يـونـيـتـامـس
في عيون الصحافة

ن

ة غير دورية ترصد التقارير والمقا ت الصحافية التي تتناول عمل ومهام بعثة ا مم

المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة ا نتقالية في السودان
 7مارس 2022

إن المهمة التي قامت بها البعثة ا ممية في السودان على امتداد
الخمس أسابيع الماضية استضافت أكثر من  110اجتماعات ثنائية ،بمشاركة أكثر
وعقدت اجتماعات
من  800شخص من جميع أنحاء السودان ،ثلثهم من النساءُ ،
في دارفور وجنوب كردفان ،وقامت بتحليل أكثر من  80مبادرة مكتوبة ،التقرير
يدعي أ ّنه حصد آراء جميع السودانيين ،لكن من خ ل ما ورد في
ا ممي لم ّ
مكونات المجتمع الرئيسية ،ع وة على ذلك ،لم
موجزه عمل على ضمان إدراج
ّ
تكن عملية التشاور منظمة كاستط ع رأي ولم تنسب قيماً عددية إلى ا راء
المعروضة ،إذ أكد التقرير بأن الهدف الذي انطلقت منه البعثة ا ممية جمع
أوسع نطاق من وجهات النظر لعكس التنوع الثري في ا راء المشاركة كجزء من
عملية التشاور هذه".
ُن

بتاريخ  3مارس  2022ل ط ع على النص الكامل للمقال ُيرجى الضغط هنا

"ربما كانت لديك اعتراضات أو تحفظات ،سياسية أو آيديولوجية أو ي أسباب
أخرى ،على القرار ا ممي بإنشاء “بعثة ا مم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة ا نتقالية
في السودان” ،والتي ُتعرف إختصارا بإسم “يونيتامس” بحسب الترجمة ا نكليزية.
وربما تحولت هذه ا عتراضات والتحفظات إلى مخاوف ،دون أساس منطقي أو
موضوعي ،عندما أصبح تواجد هذه البعثة في السودان أمرا واقعا ،وبدأت في ممارسة
مهامها وفق الص حيات التي حددها القرار ا ممي .ولكن أعتقد من الصعب أن تنظر
بإعجاب وتقدير وإحترام لحصيلة المجهود الكبير الذي أنجزته البعثة حتى ا ن بعد إنتهاء
ما يعرف بالمرحلة ا ولى ،أو المشاورات ا ولية ،والذي ن ته في فبراير/شباط المن م
في تقرير متاح للجميع تحت عنوان “ورقة تلخيصية /مشاورات حول عملية سياسية
قدما نحو الديمقراطية والس م”".
للسودان /عملية شاملة بين السودانيين حول الم
ُن

بتاريخ  7مارس  2022ل ط ع على النص الكامل للمقال ُيرجى الضغط هنا

المق َتبسة أع ه
ا راء الواردة في المقا ت ُ

ُتمثل وجهة نظر ا مم المتحدة

