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  ملخص تنفيذي

ستفتاء جنوب السودان حول تقرير املصري ويهنئ مفوضية ني إلر بالبداية الناجحة لتسجيل الناخبيرحب مركز كارت
م ستفتاء جنوب السودان ومكتب جنوب السودان لإلإ يف  خاصة، تسجيلللىل يام األو خالل اإلستفتاء على حتضريا

مواد  توفريستفتاء على مركز كارتر مفوضية اإلوحيث . حتديات لوجستيةالتسجيل ة يجنوب السودان حيث تواجه عمل
اخلاصة  اللوائحكما ندعو املفوضية لإلسراع بإصدار   .هذه املوادتزايد املطلب يستنفذ الإضافية يف مراكز التسجيل، حيث 

  . 1النتائج وجتميع والتصويت  ،والطعونة عرض الكشوف ومرحل ،باإلعالم واحلمالت

. حتتاج تعديًال سريعاً  بعض املكونات األساسية للعملية إال أن ،تقريباً  واقعرغم أن التسجيل جيري بسالسة يف كل امل
 ضمن تسجيلاللتأكد من أن كل األفراد الذين حيق هلم التصويت قادرين على املشاركة يف التحرك لعلى املفوضية و 

وتنظيمات ولوائح جنوب السودان قانون استفتاء  املضمنة يف جراءاتاإلالتسجيل تلتزم ب ةأن عمليو  ،الوقت املتبقي
هذه املسائل ضمن كل أنه ميكن معاجلة  بعض أشكال القصور، إال أن املركز يعتقد وبالرغم من . تسجيل الناخبني

                                                 
  .اإلعالمية حىت اآلن نوفمرب، إال أن مفوضية االستفتاء مل جتز اللوائح والتنظيمات اخلاصة باحلمالت 7مع أن فرتة احلمالت قد بدأت رمسياً يف   1
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حزب املؤمتر و مكتب استفتاء جنوب السودان ، و  ،وضية االستفتاءمف كل أطراف العملية، أي  اختذتإذا  اجلدول الزمين
  . فورية ملعاجلتهاخطوات  ،واحلركة الشعبية لتحرير السودان الوطين

لمراكز لزيارة  600بإجراء حىت اآلن الفرق  ههذوقد قامت . ات السودانواليمن  22مراقبًا يف  46مركز كارتر نشر 
كينيا، و أثيوبيا، و مصر، و كندا، و مراقبًا يف كل من أسرتاليا،  26 نشرب مركز كارترقام  اإلضافة إىل ذلكبو . 2البالدعرب  

للمراكز مبا قي ذلك تلك زيارة  175بتسجيل أكثر من وا قام ، حيثاململكة املتحدة والواليات املتحدةو يوغندا، و 
ويف . و يف كينياكلوكيشو و وأيضًا ألدوريت  ،ندي، هوميا وأروا يف يوغندايمثل ماسالتوطني املعسكرات ومناطق الواقعة يف 

م مسئولو ،بفرق مراقبيناالعاملون يف مراكز التسجيل  بفقد رحّ  عمومال منظمة اهلجرة الدولية الذين  وكذلك رحب 
  .خارج البالدالناخبني يساعدون مفوضية االستفتاء يف عمليات تسجيل 

اعتماد كانت بطيئة يف املفوضية  لكن  .خارج البالدو  اخل السوداندمفوضية االستفتاء مراقيب مركز كارتر لقد اعتمدت  
  .على السواء مراكز االستفتاء يف الشمال واجلنوبدخول بعض املراقبني السودانيني من منع أدى إىل  مماملراقبني احملليني، ا

املركز نوي وي. ه بروح التعاونتسجيل الناخبني، وحنن نطرحمن عملية لألسبوع األول مرحلي بياننا هذا مبثابة تقومي إن 
  .القتضى احلحسب م يف املراحل التالية إصدار بيانات إضافية

    مواد التسجيل 

ا املكل الحظ مراقبو مركز كارتر أن بعض مواد التسجيل إما مل تصل بعد إىل   حلجم نتيجة  بدأت يف النفاذراكز أو أ
أعايل النيل، (على األقل واليات جنوبية  4يف و . نوب السودانخصوصًا يف املناطق احلضرية يف ج ة اهلائلة،ملشاركا
بعض املراكز مل تستلم  .)النيل األبيض(ووالية واحدة مشالية ) وغرب حبر الغزال ،مشال حبر الغزالو االستوائية الوسطى، و 

واألشخاص  العريفني أمساء مبا يف ذلكاملعلومات حول عمليات التسجيل الدفاتر لتسجيل هذه وتستخدم . يوميةالدفاتر 
عملية تقدم ال يعيق الدفاتر هذه عدم وجود على الرغم من أن و  .عدم األهليةس االذين مت رفض تسجيلهم على أس

ا من املفرتض أن تسهم يف ، التسجيل كز التسجيل يف منطقة ا وقد بادرت بعض مر . العمليةاحملاسبية وشفافية تعزيز إال أ
على اهليئات و . استخدام صور من الدفرت النموذجياخلاصة وذلك من خالل  نشاء دفاترهاإ راجا يف غرب حبر الغزال يف

  .التسجيلملراكز توفري شكل من هذه الدفاتر اإلدارية لالستفتاء العمل على التأكد من 

ستوائية، شرق االو غرب حبر الغزال، و مشال حبر الغزال، مبا يف ذلك  ،يف بعض مراكز االستفتاء يف الواليات اجلنوبية
 البطاقات عن نقص بطاقات التسجيل، حيث مل يكفهم عدد وظفون، أبلغ املجونقليوالية االستوائية الوسطى، و و 
 يف بعض املراكز ف عملية التسجيلوقد الحظ مراقبو مركز كارتر توق .نيلتزايد عدد املسجلّ  كل مركزاملقررة ل 2000الـ

 .رباحلكما عانت بعض املراكز من نقصان بعض املواد مثل . بطاقات جديدةنتيجة النعدام البطاقات وانتظار العاملني ل
كل املواد املطلوبة يف الوقت توفري  العليا لالستفتاء إىل واللجان اجلنوب  مكتب إستفتاءكل من يدعو  مركز كارتر إن 

                                                 
  ما عدا واليات دارفور الثالث ، حيث ال يستطيع املراقبون حىت اآلن التواجد نتيجة لالعتبارات األمنية   2
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. من املشاركة تمتعني حبق التسجيلامل توزيعها العادل حىت ال مينع نقصان البطاقات أو احلرب املواطننيمن تأكد الاملناسب و 
لحرب لضمان عدم لصحيح لستخدام ااالالتسجيل بموظفّي  إحاطةأكرب يف  اً أن تبذل جهداالستفتاء على مفوضية و 

  .إزالته

  تعريف الهوية

هوية ن للتأكد مفهية لتقدمي شهادات ش، فوجود العريفني للهويةت أن العديد من السودانيني ال ميلكون بطاقابالنظر إىل 
يف الشمال واجلنوب على األقل وقد الحظ مراقبو مركز كارتر يف مخس واليات . أمر مهملتسجيل املتقدم لالشخص 

على رؤساء مراكز  جيبو . وجود هؤالء العريفني يف املراكزعدم ) والوحدة ،أعايل النيلو جونقلي، و البحريات، و اخلرطوم، (
حىت ميكن ضمان حق التسجيل ملن ال ميلكون بطاقات املتبقية يف الفرتة سرعة على وجه الهؤالء العريفني  التسجيل تعيني

   3.شخصية

  ستفتاء توزيع مراكز اإل

أن توزيع مراكز االستفتاء يعيقهم عن من ملراقيب املركز  يف العديد من املناطق اشتكى املشاركون يف عملية التسجيل
جنوب   واليات اخلرطوم ويف بعض املناطق الريفية وبالذات يفوحول  وى ترتدد كثرياً يفاهذه الشك. املشاركة يف التسجيل

تعديل أماكن بل هذه املعضلة جهود حل يف اخلرطومستفتاء  وقد بذلت إدارة اإل. غرب حبر الغزال وجونقليو كردفان، 
لتصويت باملكان قبل ابصورة واضحة  املسجلني من املهم إخطارففي حالة تعديل أيا من مراكز التسجيل . بعض املراكز

  .للتصويتالذي عليهم العودة له احملدد 

دف تقصري املسافات للمسجلني إىل حدوث ارتباك يف هذه املرحلة املتأخرة،  وقد تؤدي إضافة مراكز تسجيل جديدة 
ء بالتنسيق مع الشركاإستفتاء اجلنوب وعليه من األجدى أن تقوم املفوضية ومكتب . يؤدي إىل نتائج عكسيةقد مما 
وحدها اجلهود هذه  ويف حني أن. مراكز التسجيل لتنوير مبواقعلية اهلادفة احلملة اإلعالماختاذ خطوات عملية لتكثيف ب

دف التسجيل والتصويت، إال عليهم السفر إىل كل الصعوبات اليت تواجه الناخبني الذين  تعاجلقد ال  أماكن بعيدة 
ا تساعد يف تاليف بعض أشكال النقص يف ت   .ذه األماكنالناخبني إعالم يف وزيع مراكز التسجيل و أ

  ستئنافات وعرض الكشوفات اإل
                                                 

، وحيثما كان تسجيل الناخبني مطلوباً، جيب أن على الدول اختاذ إجراءات فعالة لضمان  متكن كل األشخاص املؤهلني للتصويت من ممارسة هذا احلق" 25لألمم املتحدة رقم  طبقاً للتعليق العام    3

   ".قيودعليه ال يسهل التسجيل وأال تفرض
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اعترب  ما ستئناف إذااإل الجراءات وطاليب التسجيل التسجيل يموظف ىالحظ مراقبو مركز كارتر عدم فهم واضح لد
العديد من املراكز بتأسيس جلان ومل تقم  .4موظف مركز التسجيل أحد األفراد غري مؤهل للتسجيل كناخب يف االستفتاء

يف هذه اللجان  وجودالحظنا  وقد. ن رفض تسجيلهماستالم الشكاوي الرمسية مم الغرض منهاهيئات  ، وهيستئنافلإل
شاهد مراقبو املركز بعض حاالت رفض التسجيل لبعض املواطنني وقد . من املركز اليت زارها مراقبو مركز كارترجداً القليل 
كارتر حيث مركز  إن . استمارة رفض هلم ارأو إصد بدون أن يتم إخطارهم حبقهم يف االستئنافاملركز را غادالذين 

إبالغ من رفض و  بامهية تشكيل جلان الإلستئنافمراكز التسجيل موظفي   توجيهعلى إستفتاء اجلنوب املفوضية ومكتب 
  .5بالرفض ايصالوإصدار حقهم يف اإلستئناف تسجيلهم 

إلخطار التنويهات العامة مل حتتوي على أي نوع من  اليت زارها مراقبو املركزلعديد من املركز اذلك فوباإلضافة إىل 
مراكز التسجيل  موظفيومكتب إستفتاء اجلنوب جيب أن ختطر املفوضية و . التسجيل اتكشوف  املسجلني بتواريخ عرض

أمهية إخطار املوظفني بعلى التشديد ستفتاء إدارة اإلكما جيب على  .وضعه فورًا يف كل املراكزو التنويه  بأمهية وجود هذ
  .6األويل التصويت كشفحىت يتأكدوا من وجود أمساءهم يف   الكشوفات عرضبفرتة املسجلني األشخاص 

والتالعب في عمليات التسجيل في التخويف االتهامات المتبادلة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول 
  شمال السودان 

امات حول  التالعب يف و املواطنني ختويف يف األيام األخرية بدأ كل من املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية يف تبادل اال
امات واستخدام اللغة اجلارحة إىل تعكري اجلو ونشر اخلوف وقد . عمليات التسجيل يف مشال السودان أدت هذه  اال

اماتتأيت هذه و . وعدم الثقة  يف الشمال حال ني القاطننياجلنوبيمواطنة وضعية عشية التجاذب حول املتبادلة  اإل
  .مما يظل سبباً للقلق وسط اجلنوبيني ،جنوب السودان نفصالإحدوث 

ام بالتالعب بويف حني يستحق  بعض أعضاء املؤمتر الوطين واحلركة ، يبدو أن التحقيق الشاملالتسجيل عملية اال
حيث مركز كارتر إن . عملية التسجيلنزاهة ب مهتمامهإنقاط يف املعرتك السياسي من الشعبية أكثر إهتمامًا بتسجيل 

على  و . بروح من التعاون واحلوار البناء فوضية االنتخاباتإىل ممتعلقة بالتسجيل قضايا جدية احلزبني برفع أي  أعضاء
ا إن أية جه. التوتركل من احلزبني االبتعاد عن استخدام العدائيات اللفظية اليت تفاقم من حاالت  ود منهجية تقوم 

                                                 
يف حالة رفض التسجيل على رئيس املركز إصدار مذكرة مكتوبة توضح أسباب هذا الرفض  وإبالغ املتقدم حبقه يف االستئناف لدى جلنة : " من الئحة تسجيل الناخبني)  1( 17طبقًا للمادة   4

  ".تئنافاالس

ا يف هذا العهدبيتوفري س"من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ) 3( 2تكفل املادة  5 لكل متظلم على "كما تكفل أيضًا ". ل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعرتف 

". عية خمتصة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوين، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائيهذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشري

  ". أن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصاحل املتظلمني"ومبقتضى نفس املادة على حكومة السودان 

من العهد الدويل ) 2( 19انظر أيضًا املادة ". ونشر املعلومات على املواطنني) ها(لكل شخص التمتع باحلرية الكاملة يف التعبري عن رأيه "ى أنه من قانون االستفتاء عل) 4( 46تنص املادة     6

  .للحقوق السياسية واملدنية
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ومصداقية نزاهة مبثابة انتهاك ملبادئ  هي ه،التسجيل أو منعهم من على نياملواطن أو املنظمات األخرى إلجباراألحزاب 
  .االستفتاء

  عمليات التسجيل خارج البالد 

 الحظ مركز كارتروي. ان الثمانية احملددةمن مجلة البلد ما عدا بلد واحد، بدأت عمليات التسجيل يف كل البالد األجنبية
العملية ضمان حترك املركز السلطات يف كل من مصر والسودان على يناشد تأخر عمليات التسجيل يف مصر و  بقلق
  .رعةبس

التوجه مما دفعهم لرفض ملوظفي مراكز التسجيل ديدات بالقتل مراقبو مركز كارتر تقارير حول توجيه تلقى يف يوغندا و 
إجراء حتقيقات اك أن تطلب من السلطات احمللية هنومنظمة اهلجرة الدولية جيب على املفوضية و . همعملمقرات  إىل

  . يف املستقبلختويف أو تشويش ومنع أي . حول هذا األمر

 فرتة التسجيل يفميا يف ذلك إمكانية متديد . هناك العديد من األمور غري الواضحة حول التسجيل خارج البالد وتظل
إضافية  مواقعاحتمال فتح  ، وكذلكواسرتاليا ،كنداو الواليات املتحدة، و متأخراً مثل مصر، فيها التسجيل  البلدان اليت بدأ

ارات سريعة إىل اختاذ قر  ءستفتايدعو مركز كارتر سلطات اإلو . وتواريخ بدء عملها للتسجيل يف الواليات املتحدة واسرتاليا
  . على التجمعات السكانية املعينةرارات نشر هذه القحول هذه القضايا و 

مهية األ دداوتز  .خارج البالد والطعون االت رفض التسجيلاخلاصة حبيالحظ مركز كارتر أيضاً احلاجة لتوضيح اإلجراءات 
ال  وبذلك. السودانية ةالعمليهذه على  والية هلاألن احملاكم األجنبية ال بالضرورة يف اخلارج ئناف تساإلجان النسبية لل

بتكوين جلان يرحب مركز كارتر  ويف حني. هلا حالة رفض طلبه بالتسجيليستأنف جيد املواطن السوداين جهة أخرى 
  .7واضحة حول االجراءاتستفتاء إىل إمداد كل هذه املراكز مبعلومات يدعو سلطات اإلفهو  ،خارج البالداإلستئناف 

  خلفية حول بعثة مركز كارتر

، اســـتجابًة لـــدعوة مـــن مفوضـــية اســـتفتاء  2010ملراقبـــة االســـتفتاء يف الســـودان يف أغســـطس  بـــدأت أنشـــطة مركـــز كـــارتر
م مركز كارتر عمليات االستفتاءات يف سيقيّ ، 2010ومثلما مت خالل بعثة املركز ملراقبة إنتخابات أبريل  .جنوب السودان

وااللتزامـات الـواردة يف ون اسـتفتاء جنـوب السـودان، السودان انطالقاً من اتفاقية السالم الشامل، والدستور االنتقايل، وقـان
االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة بشــأن إجــراء انتخابــات دميقراطيــة، مبــا يف ذلــك امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب 
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و املــدى، ومراقبــو ني واملــراقبني طويلــمجــال جــاء مراقبــو املركــز األساســيويف اال .8 والعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية
   . 9بلداً  28املدى املتوسط واملراقبون خارج البالد من 

االستفتاء، وتعزيز عملية شاملة جلميـع  ةإن أهداف بعثة مركز كارتر للمراقبة تتمثل يف تقدمي تقييم حمايد جململ جودة عملي
 وفقـاً راقبـة املوجيـري مركـز كـارتر أنشـطة . دانالسودانيني اجلنوبيني، وإظهار االهتمام الدويل بعمليـات االسـتفتاءات يف السـو 

 وصـادقت 2005 عـام املتحـدة األمـم اعتمدتـه الـذي السـلوك، قواعـد ومدونة لالنتخابات، الدولية املراقبة مبادئ إلعالن
ويصـدر املركـز بيانـات عامـة دوريـة حـول مـا يتوصـل لـه خبصـوص االسـتفتاء وهـي متاحـة علـى . 10مراقبـة جمموعـة 35 عليه

  .www.cartercenter.orgملركو على االنرتنت موقع ا

###  

 جامعـة مـع بالشـراكة روزالـني وزوجتـه كـارتر جيمـي السـابق املتحـدة الواليـات رئـيس بواسـطة 1982 عام كارتر مركز إنشاء مت
 حبــل 70 مــن أكثــر يف النــاس حيــاة حتســني علــى ســاعد حكوميــة وغــري رحبيــة غــري منظمــة واملركــز. العــامل حــول والصــحة الســالم لتعزيــز اميــوري

 املــزارعني وتعلــيم النفســية؛ بالصــحة العنايــة وتطــوير األمــراض؛ ومنــع االقتصــادية؛ والفــرص اإلنســان، وحقــوق الدميقراطيــة، وتطــوير النزاعــات؛
 مـن ألكثـر ودانالسـ يف يعمل كارتر مركز ظل والعاملي  الزراعي 2000كوا ا بدأ املركز عمله يف السودان ميشروع ساس .احملاصيل إنتاج زيادة

ــــــع و الصــــــحة حتســــــني أجــــــل مــــــن عامــــــاً  عشــــــرين ــــــد موقعنــــــا زوروا رجــــــاءً . النزاعــــــات وحــــــل من   كــــــارتر مركــــــز حــــــول التفاصــــــيل مــــــن للمزي
ww.cartercenter.orww
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 1976 عام مارس 23 يف ذاالنف حيز دخل والذي ،1986 مارس 18 يف والسياسية املدنية للحقوق

وي، وماليزيا، وهولندا، والنرويج، ون، وكندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ، ومصر، وأثيوبيا، وفرنسا، وأملانيا، واهلند، والعراق، وايرلندا، وإيطاليا وكينيا، وماالتشمل هذه البلدان اسرتاليا، والكامري   9

  .يات املتحدة، وزميبابويوالسنغال، وسرياليون، وجنوب أفريقيا، واسبانيا، والسويد، وسويسرا، ويوغندا، واململكة املتحدة، والوال
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