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يف آخر بيان له حول العملية االنتخابية يف السودان، أنه وبينما مت يف الواقع اجناز                         الحظ مركز كارتر،        
، اليت متثل االنتخابات التنافسية األوىل يف السودان منذ عــام        2010الكثري يف تنظيم انتخابات عام        

، إال أن العملية ما زالت حمفوفة باملخاطر على جبهات عدة، مبا يف ذلك قدرة املرشحني على                                 1986
تنظيم محالم حبرية وتأثري تأخر التحضريات اللوجستية من جانب املفوضية القومية لالنتخابات                   .

 مرشــح16000، بوجود   2010تواصلت احلمالت االنتخابية على امتداد السودان منذ فرباير        لقد   
ــة          1841يتنافسون على    ــف، إال أن احلمل  مقعداً برملانياً وتنفيذياً     . ورغم وقوع بعض حوادث العن

اتسمت باهلدوء حىت اآلن        . وبقيت البيئة االنتخابية العامة تعاين من تركة سنوات من القهر                .  إن حتسني   
حرية املرشحني يف تنظيم محالم ونشر رسائلهم االنتخابية عرب إعالم الدولة هو مســألة ضــرورية                .
ــدرة                  وعالوةً على ذلك، تكبل القوانني القائمة، اليت تناقض احلماية اليت يضمنها دستور السودان، ق
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املرشحني واملوالني هلم على التعبري عن آرائهم حبرية         . لقد واجه تنظيم احلمالت االنتخابية قيوداً بسبب       
وجود بيئة من انعدام األمن يف العديد من أجزاء القطر، مبا يف ذلك دارفور وشرق السودان                          . وانعدام
األمن هذا قد يعوق من جناح العملية االنتخابية وحيث املركز على بذل املزيد من اجلهــود لتحســني                   

األمن يف فترة االنتخابات وما بعدها      .   

يوصي املركز بقوة على أن تتخذ املفوضية القومية لالنتخابات والســلطات الســودانية خطــوات            و
لضمان اهلدوء والرتاهة خالل فترة احلمالت االنتخابية لكافة املرشحني، وأن تتصدى بســرعة ألي                  
ــا             ــرض جناحه انتهاكات قد تنشأ    . إن الفشل يف حتقيق ذلك يضعف الثقة يف العملية االنتخابية ويع

للخطر.   

جيب على كل فروع حكوميت الوحدة الوطنية وحكومة اجلنوب املساعدة يف تقدمي املوارد الالزمــة                 
لالنتخابات وأن تظل يف الوقت ذاته حمايدة جتاه احلملة االنتخابية            .

ــم                   ونظراً ل لجدول الزمين الضيق قبل بدء عملية االقتراع، جيب على املفوضية القومية لالنتخابات تقيي
الوضع احلايل للتحضريات االنتخابية، وأن تعمل يف الوقت ذاته على تسريع عمل التحضريات األخرية                        
لالقتراع، وأن تقوم بتسريع عملية تثقيف الناخبني بشكل جدي وذلك من أجل إخراج االنتخابــات                  

وفقاً للمعايري املطلوبة املنصوص عليها يف اتفاقية السالم الشامل            .   

التحضريات اللوجستية تعوق القدرة احملدودة للمفوضية القومية لالنتخابات               . ويف ظل سلسلة من       إن   
التأخريات والتعديالت يف إجراءات االقتراع، قد يلزم تأجيل عملية االقتراع لوقت قصري                  . وحيث بيان   
ــل يف                    مركز كارتر املفوضية القومية لالنتخابات على اختاذ قرار، بأعجل ما تيسر، خبصوص أي تأجي

موعد عملية االقتراع، ليتسىن لكل ذوي الشأن الوقت الكايف لتعديل خططهم              . 

ــالبت يف                 وجيب على األحزاب السياسية احترام صالحية املفوضية القومية لالنتخابات، فيما يتعلق ب
شأن تعديل اجلدول الزمين لالنتخابات ألسباب عملياتية، بوصفها اهليئة املنوط ا إدارة االنتخابات              .  

خلفية حول بعثة مركز كارتر        

ــتجابة2008بدأت بعثة مركز كارتر الدولية ملراقبة االنتخابات أنشطتها يف السودان يف فرباير                  اس
لدعوة من قيادات حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وأكملت مذكرة تفاهم شاملة                          
مع حكومة السودان واملفوضية القومية لالنتخابات تضمن برناجماً كامالً وغري مقيد للمراقبة االنتخابية                     
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الدولية، مبا يف ذلك حرية الوصول إىل مجيع املناطق بالسودان ولكل مراحل العملية االنتخابية                       . ويدعم 
املركز أيضاً جهود بناء القدرات مع جمموعات مراقبة االنتخابات احمللية بالسودان                .

ــودة    ــد جل إن أهداف بعثة مركز كارتر ملراقبة االنتخابات بالسودان تتمثل يف             : أ) تقدمي تقييم حماي
العملية االنتخابية من كافة اجلوانب، وب       ) تعزيز عملية انتخابية شاملة، جلميــع الســودانيني، و ج        )
ــة يف الســودان       إظهار االهتمام الدويل بالعملية االنتخابية يف السودان          . وتقيم البعثة العملية االنتخابي
ــومي،               ــات الق ــانون االنتخاب ــايل، وق انطالقاً من اتفاقية السالم الشامل، والدستور القومي االنتق
وااللتزامات الواردة يف االتفاقيات اإلقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات دميقراطية، مبــا يف ذلــك                 

 .1امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية                 

 ملعرفة املزيد عن مركز كارتر  .www.cartercenter.org/sudan-eomنرجو زيارة موقعنا على  

###

 بواسطة رئيس الواليات املتحدة السابق جيمي كارتر وزوجته روزالني بالشراكة مع جامعة اميوري                1982مت إنشاء مركز كارتر عام       
ــن             ــل70لتعزيز السالم والصحة حول العامل   . واملركز منظمة غري رحبية وغري حكومية ساعد على حتسني حياة الناس يف أكثر م  حب

ــم          ــية؛ وتعلي ــحة النفس الرتاعات؛ وتطوير الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والفرص االقتصادية؛ ومنع األمراض؛ وتطوير العناية بالص
كاوا -غلوبــال الزراعــي ســ يف مشروع سا1986املزارعني زيادة إنتاج احملاصيل   . لقد شرع مركز كارتر يف العمل بالسودان عام      

 وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً ظلت براجمه املتعلقة بالصحة والسالم تركز على حتسني الصحة ومنـع وحــل الرتاعـات               2000
بالسودان .

. دخل امليثاق حيز النفاذ    1986 فرباير  18صادق السودان على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف            1
ــك1981 أكتوبر 21يف   بواسطة اجتماع رؤساء الدول واحلكومات ملنظمة الوحدة األفريقية   . وباإلضافة إىل ذل

 والذي دحل حيز النفاذ يف  يف       1986 مارس  18صادق السودان على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف          
.1976 مارس 23
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بيان أويل حول املراحل النهائية للعملية االنتخابية يف السودان        

2010 مارس  17

بيئة احلمالت االنتخابية     

، يف عملية غري مســبوقة يف     2010 فرباير  13بدأت احلمالت االنتخابية لكل مستويات احلكومة يف        
ــجلة          تاريخ السودان احلديث  . وحنن نرحب باجلهود املبذولة من جانب كل األحزاب السودانية املس

تقريباً، إضافةًً إىل املرشحني املستقلني للمشاركة يف االنتخابات بالسودان           .

ويأمل مركز كارتر أن تتسم احلمالت االنتخابية، اليت  ستشتد يف مستهل أبريل، باهلدوء طوال فترة                           
االنتخابات . 

تستمر العديد من املناطق يف البالد تواجه انعدام األمن، مما حيد من امكانية وجود بيئة انتخابية مفتوحة                     
ــية يف            ــزاب السياس وشاملة بشكل حقيقي    . يف شرق السودان، يساور املركز القلق حول أمن األح
مهشكوريب وتلكوك وطوكر    /  مناطق احلدود اإلرترية    . كما متثل مناطق كثرية من دارفــور، مبــا يف          
ذلك جبل مرة ومناطق يف أقصى غرب دارفور، مصدراً للقلق بالنظر إىل التقــارير الــواردة حــول                  
العنف.   إذ مت إطالق النار على ثالثة مرشحني على األقل، تويف أحدهم                   .  واملركز يدين أعمال العنف    
هذه، وحيث على إجراء حتقيق شامل من طرف السلطات املختصة                . إن سلطات الدولة الســودانية يف      

حاجة إىل اختاذ خطوات لضمان أن تكون العملية االنتخابية شاملة وآمنة بالنسبة جلميع املواطنني                 . 

ــة                   ــى حري وكما ورد يف بيانات سابقة، يعرب مركز كارتر عن قلقه فيما يتعلق بالقيود املفروضة عل
ــحافة                 ــانون الص املواطنني يف التجمع وحرية الكالم، حتت أحكام معينة من قانون األمن الوطين، وق
واملطبوعات، والتشريعات اجلنائية اليت ال تتواءم مع اتفاقية السالم الشامل والدستور القومي االنتقايل                     .
وحيث املركز السلطات السودانية على التمسك بااللتزام الذي تعهد به الرئيس البشري للرئيس السابق                     
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 باالمتناع عن تطبيق هذه القوانني فيمــا        2010للواليات املتحدة جيمي كارتر أثناء زيارته يف فرباير           
يتعلق باألحزاب السياسية واملرشحني أثناء فترة االنتخابات         .

ووفقاً اللتزامات السودان من أجل انتخابات دميقراطية، جيب أن حيظى كل مواطن بفرصة متســاوية                  
ــات        2للترشح واملنافسة على املناصب العامة     ــة لالنتخاب . ويقع على عاتق كل من املفوضــية القومي

ــمان                 واللجان الوالئية العليا لالنتخابات مسئولية محاية حقوق املرشحني املستقلني، وجيب عليهما ض
استفادة املرشحني املستقلني من نفس احلقوق واالمتيازات اليت تتمتع ا األحزاب السياسية                   . وعالوة
على دور الدولة وسلطات االنتخابات، جيب على األحزاب السياسية أن تضمن معاملــة املرشــحني                 

املستقلني بنفس القدر من االحترام الذي يولونه لعضويتهم           .

لقد أصدرت املفوضية القومية لالنتخابات ووزارة الداخلية السودانية منشوراً حول أنشطة احلمالت                   
 ساعة على األقل لإلذن بأي أنشطة تعقد يف األماكن العامة                 . وهذا املنشور   72اليت حتتاج إشعاراً قبل      

 واخلاص 2009أكثر حمافظةً من املوجهات اليت أصدرا وزارة الداخلية يف قرارها الصادر يف سبتمرب                           
ــعار               ــدمي إش مبمارسة األنشطة االنتخابية، حيث يشترط املنشور اجلديد على األحزاب السياسية تق
بأنشطة احلملة اليت تعقد داخل مقراا، األمر الذي جعل الكثري من األحزاب تعرب عن شكواها ملركز                             
ــى                 كارتر . وتشري األحزاب السياسية إىل أن هذه القواعد تطبق بدون إنسجام عرب الواليات، وأن عل

األحزاب، عملياً، أن تبلغ العديد من األجهزة األمنية وليس سلطة واحدة            .

ــد          ميثاق الشرف املؤيد من االحتاد األفريقي        . إن القرار األخري الذي صدر عن ستة عشر حزباً والعدي
ــاز                   من املرشحني املستقلني يف جنوب السودان بتبين ميثاق الشرف املؤيد من االحتاد األفريقي هلو إجن
واعد.  إن املركز يثمن الطريقة الودية غري االقصائية اليت وضع ا ميثــاق الشــرف بني األحــزاب             .
واملركز يعرب عن أمله أن يعمل أعضاء كل جمالس األحزاب الوالئية اليت أنشأت نتيجة مليثاق الشرف                            

يف جنوب السودان بتعاون واحترام حلقوق اآلخرين خالل االنتخابات وما بعدها            .

إن غالبية نصوص ميثاق الشرف موجودة يف القانون الساري، لكن امليثاق يقدم بعــض االضــافات                 
القيمة. فهو يرفض احلاجة للتصريح بالتجمعات واملناسبات االنتخابية يف املناطق العامة، اليت مسيت يف                     
ــن        ــد م املفوضية القومية لالنتخابات ضوابط احلمالت االنتخابية          .  كذلك ينص ميثاق الشرف املؤي
االحتاد األفريقي على آلية لفض الرتاعات من خالل إقامة جمالس والئية لألحزاب بالتعاون مع جملــس                    
ــرعة        ــها بس شئون األحزاب، وهو املسجل القومي لألحزاب السياسية        . وهذه االس جيب تأسيس

لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناا      .
2 4-3. 24جامعة الدول العربية، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، املادة      
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من املؤسف أن جهود التوصل إىل ميثاق للشرف شامل يضم بقية األحــزاب السياســية مل تكلــل               
بالنجاح .  إن املركز يشجع على املزيد من احلوار لتبين مبادئ مشاة وإظهار ضبط النفس والتحضــر                
ــطة يف                 قبل وأثناء وبعد االقتراع   . إن أوجه القلق اليت عربت عنها العديد من األحزاب السياسية النش

مشال السودان جيب أن تؤخذ يف االعتبار         .

وينادي املركز، من أجل أن تكون عملية احلمالت أكثر انفتاحاً، املفوضية ووزارة الداخلية أن تراجع                          
الئحة احلمالت حبيث ال تطلب تصاريح للحمالت واملناسبات املعقودة يف األماكن العامة ويف مقرات                           
ــا                    األحزاب. وإذا مل تراجع هذه اللوائح، جيب أن تكفل السلطات السودانية منح التصاريح بأعجل م
تيسر خالل فسحة الساعات االثنني والسبعني، والقيام بكل اجلهد لتبسيط عملية املوافقــة بإصــالح             
ــات           االجراءات وحتديد نقطة إتصال حمددة يف كل والية            . إن التأخري يف معاجلة الطلبات أو أي معوق
ــة                ــة يف حري ــوض الثق ــدد بال داع ويق بريوقراطية أخرى سيعطل تنظيم التجمعات يف وقتها احمل

االنتخابات .

ــس   25.  منحت النساء، وفقاً التفاقية السالم الشامل نسبة           مشاركة النساء    ــل يف ال % على األق
ــاركة              ــز باملش التشريعي القومي وجملس تشريعي جنوب السودان واالس اإلقليمية، ويرحب املرك
املتحمسة للنساء السودانيات يف العملية االنتخابية        . إن التعليقات احلاطَّة من شأن النساء حول قدران              
ــحني   على العمل كممثالت للشعب ال مكان هلا يف جمتمع دميقراطي ومتسامح                 . وينادي املركز املرش
ــة               ــاكم والي النأي بأنفسهم عن مثل هذه التصنيفات، مثلما حدث مؤخراً يف التنافس على موقع ح

الوحدة .

ــا             استخدام موارد الدولة     ــة، مم . الحظ املركز أن سيارات الدولة كثرياً ما تستخدم ألغراض حزبي
ــا          يشكل خرقاً لقانون االنتخابات     .  ويناشد املركز حكومتا السودان وجنوب السودان وكذلك حزب
املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان للتصدي الفوري ألي انتهاكات وأن يكفلوا متتع كل                         

املرشحني واألحزاب السياسية مبلعب متكافئ عرب كل فترة احلملة االنتخابية             .

ويقع على عاتق احلزبني احلاكمني، املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان مسئولية خاصة يف                      
ــزاب                    ــطة األح تنظيم محالما على أساس امللعب املتكافئ وعدم استخدام مواقع قوما لتقييد أنش
ــار        ــزاب إلظه األخرى أو استخدام موارد الدولة لألغراض االنتخابية           . إن املركز يشجع كل األح

الشفافية يف إنفاقها وضمان االنصياع الكامل للضوابط املالية للمفوضية القومية لالنتخابات                   .

ــة،               موارد احلملة   . على الرغم من أن قانون االنتخابات ال يشترط متويل األحزاب من األموال العام
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فقد وافقت حكومة جنوب السودان على تقدمي مبلغ مخسة ماليني جنيه سوداين لألحــزاب الثالثــة               
عشر يف اجلنوب يف جملس تشريعي اجلنوب بعد طرح املوضوع يف مؤمتر االحتــاد األفريقــي األخري                .
ويرحب مركز كارتر ذه املسامهة يف حتسني مناخ احلملة االنتخابية ومتهيد ملعب االنتخابات                         . لكن
ــة                      .  ويف  كان مدهشاً أن حزبني من األحزاب، وليست احلكومة، أوكل هلما توزيع هذه األموال العام
ضوء هذا القرار ينادي مركز كارتر حكومة الوحدة الوطنية للتحرك بسرعة لتتماشى مع هذا القرار                            

بتمويل األحزاب الشمالية   .

ــغوط               ومبعزل عن هذا القرار، فمعظم األحزاب، فيما عدا املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية، تواجه الض
حلد أا ال متلك موارد مالية كافية لالعالن الواسع عن محالا ومرشحيها                     . ويقول البعض أم اكتفوا     
ــية                باستخدام امللصقات، ويف بعض احلاالت، كما يف بورتسودان، متنع الئحة حملية األحزاب السياس
ــاوت يف        من وضع امللصقات يف املدينة مما يقلل من تواصلها مع اجلمهور             . وهذه املشكلة تشي بالتف

املوارد الذي تدخل به األحزاب املختلفة إىل محالا          .  

ــوادث وردت                   املركز قلق أيضاً من اإلزالة اخلبيثة مللصقات املرشحني والقيود على عرضها يف ظل ح
من اخلرطوم وجوبا وواراب وملكال      . وهذه األفعال تتعارض مع روح احلمالت احلــرة واملفتوحــة          
وعلى اللجان العليا يف الواليات أن تتصدى هلذه احلوادث فوراً من خالل التأكيد على ضرورة نزاهة                        

3العملية، حيث تنال كل األحزاب حقوقاً متساوية يف احلمالت والتعبري عن آرائها السياسية              .

وإمجاالً، على املفوضية القومية لالنتخابات ضمان التصدي بسرعة ألي مشكالت تواجهها األحزاب                     
ــة أن            ــية القومي السياسية املسجلة أو املرشحني املستقلني     .  وحيثما كان ذلك ضرورياً، على املفوض
ــدر                       تتدخل مباشرة لدى السلطات الوالئية واحمللية لصاحل ضمان حتقيق محلة أكثر تنافسية ومساواة ق

اإلمكان .

البيئة اإلعالمية    

ــزاب             ــي لألح ــي أساس إن الوصول املتساوي إىل اإلعالم املرئي واملسموع واملطبوع حق دميقراط
، لكن احلال ليس كذلك يف السودان حالياً              . ويرحب املركز بقرار املفوضية القومية       4السياسية املتنافسة 

لالنتخابات خبلق عملية ملراقبة اإلعالم     . لكن انسحاب مخسة من األحزاب السياسية الستة العضو يف              
اآللية املشتركة، مما ترك املؤمتر الوطين منفرداً يف اآللية، يثري قلقاً شديداً                 . إن الثقة يف آلية مراقبة اإلعالم        

3  United Nations Human Rights Committee (UNHRC), General Comment 25, para 25
4  African Union, Declaration on the Principles Governing Democratic Elections in

Africa, art. III a
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أمر حاسم لضمان سري احلملة بفاعلية        .

لقد أثلج صدورنا أن بعض املفوضيات الوالئية العليا لالنتخابات تعمل مع اإلعالم احمللي بشكل وثيق                       
لضمان التوزيع املتساوي للوقت املخصص ملختلف األحزاب          . لكن التقارير الــيت تشــري يف بعــض     
ــدرة               ــل ق الواليات أنه ستطلب رسوم مالية لبث برامج األحزاب السياسية قد تزعج املرشحني األق

مالية .

ــن     ــد األم لقد أغلقت حمطتان إذاعيتان يف جوبا          – راديو خبيتة وإف إم احلرية      – لوقت قصري على ي
ــن            ــاكن أخــرى م بسبب االعتراض على حمتوى ما تبثانه     . وقد تعرض الصحفيون للمضايقة يف أم
ــن                 السودان وهددوا . إن هذا السلوك من هيئات الدولة غري مقبول، وتقوض مثل هذه املمارسات م

احلمايات الدستورية ومن أهداف العملية االنتخابية احلقيقية         .  

) بأن على كل األحــزاب أن     68إن املركز قلق من النص يف قرار املفوضية القومية لالنتخابات           (رقم  
تسجل برامج محالا مسبقاً إلجازا بواسطة جلنة تابعة للمفوضية قبل بثها                   . وقد ام الصادق املهدي       
ـ     "إثارة الكراهية "  يف حديث رفض بثه على إذاعة أم درمان، وهو قرار أمنت عليه              زعيم حزب األمة ب
الحقاً جلنة فرعية تابعة للمفوضية      . وينبغي أن يكون هدف اللجنة عند مراجعة املادة اإلذاعية، إتاحــة          
حرية التعبري احملمية بالدستور، وليس مراقبة األحاديث السياسية            . وحسب القانون، ال ينبغي أن يكون          

ــاكم  5للمفوضية وجلاا الفرعية وجهة نظر يف حمتوى أي من املواد املقدمة                ــزب احل ــاد احل . وانتق
ومرشحيه وأعماله هي موضوعات مقبولة للنقاش وال ينبغي أن يتدخل فيها إعالم الدولة                     .

ــات                    لقد تعرض حمررو صحيفتني على األقل لالستدعاء بواسطة الس القومي للصحافة بسبب تعليق
ــر              . ــة للنش نشرا اجلريدتني عن عمر البشري     .  وال جيب أن تفرض هيئات الدولة املوضوعات املقبول
وعلى املفوضية أن تضمن أن كل وسائل االعالم ميكنها أن تعلق حبرية حول القضايا املتصلة باحلملة                           

االنتخابية.  

ــت                   ــيت خصص ــترات ال لقد منح املرشحون وقتاً متساوياً يف إذاعات وتلفزيون الواليات خالل الف
لألحزاب، لكن يف أوقات أخرى منح وقت بث غري متكافئ ملرشحي املؤمتر الوطين الــذين حيتلــون                
مواقع كبرية  . ويدعو املركز املفوضية القومية لالنتخابات أن تويل اهتماماً وثيقاً ملثل هذه املمارســات                
ــاً خالل               وأن تصدر    -  مىت كان ذلك مالئماً        – حتذيرات علنية لضمان أن يكون اإلعالم حمايداً حق

احلملة االنتخابية   .
5 UN, Report of the Special Rapporteur on Freedom of Expression 1999, para. 17

(b(

8



عملية الترشيح    

 مرشح، 16000 حزباً سياسياً مسجالً وأكثر من        72متخضت فترة الترشيح عن مشاركة رمسية لـ            
 مقعداً برملانياً وتنفيذياً     . إن املركز يرحب بعملية ترشيح اتسمت، يف العمــوم،           1841يتنافسون على   

ــم                    ــذين مت حظره بالشمول، وكذا بقرار احملكمة العليا القاضي بالنظر يف طعون مرشحي الرئاسة ال
سابقاً من الترشح  .

ــيت                   وبذات الوقت، يشعر املركز بالقلق حول عدد من األحداث اليت وقعت أثناء عملية الترشيح، وال
ــحني إىل                  ــض املرش مبقتضاها تعرضت أحزاب سياسية ومرشحني مستقلني إىل املضايقة مما حدا بع
العدول عن تقدمي طلبام للترشح يف االنتخابات             . ومتثل مثل هذه األحداث حيثما وقعت، ديداً حلق             
اإلنسان يف األمان على شخصه       .  ويف حال استمرت باحلدوث يف األسابيع  املتبقية من فترة احلمالت،             

فإا ستمثل تعدياً على جممل جودة العملية االنتخابية          .

ــيب يف                   ــل النس الحظ املركز وجود خلط يف بعض األحيان بشأن شروط التنافس على مقاعد التمثي
ــزاب                 ــبني وألح االنتخابات، وقدمت جلان انتخابات والئية عدة معلومات متعارضة ملرشحني مرتق
ــية         سياسية مبا يف ذلك املستندات اإلدارية املطلوبة للترشيح        .  وعالوةً على ذلك، فقد أثّر قرار املفوض
القومية لالنتخابات بتقدمي املوعد األقصى لالنسحاب من الترشيح يف منتصف الطريق، رغم أنه يعترب                        

قراراً قانونياً، على ختطيط األحزاب السياسية      .

ــلطات             ــات والس ويشجع املركز، بالنسبة لالنتخابات مستقبالً، كل من املفوضية القومية لالنتخاب
الوالئية على إعادة فحص الشروط اخلاصة بتوقيعات الترشيح وإيداعات املرشحني                . وبالنظر إىل عدد     
املقاعد املتنافس عليها يف نفس الوقت، فإن العبء املايل الذي يفرضه شرط اإليداع يأيت جمحفاً حبــق                     
ــحني غري                  ــة املرش األحزاب السياسية الصغرية، حبيث جيب أن يبقى شرط اإليداع فقط دف إعاق

ــات               6اجلادين . وجيب أن تضمن املفوضية القومية لالنتخابات امتالك جلان االنتخابات الوالئية معلوم
ــون                ــمان أال تك متسقة حول مطلوبات الترشيح وأن تطبق اإلجراءات بشكل منسجم، وذلك لض

هنالك عوائق ال لزوم هلا حتول دون الدخول يف املنافسة االنتخابية             . 

التعداد السكاين، جنوب كردفان و القضايا األخرى املتعلقة باتفاقية السالم الشامل             

6 16، الفقرة رقم 25مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   .
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يرحب املركز باحلوار السياسي الذي مت مؤخراً بني احلزبني احلاكمني حلل املشكالت اليت وصلت إىل                         
طريق مسدود فيما يتعلق جبنوب كردفان، وأبيي، والرتاع حول التعداد الســكاين بالنسـبة لتمثيــل              
ــل       ــات تأجي ــة لالنتخاب الواليات اجلنوبية يف الس الوطين      . اآلن ويف ظل اعتماد املفوضية القومي
انتخابات مقاعد الس الوالئي ومقعد الوايل يف والية جنوب كردفان، فإنه من األمهيــة مبكــان أن                  
متضي اخلطة املتفق عليها حلل الرتاع القائم يف الوالية حول احلدود قدماً وعلى حنو عاجل                       . وجيب أن   
ــة املشــورة                  تبدأ التحضريات االنتخابية اجلديدة يف وقت مناسب وذلك من أجل عدم تعريض عملي

الشعبية جلنوب كردفان للخطر     .

ــة                  باإلضافة لذلك، يشجع مركز كارتر األحزاب على حل املسائل العالقة املتبقية املتصلة بتنفيذ اتفاقي
السالم الشامل، ويشمل ذلك ترسيم حدود الشمال          /اجلنوب والتعيني الرمسي ملفوضيات االستفتاء يف         
ــل يف إجــراء           ــرض األم جنوب السودان وأبيي  . إن التأجيل املستمر لتعيني مفوضيات االستفتاء يع
عمليات استفتاء فعالة ويف وقتها احملدد للخطر        . وبغض النظر عن نتيجة االنتخابــات، علــى احلزبني       
احلاكمني جتديد التزامهما بتنفيذ كافة جوانب اتفاقية السالم الشامل، مبا يف ذلك االستفتاء اهلام حول                           

  تقرير املصري   .

دارفور 

ــدل                      ــة الع يرحب املركز باتفاق املبادئ الذي وافقت عليه مؤخراً كل من حكومة السودان وحرك
واملساواة يف الدوحة   . وبذات الوقت، فإن الفشل يف التوصل إىل وقف شامل إلطالق النار، والعنــف              
ــة              . ــات احمللي املستمر يف دارفور سيهدد التحضريات االنتخابية وقد يؤدي حلرمان العديد من اتمع
ويساور املركز القلق حول تواصل معدالت مرتفعة من العنف يف أجزاء من جبل مرة وغرب دارفور                     .

هذا وحيث املركز كافة األطراف على إعالن اهلدنة لأليام املتبقية من فترة احلملة االنتخابية واأليام اليت                        
ــة                ــاركة يف العملي ــور باملش تسبق وتلي مباشرةً فترة احلملة االنتخابية، وذلك للسماح ألهل دارف

االنتخابية، إذا اختاروا القيام بذلك     .

إن الضمانات املقدمة من جانب السلطات السودانية بأن حالة الطوارئ يف دارفور لن يتم استخدامها                          
للحد من نشاط األحزاب السياسية هي خطوة مرحب ا، ولكن ذلك ال يعترب خطوةً كافيةً  لتجاوز                          

القيود املستمرة اليت حتد من حرية املواطنني يف دارفور         .

أعداد مراكز االقتراع    : خماوف حول احلد من املشاركة الكاملة        
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   مركزاً لالقتراع، تستوعب    10320أعلنت املفوضية القومية لالنتخابات مؤخراً أنه سيكون هنالك                
. وميثل ذلك تراجعاً كبرياً عن عدد املراكز املخطط لــه         7 نقطة اقتراع على امتداد السودان   17.914

 مركزاً .  ووفقاً للمفوضية القومية لالنتخابات فإن عدد مواقع االقتراع             21000يف األساس وهو قرابة       
تقلص بسبب ضعف قدرة السلطات الوالئية على تقدمي أفراد شرطة وموظفي اقتراع               .

ويساور املركز القلق من أن حيد عدد املواقع واملراكز املخطط هلا من املشاركة الكاملة يف العمليــة،                    
خصوصاً يف املناطق الريفية حيث قد تفصل مسافات شاسعة بني مراكز االقتراع مما يضطر العديد من                        
الناخبني إىل تكبد مشاق السفر، بدون مسوغ ، ملسافات طويلة من أجل اإلدالء بأصوام                   . على كٍل، 
وبالنظر إىل وضع التحضريات االنتخابية احلالية، يبدو أن زيادة عدد مواقع االقتراع زيادة معتربة، قد                           

ميثل مهمة بالغة الصعوبة      . 

 ناخب، بينما ســيكون   1200سيكون على كل مركز اقتراع يف مشال السودان أن يستوعب حوايل                
 ناخب لكل مركز    . لذلك من املهم أن يستبق        1000على مراكز االقتراع يف اجلنوب استيعاب قرابة           

ــع                  ختطيط املفوضية القومية لالنتخابات بدقة هذه القيود، بسبب عجز مراكز االقتراع عن التعامل م
املزيد من الناخبني، وأيضاً بسبب ما يتصل بذلك من جتهيزات مراكز االقتراع املعدة سلفاً                        . وسيمثل 

احتواء حىت معدل متوسط من تدفق الناخبني خالل أيام التصويت الثالثة حتدياً              .

ــد يتعني  فوهكذا، كنتيجة لعدد مراكز االقتراع املخطط له من قبل املفوضية القومية لالنتخابات،                 ق
ــعب                       على اللجان الوالئية لالنتخابات أن تقوم خبيارات تقصي من خالهلا جمتمعات حملية نائية أو يص

ــن      8الوصول إليها، مقوضةً  بذلك التزام السودان بتعزيز حق االقتراع الشامل            . لقد جادلت العديد م
 مجيع الناخبني سيمثل حتدياً يف      اشراكاللجان الوالئية لالنتخابات من أجل املزيد من املواقع، قائلةً  أن                      

ظل الفجوة احلالية يف عدد مراكز االقتراع          . ويشجع املركز املفوضية القومية لالنتخابات علــى متكني          
اللجان الوالئية لالنتخابات من أجل ضمان أن كل املناطق بكافة الواليات تتمتع بتوزيع مالئم ملراكز                           

.9االقتراع، وذلك لضمان تساوي فرص الناخبني للوصول إىل مواقع االقتراع يف كل دائرة              

. ومبا أن مراكز االقتراع ستكون       10إن مشاركة النازحني ضرورية للغاية لضمان حق االقتراع الشامل                  
ــز يف                     ــن املراك يف مواقع حمددة يتعني على املفوضية القومية لالنتخابات ضمان توفر العدد الكايف م

2010 مارس 16 املفوضية القومية لالنتخابات، قائمة التوزيع النهائي، 7
8  ( (ب25العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة     األمم املتحدة،    

104 األمم املتحدة، حقوق اإلنسان واالنتخابات، الفقرة رقم     9
4   مبادئ األمم املتحدة حول الرتوح الداخلي، الفقرة    10
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ــاعب                    املناطق اليت تضم اعداداً كبريةً من النازحني الستيعاب كل الناخبني، دون التسبب هلم يف مص
.غري ضرورية للدخول يف العملية     

ــاخبني يف بيئات                  ــل دور الن لقد أظهرت حماكاة عملية االقتراع، حيث قام ضباط االنتخابات بتمثي
ــدل                   منوذجية، معدل الوقت املطلوب لكل ناخب، وقد أظهرت التقديرات املثالية تدفقاً للناخبني مبع
ناخب لكل دقيقتني ونصف، حسب عدد أوراق التصويت اليت وزعت أثناء ذلك التمرين                     . وأوحت 
ــة،                        هذه احملاكاة أن عدداً من مراكز االقتراع، حىت بافتراض أن الناخبني يصلون مبعدالت معقولة ثابت
ستشهد صعوبة يف التحقق من كل الذين سريغبون يف االقتراع خالل األيام الثالثة                    . وبالنظر إىل هذه     
ــة                ــواد بطريق املخاوف يتعني على املفوضية القومية لالنتخابات ضمان تقدمي التدريب والتمويل وامل
ــى                  ــم عل مالئمة وبأعلى مستوى ميكن حتقيقه، من أجل مساعدة موظفي االقتراع على أداء مهمته

أفضل وجه .    

 يساور مركز كارتر القلق حيال مسألة بطء تعيني األشخاص املنوط م إدارة مراكز االقتراع، جزئياً                             
ــات                بسبب املوجهات املتباينة اليت تسلمتها اللجان الوالئية لالنتخابات من املفوضية القومية لالنتخاب
ــى              حول عدد مراكز االقتراع وعدد املوظفني املطلوبني لتسيري عملية االقتراع وقد يؤثر هذا سلباً عل
ــة   ــية القومي التدريب الكايف وعلى نشر موظفي االقتراع يف الوقت املناسب          .  ووفقاً لتوجيه املفوض

 فرباير سيضم كل مركز اقتراع يف اجلنوب ستة موظفني، بينما               14) الصادر يف    66لالنتخابات رقم   (
ــيتم      كان العدد املذكور يف الدليل الرمسي لالقتراع سبعة موظفني            . وبالنظر إىل عدد األصوات اليت س

) والعدد املتوقع للناخبني لكل مركز اقتراع، حيث املركز كل من املفوضية                     12اإلدالء ا يف اجلنوب      (
القومية لالنتخابات والسلطات الوالئية أن تنظر بعناية يف عدد املــوظفني املطلــوب إلدارة مراكــز               
االقتراع بشكل مالئم    . كما يشجع املركز أيضاً املفوضية القومية لالنتخابات على ضمان تعيني النساء                    
كموظفات اقتراع وذلك لضمان املساواة بني اجلنسني، وحتسني مستويات مشاركة النساء اليت سبق                        

هلن حتقيقها كضابطات انتخابات        .

ــباط                  ــانب ض و قد يكون من الضروري، حىت مع بذل جهود استثنائية للتخطيط والتحضري من ج
االنتخابات وغريهم، متديد فترة االقتراع ألكثر من يوم ثالث، خصوصاً عند األخذ يف االعتبار تعقيد                         
ــؤثر          العملية االنتخابية وعدم معرفة معظم الناخبني باإلجراءات       . ومثة عناصر إضافية من املرجح أن ت
على طول فترة االقتراع مما جيب أن يؤخذ يف االعتبار              . على سبيل املثال؛ يف املناطق اليت تفتقــر إىل             
اإلمداد الكهربائي، لن يكون منطقياً التحقق من الناخبني املصطفني خالل أيام االقتراع حبلول الساعة                        

السادسة مساء   . وجيب عدم االستهانة باملشكالت املتعلقة باملناخ أو بالتجهيزات اللوجستية           . 
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يف معرض استباقها هلذه املشكالت وللمشكالت األخرى املشاة، يتعني علــى املفوضــية القوميــة              
ــع          لالنتخابات توجيه اللجان الوالئية بتحضري خطط للطوارئ         . ويف حال مل يتخذ القرار أو مل توض
اللوائح قبل بدء االقتراع، فقد ال يتوفر الوقت وال القدرة الكافيني لتوصيل القرارات والتوجيهــات                   
ــة                ــاطق الريفي شديدة األمهية خبصوص االقتراع لكافة مراكز االقتراع، خاصةً  تلك املوجودة يف املن

النائية، مما قد يفضي إىل وقوع ارتباك ومشكالت قد تكون خطرة             . 

بناًء على اخلربة العريضة يف بلدان أخرى، اقترح مقدمو الدعم االنتخايب الدوليني خلق لوائح وقواعد                           
ــاخبني    ــدد الن ــى ع بشكل مسبق دف حتديد احلاجة إىل يوم رابع لالقتراع          . وميكن بناء ذلك عل
املسجلني الذين تسىن هلم االقتراع قبل اية اليوم الثالث لالقتراع، والذي ميكن تقييمه حينها والبــت              
ــر يف             بشأنه على مستوى مركز االقتراع      . وحيث مركز كارتر املفوضية القومية لالنتخابات على النظ
تبين تلك اإلجراءات اليت تقوم على املوافقة املسبقة لتمديد االقتراع إىل يوم رابع، مىت اقتضت احلاجة                    .

ميثل االقتراع ذروة احلملة االنتخابية، وسيكون        يوم االنتخاب   : قوائم الناخبني وإجراءات االقتراع    . 
حلظة تارخيية ملاليني السودانيني   . وبالنظر إىل أن الوقت الذي خصص ملراجعة وتصويب قوائم الناخبني                
ــة                  كان وقتاً حمدوداً، نسبةً  للتأخري الذي شهده عمل القوائم االلكترونية، جيب على املفوضية القومي
ــتراع، وأن                      لالنتخابات ضمان عدم إرجاع أي من الناخبني املسجلني املخولني دون التمكن من االق
ــة    تكون العملية شاملة بشكل اجيايب إىل أقصى مدى ممكن             . وجيــب أن تكــون املفوضــية القومي
لالنتخابات مهيأةً للتجاوب بشكل فوري مع أية مشكالت غري متوقعة احلدوث، وان تكون مستعدة                          
اة أي مشكالت طارئة، وإلرسال املزيد من اإلمدادات بشكل سريع، وأن تضمن وجود موظفني                        

مدربني كبدالء احتياطيني وأن يكونوا متاحني للنشر الفوري           .

ــع مئات اآلالف                     يساور مركز كارتر القلق الشديد من أن القوائم النهائية للناخبني ليست جاهزة، م
من األمساء ما نزال حمذوفة      . وقد أظهرت التقارير وجود تباين وتضارب بني كتيبات تسجيل الناخبني               
املدونة خبط اليد وسجل الناخبني االلكتروين           . ويف إحدى احلاالت، تعرف املسئولون يف واراب على            

ــة بواســطة مركــز              78000  فرقاً يف عدد الناخبني املسجلني يف كتيبات التسجيل واألمساء املدخل
ــرى،                  البيانات. ويتعني على املفوضية أن تكون نشطة يف جهودها للتعرف على احلاالت املماثلة األخ
كما جيب على مسئويل االنتخابات على املستوى الوالئي اختاذ تدابري من شــأا ضــمان أال حيــرم                  

الناخبون املسجلون بشكل قانوين من املشاركة يف عملية االقتراع             .  

إن طباعة بطاقات االقتراع النتخابات رئاسة السودان ورئاسة جنوب الســودان داخــل البالد قـد                   
ــل             يضعف من تأمني البطاقات    .  وجيب أن تكون احلماية من التزوير االنتخايب صارمة وشفافة من أج
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االعتماد على كل البطاقات اليت مت حتضريها        . 

ــتراع،                   ــل االق جيب على املفوضية القومية لالنتخابات تعزيز إجراءات تأمني البطاقات خالل مراح
والفرز والفحص وذلك للحؤول دون أن تكون مزاعم وجود زيادة يف البطاقــات عــامالً يقــوض                  
ــز                ــادرة وتعزي مصداقية االنتخابات   . وجيب عليهم ضمان عمل مطابقة منهجية لكل البطاقات الص

االقتراع والفرز والفحص، وجيب أن ختتم البطاقات عند إصدارها           يف مراحل    إجراءات تأمني البطاقات   
وفقاً لإلجراءات    . وعالوةً على ذلك، جيب أن تكون البطاقات موقعة من موظف مركز االقتراع عند                     
ــديثاً                      إصدارها؛ وهي خطوة مت توصيفها بواسطة املفوضية للجان العليا لالنتخابات يف مؤمتر عقد ح

ولكنها مل تضمن رمسياً يف كتيب االقتراع          .

حتضريات العملية واجلدول الزمين لالنتخابات        

ــذه                       ــت ه لقد عاىن تقريباً كل حدث ذي أمهية يف التقومي االنتخايب من االنزالق عن موعده، وخلق
السلسلة من التأخريات ضغطاً متصاعداً على اجلدول الزمين              .  وبذات الوقت، فثمة عدد من التحديات           
ــة                   ــية القومي ــن املفوض اليت تضع املزيد من القيود على العملية، ويشمل ذلك حمدودية قدرة كل م
لالنتخابات واألمم املتحدة على توفري املواصالت، واحلجم الضخم للمواد اليت جيب نشرها، وإعــادة                  
ــاخبني                   تعبئة املواد اليت طرأت احلاجة إليها نسبة لتغيري العدد املخطط له يف مراكز االقتراع، وعدد الن
لكل مركز اقتراع، عالوةً على التأخر يف إنتاج بطاقات االقتراع              . ويصبح غري واضح باضطراد ما إذا        

كانت املفوضية القومية لالنتخابات قادرة على إقامة انتخابات ناجحة يف موعدها احملدد                  .

إن التغيريات املتعددة يف اخلطط العملياتية للمفوضية القومية لالنتخابات تسببت يف إحداث صعوبات                      
ــد لتســريع            يف تنفيذ املسائل اللوجستية    . فاملفوضية القومية لالنتخابات يف أمس احلاجة لفعــل املزي
التحضريات النهائية، وأن متضي قدماً لألمام وفقاً للخطة العملياتية املتفق عليها، وضمان وجود قدرة                            
ــذل    كافية على املستوى الوالئي، وأن حترص على االتساق يف تطبيق اإلجراءات               . إن من اجلوهري ب
ــكل                 ــر بش كل اجلهد لتسريع عجلة التحضريات الالزمة، ويف األثناء ضمان تغطية كل مناطق القط
مالئم، مبا يف ذلك املناطق النائية واليت تشوا صعوبات من الناحية اللوجستية، إىل جانب معسكرات                        

النازحني .

وبينما يتعني على املفوضية القومية لالنتخابات املضي قدماً يف التحضريات االنتخابية بأعجل ما ميكن،                   
ــا                        فإن مركز كارتر حيمل االعتقاد أيضاً أن املفوضية القومية لالنتخابات جيب أن تستمر يف تقييمها مل
تبقى من اجلدول االنتخايب، وأن تضع التعديالت املطلوبة لعقد انتخابات ذات مصداقية يف كل أرجاء                            
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القطر. ومتلك املفوضية القومية لالنتخابات،إذا لزم األمر، صالحية تأجيل االنتخابــات، وعليهــا أن              
تفعل، إن مثّل ذلك اشتراطاً للوفاء مبسؤولية تنفيذ انتخابات شاملة وذات مصداقية            .  وحيــث مركــز
كارتر املفوضية القومية لالنتخابات على أن تزن كافة العوامل، مبا يف ذلك موسم األمطار يف جنوب                           
ــتراع                السودان وجنوب دارفور  . ومن الضروري ، على أية حال، أن يتخذ أي قرار بشأن تأجيل االق
من جانب املفوضية القومية لالنتخابات، بأعجل ما ميكن، وذلك ملنح املفوضية وشركاء الدعم الفين                           

الدوليني أكرب فسحة من الوقت للبدء يف  ترتيبات ملوعد انتخابات جديد                   .  

اإلعالن الفوري لنتائج مراكز االقتراع        

ــألة                   لضمان الشفافية عقب االقتراع، فإن التنفيذ الفوري ألنشطة االقتراع وما بعد االقتراع يعترب مس
ــة    ــية القومي ــز املفوض مصريية . وجيب توضيح وتبيان عملية إعالن نتائج االنتخابات         .  وحيث املرك
ــع                  لالنتخابات على ضمان أن يتم إعالن النتائج بشفافية ووفقاً خلطة واضحة األبعاد مبا يتماشــى م

املمارسات الدولية اجليدة املتفق عليها         .  

وبالنظر إىل عمليات االقتراع املعقدة والصعوبات اللوجستية، سيمثل إعالن النتائج بعد أربعــة أيــام                
فقط من بدء فرز األصوات حتدياً كبرياً، خاصةً  بالنظر إىل املشكالت املرجح وقوعها فيمــا يتعلــق                 
ــك،  باملواصالت والصعوبات اإلجرائية يف ظل وجود استمارات نتائج مفقودة أو إشكالية              . ورغم ذل
ــربر يف                         وبالنظر إىل الضغط الشديد دف تقدمي نتائج اقتراع شاملة بشكل سريع، فإن التأخري غري امل

إعالن النتائج ميكن أن يثري املخاوف والتوترات        . 

إن توجيه املفوضية القومية لالنتخابات بإعالن النتائج مباشرةً بعد الفرز يف كل مركز اقتراع علــى                
ــدة أن          حدة، مع نشر النتائج يف كل موقع هو توجيه يستحق اإلشادة           .  لكن، حيث مركز كارتر بش
تتخذ املفوضية القومية لالنتخابات واللجان الوالئية لالنتخابات خطوات على املستوى الوالئي وذلك                  
عرب نشر نتائج املراكز واحداً بعد اآلخر بشكل مترافق مع ملخص النتائج            .  بــدون هــذا الــترتيب،
ــك                  سيكون من الصعب على املواطنني واملرشحني التأكد من أن ملخص النتائج املنشورة تطــابق تل

املعروضة يف مراكز االقتراع، مما قد يقوض مصداقية االنتخابات            . 

ــائج   ــذه النت ينطبق ذلك على النتائج األولية، والنهائية، والنتائج املتقدمة إن حدثت           . وجيب نشر ه
ــة            ــان الوالئي ــار اللج ــرض يف مق بشكل فوري على موقع املفوضية القومية لالنتخابات، وأن تع

لالنتخابات، وأن تنشر على صفحات الصحافة احمللية بأعجل ما تيسر           .
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 من أنه ليس هناك نص يف ضوابط التصويت والفــرز يقضــي باســتالم وكالء            إن مركز كارتر قلق     
) دف التحقق مما يقلل من        9األحزاب السياسية واملرشحني لنسخة من استمارات النتائج            (أورنيك  

ــق               الشفافية والثقة يف العملية  . وعلى املفوضية القومية لالنتخابات أن تدرس تضمني نسخ إضافية طب
.11األصل من استمارات النتائج توزع على الوكالء اتساقاً مع أفضل املمارسات االنتخابية                  

التعليم املدين واملشاركة      

نبه مركز كارتر خالل فترة التسجيل إىل أن الغياب الواسع جلهود التعليم املدين وتثقيف الناخبني قبل                           
ــة                 وأثناء التسجيل قد أثر سلباً على مستوى املشاركة، وكذلك على فهم املواطنني السودانيني للعملي
برمتها. إن املركز قلق من أنه ما مل يقم جهد عاجل لتوسيع جهود التعليم املدين وتثقيف الناخبني فقد                       
ينشأ وضع مماثل خالل عملية التصويت مع احتمال وقوع عواقب وخيمة، خاصة وأن توعية الناخبني                           

.12تعترب على نطاق واسع هامة ملمارسة احلقوق االنتخابية بواسطة ناخبني واعني              

ــم     إن اعتقال ثالثة ناشطني شباب من منظمة        "قرفنا" مؤخراً حبجة    "اإلزعاج العام     " بينما كان ثالثته
حياولون رفع الوعي املدين بعملية احلملة االنتخابية يف مكان عام هو إساءة استخدام لسلطة الدولــة                    
ويرسل رسالة حمبطة لكل منظمات اتمع املدين اليت تعمل يف دعم الوعي االنتخايب                        . كذلك أزعجت      
ــمال                   مركز كارتر التقارير الواردة بشأن تأجيل أو إلغاء مناسبات للتوعية املدنية يف ست واليات بش
السودان بسبب عدم التنسيق بني املفوضية القومية لالنتخابات والسلطات على املســتوى الــوالئي             .
ــة                     وعلى املفوضية القومية التأكد من عدم ضياع املزيد من فرص التعليم املدين خالل األسابيع القادم

قبل التصويت .

ــوى                 ــون س إن االنتخابات السودانية تتميز بعملية تصويت معقدة للغاية يف بلد ال ميتلك فيه املواطن
ــاليم           القليل من خربة املشاركة  يف االنتخابات         . وحىت اآلن فإن مراقيب مركز كارتر املنتشرين يف األق
والعواصم مل يلحظوا سوى جهود هامشية فقط للتعليم املدين الدائرة حول عملية التصويت واليت، إن                        
مل يتم رفع وتريا بصورة كبرية وعاجلة، سوف تتسبب يف اضعاف نوعية هذه االنتخابات                     . وتقــول
املمارسات الدولية اجليدة يف هذا الشأن أنه من املهم أن يعرف الناخبون املكان الذي جيب أن يصوتوا                              

13فيه، وما هي املستندات املطلوبة للتصويت، ومىت ستتاح هلم النتائج         .

هناك اآلن حاجة ماسة أن تتقبل املفوضية القومية لالنتخابات وجلان االنتخابات الوالئية وشــركائهم                   

11  Commonwealth Secretariat, Good Practice, para. 36
88، الفقرة 25  جملس حقوق االنسان التابع لألمم املتحدة، التعليق العام رقم  12
13  UN, Human Rights and Elections, para. 88
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الرئيسيني مسئولية التعليم املدين وتوعية الناخبني وبذل أقصى جهد ممكن لتوسيع الربامج، خاصــة يف                
ــذه       املناطق الريفية لضمان املشاركة القصوى لكل املواطنني السودانيني             . كذلك ال بد أن تشــمل ه

اجلهود قادة اتمع والسلطات التقليدية واإلعالم غري الرمسي لتحقيق أقصى تغطية ممكنة                .

متويل االنتخابات والتوظيف األفراد   

ــة                  ــواد الالزم ستواجه جلان االنتخابات بالواليات حتديات جسيمة يف توفري العربات املستأجرة وامل
إلنشاء هياكل مؤقتة وخدمات أخرى لتنفيذ األنشطة الضرورية السابقة للتصويت وخالل التصويت                      .
ولتسهيل اجلهود الالزمة ملواجهة هذه التحديات، من الضروري بصورة عاجلة أن توزع املفوضــية                    
ــأخري يف    القومية االعتمادات املالية لكل جلان االنتخابات بالواليات بصورة منظمة ويف وقتها            .  إن الت
توزيع االعتمادات املالية للجان االنتخابات بالواليات خالل فترة تسجيل الناخبني بالوالية عند البداية                      
وبعد إعالن التمديد خيلق توتراً غري ضروري يف العالقة بني العاملني يف التسجيل ومقدمي اخلدمات                            .
ــة                  ــية القومي ــط املفوض ــى ختطي ومن الضروري أن تنعكس التكلفة العالية يف جنوب السودان عل

لالنتخابات وحتويالا املالية  .

املراقبون احملليون ومندوبو األحزاب        

ــه يف                   يرحب مركز كارتر بعمل املراقبني احملليني ومندويب األحزاب والدور الكبري الذي بإمكام لعب
العملية االنتخابية   . وعلى املفوضية القومية لالنتخابات واللجان االنتخابية يف الواليات توفري إرشادات                         
واضحة موعات املراقبني احملليني ومندويب األحزاب حول إجراءات االعتماد بأســرع مــا ميكــن                
لضمان إصدار بطاقات االعتماد      . وقد تسبب عدم الوضوح بشأن هذه اإلجراءات خالل فترة تسجيل             
ــدويب             ــبني احملليني ومن ــات املراق الناخبني يف حدوث تأخريات غري ضرورية وتشويش لدى جمموع
األحزاب، وكذلك لدى جلان االنتخابات يف الواليات            .  إن املركز حيث املفوضية القومية لالنتخابات        
ــورة             ــة بص على تبسيط إجراءات االعتماد بأسرع ما ميكن، والتخلي عن إلزام املراقبني بتقدمي هوي

 مارس ملنح أوسع فرصة ملشاركة املراقبني           20فوتغرافية ومتديد فترة نافذة االعتماد املقرر إغالقها يف              
السودانيني.

ــي                من الضروري توسيع وتكثيف تدريب مندويب األحزاب، وعلى األحزاب بذل اجلهد لضمان تلق
ــز  مندوبيهم التعليمات املناسبة حول إجراءات التصويت لصاحل املشاركة يف عملية سليمة               . إن املرك
يشجع األحزاب السياسية على إحاطة جلان االنتخابات يف الواليات بقوائم مندوبيهم بأسرع ما ميكن                        

يف الوقت املتبقي قبل االنتخابات       .
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كما يرحب املركز بإصدار املفوضية القومية لالنتخابات للمرحلة األوىل من إعتمادات مراقيب املركز                            
ــة                 الدوليني ويتطلع ألن تتلقى جمموعات املراقبة األخرى اليت أبدت رغبتها يف مراقبة العملية االنتخابي
نفس املعاملة السريعة     . ويدعو املركز أيضاً املفوضية القومية لالنتخابات وسلطات االنتخابات الوالئية              

لتوعية موظفي التصويت بدور وحقوق املراقبني الدوليني واحملليني ومندويب األحزاب             .

التخطيط ألمن االنتخابات      

بينما يرحب املركز باجلهود اليت تتوالها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة اجلنوب لتوفري األمن خالل                       
ــن فترة احلملة االنتخابية والتصويت، ما تزال هناك حتديات جسيمة لضمان قيام انتخابات آمنة                  . وم
ــن                  ــى أم الضروري أن يكمل املسئولون الوالئيون ومسئولو االنتخابات اخلطة األمنية للمحافظة عل
مراكز  التصويت فوراً ، خاصة إذا أخذنا يف االعتبار أن أيام التصويت املتعددة تتطلب تشغيل نوبات                          

متعددة لضمان الوجود املتواصل يف مراكز التصويت            .

قد تتطلب الظروف استدعاء قوات اجليش السوداين واجليش الشعيب لتحرير السودان ملساعدة الشرطة                    
ــذه                ــز ه يف توفري األمن   .  ومن املهم للغاية أن تكون أدوارهم واضحة مبا يف ذلك حتديد مسافة مترك
ــوات                   القوات عن مراكز التصويت، وضمان وصول كل املعلومات ذات الصلة بصورة واضحة إىل ق

األمن وكذلك اجلمهور واألحزاب السياسية بغرض بناء الثقة يف العملية وتفادي وقوع تشويش                 .

وعلى املفوضية القومية لالنتخابات واللجان االنتخابية والسلطات الوالئية يف دارفــور اختــاذ كــل              
ــن                   اخلطوات الالزمة لتفادي عسكرة مراكز التصويت وحدوث أي حاالت تدخل من مسئويل األم
الوطين مثل اليت شهدها مراقبو كارتر يف دارفور خالل تسجيل الناخبني                . ويواصل املركز الدعوة إىل       

.رفع حالة الطوارئ خللق مناخ مالئم خالل فترة احلملة االنتخابية والتصويت               

بعثة مركز كارتر ملراقبة االنتخابات   

2008نشر مركز كارتر، عقب البدء يف أنشطة املراقبة االنتخابية طويلة املدى يف السودان يف فرباير                      
 مراقباً طويــل املــدى لتقييــم العمليــة  12بدعوة من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان          

االنتخابية والبيئة السياسية واالنتخابية األوسع على امتداد السودان        . وينتمي هــؤالء املراقبــون الثين   
ــا                ــوب أفريقي عشر بلداً هي الكامريون، وكندا، ومصر، وإريتريا، وكينيا، وهولندا، والنرويج، وجن

وسويسرا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، وزميبابوي          .
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وأهداف بعثة مركز كارتر ملراقبة االنتخابات بالسودان تتمثل يف                : أ) تقدمي تقييم حمايد جلودة العملية        
ــار االنتخابية من كافة اجلوانب، وب     ) تعزيز عملية انتخابية شاملة، جلميع الســودانيني، و ج         ) إظه
االهتمام الدويل بالعملية االنتخابية يف السودان           . وتقيم البعثة العملية االنتخابية يف السودان انطالقاً من             
اتفاقية السالم الشامل، والدستور القومي االنتقايل، وقانون االنتخابات القومي، وااللتزامات الــواردة                  
يف االتفاقيات اإلقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات دميقراطية، مبا يف ذلك امليثاق اإلفريقي حلقوق                   

.14اإلنسان والشعوب والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية          

###

 بواسطة رئيس الواليات املتحدة السابق جيمي كارتر وزوجته روزالني بالشراكة مع جامعة اميوري                1982مت إنشاء مركز كارتر عام       
ــن             ــل70لتعزيز السالم والصحة حول العامل   . واملركز منظمة غري رحبية وغري حكومية ساعد على حتسني حياة الناس يف أكثر م  حب

ــم          ــية؛ وتعلي ــحة النفس الرتاعات؛ وتطوير الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والفرص االقتصادية؛ ومنع األمراض؛ وتطوير العناية بالص
ــال ســ يف مشــروع سا 1986املزارعني زيادة إنتاج احملاصيل   . لقد شرع مركز كارتر يف العمل بالسودان عام       2000كاوا-غلوب

الزراعي وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً ظلت براجمه املتعلقة بالصحة والسالم تركز على حتسني الصحة ومنــع وحــل الرتاعــات                
 ملعرفة املزيد عن مركز كارتر.www.cartercenter.org/sudan-eomنرجو زيارة موقعنا على    بالسودان .

. دخل امليثاق حيز النفاذ     1986 فرباير  18صادق السودان على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف             14
ــك1981 أكتوبر 21يف   بواسطة اجتماع رؤساء الدول واحلكومات ملنظمة الوحدة األفريقية   . وباإلضافة إىل ذل

 والذي دحل حيز النفاذ يف  يف       1986 مارس  18صادق السودان على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف          
.1976 مارس 23
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