
 
كيفّية المضي  حول   ينلسودان: عملية شاملة بين السودانيلمشاورات حول عملية سياسية  

 من أجل الديمقراطية والسالم  قدما  

  سبع نقاط حول المشاورات حول العملية السياسية في السودان

تيس  لالمشاورات حول عملية سياسية   ▪ عملية  المصلحة  لسودان هي  لدعم أصحاب  المتحدة  األمم  رها 
لالسودانيين   بشأن  إلى    للتوص  قدما  توافق  المضي  ال  من أجل  كيفي ة  السياسي   جمود البالد: معالجة 

 .الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسالم
ي وإحراز بالمساعدة في االنتقال السياس  ويكل فها تفويضهابناء  على طلب السودان    ئت اليونيتامسنش  أ ▪

  ضمن إطار تقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق اإلنسان والسالم المستدام.  ال
مع جميع  اليونيتامس    (، ستعمل2021)  2579دورها في المساعي الحميدة بموجب قرار مجلس األمن  

انتقال ديمقراطي    نحو  حول السبيلتوافق  إلى    يمكن أن تؤد يالجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة  
 . ةكامل بقيادة مدني  

لية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة  بمشاورات أو    اليونيتامس  ستبدأ العملية التي أطلقتها ▪
الفاعلةالسياسي  جهات وال ا  ة  والحركات  السالم  المقاومة  وشركاء  ولجان  المدني  والمجتمع  لمسلحة 
 .النسائية والشباب  مجموعات وال



وف ر سن  بآراء السودانيين أنفسهم.  هتدينتيجة هذه العملية التي ست  حيالموقف  أي   ألمم المتحدة  ليس ل ▪
عبر الطيف السياسي وجميع    االنخراطوضمان    إلى أقصى حد    المشاركة  زيادة مجموعة من القدرات ل

 .الد أنحاء الب
  واليونيتامس للعملية.    التالية  لية من المشاورات في تصميم الخطوات ستساهم نتيجة هذه المرحلة األو   ▪

حسب االقتضاء وربما باالشتراك مع  بعلى استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة الحقة  
 . األطرافطلب على نتائج المشاورات و غير أن  هذا يتوق ف على  شركاء آخرين

االنتقالية    مرحلةكهدف نهائي لل  قيادتها مدني ةبدعم حكومة    ملتزمة بحسب تفويضها  األمم المتحدة  إن   ▪
ن فإننا  وبالمثل،  السودان.  واألهمية    هتديفي  اإلنسان  حقوق  احترام  ذلك  في  بما  المنظمة،  بمبادئ 

 . المركزية لمشاركة النساء والشباب في عمليات السالم
جميع األطراف، وال سيما السلطات، لتهيئة مناخ    الكامل من قبل  تعاون المتحدة على  ل األمم التعو   ▪

ومحاسبة    المتظاهرين السلميين   الستخدام العنف ضد    اإلنهاء الفوري   ذلكشمل  ي هذه المشاورات. و ل  مالئم
 . مرتكبي هذا العنف والحفاظ على حقوق اإلنسان للشعب السوداني وحمايتها

 

 


