
 
 

ي السودان حول إعالن المحادثات 
ن
ن العام ف  بيان الممثل الخاص لألمي 

ي السودان 
ن
 بشأن االنتقال السياسي ف

 

كاء  تس، بالتشاور مع الشر ن العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بير ُيطلق الممثل الخاص لألمير
ن األطراف السودانية ت  المشاورات األولية لعملية سياسية بير

ً
، رسميا ن ن والدوليير توىل األمم  السودانيير

ن للتوصل التفاق للخروج من األزمة   ها تهدف إىل دعم أصحاب المصلحة السودانيير المتحدة تيسير
. السياسية الحالية واالتفاق عىل مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسالم  

 
( استجابة لطلب القيادة  2020)  2524وتم انشاُء بعثة يونيتامس بموجب قرار مجلس األمن  

اير السود ي شهر فير
ي الوقت الذي واجهت فيه  2020انية فن

ي السودان. وفن
لدعم االنتقال الديمقراطي فن

ي 
ة أثرت بشدة عىل البالد منذ االنقالب العسكري فن ة االنتقالية عقبات كبير أكتوبر؛ فلم يسهم   25الفير

ي تعميق انعدام الثقة
ن عقب االنقالب سوى فن ن كافة  العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميير بير

تس عن قلقه الشديد   ن العام فولكر بير ي السودان. كما ُيعرب الممثل الخاص لألمير
األحزاب السياسية فن

من أن يؤدي االنسداد السياسي الراهن إىل االنزالق بالبالد نحو المزيد من عدم االستقرار وإهدار  
ي تحققت منذ قيام ال

ي المكاسب السياسية واالجتماعية واالقتصادية التر
ثورة. لم تنجح كل التدابير التر

ي 
ي استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السودانن

. تم اتخاذها حتر اآلن فن   
 

اءة. وستكون العملية شاملة للجميع وستتم دعوة  
َّ
ي عملية بن

لقد حان الوقت إلنهاء العنف والدخول فن
ن ب ن والعسكريير ، من المدنيير ن ي ذلك الحركات المسلحة واألحزاب  مكافة أصحاب المصلحة الرئيسيير

ا فن
ي العملية السياسية 

ي والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة فن
السياسية والمجتمع المدنن

ة االنتقالية، واحراز  ي الفير
ي الثورة وفن

ها. وقد قامت النساء بدور مركزي فن ي تتوىل األمم المتحدة تيسير
التر

ي ضمان المشاركة الكاملة و 
عّول بعثة يونيتامس تقدم فن

ُ
وري. كما ت المجدية والمتساوية للنساء أمر ضن

ي نجاح هذه 
ن للمساهمة فن عىل التعاون التام والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة السودانيير

. العملية    
 

ي إىل الحرية والسالم والعدالة. 
مة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السودانن ن  وستبقر األمم المتحدة ملير
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