
 

  

  

 

 

امتداد  إ           على  السودان  في  ممية  ا البعثة  بها  قامت  التي  المهمة  ن 
اجتماعات ثنائية، بمشاركة أكثر    110ضافت أكثر من  الخمس أسابيع الماضية است 

شخص من جميع أنحاء السودان، ثلثهم من النساء، وُعقدت اجتماعات    800من  
مبادرة مكتوبة، التقرير   80في دارفور وجنوب كردفان، وقامت بتحليل أكثر من  

في   ورد  ما  ل  خ من  لكن  السودانيين،  جميع  آراء  أّنه حصد  يّدعي  لم  ممي  ا
وة على ذلك، لم  مو جزه عمل على ضمان إدراج مكّونات المجتمع الرئيسية، ع

راء   ا إلى  عددية  قيماً  تنسب  ولم  رأي  ع  كاستط منظمة  التشاور  عملية  تكن 
الذي   الهدف  بأن  التقرير  أكد  إذ  ممية جمع    انطلقت المعروضة،  ا البعثة  منه 

ر ن وجهات النظر لعأوسع نطاق م اء المشاركة كجزء من كس التنوع الثري في ا
   "عملية التشاور هذه.

أسباب "          ي  أو  آيديولوجية  أو  سياسية  تحفظات،  أو  اعتراضات  لديك  كانت  ربما 
نتقالية  مم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة ا ممي بإنشاء “بعثة ا أخرى، على القرار ا

نكليزية   .في السودان”، والتي ُتعرف إختصارا بإسم “يونيتامس” بحسب الترجمة ا

أو وربم منطقي  أساس  دون  مخاوف،  إلى  والتحفظات  عتراضات  ا هذه  تحولت  ا 
موضوعي، عندما أصبح تواجد هذه البعثة في السودان أمرا واقعا، وبدأت في ممارسة 
ممي. ولكن أعتقد من الصعب أن  تنظر  حيات التي حددها القرار ا مهامها وفق الص

ن بعد إنتهاء بإعجاب وتقدير وإحترام لحصيلة المجهود الكب ير الذي أنجزته البعثة حتى ا
م  ته في فبراير/شباط المن ولية، والذي ن ولى، أو المشاورات ا ما يعرف بالمرحلة ا
سياسية   عملية  حول  مشاورات  تلخيصية/  “ورقة  عنوان  تحت  للجميع  متاح  تقرير  في 

م”.للسودان/ عملية شاملة بين السودانيين حول الم قدما نحو الديمق      "راطية والس

 

ع على النص الكال 2022مارس  3ُن بتاريخ   هنا مل للمقال ُيرجى الضغط ط

ع على النص الكال 2022مارس  7ُن بتاريخ   نا ه مل للمقال ُيرجى الضغطط

 

ة غير دورية ت ت الصحافن مم  عمل ومهام لوناية التي تترصد التقارير والمقا بعثة ا
ن لدعم المرحلة ملةة المتكاحدالمت  السودانفي تقالية ا

 سـامـتـيـونـي
 ةفي عيون الصحاف 

ت الُمقتَ  راء الواردة في المقا ما ه  ُتمثل وجهة نظر ا  ة م المتحدبسة أع
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