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 كارتر مركز بعثة حول وخلفية مقدمة
 أغســطس يف الســودانيف  ســتفتاءالا ملراقبــة أنشــطته كــارتر مركــز ابتــدر ،الســودان جنــوب اســتفتاء مفوضــية مــن لــدعوة اســتجابةً 
 72 مــا جمموعــه املركــز نشــر النــاخبني تســجيل عمليــة خــاللو . ســبتمرب يف الطويــل املــدى علــى مــراقبني نشــر مث ومــن ،2010

 1300 حبـوايل كـارتر مركـز مراقبـو قـام وقد. اقرتاع خارج القطر  فيها جرى اليت الثمانية الدول ويف السودانامتداد  لىع اً مراقب
  .0F1 25الـ السودان واليات من والية 24 مراكز استفتاء يف إىل زيارة

 
 مـن كـلوذلـك يف   ،جتميـع األصـواتو  االقـرتاععملية  راقبةمل مراقب 100 ما يزيد على شرنُ   2011 يناير اقرتاع لفرتة بالنسبة

الثمانيـة  دولالـ وكـل،  25الــ السـودان واليات من والية 24 حيث غطوا أجرى فيها اقرتاع خارج القطر، اليت واملواقع السودان
 زاروا جـوايل أي اسـتفتاء، مركـز 762 إىل ةزيـار  ألـف علـى يربـو ما املراقبون نفذ هذا وقد .قرتاع خارج القطراالاليت أجرى فيها 

 ،بشـكل إمجـايل، يشـكل العـاملون يف مركـز كـارتر مـا بـني مـوظفني أساسـيني .بالسـودان االستفتاء كزا مر عدد  إمجايل من٪ 27
هــا إىل ينتمــي أفراد جمموعــًة متنوعــة علــى املــدى الطويــل، ومــراقبني علــى املــدى القصــري، ومــراقيب االقــرتاع خــارج القطــر ومــراقبني 

 .1F2خمتلفاً  اً بلد 34

                                                        
 دارفور جنوب يف االستفتاء مراكز بزيارة كارتر مركز مراقبو يقم مل 1
 غانا، أملانيا، جورجيا، أثيوبيا،فرنسا، مصر، الدمنارك، الدميقراطية، والكنغ مجهورية الصني، كندا، الكامريون، بينني، بلجيكا، اسرتاليا،: تشمل الدول هذه 2

 املتحدة، اململكة يوغندا، توغو، تنزانيا، سلوفاكيا، سرياليون، النرويج، نيجرييا، هولندا، ناميبيا، موزمبيق، ليبرييا، لبنان، كينيا، األردن، ايطاليا، ايرلندا،

  .وزمبابوي زامبيا املتحدة، الواليات
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يف الســودان انطالقــاً مــن اتفاقيــة الســالم الشــامل، والدســتور االنتقــايل، وقــانون اســتفتاء  مركــز كــارتر عمليــات االســتفتاءم يقــيِّ و 
 امليثـاق فيهـا مبـا ة،يف االتفاقيات اإلقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابـات دميقراطيـالسودان مبا ورد تزامات والجنوب السودان، 

 إلعـالن وفقـاً تـه ري مركـز كـارتر أنشـطة مراقبوُجيـ. والسياسية املدنية للحقوق الدويل والعهد ،والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي
 35 عليـه وصـادقت 2005 عـام املتحـدة األمـم اعتمدتـه الـذي السـلوك، قواعـد ومدونـة لالنتخابـات، الدوليـة املراقبـة مبـادئ
 .راقبة انتخاباتم جمموعة

 
االسـتفتاء، وتعزيـز عمليـة شـاملة  ةتقـدت تقيـيم يايـد لمـل جـودة عمليـ السـودان يف أهداف بعثة مركز كـارتر للمراقبـة يف تتمثل

 .االستفتاء يف السودان ةجلميع السودانيني اجلنوبيني، وإظهار االهتمام الدويل بعملي
 

ما زالـت  العملية إن. االستفتاء إجراء عند دميقراطية بانتخابات هتزاماتالمع  السودان إتساقدرجة ل يوثق تمهيديال التقرير هذا
 النتـائج وإعـالن جتميع األصوات، فيها مبايف حاجة الستكماهلا،  زالت الاليت  احلامسة اخلطوات من العديد وجود مع ،مستمرة
املوقـع  علـى تاميـةاخل املركـز تقاريراء مراجعة الرجلذا تقريراً ختامياً شامًال خالل ثالثة أشهر،  رهذا وسيصدر مركز كارت. النهائية

 www.cartercenter.org: االلكرتوين
 

### 
 

 السياسية الخلفية
 الشـعبية واحلركة السودان حكومة عليها وقعت اليت الشامل السالم اتفاقية عليه نصت السودان جنوب مصري تقرير استفتاء إن
 الشـمال بـني األهليـة احلـرب مـن اً عام 22لـ الرمسية النهاية الشامل السالم اتفاقية ومثلت. 2005 يناير 9 يف السودان تحريرل

 .السودان يف واجلنوب
 

 مكونـة وطنيـة وحـدة حكومـة خالهلـا الـبالد حكمـت سـنوات سـت مـدتا انتقاليـة فـرتةعلـى  الشـامل السـالم اتفاقيـةنصت لقد 
ـــ يتمتــع( لــوطينا املــؤمتر حــزب مــن  واألحــزاب ،)٪28( الســودان لتحريــر ةالشــعبي واحلركــة ،)الــوطين اللــس مقاعــد مــن ٪52 ب

 علــى الشــامل الســالم اتفاقيــة نصــتوقــد . االنتقاليــة الفــرتة منتصــف يف انتخابــات حلــني إجــراءحكمــاً قوميــاً  ،)٪20( األخــرى
إجـــراء  وتقـــرر. االنتقاليـــة الفـــرتة خـــالل الســـودان نـــوبجب ذايتشـــبه  حكـــميف ترتيـــب إلقامـــة  الســـودان جنـــوب حكومـــة تكـــوين

 .أشهر بستة االنتقالية الفرتة �اية قبل االستفتاء
 

 جنـــوب مـــع بـــالتزامن اســـتفتاءً  تعقـــد أن املفـــرتض مـــن كـــان الـــيتو  ،ألبيـــي منفصـــالً  بروتوكـــوالً  الشـــامل الســـالم اتفاقيـــة تضـــمنت
 فشـل ،لكـنو . بـاجلنوب واراب واليـة ا ميثـل اآلنممـ جزءاً  تصبح أن أو الشمال يف اصاخل هابوضع االحتفاظإما  حول السودان

http://www.cartercenter.org/�
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 ،التـام بالشـلل أبيـي بروتوكـول تنفيـذ صـاب، ممـا أأبيـي اسـتفتاء مفوضـية عضـوية علـى االتفـاق يف الشـامل السـالم اتفاقيـة شركاء
 .مستحيالً أمراً  أبيي يف ستفتاءاال عقد وجعل

 
. املنتخبـة الواليـات جمـالس بواسـطة األزرق النيـليف و  كردفـان جنوبيف  شعبية شورةمإجراء  على االتفاقية نصت لذلك إضافةً 
 إجـــراء قبـــلمـــن احلكـــم، وذلـــك  خمتلفــة مســـتويات ســـت علـــى عامـــة انتخابـــات الســـالم الشـــامل إىل إجــراء اتفاقيـــة دعـــت كمــا

 .دميقراطياً  ونمنتخب ونمسئولأن االقرتاع يف االستفتاءين يشرف عليه  لضمان ،وأبيي السودان جنوب استفتاءي
 

 مركز راقب وقد. 2010 أبريل يف وتشريعية ،والئية و ،رئاسية انتخابات السودان حكومة عقدت ،التأخريات من سلسلة بعد
و . وجـــهاأل مـــن العديـــد يف حقيقيـــة انتخابـــات بعقـــد الســـودان والتزامـــات الدوليـــة املعـــايري تلـــيب ال ووجـــدها االنتخابـــات كـــارتر
 السياسـية املشـاركة يف تصـاعد صـحبها وقـد ،الشـامل السالم اتفاقية بوصفها ركيزًة أساسيًة يف ضروريةً  باتاالنتخاكانت ،لكن
 بتنفيــذ مســح االنتخابــاتإجــراء  أن إال املرصــودة، أوجــه قصــورها مــن الــرغم وعلــى. االقــرتاع ســبقت الــيت األشــهر خــالل دنيــةوامل

 تـــوفرييف  متثــل الشـــامل الســالم اتفاقيـــة يف اً مكونــبوصـــفها  االنتخابــات نمـــ الغــرض أن وبـــرغم. االتفاقيــةاملتبقيــة مـــن  األحكــام
 عـززت االنتخابـات إال أن الـوطين، واملؤمتر السودان لتحرير الشعبية حلركةا إىل جانب ،السياسية ألحزابأكرب ل إلشراك فرصةال

 .اجلنوب يف السودان لتحرير الشعبية واحلركة القومي املستوى على الوطين املؤمتر من هيمنة
 

 السودان جنوب في المصير تقرير حول خلفية
 مــن عارضــةمب مواجهــاً و . فدراليــة أســس علــى الــبالد يكلــةب اجلنوبيــون القــادة طالــب ،الســودان اســتقالل عشــية ،1955 عـام يف

وضـعت  ذاتياً  اً حكم اجلنوب منحت اليت 1972 عام أبابا أديس اتفاقية بتوقيعو  .جنويب ستقاللا لتحقيق متردٌ  اندلع الشمال
 باســتقالل مطــالبني آخــر متــردًا◌ً  اإلثيوبيــة احلــدود امتــداد علــى اجلنوبيــون املتمــردون أشــعلعقــب ذلــك بقليــل،  .احلــرب أوزارهــا

 . السودان جنوب
 

املـرة  لكـن هـذه  ،ةسـلحامل إىل املقاومـة أيضـاً  قرنـق جـون. د قيـادة حتـت السودان لتحرير الشعبية احلركة عمدت 1983 عام يف
 مهـا قـادة انفصـل 1991 عام يفو . للجميع شاملمعزز باإلصالحات و  "جديد سودان"ـ ب لتزاماال علىاملقاومة مرتكزة نت كا
 يف ذلك بعد تقرير املصري رحُ◌ط وقد. بتقرير مصري اجلنوب االلتزام إىل داعني الشعبية احلركة من كولأ الم. ود مشار رياك. د

 اخلرطوم سالم اتفاقية خالل 1997 عام حىت رمسياً  السودان حكومة به تقبل مل نلك ،السالممفاوضات  جوالت من العديد
 بنـود تنفيـذ مطلقـاً  يـتم مل ، لكـنمشـار ريـاك. د بقيـادة املسـلحة اجلنوبيـة الموعـات مـن عـدد مـع وقعتها حكومة السـودان اليت
 .االتفاقية تلك
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وحلفاؤهـا مبمارسـة  املتحـدة الواليـات مـن بـدعم) يقـادإ( ة للتنميـةقامت اهليئة احلكوميـ فاشلةال سالمال عملياتالعديد من  بعد
 تقريــــر املصــــري  قبــــول فيــــه مت الــــذي 2002 عــــام مشــــاكوس بروتوكــــول عنهــــاوالــــيت متخــــض  الالزمــــة وافزتقــــدت احلــــو الضــــغوط 

 أو موحــــد دانســــو  ضـــمن البقــــاء يفضـــلون اجلنوبيــــون كــــان إذا مـــا لتقريــــر اســـتفتاءإجــــراء  علــــى النصبـــ ،اجلنــــوبيني للســـودانيني
 .االنفصال

 
 العام التقييم
 أن جيــد كــارتر مركــز فــإن النهائيــة، النتــائج إعــالن قبــل اســتكماهلاالــيت جيــب  الضــرورية املراحــل مــن العديــد هنــاك يــزال ال بينمــا

 عــن احلقيقـي ريالتعبـ ومتثـل ،الدميقراطيـة لالنتخابـات الدوليـة املعـايري مــع كبـري بشـكل متسـقةً  اآلن علميـةً  حـىت االسـتفتاء عمليـة
 .الناخبني إرادة

 
 لصــحة الالزمــة٪ 60 الـــ مشــاركة عتبــة أن ،أخــرى وجهــات املــراقبني ولتقــارير الســودان جنــوب اســتفتاء ملفوضــية فقــاً يبــدو، و و 

 أنـه ويبـد األصـوات، عـد لنتـائج بـاكرة تقـارير علـى وبنـاءً  لذلك، إضافةً . االقرتاع فرتة �اية من أيام عدة قبل حتقيقها مت االقرتاع
 نتــائج تقبـل سـوف بأ�ـا السـودان حكومــة بتصـرحيات كـارتر مركـز ويرحـب. االنفصـال لصــاحل النتـائج أيتتـ أن تقريبـاً  املؤكـد مـن

 الســودان جنــوب مــواطين أن مــن الــرغم وعلــى. النهائيــة النتــائج إعــالن مبجــرد الــدويل التمــع بــا يعــرتف أن ويتوقــع االســتفتاء،
 النهــائي اإلعــالن انتظــار يف هــادئني البقــاء علــى اجلميــع حيــث كــارتر مركــز أن إال النتــائج، لقــيلت تفهمــه ميكــن بشــكل متلهفــون
 .املقبل فرباير مطلع يف املقررللنتائج 

 
 اســتفتاء تنفيــذ علــى لتصــميمهم الســودان جنــوب اســتفتاء ومكتــب ،الســودان جنــوب اســتفتاء مفوضــية علــى كــارتر مركــز ثــينيُ 

 قســم مـن كــل لعبهـا الــيت احلامسـة بــاألدوار أيضـاً  كــارتر مركـز يقــر كمـا. اللوجســتية التحـدياتو  البــالغ الوقـت ضــيق رغـم نـاجح
ــ الدوليــة ؤسســةوامل املتحــدة، لألمــم التــابع املــدمج واالنتخابــات االســتفتاء ــ نظمل  لــدعمهم آخــرون دوليــون وشــركاء ،اتاالنتخاب
 طـواتاخل همالختـاذ السـودان جنـوب وحكومـة السـودان ةحكومـ جبهـد اإلقـرار أيضـاً  ينبغـي كما. السودانية االستفتاء لسلطات

 .بنجاح العملية جراءإل همناضال
 

 :االستفتاء عملية من الرئيسية واجلوانب للقضايا كارتر مركز لتقييم تفصيلياً  ملخصاً  التالية األقسام توضح
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 القانوني اإلطار
 وكــذلك ،االسـتفتاء بعمليـة املتعلقــة السياسـية وااللتزامـات ليــةاحمل السـودان تشـريعات علــى قـائم لالسـتفتاء كــارتر مركـز تقيـيم إن

 االنتقـــايل القـــومي الدســـتور مضـــمنة يف الشـــامل الســـالم اتفاقيـــةحيـــث أن . 2F3دميقراطيـــة انتخابـــاتب الدوليـــة الســـودان التزامـــات
 لنصــوص وفقــاً  الســودان نــوبج اســتفتاء عقــد إىلالدســتور القــومي  يــدعوو  ،االنتقاليــة الســودان كومــةأساســية حل ركيــزةً بوصــفها 

 الـــدويل لعهـــدأحكـــام ا مبوجـــب الدوليـــة القانونيـــة الســـودان بالتزامـــات مكمـــل القـــانوين اإلطـــار وهـــذا. 3F4الشـــامل الســـالم اتفاقيـــة
 .ضمن اتفاقات أخرى اإلنسان حلقوق العريب وامليثاق باجنول وميثاق والسياسية، املدنية للحقوق

 
 الســالم اتفاقيــة علــى وبنــاءً  ،2009 عــام يفو . للســودان القــانوين اإلطــار آفــاق 2005 لعــام الشــامل الســالم اتفاقيــة أرســت

. االســـتفتاء إدارة موجهـــات ددحيــ والـــذي ،)االســتفتاء قـــانون( الســودان جنـــوب اســـتفتاء قــانون الـــوطين اللــس أجـــاز الشــامل،
 وثيقـة ضـمن دوليـاً  بـا املعـرتف الدوليـة تزامـاتاالل وتضـمني ،الدوليـة االتفاقيـات علـى واملصـادقة نضـماماال وعـرب ،لذلك إضافةً 

 اســـتفتاء إلجـــراء الضـــرورية السياســـية واحلقـــوق اإلنســـان حقـــوق حبمايـــة نفســـها الســـودان حكومـــة ألزمـــت الدســـتورية، احلقـــوق
 .4F5غريها ضمن شاملال االقرتاعحرية و  ،حرية تكوين اجلمعياتو  ،التجمعحرية و  ،التعبري حرية ذلك يف مبا دميقراطي

 
 يف بأصـــواتم املســـجلني النـــاخبني مـــن) األقـــل علـــى(٪ 60 أدىلإذا  وصـــحيحاً  قانونيـــاً  االســـتفتاء يعتـــرب االســـتفتاء لقـــانون قــاً وف

 إن. 6F7قـرتاعاال لنتيجـة النهـائي اإلعـالن مـن يومـاً  نيسـت خـالل سـتفتاءاال عـاديُ  املطلوبـة العتبـة املشاركة تبلغ مل إذاو . 5F6االستفتاء

                                                        
 الدويل والعهد) 1977 مارس 21( العنصرية التفرقة إلزالة الدويل والعهد) 1986 مارس 18( والسياسية املدنية للحقوق الدويل للعهد السودان انضم 3

 يثاقوامل) 2009 ابريل 24( العاهات ذوي األشخاص حقوق اتفاقية على صادق كما) 1986 مارس 18( والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق

 على املوقعني أحد السودان فإن كذلك). 2004 مايو 22( اإلنسان حلقوق العريب وامليثاق) 1986 فرباير 18( والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي

 حلقوق األفريقي قامليثا 1 والربوتوكول) 2008 يونيو 30( الفساد ومكافحة ملنع األفريقي وامليثاق) 2005 يناير 14( الفساد ضد املتحدة األمم اتفاقية

 )2008 يونيو 30( املرأة حقوق حول والشعوب اإلنسان
 )2005) (2( 226-224 املادة السودان، جلمهورية االنتقايل القومي الدستور 4
 أو مباشرة سواء العامة الشئون إدارة يف يشارك أن) أ...( يف والفرصة احلق مواطن لكل" أن على 25 املادة ،والسياسية املدنية للحقوق الدويل العهد ينص 5

 تضمن السري، وبالتصويت الناخبني بني املساواة قدم وعلى العام باالقرتاع دورياً  جتري نزيهة انتخابات يف وينتخب ينتخب) ب( حبرية؛ خيتارون ممثلني عرب

 والتجمع التعبري حرية" أن 12 الفقرة 25 رقم املتحدة ألممل التابعة اإلنسان حقوق للجنة العام التعليق أكد لذلك إضافة". املواطنني إرادة عن احلر التعبري

 "بالكامل محايتها وجيب التصويت حلق الفعالة للممارسة ضرورية ظروف هي واالنتماء
 )2( 41 املادة السودان جنوب استفتاء قانون 6
 )2( 41 املادة السودان جنوب استفتاء قانون 7
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 إرادة عـن كتعبـري االنفصـال أو الوحـدة إلعـالنتُعتـرب ضـروريًة  قرتعـنيامل إمجـايل مـن واحـد زائـد باملائـة مخسـني مـن بسيطة أغلبية
 .7F8اجلنوبيني السودانيني

 
 االســتفتاء قــانون يؤكــدكمــا " دوليــاً  مراقــب" االســتفتاء يكــون أن والدســتور القــومي االنتقــايل الشــامل الســالم اتفاقيــة تقتضــي
 عمليـــات مجيـــع مراقبـــة يف احلـــق املعتمـــدين املـــراقبني االســـتفتاء قـــانون وميـــنح. 8F9 للعمليـــة "دوليـــة مراقبـــة"لــــ احلاجـــة علـــىكـــذلك 
 .9F10النتائج وإعالن جتميع األصواتو  االقرتاع،و  الناخبني، تسجيل :فيها مبا االستفتاء

 
 ومشـال ،السـودان جنـوب يف القـرتاععلـى ا االسـتفتاء قـانون نـص ،السـودان جنـوب يف النـزاع صحب الذي الواسع بالنزوح إقراراً 

 الســودان جنــوب إقلــيم خــارج للنــاخبني االقــرتاع حــق مــنح لقــد ُقصــد مــن. 10F11لالقــرتاع خــارج القطــر مواقــع ومثانيــة ،الســودان
. 11F12قـــرتاعاال يف لشـــاملةا املشـــاركة لضـــمان الســـودان التزامـــات مـــعذلـــك  يتســـقو . وســـع مشـــاركة ممكنـــة مـــن النـــاخبنيأ ضـــمان

 إضـافةً و . 12F13قرتاعاال يف النازحني حقعلى  السودان حكومة أكدت السودان، مشال يف اجلنوبيني السودانيني مشاركة وبتسهيل
 يقطـــن فيهـــا مـــا يزيـــد علـــى  الـــيت املواقـــع كـــل يف اســـتفتاء مراكـــز بإنشـــاء االســـتفتاء قـــانون وجـــهي الســـودان جنـــوب يف للمراكـــز

 ناخــب 20,000 الــيت ال يتوقــع فيهــا وجــود تاالاحلــ يفو . 13F14الســودان مشــال يف الواليــات عواصــم ويف ،جنــويب 20,000
 . 14F15القطر خارجمن مواقع االقرتاع  موقعإىل  أو يف مشال السودان، الوالية عاصمة إىل السفر الناخبني من يُنتظر مسجل،

 
 لســـالما التفاقيــة وفقــاً ف. الســودان جنــوب باســتفتاء املرتبطــة املختلفـــة للعمليــات زمنيــاً  جــدوالً  الشــامل الســالم اتفاقيــة وضــعت
 أن جيـب كمـا. 2008 يف االنتقاليـة الفـرتة مـن الثالثـة ةنالسـ بدايـةيف  االسـتفتاء قـانون الـوطين اللـس يـزجي أن ينبغـي ،الشامل

. 15F16االقــرتاع بدايــة مــن أشــهر ثالثــة قبــل النــاخبني تســجيل ينتهــي أن علــى ،بقليــل ذلــك بعــد االســتفتاء مفوضــية تشــكيل يــتم

                                                        
 )3( 41 املادة السودان جنوب استفتاء قانون 8
 ) د(7، واملادة  5 املادة السودان جنوب استفتاء قانون) 1( 222 البند االنتقايل القومي الدستور ،5-2 مشاكوس بروتوكول الشامل، السالم اتفاقية 9

  42قانون استفتاء جنوب السودان، املادة  10
 ومصر كندا املتحدة، الواليات بريطانيا، اسرتاليا، يوغندا، كينيا، ،بياإثيو : هي البالد خارج املواقع) 2( 27 ،2 املادة السودان جنوب استفتاء قانون 11
 اإلعالن من) 3( 21 واملادة والسياسية، املدنية للحقوق الدويل العهد من 25 واملادة واحلكم، واالنتخابات للدميقراطية األفريقي امليثاق من 4 املادة 12

 املتحدة األمم من الصادر اإلنسان حلقوق العاملي
 د) 1( 22 املادة داخلياً، النازحني حول املوجهة املبادئ 13
 )2( 27 املادة السودان جنوب استفتاء قانون 14
 )2( 27 املادة السودان جنوب استفتاء قانون 15
 )ج(و) ب( 1 السلطة واقتسام مشاكوس بروتوكوالت تطبيق إجراءات الشامل السالم اتفاقية 16
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 مـن واحـدة بكـل الوفـاء مـن الـرغم وعلى .16F17الزمنية اجلداول هذه االستفتاء وقانون نتقايلاال القومي الدستورعكس كل من وي
 التقيــد عـدم وبـرغم. موعـدها يف الشـامل الســالم اتفاقيـة جبـداول االلتـزام يـتم ملحيــث  تـأخريات، هنـاك أن إال املطلوبـات، هـذه

 قبـل متـت النـاخبني تسـجيل وعمليـة السـودان جنـوب سـتفتاءا مفوضـية وإنشـاء االسـتفتاء قـانون إجازة أن إال بكلياتا باجلداول
 لكــن تــأخري دوثحبــ احلكومــةممثلــو و  ،الشــامل الســالم اتفاقيــة طرفــا أقــر وقــد. الســودان جنــوب الســتفتاء لإلعــداد كــاف وقــت
 .على ضوء ذلك السودان جنوب استفتاء تاريخ تعديل عدم فضلوا

 
 األهلية

وفـوق . النـاخبني تسـجيل وعمليات باألهلية مباشرةً  يتأثر ما شخص بلد يف الدميقراطية يةالعمل يف املشاركة يفشامل ال احلق إن
  لالقـرتاع الالزمـة األهلية االستفتاء قانون حدد وقد. 17F18 عوائق إي وإزالة التسجيل عملية تسهيل السلطاتذلك، يتعني على 

ولــدوا وكــان أحــد األبــوين علــى األقــل ينتمــي إىل  الــذيناألشــخاص  – املــواطنني مــن فئــات لــثالث الســودان جنــوب اســتفتاء يف
أحـد جمتمعـات الســودانيني اجلنـوبيني مـن الســكان األصـليني والــذي كـان يقـيم يف جنــوب السـودان منـذ أو قبــل األول مـن ينــاير 

 علــى أن يكـون أحــد األبــوين علــى الســودان جنـوب يف اإلثنيــة تمعــاتال أحــدالــذين تعــود أصـوهلم إىل  األشـخاص ؛ و 1956
أو مــن كــان آبــائهم أو (؛ والســكان املقيمــني إقامــة دائمــة 1956األقــل يقــيم يف جنــوب الســودان منــذ أو قبــل األول مــن ينــاير 

18Fيف جنــوب الســودان منــذ األول مــن ينــاير ) أجــدادهم يقيمــون

 يف قــرتاعاال املــؤهلني النــاخبني مــن األوىل للفئــة وحيــق. 191956
 الثانيــة الفئــة مــن للنــاخبني بالنســبة أمــا. القطــر خــارجاالقــرتاع  مواقــعموقــع مــن ي أ يف أو الســودان جنــوب أو الســودان، مشــال

 .فقط السودان جنوب يف االقرتاع هلم فيحق والثالثة
 

 إىل اإلشــارة تــتم مل لكــن طويلــة فــرتات منــذ املقيمــنياجلنــوبيني و  بيني باالنتمــاء اإلثــين،اجلنــو  إشــراك نوايــا األهليــة رييامعــ تعكــس
 علـى ورداً . املعـايري هـذه كيفيـة تلبيـة إلثبـات الضـروري الـدليل وال ،أصـلياً  أو اثنيـاً  جنوبيـاً  جمتمعـاً  ثـلمي أن ميكن ما تفصل قائمة
الســـودانيني اجلنـــوبيني، وكيفيـــة إثبـــات اإلقامـــة،  إليهـــاينتمـــي  اإلثنيـــةأي التمعـــات األصـــلية أو   حـــول فنيـــني خـــرباء مـــن أســـئلة

: هامـــــة وإجرائيـــــة قانونيـــــة أســـــئلة" عنوا�ـــــا وثيقـــــة الســـــودان جنـــــوب اســـــتفتاء ضـــــيةمفو  ،نشـــــرتومعضـــــالت التنفيـــــذ األخـــــرى 
 .20F21السابقة التساؤالتعلى  قاطعةعط إجابات ت مل لكنها 19F20"اإلجابات

 
                                                        

 32 املادة السودان جنوب استفتاء قانون ،220 ةاملاد االنتقايل القومي الدستور 17
 11 فقرة ،25 العام التعليق 18
 .25، املادة )2009(قانون استفتاء جنوب السودان  19
 2010 أكتوبر 6 يف السودان جنوب استفتاء قانون مفوضية من" هامة وإجرائية قانونية أسئلة" 20
 أجابت املفوضية لكن اإلثنية السودانية بالموعات شاملة قائمة توفري تنوي السودان جنوب استفتاء مفوضية كانت إذا ما حول استفسار على رداً  21

 بالنفي
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 خاصةً  األهلية، معيار تطبيق بشأن ارتباك وجود عن كارتر مركز ومراقبو ،االستفتاء مراكز موظفو أفاد الناخبني تسجيل خالل
 إىل قـاد األهليـة معيـار تطبيـق حـول السـودان جنـوب استفتاء مفوضية من واضحة موجهات إىل االفتقار إن. ودانالس مشال يف

 ةاملهـاجر الموعـات السـكانية  علـى خـاص وبشـكل ،االسـتفتاء مراكـز رؤسـاءل تلك املعايري وفقاً لوجهة النظـر الشخصـية تطبيق
 حــول أو يف يعيشــون الــذين أبيــي مــن األشــخاص أو اجلنــوب، مــن طفقــ همأبــوي أحــد يكــونالــذين  واألشــخاص األمــربرو، مثــل

 يقــع الــيت األهليـة فئــة قضـايا ملعاجلــة أكتـوبر 24 يف إضــافياً  توضــيحاً  السـودان جنــوب اسـتفتاء مفوضــية أصـدرت وقــد. اخلرطـوم
 .سابقاً  ذكرت اليت القضايا التعميم هذا يعاجل مل جمدداً  لكن ،قرتاعباال له يسمح شخص كل ضمنها

 
 علـى السودان، جنوب استفتاء يف املشاركةتعرضوا لالستبعاد من  رمبا أبيي سكانأن بعض  بشأن قلق كارتر مركز فإن كذلك
 اســتفتاء مفوضــية قــررت وقــد. الســودان جنــوب مــن أصــلية مبجتمعــات صــالتم بإثبــات األهليــة معــايري يلبــون أ�ــم مــن الــرغم

 منطقـة يف املتزامناملنتظر  االستفتاءب لط املتعلقاخل لتفادي ، وذلك فيما يبدوييأب يف استفتاء مركز إنشاء عدم السودان جنوب
 .أبيي

 

 االنتخاباتإدارة 
 االستفتاء هيئات هيكل

 مـن املـواطنني متكـني لضـمان فعالـة كوسـيلة دوليـاً  مقبولـةهـي هيئـة  ومهنيـة بشـفافية عملهـا متـارس اليت النزيهة املستقلة اهليئة إن
 قانون ينص. 21F22تلبيتها ميكن الدميقراطية بالعملية املتعلقة األخرى الدولية االلتزامات وأن حقيقية، دميقراطية يةعمل يف املشاركة

 اسـتفتاء علـى لإلشـراف ،اخلرطـوم مقرهـا مسـتقلة حكوميـة هيئـة وهـي ،السـودان جنـوب اسـتفتاء مفوضـية إنشاء على االستفتاء
 التســجيل وتنظــيم االســتفتاء،لــوائح  وضــع ذلــك يف مبــا ســتفتاءالل العامــة ةدار اإل عــن مســئولة اهليئــة هــذه.22F23الســودان جنــوب
 . 23F24للنتائج النهائي واإلعالن ،واالقرتاع

 
 عمليـات ديريـ ووهـ جوبـا يف ،السـودان جنـوب اسـتفتاء مفوضـية مـن متفرعـة هيئة هوو  ،السودان جنوب استفتاء مكتبيوجد 

 يف االســتفتاء ســلطات عمــل علــى اإلشــراف عــن مســئول ســودانال جنــوب اســتفتاء مكتــب. 24F25الســودان جنــوب يف االســتفتاء
 االســتفتاء قــانون يــنصو . الســودان جنــوب يف االســتفتاء لتنفيــذ الضــرورية اللوجســتية املتطلبــات كــل وترتيــب ،الســودان جنــوب

                                                        
 20 فقرة ،25 رقم تعليق: لالجئني العليا املفوضية 22
ومبوافقة أعضاء اهليئة ل يعينهم الرئيس بالتشاور مع النائب األو  الرئيس ونائبه وسبعة أعضاءتتكون مفوضية استفتاء جنوب السودان من تسعة أعضاء هم  23

 على أن يكون سبعة من أعضاء مفوضية استفتاء جنوب السودان التسعة من جنوب السودان مبن فيهم نائب الرئيس التشريعية القومية باألغلبية البسيطة
 14 املادة السودان جنوب استفتاء قانون 24
وتعني املفوضية . مفوضية استفتاء جنوب السودان أيضاً مكتب جنوب السودان يتكون مكتب استفتاء جنوب السودان من مخسة أعضاء ويرتأس نائب 25

 املفوضية بقية أعضاء مكتب استفتاء جنوب السودان بتوصية من رئيس



 9 

 يف أمـا. ودانالسـ جبنـوب اسـتفتاء ومراكز ،املقاطعاتعلى مستوى  فرعية وجلان ،الوالياتعلى مستوى  عليا جلانتكوين  على
 دون( اســتفتاء مراكــز علــى مباشــرةً  تشــرف والئيــة اســتفتاء جلــان الســودان جنــوب اســتفتاء مفوضــية أنشــأت فقــد الســودان مشــال

 جنــوب اسـتفتاء ومكتــب ،السـودان جنـوب اســتفتاء مفوضـية مـن االســتفتاء إدارة تكونـت جمملهـا يفو ). وســيطة فرعيـة مكاتـب
 فرعيـــة جلـــان 79و ،الســـودان جنـــوب يف عليـــاوالئيـــة  جلـــان 10و ،الســـودان مشـــال يف والئيـــة اســـتفتاء جلـــان 15و ،الســـودان

دولـة  كـل يف الـبالد خارج استفتاء مركز 41 و ،السودانمركز استفتاء يف  2813 إىل إضافةً  ،السودان جنوب يف حملافظاتبا
 .25F26اليت أجرى با اقرتاع خارج البالد الثمانية الدول من
 

 االستفتاءإدارة 
ويصـدق هـذا . من مفوضـية اسـتفتاء جنـوب السـودان ومكتـب اسـتفتاء جنـوب السـودان جهـدمها للعمـل بشـفافية ذل كللقد ب

 شـراكإفوضية االرتقاء مبستوى شفافية عملياتـا مـن خـالل وكان بوسع امل. جنوب السودانبشكل خاص على مكتب استفتاء 
تفتاء بدرجــة عاليــة مــن االلتــزام االســإدارة ومتيــز موظفــو . الســتفتاءاإدارة املعلومــات املتعلقــة بعمليــة يف اجلمهــور بشــكل منــتظم 

حيـان كـان موظفـو االسـتفتاء جيهـدون الجنـاز مهـامهم مبـوارد وميزانيـات غـري  كثري من األيف  و . مجيع مراحلهيف جناح االستفتاء إل
ومكتــب اســتفتاء  نــوب الســودان،مــن مفوضــية اســتفتاء ج كافيــة، حيــث مت تــوفري ميزانيــات يــدودة مــن احلكومــة القوميــة لكــلٍ 

ـــأوقامـــت حكومـــة جنـــو . جنـــوب الســـودان ـــالغ كبـــرية لت مني ســـري عمليـــات مكتـــب اســـتفتاء جنـــوب ب الســـودان بتخصـــيص مب
خري تــوفري تلــك املبــالغ ملكتــب اســتفتاء ت النقديــة مــن احلكومــة املركزيــة أدى لتــأانســياب التحــوياليف خري ، إال أن التــأالســودان

وحكومـة جنـوب  ،انسـياب املـوارد املاليـة مـن احلكومـة املركزيـةيف خري وقـد كـان هـذا التـأ. ديد من املراتعال يف جنوب السودان 
يف بالتزاماته املالية جتاه الكوادر العاملة مبراكز التسـجيل  يف الوفاءسباب فشل مكتب استفتاء جنوب السودان ، أحد أالسودان

ا تـوفر مـن مـوارد ماليـة يـدودة، إال ليـه مبـمتكن من أداء املهام املوكلة إ دانستفتاء جنوب السو ن مكتب اوبرغم أ. الوقت احملدد
 .توفرت هلا املوارد املالية الكافية إذا  االستفتاء بفعالية أكربإدارة ن تتم عملية نه كان من املمكن أأ
 

تمـــع الـــدويل الـــذين مبســـاعدة الشـــركاء مـــن ال -جنحـــت مفوضـــية اســـتفتاء جنـــوب الســـودان ومكتـــب اســـتفتاء جنـــوب الســـودان
علـى املراكـز احملـددة  قـرتاعومـواد ومعـدات اال ،الف من دفاتر تسجيل الناخبنيتوزيع اآليف  -أسهموا بتوفري الدعم الفين الالزم 

وبدايـة عمليـات  ،الزمن احملدد عند بداية عملية التسـجيليف بوابا البية العظمى من املراكز من فتح أومتكنت الغ. لذلك الغرض
 2010  عــام يفوعمليــات االقــرتاع  ،2009 العــام يفبعمليــة تســجيل النــاخبني  مقارنــةً  ملحوظــاً  ممــا شــكل تقــدماً  ،قــرتاعاال

 .  خالل االنتخابات السابقة
                                                        

لية والكفاءة جيب أن يكون األعضاء إضافة إىل معايري أخرى يكون سودانيا بامليالد، مشهود له باالستقال): 3( 8قانون استفتاء جنوب السودان املادة  26
مخسة من أعضاء مفوضية استفتاء جنوب السودان هم سودانيون . ضمن مؤهالت أخرى وعدم االنتماء احلزيب والتجرد وأال يقل عمره عن أربعني عاما

 وكل أعضاء مكتب استفتاء جنوب السودان من اجلنوبيني. جنوبيون، مبا يف ذلك نائب الرئيس
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شــفافية لالرتقــاء مبســتوى  مقــدراً  جهــداً  ،ومكتــب اســتفتاء جنــوب الســودان ،مفوضــية اســتفتاء جنــوب الســودان مــن بــذل كــل
فخــالل فــرتة تســجيل النــاخبني درج مكتــب اســتفتاء جنــوب الســودان . املــؤمترات الصــحفية عمليــات االســتفتاء مــن خــالل عقــد

مـــن املناســـبات  قـــل نســـبياً أ بينمـــا نظمـــت مفوضـــية اســـتفتاء جنـــوب الســـودان عـــدداً  ،ســـبوعنيكـــل أفي  علـــى عقـــد مـــؤمتر صـــح
املــراقبني الــدوليني، حيــث مل يواجــه  لالنفتــاح علــى ،توياتهعلــى كــل مســ ،االســتفتاءإدارة ســعت عــن ذلــك،  ورغمــاً . عالميــةاإل

 .26F27مراقبة عمليات االستفتاءيف الصعوبات من  املراقبني من مركز كارتر سوى القليل
 

ومراكـز االسـتفتاء فقـد واجهتهـا بعـض التحـديات النامجـة عـن عـدم تـوفر مكتـب اسـتفتاء جنـوب السـودان  االتصـاالت بـني أمـا
جـزاء كبـرية مـن جنـوب للمشـكالت املتعلقـة مبوسـم األمطـار الـذي تظـل خاللـه أ ضـافةً ، إلتحتيـة الالزمـة جبنـوب السـودانالبنية ا

قـام بتوزيـع هواتـف  اسـتفتاء جنـوب السـودان مكتـب أنوبـالرغم مـن . عـرب الطـرق الربيـة إليهـاالسودان معزولة ال ميكن الوصـول 
بعـض  يف بعض تلـك اهلواتـف مل يـتم تفعيلهـا  أن إالء لتجسري فجوة االتصاالت على مراكز االستفتا تعمل باألقمار الصناعية

 .   أخرىحاالت يف هلا يف ومل يتم توفري الرصيد الكا ،احلاالت
 

 لجان االستئناف والطعون
ثــالث ني تعيـ ءاالسـتفتارؤسـاء مراكـز علـى فإنـه  ،تسـجيل النـاخبني املعتمـدة مـن مفوضـية اسـتفتاء جنــوب السـودانوفقـاً للـوائح 

املنــوط بــا النظــر، هــي اجلهــة  وكانــت جلــان االســتئناف. 27F28االســتئناف جلــانيف اخلدمــة العامــة الســابقني للعمــل في مــن مــوظ
 يف التســـجيل، جبانـــب النظـــر  شـــخاص الـــذين حرمـــوا مـــن إمكانيـــة الطعـــون املقدمـــة مـــن األيفخـــالل فـــرتة تســـجيل النـــاخبني، 

 يف الوقت املناسب  يف تكوين تلك اللجان وتدريبها  يف دى الفشل وقد أ. لطعوناملسجلني خالل فرتة االشكاوى املقدمة من 
تكــوين  يف ن الفشــل وان كــان ال يبــدو أ. 28F29واحلمايــة الفعالــة جــرب الضــرريف تقــويض حقــوق النــاخبني  إىلالعديــد مــن املراكــز 

قـرار اسـتبعادهم مـن  الطعـن ضـد يف  قمـط بعـض النـاس حقهـم نه، إال أاألشخاصقد اثّر على عدد كبري من جلان االستئناف 
 .العملية

 
 تثقيف الناخبين

                                                        
 .عملية التسجيل كز املعلومات جبوبا على حنو كاف بعد انتهاءر القدرة على مراقبة مكان االستثناء الوحيد هو عدم   27

 ).15(القانون رقم . قوانني تسجيل الناخبني/؛ لوائح)2( 30املادة . ون االستفتاءقان  28
 ).6(املادة . ى كافة أشكال التمييز العنصريعاهدة الدولية للقضاء علمم املتحدة، امل؛ األ)3( 2املادة . نية والسياسيةللحقوق املد العهد الدويل  29
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من بني  أنه. 29F30االنتخاب بفاعليةيف مطلع قادر على ممارسة حقه  تعترب جهود تثقيف الناخبني ضرورية لضمان وجود ناخب
ساســـية املتعلقـــة يا األن تعمـــل مجيعهـــا علـــى بـــذل اجلهـــود لتوضـــيح القضـــااالســـتفتاء والتمـــع املـــدين أإدارة التزامـــات احلكومـــة و 

مـن يف مبا يتفـق مـع التزامـات السـودان الدوليـة اخلاصـة باختـاذ اخلطـوات الالزمـة لضـمان تـوفري القـدر الكـا باالستفتاء للجماهري،
 .30F31وتثقيف الناخبني جلميع املواطنني التثقيف املدين

 
ومكتـب اسـتفتاء  ،ضـية اسـتفتاء جنـوب السـودانمفو  مـن كـل، ألن  بذولـة لتثقيـف النـاخبني غـري كافيـةكانت اجلهود امل،وعموماً 

يتعـارض  ممـايف اجلهـود املبذولـة لتوعيـة النـاخبني حـول عمليـة االسـتفتاء،  كـافٍ   مل تشـارك علـى حنـوٍ واحلكومة  ،جنوب السودان
حلقــوقهم املدنيــة ، لتعزيــز فهــم مجيــع األشــخاص اخلاضــعني لواليتهــا ابري التشــريعية واإلداريــة وغريهــاالتــد ختــاذبامــع التــزام الدولــة 

النــاخبني يف جنــوب الغالبيــة العظمــى مــن أنشــطة تثقيــف  نأ الحــظقــد تو  .31F32"والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة
كثـري مـن يف   االنفصـال ملناصـرةجهـود تثقيـف النـاخبني مـع الـدعوة  مت خلط حيثالتمع املدين،  جمموعات قامت با السودان
أن  االسـتفتاءإدارة علـى  الواجـب مـن فإنـهالدولـة واجـب تعزيـز فهـم اجلمهـور للعمليـة الدميقراطيـة،  حـني تتحمـل فيف. األحيان

 .32F33حزبية موضوعية وغري أسسعلى تثقيف الناخبني واحلمالت اإلعالمية  تنظم محالت
 

تر برغبتهـا يف ركـز كـار م بإخطـار –باسـتثناء احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان  –السياسـية جبنـوب السـودان  األحـزابلقد قامت 
 جـداً  قلـيالً  ن عـدداً وأفاد مراقبـو مركـز كـارتر بـأ. دون تنفيذ ذلك الالزمة ، لكن حال نقص املواردبنينشطة تثقيف الناخأ تنظيم

اجلنوبيني يف مشـال السـودان حـول  قصور فهم مت تنظيمه يف مشال السودان، وهو ما قد يفسر جزئياً  من أنشطة تثقيف الناخبني
خـرية ل الفـرتة األت جمهودات تثقيـف النـاخبني زيـادة يف كـل مـن الشـمال واجلنـوب خـالوشهد. م للمشاركة يف االستفتاءتههليأ

التمــع املــدين ، ومفوضــية اســتفتاء جنــوب الســودان، وحــزب  جمموعــات(اخبني مــع مشــاركة مكثفــة مــن مــن عمليــة تســجيل النــ
واحلركة الشعبية، وأعضاء فرق عمل  ،والموعات النسائية ،الشيوخ، والكنائسو  ،القيادات احمللية(يف الشمال، و) املؤمتر الوطين

 .يف اجلنوب) االستفتاء على مستوى الواليات واحملافظات
                                                        

 ).11(الفقرة  25رقم  املتحدة، التعليق العم ؛ جلنة حقوق اإلنسان باألمم25 املادة. للحقوق املدنية والسياسية العهد الدويل  30
بضرورة قيام كل األطراف املوقعة ) 2007يونيو  30 املوقع عليه يف(نتخابات واحلكم حول الدميقراطية واال من امليثاق األفريقي) 4(12تقضى املادة   31

املناهج التعليمية جبانب تطوير  التثقيف املدين يف وإدماج... خ ثقافة الدميقراطية ، جبانب ترسيوممارسةً  بتنفيذ برامج وأنشطة تدف لتعزيز الدميقراطية مبادئاً 

، عالوة على ذلك؛ 2للحقوق املدنية والسياسية، املادة  العهد الدويل؛  87إلنسان، الفقرة ؛ األمم املتحدة، االنتخابات وحقوق ا"األنشطة والربامج املالئمة
 األشخاص فهم مجيعتعزيز لاإلدارية و غريها من التدابري الالزمة التدابري التشريعية و  حلقوق اإلنسان، فقد تعاهدت الدول على اختاذ اإلعالن العاملي وىف إطار

 .واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية املدنية والسياسية و م قوقهاخلاضعني لواليتها حل
اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات التمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف ، األمم املتحدة ،14املادة   32

 .با عاملياً 
 .124الفقرة . ية والفنية واجلوانب املرتبطة حبقوق اإلنسان لالنتخاباتندليل حول اجلوانب القانو : نساناالنتخابات وحقوق اإل: األمم املتحدة  33
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 تسجيل الناخبين

مـن ممكـن  كـرب عـددألمتاحـة هـذه الوسـيلة ، وجيـب أن تكـون قـرتاعسيلة هامـة لضـمان احلـق يف االالتسجيل و  أن من املسلم به
33Fحق االقرتاع العام على النحو املطلوب يف التزامات السودان الدوليةمحاية لضمان  املواطنني

ويف هذا الصدد ، اختذ كل مـن . 34
 عــدد مــن مــواطين مشــاركة اكــربخطــوات هامــة لضــمان  ،ومكتــب اســتفتاء جنــوب الســودان ،مفوضــية اســتفتاء جنــوب الســودان

ومكتــب اســتفتاء جنــوب  ،مفوضــية اســتفتاء جنــوب الســودان قامــت االقــرتاعل يــقبو . ممــن حيــق هلــم املشــاركةجنــوب الســودان 
التســجيل هــو نهايــة لوكــان املوعــد األصــلي . 2011ديسـمرب  8 ىلإنــوفمرب  15مــن خــالل الفــرتة تســجيل النــاخبني السـودان ب

 .سبوع واحدالتسجيل أل متديد عمليةقررت  مفوضية استفتاء جنوب السودان نإال أ 2010ديسمرب ول من األ
 

للمــــدى املتوســـط لتقيـــيم تســـجيل النـــاخبني واالســــتعداد  مراقبـــاً  30علـــى املـــدى الطويـــل و مراقبــــاً  16مركـــز كـــارتر بنشـــر  قـــام
اإلجرائيـة واجهـت بعـض التحـديات  غم من أن عملية تسجيل الناخبنيوعلى الر . لالستفتاء واملناخ السياسي العام يف السودان
�ا شكلت خطوة قوية وراسخة ، وأباملصداقيةص إىل أن العملية اتسمت يف العموم واللوجستية واألمنية، إال أن مركز كارتر خل

 .34F35/35F36 اجتاه إجراء استفتاء ناجح يف 
 

                       للنــاخبني   فقــد مشــل الســجل النهــائي 2011ينــاير  8 يفالصــادرة عــن مفوضــية اســتفتاء جنــوب الســودان  لإلحصــاءات ووفقــاً 
                          مســــجلني يف اجلنــــوب، و 3,755,512.00 مــــنهميف االســــتفتاء  قــــرتاعلال أمســــاءهموا شــــخص ســــجل  3,932,588.00

مواقـع االقـرتاع خـارج القطـر يف الـدول يف  أمسـاءهمشخص سجلوا   60,219.00 و ،مسجلني يف الشمال 116,857.00
حقيــق صــحة وقانونيــة االســتفتاء جيــب أن لت أدىنتاء كحــد الــيت حــددها قــانون االســتف ةاملائــب 60والســتيفاء عتبــة ال . الثمانيــة
 .شخص  2,359,553.00  خالل فرتة االقرتاع هواملقرتعني  األشخاصعدد  يكون

 
 

  كوادر االستفتاء  فعياتود المواد
                                                        

حق املشاركة يف الشئون العامة، وحقوق االقرتاع واحلق يف الوصول املتكافئ " حول 25جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام رقم   34
 ) ب( 25؛ األمم املتحدة، العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية، املادة 11الفقرة " للخدمات العامة

 .2010ديسمرب  5 الستفتاء جنوب السودان الصادر يفحول عملية تسجيل الناخبني  التمهيديمركز كارتر راجع بيان   35
مركز اخلامت عدالن لالستنارة والتنمية البشرية، واملنتدى و  ة االنتخابات،الربنامج السوداين احمللي لرصد ومراقب هي(امت مخس من منظمات التمع املدين ق  36

ة نشر الكشوفات  بإجراء تدقيق لعملية التسجيل كما قامت بإجراء مسح خالل فرت ) مركز اجلندر للبحوث والتدريبو  ومجعية املسار اخلريية،/ املدين القومي 

ما هو صحيح من بيانات لصادرة عن املراكز وذلك عرب مضاهاة بيانات املسجلني للتعرف على نسبة ديسمرب لتقييم مستوى قوائم التسجيل ا 16 – 9 يف

 .  وسيتم نشر النتائج خالل األسابيع القادمة. الكشوفات الصادرة عن املراكزيف املنشورة املسجلني 
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 ومـع ذلـك واجهـت بعـض. االستفتاء جبد للتغلب على حتـديات لوجسـتية وفجـوات إداريـة أثنـاء عمليـة التسـجيلمسئولو عمل 
و مـن حسـن الطـالع فقـد . يف بعـض املراكـز ىل تعطيـل العمـل مؤقتـاً يف دفاتر التسجيل ممـا أدى إ واليات جنوب السودان نقصاً 

للتحــديات املتعلقــة بتــأمني التمويــل  ونظــراً . املــواد واملعينــات بشــكل ســريع إىل حــد مــايف بســد الــنقص املواقــف مت احتــواء تلــك 
 أجـــورت الصـــعبة، جبانـــب صـــعوبة الوصـــول إىل بعـــض املنـــاطق، كـــان تـــدفق دفعيـــات الـــالزم، وصـــعوبات احلصـــول علـــى العمـــال

ومستحقات العاملني مبراكز االستفتاء غري متسق، حيث أعرب العديد من العـاملني يف مراكـز االسـتفتاء عـن إحبـاطهم  نتيجـة 
شـراب لفـرتات طويلـة مـن  أون طعـام ظلـوا دو  أ�ـممركـز كـارتر عـن  مـراقيبكمـا اخـربوا   ،عدم توفر املعلومـات حـول مسـتحقاتم

 .الزمن
 

 األهلية والمشاركة
فهــم  املســئولنيومل يكــن هلــؤالء . مراكــز االســتفتاء ملعــايري األهليــة غــري متســق، وال ســيما يف مشــال الســودان مســئويلكــان تطبيــق 

يف بعـض منـاطق جنـوب و . أبيـي مـواطيناألشـخاص مـن  أوواضح ألهلية األشخاص املنحدرين من أحد الوالدين من اجلنوب، 
ىل حــني ميعـــاد كــانوا ســيبقون يف نفــس املوقــع إ  إذا مبــا  التصــريحلــب مــن األشــخاص الســودان، ال ســيما يف واليــة الوحــدة، طُ 

ملوجهـات حتديـد األهليـة،  واضـحاً  إن استبعاد بعض املتقدمني على هذا األساس يشـكل جتـاوزاً . يسمح هلم بالتسجيلاالقرتاع ل
مـن فئـات أخـرى يف انتهـاك للمعـايري، والـيت  أشـخاصوتالحظ ملركز كـارتر اسـتبعاد . األهليةعاد بعض ذوى ورمبا أدت إىل استب

وضـعتها مفوضـية اسـتفتاء جنـوب  ا ال تتفـق مـع معـايري األهليـة الـيت�ـمـن السـكان، إال أ وان كانت تؤثر يف نسبة صغرية نسـبياً 
 .36F37السودان

 
 الهوية التحقق من

ففـي أكثـر مـن ثلـث مراكـز االســتفتاء . يف تطبيــق إجـراءات التحقـق مـن اهلويـة أثنـاء التســجيل تناقضـاً  الحـظ مراقبـو مركـز كـارتر
مـن هويـة املتقـدمني للتسـجيل ال عـن طريـق  نوبه، مل يكن من املمكن التحققاليت زارها مراقبو مركز كارتر يف مشال السودان وج

يف بـاملراكز  دم تواجـد العـريفني ضـافة إىل ذلـك، أفـاد مراقبـو مركـز كـارتر بعـوباإل. بـاملراكز عن طريـق العـريفني الوثائق الثبوتية وال
عمليــة االســتفتاء نتيجــة لغيــاب  يف مــن املشــاركة  إقصــاء بعــض النــاس، دون وجــه حــق،يف  بعــض احلــاالت ممــا قــد يكــون ســبباً 

 .يؤكد هويتهم أنشخص كان ميكن 
 

                                                        
 اليت تنص على ملعايري األهلية اانتهاك مما يعد يةعقل بإمراض هميف إصابت يشتبهالذين واألشخاص الحظ مركز كارتر عمليات استبعاد األشخاص الصم   37

وبرغم أن مفوضية استفتاء جنوب السودان قد . شريطة أن يكون تسجيلهم قابال للطعن خالل فرتة نشر الكشوفاتهؤالء األشخاص  يتم تسجيلأن 

 .مسحت بتسجيل املختلني عقليا إال أن املعايري العاملية ال تطلب منها ذلك
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قصـاء احـد، باسـتثناء أعـداد صـغرية ى أسـس شـاملة مل تعمـل علـى إد مركز كارتر أن عملية التسجيل متت علـبشكل عام ، وج
 .األهليةملعايري وشروط   طئااخلنتيجة للتطبيق  أواجلسدية أو العقلية،  لإلعاقةو سبب عدم وجود العريف، أمن املستبعدين ب

 
 مواقع مراكز االستفتاء

يف مشـال السـودان وجنوبـه، ذاكـرين واقـع مراكـز االسـتفتاء م اركني يف عمليـة التسـجيل ملـراقيب مركـز كـارتر مـنشكا كثـري مـن املشـ
األمــر الــذي  أو أن عــدد املراكــز قليــل جــداً  ،جنــوب الســودان تواجــد مــواطين مــن أمــاكن كانــت بعيــدة جــداً   أ�ــا إمــان املراكــز بــأ

 فتاء بوصــفهاعمــل بعــض فــرق االســت إىلوقــادت احلالــة األخــرية . اضــطر النــاس إىل الســفر مســافات طويلــة مــن أجــل التســجيل
ن قـرار تشـغيل مراكـز االسـتفتاء املتنقلـة قـد اختـذ بـدافع النوايـا ويبـدو أ. فـرص التسـجيل لسـكان الريـفلتحسـني " مراكز متنقلة"

قضـت بـأن  الـيتملتطلبـات مفوضـية اسـتفتاء جنـوب السـودان  ومـع ذلـك، ونظـراً . احلسنة لضمان مشاركة سكان املنـاطق الريفيـة
مشـاركة  أمـاممل تكـن هنالـك فرصـة كبـرية لتخطـى العقبـات املاثلـة مت فيـه تسـجيله، الـذيذات املوقـع  يف يدىل الناخب  بصـوته 

ومـن املـرجح أن بعـض النـاخبني املسـجلني يف املراكـز . إضـافيةمراكـز  عمليـة االقـرتاع دون إنشـاء يف املراكز املتنقلة يف املسجلني 
 .املسافة عائق من املشاركة يف االقرتاع بسبباملتنقلة مل يتمكنوا 

 
 لجان االستئنافالطعون و 

فرصة تقـدت بالتسجيل بعد من ستكل شخص اُ   يتمتع أنوفقا للوائح مفوضية استفتاء جنوب السودان لتسجيل الناخبني جيب 
نون نــص عليهــا قــا إن عمليــة الطعــن الــيت .االســتئناف بــاملركز ىل جلنــةإ -الــيت أصــدرها لــه رئــيس املركــز  –" ســتبعاداســتمارة اال"

. االنتصــاف الفعــاليف ســتبعد مــن املشــاركة احلــق اُ  هليــة الــذين يكــون للناخــب ذو األصــد منهــا أاالســتفتاء ولــوائح التســجيل قُ 
 احلصول علـى االنتصـاف الفعـاليف تقضى باحلق  ل اللتزامات السودان الدولية اليتن تضمن االمتثاوجيب على عملية الطعن أ

 .37F38الوقت املناسبيف 
 

ـــة التســـجيل ممـــا ج االســـتئناف جلـــانمل تكـــن  عـــل مـــن املســـتحيل بالنســـبة موجـــودة يف كـــل مـــن مشـــال الســـودان وجنوبـــه يف بداي
ومـــع تقـــدم عمليـــة . علـــى النحـــو املبـــني يف لـــوائح مفوضـــية االســـتفتاء لتســـجيل النـــاخبني لألشـــخاص إتبـــاع إجـــراءات الطعـــون

مـا كـانوا  مـع ذلـك، يبـدو أن مـوظفي مراكـز االسـتفتاء نـادراً و . جلـان االسـتئنافالتسجيل أفاد املراقبون بزيادة معدالت تشكيل 
 .يفهمون دور هذه اللجان

                                                        
تقضى باحلق يف ( 2املادة . لسياسيةللحقوق املدنية وا ؛ العهد الدويل20ني، املادة ؛ لوائح تسجيل الناخب31قانون استفتاء جنوب السودان، املادة   38

الفقرة . نسان لالنتخاباتق اإلفنية واجلوانب املرتبطة حبقو ية والندليل حول اجلوانب القانو : نساناالنتخابات وحقوق اإل: ؛ األمم املتحدة)الضرر قانوناً جرب 

 مراجعة مستقلة وجرباحلصول على  له احلق يفالسياسية األخرى  هحقوقمن  انتقصت أيمن التصويت أو حرم  هأن يزعمأي شخص "تنص على أن  114

 ".تعويضي
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ممــن اعتــربوا غــري مســتوفني لشــروط التســجيل مــن قبــل رؤســاء مراكــز فقــط وباإلضــافة إىل ذلــك، أفــاد مراقبــو مركــز كــارتر أن قلــة 

وعلـى . أن تكـون اخلطـوة األوىل حنـو تقـدت الطعـن الـيت كـان مـن املفـرتض" اسـتمارات االسـتبعاد"االستفتاء قـد اسـتلموا بالفعـل 
 اً لعمليةتقويض ميثل ، إال إن ذلكنسبياً  الرغم من أن عدد األشخاص الذين حرموا من املشاركة يف عملية التسجيل كان صغرياً 

 .االنتصاف
 

 استرجاع البيانات وتجميعها
عمليـة  أن إالقع يف املناطق النائية ال سيما يف جنوب السودان، ت سرتجاع املعلومات من املراكز اليتعلى الرغم من التأخري يف ا

مركــز كــارتر عمليــة راقــب و . بنجــاح يف الوقــت املناســب جتميــع بيانــات تســجيل النــاخبني يف مشــال الســودان وجنوبــه قــد أجنــزت
سالســة، إال أن مركــز كــارتر  متتــا ب ن كلتــا العمليتــني علــى الــرغم مــن أ. لبيانــات يف مشــال الســودان وجنوبــهالتجميــع يف مراكــز ا

فرضت على املراقبني من  اليتاحملدودة ملراقبة عملية مجع البيانات يف مركز البيانات جبوبا بسبب القيود  لإلمكانيةصيب باخليبة أ
 .38F39مركز البيانات إدارة مفوضية االستفتاء و 

 
 الترهيب

مثــل هــذا الســلوك فانــه قــد مــا مت ممارســة انــه حيث إالب، علــى الــرغم مــن أن مركــز كــارتر مل يلحــظ وجــود منــط منــتظم مــن الرتهيــ
وتعارض مع االلتزامات القانونية الوطنيـة والدوليـة، والـيت تقضـى بـأن يتمتـع اجلميـع ركة الكاملة يف عملية االستفتاء، قوض املشا

ويفيـد مركـز  . 39F40التعبـريو أن حترتم كذلك كل احلقوق األخـرى الالزمـة ملمارسـة حريـة  ،تدخل ن خوف من أيحبرية التعبري دو 
 .40F41كارتر انه الحظ حاالت معزولة من الرتهيب خالل عملية تسجيل الناخبني

 
 األمن

                                                        
الشفافية  /3: ه االتفاقية تتعهد بااللتزام باملبادئ التالية الدول األطراف يف هذ"فان ، د األفريقي ملنع الفساد ومكافحتهمن اتفاقية االحتا 3مبوجب املادة   39

 ".واملساءلة يف إدارة الشؤون العامة 
من ميثاق احلقوق املدنية  20وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا للفقرة ؛ 25املادة . املدنية والسياسيةللحقوق  ؛ العهد الدويل29، املادة الدستور االنتقايل  40

 اً يمي" ن يكونالالزمة اليت تضمن للناخب ا التدابريتتخذ كل ، ينبغي للدول أن 25رقم  التعليق العام،  CCPR/C/21/Rev.1/Add.7، والسياسية

من أي تدخل غري قانوين أو تعسفي يف و ، صوت با اليتالتصويت أو  بانوي يمن أي شكل من أشكال القسر أو اإلجبار على الكشف عن الكيفية اليت 

 ".عملية التصويت 
�ر  والييت ما يفأ. شرق وغرب االستوائية وجونقلى يف حزب املؤمتر الوطين عضاء يفأل كد املراقبون على وقوع مخس حوادث توقيف مدفوعة سياسياً أ  41

 .م التسجيلحالة عد ددوا بعدم صرف رواتبهم يفنظامية هُ فراد قوات أجهزة حكومية و أبلغ املراقبون عن حوادث ملنسوىب النيل واخلرطوم فقد ا
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حيـث بشـكٍل عـام يف عمليـة االسـتفتاء،  إجيابيـاً  لعبت قوات األمن اليت عملت على حفظ النظام خالل تسجيل الناخبني دوراً 
احــرتام نزاهــة عمليــة  بــدور هــؤالء األفــراد مــن قــوات األمــن يف وينبغــي االعــرتاف. امتنعــت عــن التــدخل يف عمليــات التســجيل

مـن يف سـودان وجنوبـه تـدخلت فيهـا قـوات األومع ذلك، شهد مراقبو مركز كارتر عدد قليل من احلوادث يف مشال ال. التسجيل
41Fهذه العملية 

42. 
 

 الهجوم المسلح
رتر مراقبـو مركـز كـا أكـد، فقـد وبشـكل عـام. 42F43ن الفـردمعلى التزام حكومة السودان بضمان أالدستور الوطين االنتقايل  ينص

ومـع . شـاركوا يف عمليـة تسـجيل النـاخبني دون خـوف علـى أمـنهم الشخصـي أن الغالبية العظمـى مـن مـواطين جنـوب السـودان
هجمـات القـوات املسـلحة السـودانية حـول حـدود مشـال حبـر الغـزال مبـا بشـأن ذلك، أعرب مركز كارتر عن قلقه بشـكل خـاص 

ملنطقـة آدم كـري بواسـطة طـائرات القـوات املسـلحة السـودانية ممـا أسـفر عـن  2010نـوفمرب  24ذلك القصف اجلوي املوثق يف يف 
نـزاع  إىلن مثل هـذه اهلجمـات املؤسـفة كـان ميكـن أن تـؤدي إ. ازل جبانب مركز واحد لالستفتاءمقتل عدة ضحايا، وتدمري املن

 .43F44نطاقا أوسع
 

 حملة االستفتاء
للمشـاركة  اسية وحرية االنضواء حتت لوائها، إضافةً السي األحزابد يف املشاركة يف الشؤون العامة، مبا يف ذلك إنشاء حق األفرا

 .44F45يف أنشطة احلمالت املختلفة، حق حتميه املبادئ الدولية واحلقوق االنتخابية األساسية
 

أت احلملــة االنتخابيــة دون لــوائح حتكمهــا حيــث مل وبــد. 2011ينــاير  7وانتهــت يف  2010نــوفمرب  7بـدأت محلــة االســتفتاء يف 
ونظــرا لألمهيــة العظمــى لالســتفتاء لشــعب كــل مــن جنــوب . 2010 ح احلملــة حــىت أوائــل ديســمربتعتمــد مفوضــية االســتفتاء لــوائ

                                                        
دفاتر التسجيل ويدونون يف  تلسون النظرمن االستخبارات الوطنية خي فراداً أجنوب السودان  ستوائية يفبوسط اال" كاجوكاجى"رصد مركز كارتر مبنطقة   42

ر السودان و شرطة لتحري عيبرتر عدة حاالت لتدخل اجليش الشجبونقلى رصد مراقبو مركز كا" اكوبو"وىف منطقة . كل يوم  شخاص املسجلني يفعداد األأ

التسجيل،  موادخزانات حفظ /فتح صناديق: يف) وشرطة جنوب السودان اجليش الشعيب(من فراد األأتدخل  وقد متثل. عملية التسجيل جنوب السودان يف

وىف والية اخلرطوم . هلية املتقدمنيأمن املتقدمني للتسجيل، والتحقق  صابعأاملعدات، وفحص بقايا احلرب على /ختام، والوصول للموادوفحص وتسجيل األ

 مراكز االستفتاء لعدة مرات دون مربر إىلبالدخول  األمنقام ضباط من 
 9املادة . للحقوق املدنية والسياسيةالدويل  ب؛ العهد) 2( 23ملادة الدستور االنتقايل، ا  43
اخلوف من جتدد احلرب  انتشار يفة مشار يف الشهرين املاضيني إىل حد كبري نتونوف بالقرب من آدم كري وفوق منطقالاستمرار مشاهد طائرات ا ساهم  44

 .يف املنطقة
فوضية السامية ؛ امل)ب(7، املادة )سيداو( املرأة ضد التمييز أشكال مجيععلى  القضاء اتفاقية؛ )أ( 25املادة . للحقوق املدنية والسياسيةالدويل  العهد  45

 .26، الفقرة )25(العامة رقم  لالجئني، التعليق
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لـى أسـاس بر وفـرص للمناقشـات املنطقيـة عالسودان ومشاله فمن املخيب لآلمال أن فـرتة احلملـة االنتخابيـة مل تقـدم يافـل ومنـا
 .فوق مستوى الشعارات ن هذه احلملة مل ترتفع إال نادراً ومما يؤسف له أ. منتظم

 
 احلكومــة احملليــة علنــاً  مســئولوهــدد خالهلــا  حــوادث عــدة لتجمعــات عامــة أو تصــرحياتإزاء  خاصــاً  يستشــعر مركــز كــارتر قلقــاً 

املشــاركة يف عمليــة االســتفتاء ومارســوا علــيهم  األشــخاص الــذين يــدعمون الوحــدة الوطنيــة أو األشــخاص الــذين اختــاروا عــدم
 .45F46الرتهيب

 
للجمهــور بشــأن  أحــزابم يقــم ال حــزب املــؤمتر الــوطين وال احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان بــإبالغ مواقــف ومــن املالحــظ أنــه مل

إطـالق محلــة يف ملـؤمتر الـوطين وبينمـا اختـذ قـادة احلركـة الشـعبية مواقـف متباينـة،  فشـل حـزب ا. اخليـارات املطروحـة يف االسـتفتاء
 .، أو تقدت التغيريات اليت سعت احلركة الشعبية لنيلها لدعم الوحدة الوطنيةمكتملة من أجل الوحدة

 
لتعزيـز الشـعور بـأن احلملـة كانـت ، بالتـايل، أدىفقط يف محلـة االسـتفتاء ممـا  ثانويةً  اً وقد لعبت األحزاب السياسية اجلنوبية أدوار 

حنو مناصرة االنفصال بشكل كبري،  باجلنوب فقد احناز أما التمع املدين. شعبية وحزب املؤمتر الوطين فقطركة الخيص احل ناً شأ
 . مع توجيه بعض اجلهد حنو توعية الناخبني قرتاعمراقبة عمليات االيف حيث قام بتنظيم احلمالت هلذا الغرض جبانب املشاركة 

 
املشــاركة يف عمليــة االســتفتاء، رمبــا  يف ت وحــدة الســودان لكنهــا فشــلت إىل حــد كبــري أحــزاب املعارضــة الشــمالية فقــد أيــد أمــا

 الــذيســنوات القمــع  أنذلــك  إىليضــاف . نظــر إىل أي دعــم للوحــدة كمناصــرة حلــزب املــؤمتر الــوطينبســبب اخلــوف مــن أن يُ 
اســتثنينا جمهــودات املــؤمتر  إذا و . ضــمور قواعــدها وحتجــيم قــدراتا علــى تنظــيم احلمــالت إىل أدت األحــزابووجهــت بــه تلــك 

فقـد لعـب  بشـمال السـودان املـدينالتمـع  أمـا. ييد الوحدةالسودان نظم مسريتني باجلنوب لتأ الشيوعياحلزب  أن، جند الوطين
 . ضدهيعانيها جراء سياسات احلكومة  اليتمحلة االستفتاء نتيجة حلالة الضعف يف  هامشياً  دوراً 

 
 

 اإلعالمية البيئة
احلصول على املعلومات  ة التعبري والرأي واحلق يفحري واالنتخابات كل من باإلعالمااللتزامات الدولية ذات الصلة تشمل 

                                                        
م معتقداتم الفضائح لموعة شهود يهوه يف والية غرب االستوائية الذين مل تسمح هل وإلصاق اإلساءات إطالقكان من املثري للقلق بشكل خاص   46

راق قاعة اململكة بعد بضعة أيام من ن إحأفيه باخليانة كما  موقد اصدر حاكم والية غرب االستوائية بيانا اتمه. التسجيل لالستفتاء الدينية باملشاركة يف
  .العارم صلة بالغضب الشعيب البيان رمبا كان ذا
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وقد متيزت البيئة اإلعالمية يف السودان فيما خيتص مبصادر األخبار . 46F47اإلعالموتلقيها ونقلها من خالل جمموعة من وسائل 
 أثناءتسلبها حرية احلركة الكاملة  اليتما تصطدم مصادر األخبار العاملية بالقيود املفروضة ، بينوالرتهيب بالرقابة الذاتيةاحمللية 

وكان مركز كارتر يستشعر القلق ألن معظم ما تنقله وسائل اإلعالم احمللية والدولية عن السودان قبل االستفتاء .أداء عملها
حتماالت تبدو، يف بعض تلك اال احلرب جاعالً  إىل، على احتماالت العودة للضوء، بشكل شبه حصري ميثل تسليطاً 
ة عن عملية االستفتاء، وينبغي أن تسعى إىل يقدقئل اإلعالم تتحمل مسؤولية التغطية الن وساإ. اً ال مفر منهمر األحيان، أ

 .اء يف توثيق هذه العمليةلعب دور بنَّ 
 

 االقتراع
وينبغـي اختـاذ كـل التـدابري الالزمـة للسـماح جلميـع الفئـات مـن النـاخبني، مبـن  .يف العمليـة الدميقراطيـة حامساً  ميثل االقرتاع عنصراً 

وباإلضافة إىل ذلـك، ينبغـي أن يكـون هنـاك تـدقيق مسـتقل . قرتاعفيهم السجناء والناخبني يف اخلارج، من ممارسة حقهم يف اال
متاحـة وميسـرة  -املشـابة  ها من العمليـاتأو غري  -القضائية ن تكون سبل املراجعة كما جيب أ  على عمليات االقرتاع والفرز،

 .47F48حبيث تتوفر ثقة الناخبني يف سالمة االقرتاع وفرز األصوات
 

 التحضيرات
مواجهــة جــدول زمــين ضــيق يف �ايــة فــرتة تســجيل النــاخبني ممــا وضــعها قــرب بــدأت األعمــال التحضــريية لالقــرتاع بشــكل جــاد 

قســم  مــن قبــل وقــدم املستشــارون الفنيــون الــدوليون، وخاصــةً . 2011ينــاير،  9يف ع للغايــة الســتيفاء التــاريخ املقــرر لبــدء االقــرتا 
، واملؤسسـة الدوليـة لـنظم )UNDP(وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي  ،)UNIRED( االستفتاء واالنتخابات التابع لألمم املتحدة

 االقـــرتاع ومعـــدات بطاقـــاتل علـــى ية اســـتفتاء جنـــوب الســـودان يف التحصـــ، مســـاعدات عظيمـــة ملفوضـــ)IFES( االنتخابـــات
 .االقرتاع

 
ودعــا . اتعــالن نتـائج عطــاء طباعـة البطاقــمـع إ 2010واخــر نــوفمرب يف أ حقيقيـاً  واجهـت خطــة طباعـة بطاقــات االقـرتاع حتــدياً 

يف ة معـايري الطباعـة مـن أجـل ضـمان منافسـة الشـركات السـودانيمعـدًال  ة،ىل إعادة فتح باب املناقصـرئيس مفوضية االستفتاء إ

                                                        
جلميع املواطنني مبا يف ذلك حرية التعبري ، فضال  اإلنساناحلفاظ على احلريات املدنية وحقوق "إضافة إىل ذلك ، التزمت الدول ب ). أ(1، 19املادة   47

 ."انب مجيع الفئات املعنية خالل العمليات االنتخابيةعن حق الوصول إىل وسائل اإلعالم من ج
على " هنإويف هذا الصدد ، ف. 25العام رقم  تعليق، ال) CCPR/C/21/Rev.1/Add.7(،20الفقرة . للحقوق املدنية والسياسية العهد الدويل  48

ضرورة محاية الناخبني من أن أي شكل من أشكال القسر أو اإلجبار على وهذا يعين ... الدول اختاذ التدابري الالزمة لضمان سرية االقرتاع أثناء االنتخابات

مم جلنة حقوق اإلنسان باأل". التصويتالكشف عن الكيفية اليت يعتزمون التصويت با أو كيف صوتوا ، ومن أي تدخل غري قانوين أو تعسفي يف عملية 

 ".يف الشؤون العامة وحقوق التصويت واحلق يف املساواة يف احلصول على اخلدمات العامة احلق يف املشاركة " حول 25 العام تعليق، ال20املتحدة، الفقرة 
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وقـد مت التسـريع بعمليـة طباعـة وترحيـل . خـر لفـرتة التجهيـز لالسـتفتاءوكانت تكلفة إعادة فتح العطاء إضافة أسبوع آ. املناقصة
الــبالد خــالل  إىلوقــد وصــلت املــواد . ســبوع اإلضــايف مــن تأجيــل التــاريخ احملــدد لبدايــة االقــرتاعالبطاقــات بــدف منــع هــذا األ

مفوضـية   )UNIRED( قسـم االسـتفتاء واالنتخابـات التـابع لألمـم املتحـدة حيـث سـاعد  2010 مـن ديسـمرب الثـاينالنصـف 
 .بدء عملية تسليمها للواليات واحملافظات ومراكز االستفتاءعلى  ومكتب استفتاء جنوب السودان استفتاء جنوب السودان

 
لـوائح  أنوعلـى الـرغم مـن . جوبـا واخلرطـوم بدأ تدريب كوادر االستفتاء على عمليات االقرتاع يف منتصف ديسـمرب يف كـل مـن

لالقــرتاع وضــع  اســتخدم املــدربون دلــيالً  عنــد بدايــة التــدريب، جيــزتوأُ ضــعت مفوضــية االســتفتاء املنظمــة لالقــرتاع مل تكــن قــد وُ 
ئح واعتمــدت مفوضــية االســتفتاء اللــوا. علــى أســاس قــانون االســتفتاء مــن أجــل الــتمكن مــن بدايــة التــدريب يف الوقــت املناســب

يف اســـتخدم  الـــذيعـــن دليـــل االقـــرتاع الطفيفـــة بـــا بعـــض االختالفـــات  أنديســـمرب والـــيت تصـــادف  22اخلاصـــة بـــاالقرتاع يـــوم 
يف مراكــز  جلــان االســتئنافبواســطة الطعــون يف  نظــريُ  أنلــوائح االقــرتاع نصــت علــى  أنومــن أهــم تلــك االختالفــات . التــدريب
تغيري زمـن حيث نصت اللوائح املعدلة على  2010ديسمرب  29 يفلوائح االقرتاع بتعديل  وقامت املفوضية الحقاً . االستفتاء

 .حد تلك االختالفات بني اللوائح ودليل االقرتاعبالتايل أ مزيلةً  مساء، 5:00و  صباحاً  8:00ىل إ قرتاعبداية و�اية اال
 
ات االســـتفتاء كانـــت ال تـــزال جاريـــة مـــن ن عمليـــات تســـليم مـــواد ومعينـــينـــاير ابلـــغ مراقبـــو مركـــز كـــارتر أ 8و  7 يـــومي يف و 

 .تلك املواد واملعينات قبل بداية االقرتاعء وان كان من املرجح استكمال توزيع احملافظات إىل مستويات مراكز االستفتا
 

 قتراعاال
واد بــاملحيــث فتحــت معظــم مراكــز االســتفتاء يف الوقــت احملــدد وكانــت مــزودة بشــكل جيــد  2011ينــاير  9بــدأ االقــرتاع يــوم 

48Fاملالئمة

وهـو توقيـت  صـباحاً انتظـاراً للسـاعة الثامنـة صـباحاً  الثانية والثالثـةالساعة ويف اجلنوب، بدأ الناخبون يصطفون منذ . 49
حيـث شـهد اليومـان  ،يف مراكز االقرتاعالليلة السابقة لبداية االقرتاع بعض الناخبني  قضيوقد . مراكز االقرتاع أبواببداية فتح 

 باحلمــاس البيــة النــاخبني أعربــوا عــن شــعورهموبطيئــة احلركــة، ال ســيما يف املنــاطق احلضــرية، ولكــن غ  طويلــة جــداً األوالن طــوابري
حيـث توجهـت  ،وىل من االقـرتاع أكثـر هـدوءاً ام األيكانت األويف مشال السودان،. نتظار الطويلاال جراء عوضًاً◌ عن االنزعاج

نسـبة  أنلالقرتاع رصد املراقبون من مركز كـارتر   األخريوحبلول اليوم . بأصواتم لإلدالءالسكان املسجلني  مننسبة أقل بكثري 
يف مشال  ةاملائيف  50من الناخبني املسجلني بينما جتاوزت ال ةاملائيف  90جنوب السودان جتاوزت اليف  قرتاععلى اال اإلقبال

 .متت زيارتا اليتمراكز االستفتاء  على السودان استناداً 
                                                        

، مل يكن هناك ستائر لتحجب مقصورة االقرتاع عن النظر، ولكن متكن )واحدة يف النيل األزرق، وواحدة يف البحريات(يف بعض احلاالت القليلة  49
تفتاء عن مشكالت متعلقة بثقابات الورق عرب السودان، رغم أنه مت توفري مقصات ضمن معدات االقرتاع  وأبلغ موظفو مراكز االس. املوظفني من ارجتال حل

 .كخيار بديل
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لبيـــة الســـاحقة مـــن وان األغ ،اإلجـــراءات إتبـــاعيف افلحـــوا  كـــارتر أن مـــوظفي مركـــز االســـتفتاءم ، ذكـــر مراقبـــو مركـــز  وبشـــكل عـــا

. 49F50مــن ممارســة حقهــا يف تقريــر املصــري علــى النحــو املنصــوص عليــه يف اتفــاق الســالم الشــاملالنــاخبني ذوى األهليــة متكنــت 
ري من الناخبني الذين أدلوا بأصواتم يف جو من احلمـاس املمـزوج بالعزميـة الكب باإلقباليناير  15-9بني  قرتاعواتسمت فرتة اال

ورغــم أن هــذا احلمــاس قــاد إىل طــوابري طويلــة خــالل األيــام األوىل مــن االقــرتاع يف . علــى املشــاركة يف عمليــة االســتفتاء التــارخيي
غـي تنئـة شـعب جنـوب السـودان علـى املشـاركة يف وينب .مـن الصـرب وااللتـزام عـالٍ  النـاخبني حتلـوا بقـدرٍ  أن إالجنوب السـودان، 

باســتثناء القليــل مــن احلــوادث األمنيــة يف واليــة الوحــدة، وأبيــي، وعلــى احلــدود بــني مشــال حبــر الغــزال  االســتفتاء بطريقــة ســلمية،
اجلهـات ، و ومكتب استفتاء جنوب السودان، كما ينبغي الثناء على كل من مفوضية استفتاء جنوب السودان. وجنوب دارفور

و  ،اللوجسـتيةيم هذه العملية يف مثل هـذا املنـاخ امللـيء بالتحـديات تنظيف على جناحها  ،قدمت املساعدات الفنية الالزمة اليت
 الـيت املشـكالتنه علـى الـرغم مـن كـل هـذه النجاحـات فقـد كانـت هنـاك بعـض وال بد من ذكر أ. رتة زمنية قصريةيف غضون ف

 .قرتاعصاحبت عمليات اال
 

 المشاركة في شمال السودان نسبة
و أخــرب مــن ُأجريــت معهــم . طــوال فــرتة االقــرتاع يف مشــال الســودان كانــت منخفضــة نســبياً  اإلقبــالنســبة  أنالحــظ مركــز كــارتر 

إىل حقيقة أن وسائل النقل اليت مت توفريها للمواطنني خالل فرتة تسجيل الناخبني مل يتم  يرجع جزئياً  ذلكأن املراقبني  حوارات
طريـق العـودة يف العديد من اجلنوبيني كانوا مـا يزالـوا عـالقني  أنذكرت  اليتومن األسباب األخرى . قرتاعفريها كذلك أثناء االتو 

وكانـت . ن حيـدث خـالل فـرتة مـا بعـد االسـتفتاءحـول مـا ميكـن أ وقلقـاً  ن مـن بقـى مـنهم بالشـمال كـان مرتبكـاً ، وأإىل اجلنوب
يف الشـمال، علـى هم اقرتاعلعمليات انتقامية يف حالة  يكونوا هدفاً  أنمن  متخوفنيوبيني كانوا هناك أيضا تقارير تفيد بأن اجلن

 .على وجود تديدات باالنتقاممباشراً  املراقبني ال ميلكون دليالً الرغم من أن 
 

 قتراعسرية اال/ بمساعدة غير مصرح بها االقتراع
 ،قــدي البصــرحتــق فقــط لفا قــرتاعاملســاعدة عنــد اال قــرتاع، فــان تلقــيللــوائح مفوضــية اســتفتاء جنــوب الســودان حــول اال وفقــاً 

تقــدت املسـاعدة إىل النـاخبني األميـني، بــالرغم مـن أن هـذا األمــر مل  وتســتبعد هـذه اللـوائح صـراحةً . جسـدياً  ، واملعـاقنيواملسـنني
تقــدت املســاعدة هلــذه الفئــة مــن ح ملــوظفي مراكــز االقــرتاع بعنــدما ُمســ 2010يكــن كــذلك خــالل انتخابــات أبريــل مــن العــام 

 .50F51)يف السودان قرتاعاال يف من السكان الذين حتق هلم املشاركة  كبرياً   متثل جزءاً  واليت(الناخبني 
 

                                                        
 .؛ املبادئ املشرتكة)أ(اتفاقية السالم الشامل، بروتوكول ميشاكوس، اجلزء   50
فاقدي البصر أو  وأ، اليت تنص على أن املساعدة املقدمة للمعوقني 25العامة رقم  تعليقأو العجزة تكمله وتعززه ال مبدأ املساعدة للناخبني املعاقني  51

 .األميني ينبغي أن تكون يايدة



 21 

مجيــع الواليــات  يف  مقرتعــنيلل مصــرح بــامســاعدات غــري ومــع ذلــك، فقــد رصــد مراقبــو مركــز كــارتر يف اجلنــوب حــوادث تقــدت 
وتلقـى . قرتاعمن الناخبني مل يكونوا على درايـة بكيفيـة القيـام بـاال كبريةً   اً فاد املراقبون بان أعدادحيث أ ،العشر جلنوب السودان

وحلــد كبـري، كانـت جهــود مـوظفي مراكــز . الكثـري مـن هــؤالء النـاخبني بعـض املســاعدة مـن مـوظفي االســتفتاء يف مراكـز االقـرتاع
تلقـــى العـــون يف �ـــا جـــاءت اســـتجابة لرغبـــات النـــاخبني ، كمـــا أســـنةاالســـتفتاء لتقـــدت املســـاعدة للنـــاخبني تنطلـــق مـــن نوايـــا ح

واجهــت  الــيتكــانوا يريــدون التخفيــف مــن حــدة املشــاكل   املســئولني أنويبــدو . واملســاعدة حــىت يتمكنــوا مــن اإلدالء بأصــواتم
 .اتاألصو كثر من كو�ا ياوالت للتالعب يف ، أاالنتخايبمن التثقيف  كافياً   ناخبني مل يتلقوا قدراً 

 
االســتفتاء يف عــدد قليــل مــن مراكــز االقــرتاع قــاموا  في عــن ذلــك، فقــد أفــاد املراقبــون يف ســبع واليــات جنوبيــة، بــأن مــوظ ورغمــاً 

. 51F52بأصـواتم اإلدالء يف  عن الناخبني جبانب قيامهم مبسـاعدة النـاخبني جسـمانياً  إنابةً البطاقات  يفبوضع عالمات االقرتاع 
 الــيت األمـور النـاخبني هـو مــن وكالـة هــؤالء إهـدار أن إالاملــوظفني تصـرفوا حبسـن نيــة،  أنني يعتقـدون وعلـى الـرغم مــن أن املـراقب

تلـك املمارسـات تتعـارض  أن إالكانوا منـزعجني لتلقـيهم مثـل تلـك املسـاعدات،   الناخبني أنويف حني مل يبدو . 52F53تثري القلق
كما الحظ املراقبـون بعـض املشـاكل األخـرى الـيت ميكـن أن تـؤثر   .53F54 مع التزامات السودان املتعلقة بضمان إجراء اقرتاع سري

بطريقـة  قـرتاعمقصـورات االإىل وضـع  ضـافةً إ ، مبـا يف ذلـك عـدم وجـود سـتائر حلجـب الرؤيـة يف بعـض املراكـزقـرتاععلى سرية اال
 .54F55بأصواتم باإلدالءتسمح ملوظفي مراكز االستفتاء برؤية كيف كان الناخبون يقومون إشكالية 

 
 وات األمن والترهيب ق

تقضـى ببقـائهم خـارج يـيط املركـز إال  جنـوب السـودان الـيتاسـتفتاء مفوضية  أن معظم أفراد األمن اتبعوا قواعدعلى الرغم من 
مـن مراكـز  ةاملائيف  20قوات األمن كانت موجودة داخل  أنالحظوا  مراقبو مركز كارتر أنال إىل الداخل، إ مت استدعائهمإذا 

                                                        
 .، شرق االستوائية، غرب حبر الغزال، مشال حبر الغزال، جونقلى، الوحدة، ووارابالوسطى االستوائية الواليات السبع هي   52
تغطية  خيار الوحدة حىت ال ميكن وضع العالمة برئيس املركز يقوم  أنالستفتاء يف هذه الدول على وجه اخلصوص ، الحظ املراقبون يف بعض مراكز ا  53

 .االنفصال يد الناخب على خيار إباميقوم بوضع ) السياسية األحزابويف حالة واحدة وكيل احد (رئيس املكتب  أو/على ذلك اخليار و
هذا يتعارض مع مبدأ سرية . 1/6/2/11م السلطة يسامل حول تقبروتوكول اتفاق السالم الش ؛)2( 41الدستور املؤقت جلمهورية السودان، املادة   54

 وموظفيالناخبني ،  أنكما . اختاذ التدابري الالزمة لضمان متطلبات سرية التصويت خالل االنتخابات"على  ةموافقة الدول إىلتشري املادة .  التصويت

من سرية االقرتاع لتجنب الشك والريبة والعنف السياسي والرتهيب، فضال  التأكدالسياسية كلهم حباجة إىل  حزاباألاالنتخابات، ووكالء األحزاب، وقواعد 

ع، مما قد داخل وخارج مراكز االقرتا  املدينأيضا إشكالية كبرية ترتبت على وجود رجال األمن بالزى  والحظ مركز كارتر. نتقام السياسي واإليذاءعن اال

 .قرتاعااليقوض مبدأ سرية 
وضع  إىل أدىبذلت لتثقيف الناخبني انعكست على ضعف وعيهم بضرورة تطبيق البطاقة مما  اكز قليلة أن اجلهود الضعيفة اليتالحظ  املراقبون يف مر   55

 .صوت له الناخب الذيالبطاقات داخل الصناديق بطريقة تكشف اخليار 
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ممثلـــني لالســـتخبارات الوطنيـــة كـــانوا متواجـــدين داخـــل   أنكمـــا .55F56الـــيت زارهـــا هـــؤالء املـــراقبني يف جنـــوب الســـودان االســـتفتاء
وكــان احـد فــروع . النيـل جـونقلى و أعــايل واليــيت يف مراقبتهـا  يف الغالبيـة العظمـى مــن مراكـز االســتفتاء الـيت شــارك مركـز كــارتر 

مـن جلنـة اسـتفتاء واليـة غـرب حبـر الغـزال حيـث مراقـب يلـي  اعتماداً  تلقى  –شعبة التحقيق اجلنائي  -شرطة جنوب السودان
 .ذلك االعتماد فور اكتشاف اخلطأ إلغاءمت 
 

عمليات االستفتاء كما هـو احلـال يف عـدد مـن املراكـز يف جـونقلي، ال  يف أمنيني  مسئولنيوكشفت بعض احلاالت عن تدخل 
ولئن كان هذا ميثل عينة صغرية من مراكز االسـتفتاء الـيت متـت زيارتـا ، . 56F57د وأكوبوأيو  يافظيتاملناطق الريفية من  يف سيما 

 .للقلق الشديد مثرياً  مراً قرتاع للناخبني املتضررين ميثل أانتهاك سرية اال أن إال
 

منيــني خــارج األ ســئولنياملويف كــل مــن مشــال الســودان وجنوبــه، ســجل املراقبــون أعــدادا كبــرية وغــري متناســبة علــى مــا يبــدو مــن 
ويف دارفـور كـان الوجـود األمـين  . إىل ترهيـب النـاخبني أدتاملراكز، مزودين باألسلحة الثقيلة يف حاالت قليلة، وهي ظاهرة رمبا 

حيـث  مل يـتمكن املراقبـون مـن  ،ل ترهيبـاً ن وجودهـا شـكّ وعلى الرغم من أن قوات األمن مل تتدخل بشكل علـين، إال أ. كثيفاً 
 االســتوائيةد قليــل مــن املراكــز يف جــونقلي و كمــا لــوحظ تواجــد جنــود اجلــيش الشــعيب خــارج عــد. النــاخبنيالتحــدث حبريــة مــع 

 .ثناء االستفتاء تقع على عاتق الشرطةعلى الرغم من أن مسئولية حفظ األمن أ ،الوسطى
 

، كانـت هنـاك عـدة حـاالت مـن امل واالقرتاع الشـمتكنوا من ممارسة حقوقهم حبرية يف تقرير املصري ويف حني أن غالبية الناخبني
، كانت هنـاك تقـارير عـن رسـائل ترهيـب عـرب الراديـو مـن واالستوائية الوسطى االستوائية غرب والييتففي . الرتهيب مثرية للقلق

                                                        
 .النيل وواراب وغرب حبر الغزال أعايل ات ومشال حبر الغزال وو جونقلى والبحري  الوسطى االستوائية حدث هذا يف   56
صوت هلا  قات املطبقة ملعرفة اخليارات اليتطاببفض الصواتم كما تقوم أكانت تراقب الناخبني وهم يدلون بن الشرطة املسلحة  أاحد املراكز  لوحظ يف  57

عدة الناس على التصويت ن الشرطة كانت تقوم مبساأملراقبون خر جبونقلى الحظ اآمركز وىف . ىل صندوق االقرتاعإعادة البطاقة إن تقوم بأالناخب قبل 

ويف يطات أخرى، كان هناك وجود كبري للشرطة . خصوصية البطاقة وعدم السماح هلم مبمارسة االختيار احلر يف ىل  مكان وضع اإلبام يفإبتوجيههم 

 املسلحة داخل مراكز االستفتاء
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مشــال حبــر الغــزال مارســت ويف . 57F58بتحمــل نتــائج عــدم مشــاركتهمأولئــك الــذين مل يصــوتوا  حكــوميني وغــريهم تنــذر مســئولني
 .58F59قرتاعلال االقرتاع حىت يتسىن للناس الذهاب من األخرياليوم يف  أبواباعلى احملالت التجارية لتقفل  اً الشرطة ضغوط

 
 المرتبات

ولكـن، أبلغـت الغالبيـة . يف معظم واليات السودان الشمالية استلم موظفو االستفتاء مرتباتم أو جـزء مـن مرتبـاتم يف موعـدها
ويف كـل واليـات . اقبينـا أ�ـم مل يتسـلموا مسـتحقاتم أثنـاء عمليـة االقـرتاعب السـودان مر العظمى من موظفي االستفتاء يف جنـو 

جنوب السودان العشر مل يتسلم املوظفون مستحقات شهر ديسمرب لقاء عملهم يف فـرتة تسـجيل النـاخبني، ومـع ذلـك اسـتمر 
عن ضمان دفـع املرتبـات يف موعـدها للجـان إن عجز مكتب استفتاء جنوب السودان . املوظفون بالعمل دون استالم دفعياتم

الفرعية وموظفي مراكز االستفتاء وضع عبئاً كبرياً على كاهـل مـوظفي االقـرتاع، ويف العديـد مـن املنـاطق وفـر أفـراد التمـع احمللـي 
 .الطعام واملاء

 
 لجان االستئناف 

ز االســتفتاء أثنــاء ان اســتئناف يف مراكــلتشــكيل جلــ لــوائح مفوضــية اســتفتاء جنــوب الســودان ، فقــد دعــتكمــا أوضــح مــن قبــل
وأبلغ مراقبو مركز كـارتر أنـه كانـت هنالـك جلـان اسـتئناف يف .الشكاوى املتعلقة بالعملية من الناخبني املسجلني االقرتاع لسماع

59Fفقـط مــن بــني كــل مراكــز االسـتفتاء الــيت متــت زيارتــا% 5.5

للجــان  أمــا يف مشــال السـودان، فقــد الحــظ املراقبــون أن هــذه ا .60
إن فشـل مفوضـية اسـتفتاء جنـوب السـودان ). باملائة من املراكز اليت متـت زيارتـا 55(كانت حاضرة يف معظم مراكز االستفتاء

ذلك ومكتب استفتاء جنوب السودان يف تشكيل جلان االستئناف يف الوقت املناسب حد من احلـق يف جـرب الضـرر، مقوضـاً بـ
  .60F61 "الفعالة احلماية وُسبل االنتصاف" احلق يف 

  
 التجاوزات في والية الوحدة

                                                        
، وهى مليشيا يلية ”Arrow Boys“ "فتية السهام"ذلك، قامت يف منطقة يامبيو غرب االستوائية قوة امليليشيا احمللية املعروفة باسم  وباإلضافة إىل  58

ين ال الذ أولئكوكان يتم حفظ . بأصواتم أدلواالناس للتأكد من أ�م  أصابعنقطة تفتيش حيث قاموا مبراجعة احلرب على  بإنشاءتتصرف من تلقاء نفسها، 

 أصابعمل يتم العثور على أي شخص ختلو ) بنقطة التفتيش(تواجد فيها املراقبون  اليتوخالل الفرتة .قيد احلبس املؤقت على ما يبدو بأياديهم أحبارتوجد 

عن نقطة التفتيش غري  ءيش أيعدة مرات دون ذكر ) د املراقبنيخالل تواج(وقد مرت اللجنة الفرعية لالستفتاء على النقطة . يديه من حرب االستفتاء

 .  املصرح با تلك
 .ففتحت متجرها حيث مت اعتقاهلابوجوب اإلغالق بالغها إ يتم ملالنساء   إحدى  59
 .تفتاءكان من املقرر تشكيل جلان االستئناف حسب لوائح مفوضية استفتاء جنوب السودان اخلاصة باالقرتاع والعد للفصل يف الطعون يف مراكز االس   60
 من اتفاقية األمم املتحدة حملاربة مجيع أشكال التمييز العنصري 6من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واملادة ) 3(2ملادة ا  61
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راقبون يف والية الوحدة جتاوزات يف العديد مـن املراكـز فيمـا يتصـل بقـوائم النـاخبني، ويشـمل ذلـك حـاالت رمبـا أفضـت شهد امل
61Fنــتظميف العديــد مــن املراكــز، مل يتبــع موظفــو االســتفتاء إجــراءات التأشــري علــى الــدفاتر بشــكل م. املــزدوج قــرتاعإىل اال

ويف . 62
  .62F63 مقاطعة باريانج، كان هناك العديد من التفاوتات بني دفاتر التسجيل وقائمة الناخبني النهائية

 
ويف نقاشــات مــع مــوظفي مراكــز االســتفتاء، والحقــاً مــع عضــو يف اللجنــة الفرعيــة ملقاطعــة باريــانج مل حيصــل مراقبــو مركــز كــارتر 

لغت خماوف مركـز كـارتر بشـأن العمليـة يف أجـزاء مـن واليـة الوحـدة وبـاألخص يف لقد أُب.على توضيحات مقنعة هلذه التفاوتات
 . مقاطعة باريانج إىل أعضاء مكتب استفتاء جنوب السودان الذين التزموا بالنظر يف هذه التفاوتات

 
 مراكز االستفتاء إغالق

ينـاير، أي اليـوم األخـري  15عـد �ايـة يـوم لوائح مفوضـية اسـتفتاء جنـوب السـودان دعـت إىل أن يبـدأ العـد ب على الرغم من أن
أن كل األشـخاص املسـجلني كـانوا قـد يناير، مربرًة ذلك ب 13دأت العد يف يوم لالقرتاع، إال أن بعض املراكز يف مناطق نائية ب

ن املوعـد عـالوًة علـى ذلـك، بـدأ عـدد قليـل مـن مراكـز االسـتفتاء يف مقاطعـة جنـوب كبويتـا بالعـد قبـل سـاعات قليلـة مـ. اقرتعوا
وأبلـغ مراقبـو مركـز كـارتر أن إجـراءات العـد قـد أتبعـت  .يناير قبل بدء اإلغالق حسب توجيه اللجنة الفرعيـة 15احملدد يف يوم 

بشــكل عــام كمــا بــدا أن مــوظفي مراكــز االســتفتاء يفهمــون وينفــذون اللــوائح بشــكل مالئــم، مــع وجــود بعــض االحنرافــات عــن 
قبون وجود بعض االرتباك لدى موظفي االستفتاء الذين مل يفهموا بشكل كامل إجـراءات تعبئـة إمجاًال، الحظ املرا. اإلجراءات

 . وتوصيل املواد احلساسة إىل اللجان الفرعية واللجان الوالئية لالستفتاء
 
 
 

 النزاعات فض
الواقـع جـراء انتهـاك  فعالـة جلـرب الضـرر مسـألة جوهريـة لضـمان وجـود ُسـبل انتصـاف وجود آليـات فعالـة لفـض النزاعـات هـوإن 

63Fاحلقوق األساسية املتصلة بالعملية االنتخابية

64 . 

                                                        
حيح مركزاً متت زيارتا يف والية الوحدة، مل يقم موظفو االستفتاء بشكل منتظم بالتأشري على دفاتر التسجيل بشكل ص 60يف أربعة من بني أكثر من   62

يف مقاطعة باريانج، وصل عدد البصمات الناقصة . باستخدام بصمة اإلبام أو وضع عالمة قبالة أمساء الناخبني، وهو تدبري القصد منه منع التصويت املزدوج
 بصمة يف مركز واحد 800إىل 
اكز حيث إما أضيفت أو حذفت عدة مئات من األمساء أيضاً يف مقاطعة باريانج، الحظ املراقبون وجود مشكالت جدية يف سجل الناخبني يف ستة مر   63

لذلك، يف مركز استفتاء  إضافةً . من السجل النهائي للناخبني،  رغم التقارير الواردة بأنه مل  يكن هناك تصويبات أو حذوفات أثناء فرتة نشر الكشوفات
 .واحد يف مقاطعة باريانج، فُقد دفرت بطاقات اقرتاع واحد

 18، الفقرة 32، جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، التعليق العام رقم )3(2لحقوق املدنية والسياسية، املادة العهد الدويل ل 64 
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فصـــل فيهـــا يف مراكـــز وفقـــاً لقـــانون االســـتفتاء ولـــوائح مفوضـــية اســـتفتاء جنـــوب الســـودان، فـــإن النزاعـــات اخلاصـــة باالســـتفتاء يُ 

مركـز اسـتفتاء جلنـة اسـتئناف خاصـة جيـب أن يكـون لكـل . االستفتاء بواسطة رئيس مركز االستفتاء، وبواسطة جلان االسـتئناف
64Fبــه لســماع الطعــون ضــد قــرارات مــوظفني مركــز االســتفتاء

وتســتمع احملــاكم املختصــة، وهــي يــاكم خاصــة ُكونــت مــن اجــل  .65
. وتوجــه بعمــل ياكمــات ملمارســات االســتفتاء غــري القانونيــة والفاســدة االســتئنافاالســتفتاء، إىل الطعــون ضــد قــرارات جلــان 

يف اخلرطـوم، و احملكمـة العليـا يف جوبـا إىل الطعـون املقدمـة ضـد نتـائج االسـتفتاء األوليـة يف كــل  اهليئـة القضـائية تسـتمع وأخـرياً،
علــى الــرغم مــن أن عــدد األشــخاص املتــأثرين يبــدو صــغري نســبيَاً◌، إال أن التــأخر يف تشــكيل جلــان االســتئناف رمبــا . مقاطعــة

العرتاضـات القائمــة علـى األهليـة، كمـا حتـرم األشـخاص مـن قـدرتم علــى ا االسـتئناف ضـد أفضـى إىل عجـز بعـض األفـراد عـن
 .وحىت عندما تشكل جلان االستئناف، فإن االرتباك حيال عملها، ودورها وسلطتها ظل موجوداً . االقرتاع رفع الشكاوى أثناء

 
. ختصـةاملاكم احملـالسودان قضاًة للعمل يف لقانون االستفتاء، عينت اهليئة القضائية يف اخلرطوم، واحملكمة العليا يف جنوب  تبعاً 

يف غالــب  ذلـك ومل يتيسـر الوصــول إليهـا حـىت �ايــة فـرتة التسـجيل أو بعــدهــذه احملـاكم دد مل ُحتـ، ومثلهـا مثـل جلــان االسـتئناف
 .حملاكمذه اُقدم عدد قليل من القضايا هلقد و األحوال خاصًة يف حالة جنوب السودان، 

 
ـــأثر احلـــق يف اال     ناخـــٍب مـــا بالتـــأخر يف تكـــوين جلـــان االســـتئناف واحملـــاكم املختصـــة،  عنـــد اســـتبعاد نتصـــاف الفعـــاللقـــد ت

يف العمـوم مــع التزامــات الســودان  اإلطـار القــانوين الســوداين احمللــي يتوافــقو . وباالفتقـار إىل تثقيــف النــاخبني حـول هــذه اآلليــات
 .هذه املعايريالدولية؛ إال أن تنفيذه تقاصر دون 

  
 االستفتاء القانونية ضد نالطعو 

ت أحــزاب سياســية، وأفــراد متضـــررون حيــث رفعــ. يــًة ضــد عمليــة االســتفتاءطعونــاً قانون اخلرطــومتلقــت احملكمــة الدســتورية يف 
وقبلت احملكمة . وقبائل دعاوى تزعم حصول انتهاكات التفاقية السالم الشامل، والدستور القومي االنتقايل، وقانون االستفتاء

وتشمل القضايا الدستورية اليت أثـريت والـيت هـي  .مخسة دعاوى رُفضت من بينها دعوتان وبقيت ثالثة دعاوى معلقة النظر يف
65Fاجلــدول الــزمين إلجــراء االســتفتاء؛ وتكــوين مفوضــية اســتفتاء جنــوب الســودان؛ و انتهاكــات لقــانون االســتفتاء: حتــت النظــر

؛ 66
ا أن اجلهـات مبـ أهلية الفرد واملمارسـات الفاسـدة ع الدعاوى املتعلقة بأحكامهذا وقد رفضت احملكمة مسا .وتأجيل استفتاء أبيي

                                                        
 ، قواعد ولوائح مفوضية استفتاء جنوب السودان حول االقرتاع، والفرز، والعد، وإعالن النتائج40املادة   65
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مبينـًة أن النــاخبني فشـلوا يف خماطبـة جلــان املنصـوص عليهــا يف قـانون االسـتفتاء،  االنتصـافل سـب الـيت رفعـت الطعـن مل تســتنفد
 .االستئناف واحملاكم املختصة

 
مـن قـانون احملكمـة الدسـتورية، ) 1(8ووفقـاً للفصـل : يف احملكمـة الدسـتورية منذ ديسمرب املاضي، تغيب ثالثة قضـاة جنوبيـونو 

مل تكـن احملكمـة قـادرة  وجود ستة قضاة فقط ومع. فإن احملكمة حتتاج إىل سبعة من بني تسعة قضاة إلكمال النصاب القانوين
انوا مسـتعدين لـرفض طعـن واحـد سـوى لقـد بـدا أن القضـاة السـت كـ .على احلكم يف ما تبقى ما الـدعاوى املتصـلة باالسـتفتاء

ياولـة يف كـان غيـاب القضـاة ميثـل عائقـاً سياسـياً،   إذا انه ليس من الواضح ما . أ�م يف انتظار قاٍض آخر إلعالن قرار الرفض
ئج إن حل مجيـع الطعـون الدسـتورية قبـل إعـالن النتـا. لتفادي تعطيل عملية االستفتاء، أو أنه ببساطة نتاج لصعوبات لوجستية

   .النهائية من شأنه زيادة شرعية عملية االستفتاء والثقة فيها
 

 المجتمع المدني والمراقبة المحلية
إن الســودان ملــزم وفقــاً اللتزاماتــه الدوليــة بضــمان أن كــل مــواطن يتمتــع بــاحلق باملشــاركة يف الشــأن العــام للســودان، واحلــق يف 

66Fراقبــة احملليــةاملشــاركة حبريــة ضــمن منظمــات التمــع املــدين وامل

ويرحــب مركــز كــارتر باملشــاركة الكبــرية لطيــف مــن املنظمــات . 67
 .الوطنية يف مراقبة عملية تسجيل الناخبني وعملية االقرتاع يف مشال السودان وجنوبه

 
لـي لرصـد  احملربنـامج السـوداينال، و دميقراطيـةالنتخابات لال السودانيةالشبكة  –يف جنوب السودان، لعبت شبكتا مراقبة يلية 

قـــادت املراقبـــة احملليـــة ويف مشـــال الســـودان، . دوراً مهمـــاً بصـــفة خاصـــة أثنـــاء تســـجيل النـــاخبني واالقـــرتاع –مراقبـــة االنتخابـــات و 
لالنتخابـــات الدميقراطيـــة، وشـــراكة فضفاضـــة بـــني كـــل مـــن املنتـــدى املـــدين القـــومي، ومركـــز اخلـــامت عـــدالن الموعـــة الســـودانية 

 .ية، ومنظمة املسار اخلريية لتنمية الرحل واحملافظة على البيئةلالستنارة والتنمية البشر 
 

ومـن أجـل تسـهيل املراقبـة . ساور مركز كارتر القلق مـن التـأخر يف اعتمـاد املـراقبني احملليـني اجلنـوبيني أثنـاء فـرتة تسـجيل النـاخبني
 أمـا يف مشـال السـودان،. ني مـن دخـول املراكـزاحمللية هلذه العمليات، أصدر مكتب استفتاء جنوب السودان خطاباً ميكن املـراقب

أمــا يف فــرتة . يف اخلرطــوم اعتمــادات مراقبيهــا إال يف مســاء اليــوم الــذي يســبق بــدء التســجيلبعــض جمموعــات املراقبــة  فلــم تتلــق
ة االقرتاع، فقد عجلـت مفوضـية اسـتفتاء جنـوب السـودان ومكتـب اسـتفتاء جنـوب السـودان مـن سـري العمليـة لضـمان أم غالبيـ

 .إن االعتماد اآلين للمراقبني احملليني ضروري لضمان حقهم يف مراقبة العملية. املراقبني حتصلوا على اعتمادهم قبل بدء االقرتاع
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وعلــى الــرغم مــن أن لــوائح . إن حقــوق ومســئوليات املــراقبني وشــروط وإجــراءات االعتمــاد مل يــتم إبالغهــا أو تطبيقهــا بانتظــام
، إال أن االسـتمارات الرمسيـة الصـادرة العتماد املراقبني احمللينيصور فوتوغرافية  مقدمي الطلبات إحضار االقرتاع مل تشرتط على

ة فوتوغرافية شخصية للمراقب، مما قـاد املسـئولني يف اهليئـات من مفوضية استفتاء جنوب السودان خصصت مكاناً لوضع صور 
يف وجــود عــبء ال مــربر لــه ومنصــرفات غــري الزمــة علــى  ذلــك تســبب و  مشــرط الز الفرعيــة إىل االعتقــاد أن الصــورة الفوتوغرافيــة 

تنازلـت مفوضـية اسـتفتاء جنـوب . كاهل جمموعـات املراقبـة السـودانية، خاصـًة للمـراقبني يف املنـاطق النائيـة مـن جنـوب السـودان
 .السودان ومكتب استفتاء جنوب السودان عن هذا الشرط يف األيام القليلة األوىل من التسجيل

 
إغـراءات أقـل ملناصـري األحـزاب تـدعوهم  وقـت متـأخر مـن العمليـة سـاعد علـى ضـمان وجـودمناصـري األحـزاب يف إضـافة إن 

ســاهم تعزيــز دور األحــزاب السياســية يف عمليــة مل يكــن علــى كــٍل، .لالنضــمام إىل صــفوف جمموعــات املراقبــة احملليــة غــري احلزبيــة
بـــني  االفتقـــار إىل التمـــايزإن .  غـــري ضـــروري علـــى امتـــداد اخلطـــوط احلزبيـــةتركيزهـــا منصـــباً علـــى مرشـــحني يف وجـــود اســـتقطاب 

    . شوع على إمكانية التمييز بني الموعتني الالحزبيني املراقبنيشارات شارات االعتماد اخلاصة مبناصري األحزاب و 
 

 االقتراع خارج القطر
، واســـرتاليا، وأوغنـــدا، وكينيـــا، إثيوبيـــااجلنـــوبيني يف كـــل مـــن بســـط قـــانون االســـتفتاء حـــق االقـــرتاع ليشـــمل املـــواطنني الســـودانيني 

67F، وكنــدا ومصــراألمريكيــةوبريطانيــا، والواليــات املتحــدة 

وبإدخــال عنصــر االقــرتاع خــارج القطــر، اختــذت حكومــة الســودان . 68
68Fاملتكافئه حق االقرتاع الشامل و وجود أعرض نطاق ممكن من املسجلني، يف توافق مع االلتزامات جتاخطوات لضمان 

69.   
 

دور منظمة اهلجرة الدولية يف املساعدة يف تنظيم واإلشراف على إجراءات التسـجيل،  من قانون االستفتاء 27حتدد املادة رقم 
، وهــو أقــل بكثــري مــن 60219إن العــدد النهــائي لألصــوات املســجلة بلــغ . واالقــرتاع، وفــرز األصــوات، والعــد وإعــالن النتــائج

املفوضــية  إدارة واجهــت . ناخــب يتمــل يف الــدول الــيت مت فيهــا اقــرتاع خــارج الســودان 400,000ن العــدد املقــدر بــأكثر مــ
غـري صعوبات يف تقييم العدد احملتمل من الناخبني املؤهلني يف كل دولة إذ أن البيانات مجعت من العديـد مـن املصـادر الرمسيـة و 

إىل أمساع مراقيب مركز كارتر يف العديد من البلدان  وقد وصل. يلعملية التسجعدد من العوامل  ويف ذات الوقت، ثبط. الرمسية
بعـض السـودانيني محلـوا االعتقـاد بـأن نتـائج االقـرتاع سـوف تتعـرض للتالعـب يف اخلرطـوم  بأناليت كان فيها اقرتاع خارج القطر 

69Fلصاحل خيار الوحدة

70. 
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 إىل املركز، أو التزامات خاصة مبوسم احلصاد يف قراهم، يف منع بعض السودانيني اجلنوبيني من التسجيل
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 النشر واالعتماد: خارج القطراالقتراع 
اً خارج السودان ملراقبة تسجيل الناخبني واالقرتاع يف مثان دول مت اختيارهـا بواسـطة مفوضـية اسـتفتاء مراقب 28 نشر مركز كارتر
70Fجنــوب الســودان

مت اعتمــاد مجيــع مــراقيب مركــز كــارتر الــذين عملــوا يف مراقبــة االقــرتاع خــارج القطــر بشــكل رمســي مــن جانــب . 71
 .مفوضية استفتاء جنوب السودان يف الوقت املناسب

 
كومــة جنــوب الســودان وممثلــو األحــزاب السياســية، وعلــى رأســهم احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، اعتمــادات مــراقبني تلقـت ح

أمــا مراقبــو االقــرتاع . دبلوماســيني ومــراقبني يليــني علــى التــوايل، وإن كــان ذلــك مــع إشــارة واضــحة للمؤسســة الــيت ينتمــون إليهــا
 .التمعات السودانية احمللية فقد مت اعتمادهم يلياً وفقاً للوائح خارج البالد من السودانيني الذين جاءوا من

 
 التسجيل وعرض الكشوفات: االقتراع خارج القطر

يطـــة  188مكونـــة مـــن  خـــارج الـــبالد مركـــز تســـجيل فرعـــي/ مركـــز تســـجيل 41شـــغلت مفوضـــية اســـتفتاء جنـــوب الســـودان 
71Fاقـــرتاع

واســـتجابًة لطلبـــات مـــن جمتمـــع الســـودانيني يف  .يطـــة 170و مركـــز تســـجيل 33هـــذا وقـــد زار مراقبـــو مركـــز كـــارتر . 72
، )، شـيكاغو، داالس، ناشـفيلد، وسـياتلبوسـطن( الشتات مت إضافة عدد مـن مراكـز االسـتفتاء يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

 .)برسبني وبريث(واسرتاليا 
 

، رغـم العـدد القليـل مـن النـاخبني؛ حـافظوا ريب وأ�ـمدر جيد من التدكانوا على قأفاد مراقبو مركز كارتر أن موظفي االستفتاء  
القـوى الكبـري للنـاخبني املـؤهلني املتوقـع تسـجيلهم، فـإن املـواد و  وبالنظر إىل العدد التقـديري. لعمليةعلى محاسهم للعمل طوال ا
 يف ضـر املئـات، حوفاتالكشـ عـرضأثناء فـرتة . التسجيل يف عمومه دون حوادث تذكر بينما مت ،البشرية كانوا أكثر من كفاية

أفـادوا مـن هـذه الفـرتة الـذين  أجرى فيها اقرتاع خارج القطـر، فـإنيف البلدان األخرى اليت و . للتأكد من أمسائهم يوغندا وكينيا 
  .أولئك الذين سعوا لتصحيح األخطاء يف بطاقات تسجيلهمهم فقط 

 
 االقتراع: خارج القطراالقتراع 

عملية االقرتاع خارج السودان أجريـت علـى حنـو مـنظم بشـكٍل عـام، علـى الـرغم مـن أن العديـد  لقد وجد مراقبو مركز كارتر أن
حبلـول منتصـف األسـبوع، تنـاقص . سادها االرتباك مـن اإلقبـال الكبـري واحلشـود املشاكسـة يف اليـوم األول لالقـرتاع من احملطات

                                                        
فريق واحد يف مصر، وفريق واحد يف إثيوبيا، وفريقني يف كينيا، وفـريقني يف أوغنـدا، وفريـق واحـد يف نشر مركز كارتر فريقني يف اسرتاليا، وفريقني يف كندا، و   71

 .اململكة املتحدة، وثالثة فرق يف الواليات املتحدة األمريكية
 اإلحصاءات مستمدة من نشرة مركز بيانات اخلرطوم حتوي تفصيال مؤقتاً إلحصاءات التسجيل خارج البالد   72
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وعلـى الـرغم %. 90ويف العديـد مـن احلـاالت جتـاوزت ال  ،%60اإلقبال تدرجيياً إذ جتاوز عدد األصوات املدىل بـا عتبـة ال 
من أن جممل مراكز االستفتاء كانت على دراية باإلجراءات الصحيحة وكانت تعمل بشكل جيد، الحظ املراقبون عدداً صغرياً 

ان الــيت شــهدت اقرتاعــاً يف جممــل األمــر، أجــرى االقــرتاع يف البلــد. مــن التجــاوزات أثنــاء فــرتة االقــرتاع، والــيت مل يبــد أ�ــا متعمــدة
أفـراد األمـن كـانوا متواجـدين يف كمـا الحـظ املراقبـون أن . خارج القطر بطريقة تتسق مع املعايري الدولية ومـع القـوانني السـودانية

       .معظم مواقع االستفتاء، وأن العملية عامًة أجريت يف مناخ سلمي وآمن
 

توجيـه تديـدات ضـد مسـئويل االسـتفتاء يف أوغنـدا، حيـث ناصـرت احلركـة سو ى أن مركز كارتر انزعج مـن فحـوى تقـارير عـن 
الشعبية لتحرير السودان مقاطعة التسجيل واالقرتاع خارج القطر نسبًة للمخاوف من التالعب بنتـائج االقـرتاع خـارج القطـر يف 

الجئــني املوجــودة قــرب احلــدود نتيجــةً  لــذلك، ُعلٍّقــت عمليــات التســجيل لفــرتة قصــرية مــن الوقــت يف معســكرات ال. اخلرطــوم
 .السودانية اليوغندية

 
 لجان االستئناف : االقتراع خارج القطر

. عنـــد بدايـــة العمليـــة ، ُكونـــت جلـــان االســـتئناف يف كـــل مراكـــز االســـتفتاء خـــارج القطـــرعكـــس التســـجيل داخـــل الســـودان علــى
فتقـــر إىل دليــل أو تنــوير مكتـــوب، وبــدوا غـــري لألســف، ويف العديــد مـــن احلــاالت مل تكــن هـــذه اللجــان واثقـــة مــن أدوراهــا، وت

علــى أي حــال مل يشــهد مراقبــو مركــز كــارتر أي . واضــحني فيمــا يتعلــق بوضــعهم بالنســبة لــرئيس مركــز االســتفتاء واملــوظفني فيــه
 .نزاعات ذات أمهية، كما أن قرارات جلان االستفتاء فيما يتصل باألهلية كانت مقبولة بشكل عام

 
 مشاركة النساء

ذه ولكـن، بـدأت هــ. النسـاء علـى التسـجيل كــان ضـئيالً  إقبــالأليـام األوىل مـن عمليـة التسـجيل أفــاد مراقبـو مركـز كـارتر أن يف ا
 أولقد كانت مشاركة النسـاء يف العديـد مـن املنـاطق متكافئـة مـع مشـاركة الرجـال . العملية األعداد يف الزيادة باطراد مع تواصل

باملائـة مـن النـاخبني املسـجلني، يف خطـوة اجيابيـة  51ئي لالسـتفتاء إىل أن النسـاء يشـكلن ويشري سجل الناخبني النها. تفوقها
72Fالوفـاء بالتزامـات السـودان الوطنيـة والدوليــة لضـمان حـق االقـرتاع الشـامل واحلمايــة مـن التمييـز العنصـريباجتـاه 

علـى الــرغم و . 73
وب الســودان ومكتــب اســتفتاء جنــوب الســودان، مــن وجــود بعــض النســاء يف مناصــب عليــا يف كــل مــن مفوضــية اســتفتاء جنــ

73Fالحظ مراقبو مركز كارتر أعداداً يدودة للنساء الالئي يعملن بوصفهن مسئويل مراكز استفتاء

74. 
                                                        

  3؛ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة )3(29اد األفريقي، امليثاق األفريقي حول الدميقراطية واالنتخابات واحلكم، املادة االحت  73
ء تسجيل يف كسال، منطقة راجا يف غرب حبر الغزال، ومشال وجنوب دارفور، كان هناك القليل من النساء الالئي يعملن موظفات مراكز استفتاء أثنا  74

إن إشراك النساء يف احلياة العامة سيساعد على ضمان وفاء السودان بالتزاماته احمللية والدولية من اجل ضمان املشاركة . الناخبني، خاصًة يف الوظائف العليا
 .املتكافئة للنساء يف الشئون العامة
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  قضايا ما بعد االستفتاء

جمموعـات املراقبـة، االسـتفتاء يـوراً رئيسـياً الهتمـام حـزب املـؤمتر الـوطين، واحلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان، و  إدارة كانت   بينما
والتمع الدويل، فإن العدد الكبري لقضايا ما بعد االستفتاء اليت ما زالت يف حاجة إىل التفاوض بني احلـزبني تلقـي الضـوء علـى 

وبــالنظر إىل غيــاب االتفــاق بــني . احلاجـة املســتمرة إىل الوســاطة والتعــاون حــىت يتســىن اســتكمال اتفاقيـة الســالم الشــامل بنجــاح
املســائل و ، وترســيم احلــدود بــني الشــمال واجلنــوب، خــرىاألوارد بعــض املــو  اجلنســية، والــنفط -حــول طيــف مــن القضــايا احلــزبني

على معظـم   االنفصال احملتملريبتأثالغموض فيما يتعلق  كان يكتنفهفإن املناخ السياسي   -ا أخرىاملالية والعملة، ضمن قضاي
 .السودانيني املقبلني على االستفتاء

 
التـأخر يف تنفيـذ معظـم أهـداف اتفاقيـة  -لبدء يف النظر يف قضـايا مـا بعـد االسـتفتاء علـى درجـة مـن الـبطء لعـدة أسـبابكان ا

اهلمة، وعـدم اليقـني السياسـي، وسياسـية حافـة اهلاويـة علـى صـعيد احلـزبني كليهمـا، والتخـوف مـن أن  تراخيالسالم الشامل، و 
 .سبق على نتيجة االستفتاءحكم مفهم على أنه الرتكيز على احلدود قد يُ 

 
حيــث اتفقــت األطــراف علــى تفــاوض يقــوده االحتــاد األفريقــي  2010ُيســرت عمليــة التفــاوض بانعقــاد مــؤمتر ميكيــل يف يونيــو 

) 4(املســــائل املاليــــة، وو ) 3(األمــــن،و ) 2(اجلنســــية،) 1: (حــــول خمتلــــف القضــــايا مبوجــــب أربعــــة جمموعــــات أو كتــــل واســــعة
. ن اســتخدام الكتــل ســاعد علــى هيكلـة العمليــة، ولكــن مل يتحقــق إال النــذر اليســري مــن التقــدمإ. انونيــةاالتفاقيـات الدوليــة والق

ختـَزل مل يتحقـقنتيجًة لذلك، قصرت األطراف اهتمامها على الوصول إىل اتفاق إطاري، ولكن حىت ذلك 
ُ
وببدايـة . اهلدف امل

اآلن مل تشــرك احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان وال حــزب  ، اُتفــق علــى اســتئناف التفــاوض بعــد االســتفتاء، وحــىت2011عــام 
 . املؤمتر الوطين األحزاب األخرى أو التمع املدين يف العملية

 
قـــاد الفشـــل يف معاجلـــة قضـــية اجلنســـية إىل خمـــاوف مـــن التشـــريد أو فقـــدان احلقـــوق األساســـية الفجـــائي بالنســـبة للجنـــوبيني يف 

لرغم من أن الرئيسـني البشـري وسـلفاكري أصـدرا تصـرحيات طمأنـة حـول هـذه القضـية، مل على ا. الشمال والشماليني يف اجلنوب
أ�ـم جيـدون القليـل مـن الـدعم عنـد  ، سـوىويغادر العديـد مـن اجلنوبيـون الشـمال. بالنسبة جلميع وزرائهم يكن ذلك هو احلال
الشمال واجلنـوب، و ثلـث سـكان السـودان الـذين  كما أن البدو الرُّحل الذين يعربون بانتظام احلدود بني. وصوهلم إىل اجلنوب

جيـب أن تكـون األهـداف األوليـة هـي . يعيشون يف املناطق احلدودية تأثروا بشكل حاسم بنتائج التفاوض حول مسألة اجلنسـية
يف  حالـة اختـار اجلنـوب االسـتقالل، وأن الشـماليني يف اجلنـوب واجلنـوبيني وضع انعـدام اجلنسـية يفأال يتعرض أي شخص من 

 .الشمال لديهم الوقت واملوارد الكافيني إلعادة تنظيم شئون حياتم
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، والتوقيعــات علــى االتفاقيــات يــرادات، والتعامــل مــع الــدين القــوميهــذا وتشــمل القضــايا الرئيســية األخــرى ترتيبــات تقســيم اإل
ضايا بأسرع ما ميكن وبأكرب قـدر ممكـن مـن وحيث مركز كارتر األطراف على حل كافة الق. الدولية، والعملة، والرتتيبات األمنية

 . السلمية من اجل تعزيز عالقات مستقرة بينهم
 

 ترسيم الحدود
بــت مــدى باملائــة مــن احلــدود ثُ  20ن رســيم احلــدود قبــل مــدة طويلــة، عــدا أالتفاقيــة الســالم الشــامل، كــان مــن املفــرتض ت وفقــاً 

74Fصــعوبة حلهــا بــني طــريف اتفاقيــة الســالم الشــامل

ر حــل هــذه املشــكلة علــى وجــه الســرعة، فــيمكن للحركــة الشــعبية تعــذإذا  .75
لتحرير السودان واملؤمتر الوطين تدئة خماوف وهواجس السكان الذين يعيشون علـى طـول احلـدود بـالتحرك بسـرعة للتوصـل إىل 

 .على طول احلدود اتفاق حول جنسية تسمح بتحرك الموعات اليت تعيش يف املناطق احلدودية دون عائق
 

 أبيي
اســتفتاء يف منطقــة أبيــي خيتــار  املنظمــة إلجــراء وقــانون اســتفتاء أبيــي األحكــام ،بروتوكــول أبيــي يف اتفاقيــة الســالم الشــامل حيــدد

وفقــاً التفاقيــة . إمــا اإلبقــاء علـى وضــعها اخلــاص كجـزء مــن مشــال السـودان، أو االنضــمام إىل جنــوب السـودان وفقــاً لـهسـكا�ا 
وبعـد . تفتاء أبيي، كان من املفرتض إجراء استفتاء منطقة أبيي بالتزامن مـع اسـتفتاء جنـوب السـودانالسالم الشامل وقانون اس

 إىل فاقيـة السـالم الشـاملطرفـا ات لسـرعان مـا وصـ، 2010بدء احملادثات حول تكوين مفوضية استفتاء أبيي يف مستهل عـام 
اس بـالنظر إىل أن رئـيس املفوضـية سـيديل بالصـوت وهـو منصـب حسـ -طريق مسدود فيما يتصل مبسـألة مـن سـريأس املفوضـية

75F املشاركة يف االستفتاءايرياحلاسم فيما يتعلق مبع

76.   
 

جانـــب أوًال مـــن  -تني لتســـويق اتفـــاق جديـــد بـــني الطـــرفني توضـــح مســـتقبل أبيـــي، كانـــت هنـــاك يـــاول2010يف أواخـــر عـــام 
. الســودانب ريــق االحتــاد األفريقــي رفيــع املســتوى اخلــاصفبوصــفه رئــيس  امبيكــيجانــب الــرئيس  احلكومــة األمريكيــة ومــن مث مــن

وضع الرئيس امبيكي ستة خيارات للوضع املسـتقبلي ألبيـي، ولكـن مل يتوصـل الطرفـان إىل اتفـاق، وبقـى مسـتقبل أبيـي مكتنفـاً 
خصوصـاً أن  إن فشل املؤمتر الـوطين واحلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان يف حـل معضـلة أبيـي هـو مصـدر قلـق عميـق،. بالغموض

      .على مفاوضات أخرى بني الطرفني تساهم يف انعدام متزايد لألمن يف اإلقليم، ويهدد برتك تأثريات سالبة حالة البلبلة
 

 العائدون
                                                        

اورة يف النيل  األبيض، وعلى امتداد حدود جنوب كردفان مع والية الوحدة ومشال حبر الغزال، وعلى امتداد احلدود املناطق ال اإلقليم بني الرنك وكاكا يف اعايل النيل معويشمل ذلك   75

 .العديد من هذه املناطق يوجد فيها أو يعتقد وجود النفط وموارد أخرى مثينة با. بني جنوب درافور و غرب حبر الغزال
هذا التوصيف ال ينص ". السودانيني اآلخرين الذين يسكنون يف منطقة أبيي وفقاً ملعايري اإلقامة كما حتددها مفوضية استفتاء أبيي" نقوك و يدعو قانون استفتاء أبيي ملشاركة دينكا   76

 .صراحًة على مشاركة قبائل املسريية يف استفتاء �ائي



 32 

جنـــوبيني مـــن مشـــال الســـودان إىل جنـــوب الســـودان يف األســـابيع العشـــر الســـابقة " عائـــدين" 180,000مـــا يربـــو علـــى  عـــاد
76Fلالسـتفتاء

وقـد أبلــغ . مليـون جنـويب اســتقروا يف مشـال السـودان أثنـاء عقـود مـن النـزاع 2اجلنوبيـون ضـمن حـوايل  كـان هـؤالء  .77
صــوت  إذا عائــدون املــراقبني أ�ــم عــادوا نســبًة خلــوفهم مــن فقــدان اجلنســية و احلقــوق يف مشــال الســودان، وخمــاوف مــن االنتقــام 

إن الشـرط القائـل أن النـاخبني . قـد حـان لبنـاء دولـتهم اجلديـدةجنوب السودان لصاحل االنفصال، و أيضاً الشـعور بـأن الوقـت 
جيــب أن يســجلوا ويقرتعــوا يف نفــس املوقــع قــاد العديــد مــن النــاخبني املــؤهلني اجلنــوبيني يف الشــمال إىل التخلــي عــن التســجيل 

77Fنسبًة لوجود احتمال العودة

وصـوهلم جنـوب السـودان،  مل يرصد املراقبون أي حاالت ُحرم فيها العائدون من التسجيل عند .78
ويف مشـال السـودان، أثنـاء االقـرتاع، مسـع . بل بذلت جهود خاصة يف بعض املناطق لضمان أن العائدين قـادرين علـى التسـجيل

 .عادوا إىل جنوب السودان بعد تسجيل أنفسهم يف الشمال عض املسجلني الذين مل يقرتعوا قداملراقبون مراراً أن ب
 

وحكومــة جنــوب الســودان املســئولية الرئيســية يف محايــة النــازحني داخليــاً، وضــمان أ�ــم قــادرين علــى تتحمــل حكومــة الســودان 
78Fممارســو حقــوقهم السياســية 

79F، وأ�ــم غــري معرضــني للتمييــز ضــدهم نتيجــًة لنــزوحهم فيمــا يتصــل بتمــتعهم بــذه احلقــوق79

، إن 80
دتم جلنـوب السـودان، كمـا أ�ـم تعرضـوا للهجـوم واحتجـزوا العائدين إىل جنوب السودان مل يتلقوا احلماية الكافية يف طريـق عـو 

80Fرهــائن علــى يــد الموعــات املســلحة بينمــا كــانوا ميارســون حقهــم يف العــودة

جيــب علــى حكومــة الســودان وحكومــة جنــوب  .81
نــاطق السـودان كليهمـا بــذل كـل جهــد ممكـن مــن أجـل خلــق منـاخ يقلـل مــن البلبلـة واملخــاوف، والتنسـيق حلمايــة العائـدين يف م

     . العبور، وضمان أن اجلنوبيني يف الشمال قادرين على ممارسة حقوقهم املدنية والسياسية املعرتف با دوليَا◌ً 
 
 

 المجموعات السكانية المهاجرة
 وبــالنظر إىل أن .االســتفتاء يف فـرتة مــا بعـد الســودان يف الموعــات السـكانية املهــاجرة مسـتقبل حــولالقلــق  كـارتر مركــزيسـاور 

حــزب املــؤمتر يؤكــد كــال مــن  أن فينبغــي، رزقهــا مصــادرحفــاظ علــى لل احلركــة علــى حريــة عتمــدت لموعــات الســكانية املهــاجرةا
 بغــض النظـر عــن سـتكون مضــمونة ومراعـاة التحـرك حبريــة يف  الموعــات السـكانية املهــاجرة حقـوق نأاحلركـة الشــعبية الـوطين و 

 الموعـات السـكانية املهـاجرةحقـوق ضـمان  ينبغـي ،وجنـوب السـودان مشال ولية بنيد حدوداً  ويف حالة إرساء .االقرتاع نتيجة
 .احلدود هذه عرب التحرك حبرية يف 

                                                        
تعكس هذه اإلحصائية عدد العودات من مشال السودان إىل . 2011يناير  13اإلنسانية، العودة إىل جنوب السودان، مكتب تنسيق الشئون : حتديث معلومات العمل اإلنساين  77

 .2011يناير  11 2010نوفمرب  1جنوبه اليت تتبعتها املنظمة الدولية للهجرة بني 
 )   2010يسمرب، د 29(7، املادة 2010لوائح مفوضية استفتاء جنوب السودان اخلاصة باالقرتاع، والفرز، والعد، وإعالن النتائج   78
 ).  1(3املبادئ املوجهة حول النازحني داخلياً، املبدأ   79
احلق يف االقرتاع ويف املشاركة يف الشئون احلكومية والشئون العامة، مبا يف ذلك )." د(22األمم املتحدة، املبادئ املوجهة حول النازحني داخلياً، املبدأ    80

 "مارسة هذه احلقوقاحلق يف الوصول إىل الوسائل الالزمة مل
 .2011يناير،  13العودة إىل جنوب السودان، مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية، : حتديث معلومات العمل اإلنساين  81
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هنـاك مجاعـات  ولكـن، أبيـي يف نقـوكالـدينكا و  املسريية بني التوترجراء  الموعات السكانية املهاجرة قضية مت الرتكيز على لقد

قــادرة  ســتكون املراعــي أيحــول  عــاين مــن عــدم اليقــنيت، مــربروقبيلــة األ و الرزيقــاتبيلــة ق مثــل، الســكان املهــاجرين خــرى مــن أ
81Fالستفتاء حول تقرير مصري اجلنوبل نتيجة املستقبليف ليها إ على الوصول

على مدى  مربرواألقبيلة  جمموعاتلقد درجت  .82
 مـن العديـد مـن األسـر واختـارت .الغـزال حبـر غـرب إىل جنوب دارفـور بشكل منتظم من العبور مباشيتهممن الزمان على  عقود
82Fيف اجلنـــوب اإلقامـــةباالســـتقرار  الســـنوات املاضـــية يف مـــربرواألقبيلـــة 

يف  اســـتقروا مـــربرو الـــذيناألقبيلـــة  أفـــراد وضـــع ال يـــزالو  .83
راد قبيلـة فـأل مسـح تسـجيل النـاخبني حيـث الوضع خالل فرتة وقد جتلى ذلك. غامضاً جنوبيني  الذين يعتربون أنفسهماجلنوب و 

 .خرىأ يف حرموا منهبينما  املناطق يف بعض مربرو بالتسجيلاأل
 

 الجنوبي -الوفاق الجنوبي 
 للحركـة الشـعبية، يف جنـوب السـودان مـؤمتراً  حلكومـة جنـوب السـودان ورئيسـاً  كري بصفته رئيساً ، عقد سلفا 2010يف أكتوبر 

حـزاب علـى حالـة عـدم الثقـة والسـخط لـدى أ ىل التغلـبإ  -كمـا خطـط لـه   –وهدف املؤمتر . حزاب جنوب السودانجلميع أ
مجــع  يف وقــد جنـح املــؤمتر . 2010أبريــل عـام / املعارضـة اجلنوبيــة والموعـات املســلحة األخـرى يف أعقــاب انتخابــات نيسـان 

عـالن حـزاب بعـد إيشمل اجتماع جملـس األ –سيمتد لفرتة ما بعد االستفتاء  – ، كما دشن برناجماً جنوبياً  فصيالً  و حزباً  24
 لصاحل االنفصال، تشكيل حكومـة مؤقتـة ذات قاعـدة عريضـة تعمـل علـى وضـع القواعـد و قرتاعحال اال، ويف نتيجة االستفتاء

هو  درج الربنامج وفق مات ماإذا و . للسكان، وقيام انتخابات جديداً  تعداداً  وإجراءجراءات الالزمة لتشكيل مجعية تأسيسية اإل
جرت خالل انتخابات  اب املعارضة بشأن االنتهاكات اليتاجتاه توفري معاجلات لشكاوى أحز يف  ى قدماً نه سيمضخمطط له فإ

صــالح السياســي لضــمان االســتقرار يف وجــه الضــغوط املتعاظمــة وفــوق ذلــك، فــإن الربنــامج ســيختط مســاراً لإل. 2010عــام 
. حــىت اآلن همبطلوباتـفــاء السـالم الشــامل ولكـن مل يـتم الو  يـةاتفاق ق للتحــول الـدميقراطي احلقيقـي الــذي هـدفت إليــهالطريـ ممهـداً 

 .للمساءلة حبكومة دميقراطية ختضع الدفع  اجلنوبية لتوظيف هذا االتفاق من اجلث مركز كارتر األطراف وحي
 

                                                        
 مشال يشون يفاخنرط الرزيقات الشماليني، الذين يعربون بانتظام احلدود بني جنوب دارفور ومشال حبر الغزال يف موسم اجلفاف، ودينكا ملوال، الذين يع  82

، أشرف يافظ مشال حبر الغزال بول مالونق على التوقيع 2010ديسمرب  28ففي . حبر الغزال، يف عملية سالم رتب هلا يليا يف السنوات القليلة املاضية
دود يف مشال حبر الغزال بعد الرزيقات ودينكا ملوال وجمموعات املسريية الذين يتحركون يف املنطقة للسماح باحلركة عرب احلكل من على اتفاق سالم بني  

اضح بغض النظر عن القرارات اليت تتخذ على الصعيد الوطين ، فان من غري الو  ويف حني شدد احملافظ على أن هذا االتفاق سوف يكون سارياً . االستفتاء
 .تصاعد التوتر يف أبييذا إ ما إذا كان هذا سيكون ممكناً 

ىل غرب حبر الغزال يف إو على نقل كافة جمموعات القبيلة مربر األمربرو، وافقت قيادة قبيلة األاالستوائية وقبيلة  بعد تصاعد التوتر بني سكان والية غرب  83
عل من غري الواضح ما إذا كان جت يفه: على هذه الموعة بطريقتني  ن قضية املواطنة تؤثرإ. صيص منطقة هلم حول دت الزبريحيث مت خت 2010عام 

 .ك حنو جنوب دارفور لبيع ماشيتهم، كما كانوا يفعلون يف املاضيسيظل بوسعهم التحر 
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الموعـات  و اجلـيش الشـعيب بـنيااللتـزام باملصـاحلة  فـان مسـتوى، لألمـل سـبباً  وفرتـ اجلنوبيـة األطـراف املصاحلة بـني نأويف حني 
 جـوردون اللـواءجنوب السـودان بقيـادة   قوات الدفاع عنبني املخطط هلا  جتماعاتفاال .التوقعات ظل دوناملسلحة األخرى 

83Fقلقمدعاة لل عتربمما يحىت اآلن تنعقد  مل الشعيب لتحرير السودانواجليش   كونج

 الـذين قـاد، اتور ن اجلنرال جورجوبرغم أ. 84
 دمـج مل يـتم االتفـاق علـى حـىت اآلن ولكن، اجليش الشعيب طالق النار معلوقف إ ة جونقلي، قد وقع اتفاقاً والي مشال يف مترداً 
 .اجليش الشعيب يف قواته

 
 وانعدام األمن النزاع

سيضطر الكثـري مـن السـودانيني  يومياً  حتدياً  سيظل وانعدام األمن النزاع شبح فمن املرجح أن، نتيجة االستفتاء بغض النظر عن
 أمــن يهــدد أبيــي يف زمــةاألالفشــل يف حــل و  فــق؛األ يف واضــحة معاجلــات وجــودمســتمرة دون  دارفــور احلرب يففــ. مواجهتــه إىل

طاملـا  مـن التـدهور سيشـهد مزيـداً  اجلنـوب األمـن يف مـن أن أيضاً  هناك ختوف أنكما . املنطقة التمعات اليت تعيش يف وحول
مــا  وعــادةً  .املاشــيةلصــوص  و ،السياســيةومجاعــات املصــاحل  ،وقطــاع الطــرق ،لحةاجلماعــات املســ االشــتباكات تســتمر بــني نأ

علـى  األوسـع نطاقـاً  التحـديات السياسـية والتنمويـةب متصـالً  أن يكون مييل إىل ولكنه، على املستوى احمللى انعدام األمن يتجلى
املصـاحلة و  ،أبيـي مسـتقبل إىل اتفـاق بشـأنوصـل رب يف دارفور، والتحل مشكلة احل دونفب. العالج اليت تنتظر املستوى القومي

 مـــن دون خـــوف مـــن العـــيش الشـــعب الســـوداين مـــن غـــري املـــرجح أن يـــتمكن، يكـــون بـــني الفصـــائل اجلنوبيـــة املختلفـــة الشـــاملة
منـــاطق  كـــل يف املهمشـــة واجلماعـــات السياســـية شـــرق الســـودان ســـكان أعـــرب، فقـــد وباإلضـــافة إىل ذلـــك .املســـلحة النزاعـــات

ء املطلـوب بصـورة ملحـة الشـي و هـو، بنـاءة بطريقـة حكومـة اخلرطـوم للتعـاون مـع منـرب إنشـاء عن احلاجة إىل وداينالشمال الس
 .يف الشمال نزاعاتملنع نشوب ال

 
 حتـت لمدنينيل وثوقةامل غياب احلماية وسيضع  ،آخر رئيسياً  أمنياً  حتدياً سيظل  الموعات املسلحة األخرى باجلنوب وجود إن

 ،واليـة غـرب االسـتوائية يف للمقاومـة الـرب جيش تديد املناطق الواقعة حتت يف شكل خاصويصح هذا ب. حاد الضوء بشكل
 ليـــتم، جــيش الـــرب للمقاومـــة هجمـــات يف الـــدفاع ضـــد الـــيت كانـــت تســتخدم احملليـــة الــدفاع وحـــدات املـــدنيني اســـتخدم حيــث

 .التمعات احمللية بعض تعاديها ضد مجاعات حتويلها علناً 
 

                                                        
لى إعالن قوات دفاع جنوب السودان تشري إىل بقايا الفصيل املتبقي بعد عملية الدمج، قوات دفاع جنوب السودان اليت يقودها باولينو ماتيب وقعت ع  84

 2006جوبا يف يناير 
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طياتــا  يف  حتمــلرمبــا و ، حيــاة الكثــري مــن النــاس تــأثري كبــري علــى ســوف تكــون هلــا عمليــة االســتفتاء أن أن نالحــظ املهــممــن 
دود عــن ترســيم احلــ لعــيش ويــتمخضســبل ا التمــاسحنــو  الســعي يف  العائــدونيشــرع  فعنــدما .انعــدام األمــنو  احتمــاالت النــزاع

 .نزاعاتالتخفيف من حدة ال لياتآ املهم الرتكيز على سيكون من، منفصلة جمتمعات
 
 

 
 

### 
 والصـحة السـالم لتعزيـز ،اميـوري جامعـة مـع بالشـراكة ،روزالـني وزوجتـه كـارتر جيمـي السـابق املتحدة الواليات رئيس بواسطة 1982 عام كارتر مركز إنشاء مت

 وحقــوق الدميقراطيــة، وتطــوير النزاعــات؛ حبــل 70 مــن أكثــر يف النــاس حيــاة حتســني علــى ســاعدوقــد  ،حكوميــة وغــري رحبيــة غــري منظمــة واملركــز. العــامل حــول
يف  السـودان يف يعمـل كـارتر مركـز بـدأ. احملاصـيل إنتـاج زيـادة املـزارعني وتعلـيم النفسـية؛ بالصـحة العناية وتطوير األمراض؛ ومنع االقتصادية؛ والفرص اإلنسان،

 حــول التفاصــيل مــن للمزيــد موقعنــا زوروا رجــاءً . يف الســودان النزاعــات وحــل منــع و حةالصــ حتســني ركــز املركــز علــى◌ً  عامــا عشــرين مــن ألكثــر و 1986عــام 
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