد جير
ن عن لجان المقاومة ومجموعات نسائية فن وممثلي 

 رئيس حركة العدل والمساواة. 
ن عن المجموعات النسوية  كما عقد الس تيس وفريق اليونيتامس جلسات مشاورات مع ممثلي  يد بي 

، والصادق اكي
ي االشي   أحد  سمل الناشط السياسية والمدنية )منسم( وحزب البعث العرنر

ُ
البارز ووالد

ي متعددة، ومجموعة من ناشطات المجتمع 
الشهداء، ومجموعة من ممثلي منظمات مجتمع مدنن

ي اليافعات
ن المدنن ن السودانيي  ن عن التجمع االتحادي لجنة المعلمي  . ، وممثلي     

 



 
 

ي قرار مجلس األمن رقم 
 إلطار تكليف البعثة والُمسند إليها فن

ً
شكُل مبادرة اليونيتامس تنفيذا

ُ
  2579وت
ي معالجة االنسداد  2021) 

 فن
ً
ي قدما

(، من خالل تيسي  عملية يقودها السودانيون من أجل المضن
ي أعقاب انقالب 

. أكتوبر  25السياسي الراهن فن  
  

 
 

ن   هذه المشاورات األولية خطواتنا التالية" بحسب الممثل الخاص لألمي 
ُ
 توقع نتائج. ستوجه

ُ
"ال نريد

تيس، والذي يستعد إل جانب فريق اليونيتامس لجولة جديدة من جلسات المشاورات   العام، فولكر بي 
ي األسبوع ا

 لمقبل. مع المزيد من ممثلي الطيف السياسي السودانن
 
 

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

https://bit.ly/3Kuggol

