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 2010 ديسمبر 15

  الفوريِّ للنشر 

  خطوًة كبيرة باتجاه االستفتاءيمثل و  ذو مصداقيةمركز كارتر يعتبر تسجيل الناخبين 

  رغم وجود بعض مواطن الضعف

  السودان جنوب الستفتاء الناخبين تسجيل عملية من مركز كارتر حول التمهيديالبيان 

  :لالتصال

  +7 911 041249 14سان فان دي بيرغ، : الخرطوم

  +5142 420 404 1، ديبورا هيكس: اتالنتا
  

جنوب السودان  الستفتاءفي بياٍن صدر اليوم، أورد مركز كارتر أنه وبالرغم من أن عملية تسجيل الناخبين 
حول تقرير المصير واجهت العديد من التحديات اللوجستية واإلجرائية واألمنية، إال أن العملية كانت في 

وفي الوقت ذاته، الحظ . لالستفتاء، كما أنها تمثل خطوًة قويةً  باتجاه تنظيم ناجحٍ  ةذات مصداقيعمومها 
  .سجل الناخبينمركز كارتر أن النجاح التام لعملية تسجيل الناخبين يعتمد على المراحل األخيرة من استكمال 

لمواعيد المحددة مع وجود هذا وقد أورد مراقبو مركز كارتر أنه وبشكلٍ  عام تم فتح مراكز االستفتاء في ا
 .المواد المناسبة على امتداد شمال وجنوب السودان، وأن السودانيون الجنوبيون حظوا بفرص كافية للتسجيل

التابعة لهما، والمكاتب لقد بذل كل من مفوضية استفتاء جنوب السودان، ومكتب استفتاء جنوب السودان، 
مراكز االستفتاء في الموعد  ر العمليات بسالسة وفتحييساندة تى امتداد السودان من أجل مسجهدًا كبيرًا عل

في و . يستجيبون بشكل مالئم لمعظم التحديات التي ظهرت أثناء فترة التسجيلتسجيل المحدد بوجود ضباط 
ة في كل جرى التسجيل في مناخ سلمي، مع االستثناءات الواضحة للحوادث األمنيأغلبية ساحقة من المواقع 

الترهيب، ولكنهم لم احداث كما الحظ مراقبو مركز كارتر أيضًا وقوع عدد معزول من . اديمكير  من أكوبو و
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عمليات التعريف واالستئنافات لم تلتزم  وعلى الرغم من أن. يبلغوا عن أي محاوالت منظمة لتقويض العملية
   .المشاركة في عملية التسجيل دائمًا بلوائح التسجيل، فإن الغالبية العظمى من الجنوبيين كانوا قادرين على

وبينما يقترب سكان جنوب السودان من المرحلة األخيرة من تنفيذ اتفاقية السالم الشامل، فإنه من األهمية 
واألكثر أهمية أن يصل طرفا اتفاقية السالم الشامل بشكل عاجل إلى . بمكان حل القضايا السياسية الرئيسية
. ي، وجنسية المواطنين السودانيين في الشمال والجنوب قبل االستفتاءحل الغموض الذي يكتنف مستقبل أبي

إحتمال انفصال إن . طنين السودانيين في الحوارات حول الوحدة واالنفصالومن المهم أيضًا إشراك جميع الموا
 مصيرية لمستقبل البالد، ويجب إشراك جميع قطاعات المجتمع أهميةجنوب السودان هو مسألة ذات 

  .فعالي في العملية على نحو ٍ السودان
يجب معالجتها بشكل  أثناء عملية تسجيل الناخبين وهي مسائلالحظ مركز كارتر المسائل الرئيسية التالية 
  :عاجل لتسهيل إجراء استفتاء سلس وسلمي

  ،يجب أن تشجب كل من حكومة السودان، وحكومة جنوب السودان، أي تكتيكات لممارسة الترهيب
  ،يعكس بدقة رغبة شعب جنوب السودانى التزامهما بإجراء استفتاء حر ونزيه مع التأكيد عل

  ٍمن هيئات إدارة االستفتاء، والحكومة، والعبي المجتمع المدني تكثيف تثقيف الناخبين  يجب على كل
مواقع التصويت في المناطق التي كانت فيها مراكز عاجل إلرشاد الناخبين المسجلين إلى  بشكل

كما يجب أن تبصر مجهودات تثقيف الناخبين كافة السكان . راكز متجولة أو تم نقلهااالستفتاء م
مراكز االستفتاء في حول فترة التصويت التي تمتد ألسبوع واحد، لضمان عدم تزاحم الناخبين في 

 يضًا تبصيرهم بالموعد المتوقع إلعالن النتائج وذلك لتهدئة المخاوف والقلق، وأاليوم األول للتصويت
 ،العملية الطويلة للفرز والتجميع الذي قد ينشأ أثناء

  لمواجهة أي قصور محتمل في المواد، ومعالجة  للطوارئخطط  إعداديجب على إدارة االستفتاء
 ،ستفتاء البعيدة أثناء االقتراعالمشكالت الخاصة باستعادة البيانات من مراكز اال

 ن أن كل موظفي االستفتاء تقاضوا مستحقاتهم كما يجب على إدارة االستفتاء اتخاذ خطوات لضما
  ،من عدم تلقي مستحقاتهم الستياء الموظفين تعرض عملية التصويت للتوقفبحيث ال ت

  يجب على مفوضية استفتاء جنوب السودان ومكتب استفتاء جنوب السودان ضمان توظيف عدد
  ،سهيل إدارة سلسلة لعملية التصويتكافي من الموظفين لت إضافي

  كموظفات في مراكز االستفتاء قبل التصويت وذلك لتشجيع مشاركة  لمزيد من النساءتوظيف ايجب
  ،أكبر للنساء في عملية االستفتاء

  كما يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لتعجيل اعتماد المراقبين المحليين ولتوضيح دور ممثلي األحزاب
  ،السياسية في عملية االستفتاء
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  السودان االبتعاد عن تسجيل أسماء وتفاصيل التسجيل لألشخاص يجب على الالعبين في شمال
   ،اً أبان حضورهم للتصويت، إذ يعتبر ذلك في العادة ترهيب

  يجب على ممثلي وسائل اإلعالم العالمية والمحلية العمل بحساسية ومسئولية في تغطيتهم لعملية
   . االستفتاء

     
 حتى نوفمبر 15 من المصير رتقري حول السودان جنوب فتاءالست الناخبين تسجيل بمراقبة كارتر مركز قام
 والية 24 في استفتاء مراكز إلى زيارة 0031 حوالي مراقباً  50 عن يزيد ما أنجزلقد .  2010 ديسمبر 8
 خارج تسجيلفيها  الدول الثمانية التي ُأجرى في مراقباً  26 المركز نشر كذلك. 1السودان عبر والية 25 من

والتوصيات  التحليالتإن . الغالبية العظمى من مراكز التسجيل في الخارج المراقبون هؤالء زارلقد . البالد
هذا وستعتمد الخالصات النهائية حول . المركز لمراقبي المباشرة المالحظات على مرتكزة هنا تجدونهاس التي

  .ال للطعونتسجيل الناخبين على تقييم لشمولية ودقة سجل الناخبين بما في ذلك الحل الفع
، استجابًة لدعوة من مفوضية  2010لمراقبة االستفتاء في السودان في أغسطس  أنشطتهمركز كارتر  ابتدر

يقيم مركز و . 2010بحلول سبتمبر  مراقبين على المدى الطويلالمركز ، ثم نشر استفتاء جنوب السودان
الشامل، والدستور االنتقالي، وقانون استفتاء االستفتاء في السودان انطالقًا من اتفاقية السالم  ةكارتر عملي

في االتفاقيات اإلقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية،  بما ورد لتزامات السودانواجنوب السودان، 
وفي  .2بما في ذلك الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

  .دولةً  28ريق العمل الرئيسي ومراقبو مركز كارتر مجموعة متنوعة من المجمل يشكل ف
تتمثل في تقديم تقييم محايد لمجمل جودة عمليات في السودان إن أهداف بعثة مركز كارتر للمراقبة 

االستفتاء في  ةاالستفتاء، وتعزيز عملية شاملة لجميع السودانيين الجنوبيين، وٕاظهار االهتمام الدولي بعملي
وُيجري مركز كارتر أنشطة مراقبة وفقًا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات، ومدونة قواعد . لسودانا

  .مجموعة مراقبة 35وصادقت عليه  2005السلوك، الذي اعتمدته األمم المتحدة عام 
  : يمكنكم اإلطالع على بيان المركز الكامل في الموقع التالي

www.cartercenter.org  
  

                                               

  دارفور غرب يف فتاءاالست مركز كارتر مركز مراقبو يزر مل 1
 مارس 18 يف والسياسية املدنية للحقوق الدويل بالعهد السودان التحق كما. 1986 أكتوبر 21 يف التنفيذ حيز األفريقي امليثاق ودخل ،1986 عام فرباير 18 يف والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق على السودان صادق 2

 1976 عام ارسم 23 يف التنفيذ حيز دخل والذي ،1986
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###  
 روزالين، وزوجته كارتر، جيمي السابق المتحدة الواليات رئيس بواسطة 1982 عام كارتر مركز إنشاء تم

 حكومية، وغير ربحية غير منظمة والمركز. العالم حول والصحة السالم لتعزيز ايموري جامعة مع بالشراكة
 اإلنسان، وحقوق الديمقراطية، يروتطو  النزاعات؛ بحل دولة  70 من أكثر في الناس حياة تحسين على ساعد

 إنتاج زيادة المزارعين وتعليم النفسية؛ بالصحة العناية وتطوير األمراض؛ ومنع االقتصادية؛ والفرص
 وحل منع و الصحة تحسين أجل من عاماً  عشرين من ألكثر السودان في يعمل كارتر مركز ظل. المحاصيل
 www.cartercenter.org  كارتر مركز حول فاصيلالت من للمزيد موقعنا زوروا رجاءً . النزاعات

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  السودان جنوب الستفتاء الناخبين تسجيل عملية البيان التمهيدي من مركز كارتر حول
ديسمبر بأن عملية تسجيل الناخبين الستفتاء جنوب  15أفاد مركز كارتر، بناًء على المراقبة الميدانية حتى 

. وتمثل خطوًة قويًة تجاه إجراء استفتاء ناجح اعمومذات مصداقية جاءت السودان حول تقرير المصير 
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اللوائح  الخاصة بالتعريف، واألهلية،  خاصًة في تطبيق - حديات اإلجرائيةواجهت العملية بعض الت
بعض الحاالت المعزولة  ركما الحظ مركز كارت. األمنية الحوادثعالوًة على وقوع القليل من  - والطعون
يجد أن هذه الحوادث لم  المركز من جانب ممثلي حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، ولكنللترهيب 

  .تقوض نجاح العملية حتى الوقت الحالي
أعضاء مفوضية استفتاء جنوب ب يشيد مركز كارتروباستمرار عملية عرض الكشوفات وتجميع البيانات، 

دان، وحكومة جنوب السودان على التنظيم الناجح السودان، ومكتب استفتاء جنوب السودان، وحكومة السو 
كما ينوه مركز كارتر إلى أن النجاح التام لعملية تسجيل الناخبين . لجهود عملية التسجيل حتى هذه اللحظة

دمًا، يوصي مركز كارتر باتخاذ للمضي قُ  و. سيعتمد على المراحل األخيرة في استكمال سجل الناخبين
  :سهيل عملية استفتاء قوية و شاملةصويت لتالخطوات التالية قبل الت

 أن يصل طرفا اتفاقية  وعلى رأس ذلك ،إنه من األهمية بمكان أن ُتحل القضايا السياسية الرئيسية
السالم الشامل بشكل عاجل إلى حل الغموض الذي يكتنف مستقبل أبيي، وجنسية المواطنين 

 .السودانيين في الشمال والجنوب قبل إجراء االستفتاء
  يحث مركز كارتر كل من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على إشراك جميع قطاعات

باالستفادة من قدرات المجتمع المدني وموارد و ، االستفتاء سوداني في عمليةالمجتمع السياسي ال
 الحكومتين

 ب، يجب أن تشجب كل من حكومة السودان، وحكومة جنوب السودان، أي تكتيكات لممارسة الترهي
 مع التأكيد على التزامهما بإجراء استفتاء حقيقي يعكس بدقة رغبة شعب جنوب السودان

  يجب على كل من هيئات إدارة االستفتاء، والحكومة، والعبي المجتمع المدني تكثيف تثقيف الناخبين
مواقع التصويت في المناطق التي كانت فيها مراكز عاجل إلرشاد الناخبين المسجلين إلى  بشكل

كما يجب أن تبصر مجهودات تثقيف الناخبين كافة السكان . االستفتاء مراكز متجولة أو تم نقلها
تفتاء في حول فترة التصويت التي تمتد ألسبوع واحد، لضمان عدم تزاحم الناخبين في مراكز االس

خاوف والقلق يضًا تبصيرهم بالموعد المتوقع إلعالن النتائج وذلك لتهدئة الماليوم األول للتصويت، وأ
 الذي قد ينشأ أثناء العملية الطويلة للفرز والتجميع

  يجب على إدارة االستفتاء إعداد خطط للطوارئ لمواجهة أي قصور محتمل في المواد، ومعالجة
 المشكالت الخاصة باستعادة البيانات من مراكز االستفتاء البعيدة أثناء االقتراع

 طوات لضمان أن كل موظفي االستفتاء تقاضوا مستحقاتهم كما يجب على إدارة االستفتاء اتخاذ خ
 .بحيث ال تتعرض عملية التصويت للتوقف الستياء الموظفين من عدم تلقي مستحقاتهم

  يجب على مفوضية استفتاء جنوب السودان ومكتب استفتاء جنوب السودان ضمان توظيف عدد
 ويتإضافي كافي من الموظفين لتسهيل إدارة سلسلة لعملية التص
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  كموظفات في مراكز االستفتاء قبل التصويت وذلك لتشجيع مشاركة  المزيد من النساءيجب توظيف
 أكبر للنساء في عملية االستفتاء

  كما يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لتعجيل اعتماد المراقبين المحليين ولتوضيح دور ممثلي األحزاب
 السياسية في عملية االستفتاء

 شمال السودان االبتعاد عن تسجيل أسماء وتفاصيل التسجيل لألشخاص  يجب على الالعبين في
 .ك في العادة ترهيباً أبان حضورهم للتصويت، إذ يعتبر ذل

  يجب على ممثلي وسائل اإلعالم العالمية والمحلية العمل بحساسية ومسئولية في تغطيتهم لعملية
   .  االستفتاء 

  

  الجنسية
 الملحة األهمية على كارتر مركز ؤكدوي. الجنوبيين السودانيين من ديدللع رئيسي قلق مصدر الجنسية تظل
 المتعجلة العودة عنه ينتج قد القضية هذه حل في الفشل أن األمر وواقع. االستفتاء قبل الجنسية قضايا لحل

 سنوات ابأعق في قدراتها تبني زالت ال التي الوالئية الحكومات على ئاً عب يضع قدمما  الجنوب إلى للجنوبيين
  .الحرب من
 وحزب السودان لتحرير الشعبية الحركة في السياسيينبعض  محاولة المؤسف من هفإن الخلفية تلك على

 وعلى. سياسية مكاسب لتحقيق المواطنين وسط تثيرها التي والمخاوف القضية هذه استغالل الوطني المؤتمر
 الجنوب حكومة رئيس، و البشير عمر طنيةالو  الوحدة حكومة رئيس من بناءة تصريحات صدور من الرغم
قاموا باإلدالء بتصريحات  الحزبينرئيسيين في  قادة أو آخرين وزراء أن يبدو أنه إال ،حول الجنسية لفاكيرس

 لجنوبيينأن يؤكدوا ل وجوبا الخرطوم في القيادات يحث كارتر مركز إن .والبلبلة الخوف خلقمن المرجح أن ت
 في وضع فاقدي الجنسية أنفسهم يجدوالن أنهم أن  الشمال في لجنوبيينل و ،ستصان حقوقهم بأن والشماليين

إن من شأن ذلك ضمان التزام . االستفتاء نتيجة عن النظر بغض الجنوب في للشماليين بالنسبة األمر وكذلك
يحرم ب أال السودان بمبادئ القانون الدولي األساسية القائلة بحق كل فرد في الحصول على جنسية، وأنه يج

 بشأن اتفاق إلى للتوصل سريعاً  التحرك على الحكومتين المركز يحث كذلك  .3أي شخص تعسفًا من جنسيته
ضمان أن السودانيين على دراية كافية بموقف الحكومتين حيال قضية الجنسية، ل الحيوية القضية هذه

  .ومعرفة دراية عن التصويت ميمكنه الجنوبيين أنولضمان 

  

                                               

 1948، 15اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة  3
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  ستفتاءاال إدارة
 على لهماالهيئات التابعة و  السودان جنوب استفتاء ومكتب السودان جنوب استفتاء مفوضية مسئولو برهن لقد

 عند جديدةال لتحدياتل بفاعلية واستجابوا طويلة لساعات عملوا وقد. الناخبين تسجيل عملية بنجاح قوي التزام
 جراءاتإل ومتابعتهم لضباط استفتاء، السودان جنوب استفتاء مكتب تدريب كارتر مركز راقب وقد. نشوئها
 هذه أن ويبدو. بدقة اإلجراءات إتباع على لمساعدتهم التسجيل لموظفي واإلرشاد النصحيهم قدمتو  ،التسجيل
    .مالئمة بصورة لإلجراءات التسجيل موظفي إتباع في ساهمت قد المساعدة

 عن كارتر مركز مراقبو أبلغ ،التسجيل من والثالث الثاني األسبوع امتداد وعلى األول األسبوع نهاية في
والية حدة و التسجيل في واليات معينة في جنوب السودان، ويشمل ذلك والية الو  مواد حدوث نقص متزايد في

 وغرب ،االستوائية غربالتسجيل مؤقتًا في بعض مراكز التسجيل في  تعطل و جراء ذلك. االستوائية الوسطى
 مكتب استجاب الحاالت أغلب في. الوسطى االستوائيةو  ى،وجونقل ،النيل وأعالي ،اتوالبحير  ،الغزال بحر

 الرغم وعلى .إضافية بمواد المراكز تلك بإمداد المناسب الوقت في النقص لمعالجة السودان جنوب استفتاء
 مكتب ىعلفإنه  االستفتاء انتظار وفي. الوقت مرور مع انتظمتأنها  إال البدايةتخبط الجهود في  من

 مثل اللوجستي النقص مصاعب معظمفيها  وقعت معينة نائية لمناطق االنتباه السودان جنوب استفتاء
  .المسجلين الناخبين لكل الكاملة بالمشاركة للسماح  مناسبة موارد تخصيص من والتأكد ،ىجونقل

 حول منتظمة عامة وماتمعل توفير في جزئياً  احانج االستفتاء إدارة لقد نجحت هيئات :العامة العالقات
بشكل  موضحاً  جوبا في أسبوعية نصف صحفية مؤتمرات السودان جنوب استفتاء مكتب عقدوقد . العملية

 نحو ايجابية خطوة الصحفية المؤتمرات هذه مثلت وقد. الناخبين تسجيل عملية تقدم حول مستجداتمنتظم ال
 لإلعالم، منتظمة تحديثات السودان جنوب استفتاء تبمك وفر البداية وفي. االستفتاء إدارةفي  شفافية زيادة
 الفترات خالل متزايدة مماثلة جهود بذل ينبغيو . الناخبين تسجيل عملية خالل انتظاماً  أقل أصبحت لكنها

  .التصويت وخالل للتصويت السابقة

 فقط الناخبين تسجيلب الخاصة وائحالل السودان جنوب استفتاء مفوضية تبنت :المعلومات وٕادارة اإلدارة 
 موظفي أن كارتر مركز مراقبو الحظ وقد .االستفتاء مراكز موظفي تدريب عقبولكن  ،التسجيل بداية قبيل
 إجراءات تغير لم اللوائح أن ماب ،حال كل على ،لكن. باللوائح جيداً بصورة  إحاطتهم تتم لم االستفتاء مراكز

فان عدم االحاطة  االستفتاء، مراكز موظفي لتدريب خدماست الذي التسجيل دليل في ورد عما كثيراً  التسجيل
 المسئولين أن كارتر مركز مراقبو الحظ كذلك. التسجيل إلجراءات ء الموظفينأدا على تؤثر لمالجيدة باللوائح 

 بشأن الموظفين قلق عنه نتج مما عشوائية بصورة الناخبين تسجيل بتمديد االستفتاء مراكز موظفي أبلغوا
يجب على مفوضية استفتاء جنوب السودان تبني لوائح تنظم التصويت قبل فترة  .مرتباتهم على ذلك تأثير

  .كافية من بدء عملية التصويت بحيث يتمكن موظفو االستفتاء من التعود على اإلجراءات
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 السودان، بجنوب معينة مناطق في االستفتاء بمراكز االتصال في مصاعب من االستفتاء إدارة جهات عانت
 المناطق بعض وفي غير متسقة التسجيل أرقام عن اليومية تقاريرال كانت كما. ىوجونقل واراب في اصةخ
 تسجيل بداية بعد اصطناعية أقمار هواتف بتوفير االتصاالت فجوة تضييق تم وقد. الحصول عليها ستحيلي

 أو صحيحة بصورة تشغيلها يتم لم الهواتف تلك من العديد أن إلى تشير كارتر مركز تقارير أن إال الناخبين،
 مع كافية اصطناعية أقمار هواتف توفير المسئولين على االستفتاء انتظار وفي. كاف برصيد شحنها يتم لم

قبل  الالزمةالتدابير  اتخاذ كما يجب على المسئولين. االستفتاء مراكز كل مع االتصال لتسهيل كاف رصيد
تصاالت بين مفوضية استفتاء جنوب السودان ومكتب استفتاء فترة كافية من بدء التصويت لضمان أفضل ا

 التقارير رفع إجراءات على التدريب المزيد منالقيام بكما يجب عليهم  جنوب السودان وبين مراكز االستفتاء،
   .للبيانات اليدوي السترجاعا خطط وٕاعداد
 لسداد الكافي المال أمينت في دياتتح ،بجوبا السودان جنوب استفتاء مكتب خاصةً  ،االستفتاء إدارة واجهت

 بتمويل السودان جنوب حكومةالتزام  من الرغم وعلى. في الوقت المالئم االستفتاء مراكز موظفي مستحقات
 واجهت نفسها السودان جنوب حكومة أن إال االستفتاء،إجراء  من لتمكينه السودان جنوب استفتاء مكتب
. االتحادية الحكومة من النقد تحويالت لتأخير نتيجة السودان نوبج استفتاء لمكتب المال توفير في مشاكل
 السودان جنوب ومكتب السودان جنوب استفتاء لمفوضية فوراً  الضروري التمويل توفير الحكومتين كال وعلى
يها من األمثلة التي ينتقد ف لقد أبلغ مراقبو مركز كارتر عن العديد .سليمة بصورة االستفتاء إدارة من ليتمكنا
 مراقبو زارها التي االستفتاء مراكز كل من ٪53 وفي. المرتبات صرف عملية بطء االستفتاء مراكز موظفو
يفينلل السداد أما. 4وقتها في الصحيحة مرتباتهم ضباطال يتلق لم كارتر مركز  مختلفة سبل وفق يتم فإنه ِعرِّ
لتحرك لزيادة المبلغ الذي يدفع مقدمًا من ا االستفتاء إدارة على وينبغي. التصويت قبل توضيحه يستوجب مما

  .العملية تؤثر المرتبات متأخرة السداد على سير ال حتى كاف وقت قبل للموظفين السداد لضمان المرتب

 ،الواليات استفتاء لجان وموظفي لوالئية العليا،ا اللجان أعضاء معظم أن من الرغم على :وصول المراقبين
 هناك أن إال الدوليين، بالمراقبينكانوا مرحبين للغاية   االستفتاء مراكزموظفّي و  ،تللمقاطعا الفرعية واللجان
رغم النصوص  العملية إلى الكامل المراقبين وصول منع والتصرفات غير المضيافة قصد منها حاالتبعض ال

السودان الداعية  الواضحة في اتفاقية السالم الشامل، و لوائح المراقبين الصادرة عن مفوضية استفتاء جنوب
أثار مركز كارتر هذه المسائل مع أعضاء من مكتب استفتاء جنوب  .5إلى السماح للمراقبين بالوصول الكامل

   .السودان، والذين وعدوا بمعالجتها مع األطراف المناسبة

                                               

ا بواسطة مركز كارتر يف جنو  4 االستفتاء يف والية  ب السودان استلموا دفعيات، األمر الذي قاد إىل اإلغالق املؤقت ملراكزيف اليوم األول من التسجيل، فقط حوايل مخسة باملائة من موظفي مراكز التسجيل يف املراكز اليت متت زيار
م أوالً مث % 20يف أعقاب ذلك وافقت مفوضية استفتاء جنوب السودان على الدفع للموظفني يف جنوب السودان نسبة . الواحدة يف اليوم الثاين للتسجيل اية التسجيل% 80من مستحقا لكن، أبلغ مراقبو مركز كارتر أن . عند 

  .راجا، يف غرب حبر الغزال وغرب االستوائيةياف يف جنوب السودان مل يستلموا من األخري جزءاً من مستحقات التسجيل ويشمل ذلك مناطق يف االستوائية الوسطى، وجونقلى، والبحريات، و موظفي مراكز االستفتاء يف عدد من األر 
يتمتعـون حبـق الـدخول إىل " يـنص علـى أن املـراقبني املعتمـدين ) ( 1(5؛ لوائح وقواعد املراقبني، املـادة ")مراقباً دولياً " أن يكون ينص على أن استفتاء جنوب السودان جيب ) ( 2005( 2.5اتفاقية السالم الشامل، برتوكول مشاكوس،  5

  ")أي مركز استفتاء يف أي وقت أثناء تسجيل الناخبني، االقرتاع، الفرز، عد األصوات، وإعالن النتائج األولية
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  الترهيب 

 الحركة مندوبو على علٍم بتقارير ومزاعم حول سلوك ترهيبي مورس من جانب كارتر مركز أن من الرغم على
 مراقبي أن اال ، في شمال وجنوب السودان،األمن وقوات الوطني، المؤتمر وحزب السودان لتحرير الشعبية
 أنه يبدو ما كارتر مركزمراقبو  أكد وقد. كانوا قادرين على تأكيد القليل فقط من هذه الحاالت كارتر مركز
. وجونقلي االستوائية وغرب شرق في الوطني رالمؤتم حزب منسوبي من 5لـ سياسي منطلق من تاعتقاال
ونهر  ،شنديكل من  فيتتم برعاية الحكومة ترهيب  حوادث وقوعأيضًا عن  كارتر مركز مراقبو بلغأ كما

 ستلمواي لن أنهم في هذه المناطق بالدولة ين آخرينوعامل جنودل قيل حيثووالية الخرطوم،  ،درمان وأمالنيل، 
في األماكن التي  ترهيبال منمنظمًا  نمطاً  يالحظ لم كارتر مركز أن من الرغم وعلى. يسجلوا لم إذا مرتباتهم

، ويتعارض مع االلتزامات االستفتاء عمليةيقوض المشاركة الكاملة في  حدوثه أن إال ،شهدت هذا السلوك
ون خوف من أن يسمح له بحرية التعبير دالحق بكل شخص لالقانونية الوطنية والدولية، التي تستلزم أن 

ويدعو مركز كارتر كل من حكومة الوحدة .  6التدخل وأن الحقوق األخرى الالزمة لحرية التعبير يتم احترامها
الوطنية، وحكومة جنوب السودان إلى شجب هذه التكتيكات ومطالبة ممثلي الحكومة االبتعاد عن الترهيب 

  قبل، وأثناء، وبعد فترة االقتراع
  
الترهيبية السائدة في غرب االستوائية التي استهدفت جماعة  الخطب لق أيضًا حوليساور مركز كارتر القو 

ة ينشطة الكنساأليامبيو بتعليق كل مقاطعة إن قرار . شهود يهوه لقرارهم االمتناع عن التسجيل ألسباب دينية
د يهوه، من للجماعة، بما في ذلك الصلوات، واالجتماعات في حرم الكنيسة، وأي أنشطة أخرى لجماعة شهو 

ويدعو مركز كارتر  7.شأنه أن يقوض حرية التعبير والتجمع للسكان الذين لديهم آراء مختلفة عما هو سائد
كافة ذوي الشأن في غرب االستوائية إلى احترام حق األفراد في المشاركة أو االمتناع عن المشاركة في عملية 

  .االستفتاء
  

  الناخبين تثقيف

                                                                                                                                                     

ويف شرق االستوائية، أصدرت اللجنة الوالئية العليا مذكرة . جونقلى بعدائية جتاه مراقيب مركز كارتر حيث قال هلم دون أن يستفزوه بأي شكل أنه ميكن أن مينعهم من الوصول إىل مراكز االستفتاءتصرف أحد موظفي االستفتاء يف شرق 
إن ". الت الطوعية غري مسموح هلم احلصول على معلومات وبيانات ختص تسجيل الناخبني إال عرب مكتب رئيس اللجنة الوالئية العليا لالستفتاءكل شركاء االستفتاء، املوظفني، األمم املتحدة، والوكا" حول مجع البيانات جاء فيها

أخرياً، يف مركز استفتاء يف حمافظة . يتم رفضها من جانب مكتب استفتاء جنوب السودان أن املوقف الذي دفع به يف هذه املذكرة يتعارض مه قواعد ولوائح مفوضية استفتاء جنوب السودان اخلاصة باملراقبني ودروهم يف العملية وجيب
اء جنوب السودان، ولوائح املراقبني، ودليل أمتار أثناء سري العملية، يف خمالفة لقانون استفت 10 جوبا رفض أحد الرؤساء تشارك املعلومات مع مراقيب مركز كارتر وأدعى أنه على املراقبني الدوليني البقاء خارج مراكز االستفتاء مبسافة

 .تدريب التسجيل
؛ امليثاق االفريقي حلقوق 25، 22، 19؛ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة )2009) (أ(7؛ قانون استفتاء جنوب السودان، املادة )2005( 41، 40، 29الدستور القومي االنتقايل جلمهورية السودان، املادة  6

  . 13، 0، 6اإلنسان والشعوب، املادة 
 8؛ امليثاق األفريقي، املادة 18؛ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 38، الدستور القومي االنتقايل، املادة 6.2اتفاقية السالم الشامل، بروتوكول ميشاكوس،  7
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 بداية حتى الناخبين تثقيف في االستفتاء إدارةالضعيفة من جانب هيئات  مشاركةال كارتر مركز مراقبو الحظ
بحيث يكونوا قادرين جهود تثقيف الناخبين تعد ضروريًة لضمان أن الناخبين على دراية كافية إن  ؛التسجيل

 جنوب في للناخبينإن أنشطة تثقيف الناخبين التحضيرية . 8على ممارسة حقهم في التصويت بشكل فعال 
 ،الديمقراطية لالنتخابات السودانية الشبكة مثل المدني المجتمع مجموعاتكلها تقريبًا على يد  تتم السودان

 الناخبين تثقيف بين األخيرتان المنظمتان خلطت ما وكثيراً . االنفصال أجل من وشباب ،للحرية "استفتائي"و
 مختلف قبل من الناخبين تثقيف أنشطة زدادتا الناخبين تسجيل بداية وفور. النفصالا مناصرة خيارو 
 ،النساء ومجموعات ،والكنائس ،المحليون الزعماء فيهم بمن الجنوبية الواليات في الجهود قادوا الذين فاعلينال

  .والمحافظات بالواليات االستفتاءومجموعات عمل  ،الشعبية والحركة
فهم قصور واضح في  عن كارتر مركز مراقبو غبلأ وقد. ضعيفاً  الناخبين تثقيف كانفي شمال السودان  
. التسجيل وكيفية التصويت في للمشاركة مؤهلين كانوا إذا ماو  ،السودان شمال في الجنوبيينوسط  مليةالع
 فيها ذلتبُ  التي السودان شمال في الوحيدة الواليةهي  كانت كردفان جنوب فإن كارتر مركز لمراقبي وفقاً 
ومع استمرار . التسجيل فترة طوال منظمات المجتمع المدني بواسطة الناخبين يفلتثق ومنتظمة فعالة جهود

 المجتمع منظمات من فعالة بمشاركة ، وذلكالخرطوم في خاصةً  الناخبين، تثقيف جهود تتكاثف التسجيل
 تثقيف أنشطةسوى أن القليل فقط من . الوطني المؤتمر وحزب ،السودان جنوب استفتاء ومفوضية ،المدني

 حيث ، ووالية نهر النيل،وشندي الوالية الشمالية،ب ودنقال ،كرمة عدا فيما نظمت خارج الخرطوم،  لناخبينا
  .الناخبين لتثقيف اً جهود ،وسالطين ،وكنائس ،محلية طوعية منظمات بذلت
 دالجهو  بذل عليهم ، يجبالتصويت لعملية ،المدني والمجتمع ،االستفتاء وٕادارة ،الحكومة استعداد خالل

تماشيًا مع التزامات السودان وذلك ، لالستفتاء الزمني اإلطار للجمهور حول رئيسيتين مسألتين لتوضيح
ى المسألتين أول. 9الدولية باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تقديم تثقيف الناخبين بشكل كاٍف لكل المواطنين

المرتبطة بتاريخ  هميةاأل االعتبار في، وأخذًا يناير من 15 إلى 9 من التصويت يتم أن المقرر من هأن هي
 أن مدركين غير ،اليوم هذا في للتصويت الناخبين من هائلة أعداد تتزاحم أن المحتمل فمن يناير 9يوم 

 أولئك على لحشود،ا على بالسيطرة متعلقةال مشاكلال ولتفادي. تالية أيام ستة مدى على ستستمر العملية
  .أيام لسبعة يستمر التصويت أن توضيح الناخبين بتثقيف القائمين

 قد التصويت نتائج ومعالجة جمع فإن ،الدوليين الفنيين والمستشارين ،االستفتاء إدارة لموظفي وفقاً  ،ثانياً 
 مواطني إبالغ الناخبين تثقيف في فاعلين المشاركينال كل على لذا. أسابيع ثالثة إلى أسبوعينمن  تستمر
  .بوقوع مخالفات شكوك إلى النتائج إعالن بطء يقود ال حتى يالزمن اإلطار بهذا السودان جنوب

                                               

  11، فقرة 25مم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ، جلنة األ25العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة  8
ج التثقيف املدين تنفيذ برامج وأنشطة مصممة لتعزيز مبادئ وممارسات الدميقراطية ودعم ثقافة الدميقراطية، ودم" تستلزم الدول املوقعة ) ( 4(12املادة ) 2007يونيو،  30وقع يف (امليثاق األفريقي للدميقراطية، واالنتخابات، واحلكم 9

  .2؛ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 87انتخابات وحقوق إنسان األمم املتحدة، الفقرة ؛ ")يف مناهجهم املدرسية ووضع الربامج واألنشطة املالئمة
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  )الهوية إثبات(التعريف 
 أن السودانيين من العديد يزعم . الهوية ٕاثباتالتعريف و  إجراءات تطبيق في تضارباً  كارتر مركز مراقبو الحظ

 المتقدم يبرز أن المفوضية لوائحشترط وت .طريقة حديثهو  سحنته من الجنوبي هو من تحديد باستطاعتهم
 ضمان العملية هذه من الغرض كان . المحدد عريفال بواسطة المتقدم هوية إثبات أو رسمية تعريف مستندات

فترض الم واللغوية الجسدية بالصفات يتمتعون القد  الذين ،الدائمين المقيمين مثل األقليات مجموعات أن
، تماشيًا مع التزامات العملية في بالكامل اركةالمش من سيتمكنون ،السودان جنوب واطنيدى مل وجودها

  .10السودان الدولية بالسماح للمواطنين التمتع بحق المشاركة في الشئون العامة لبالدهم
  
م يتم التأكد من هوياتهم ال عن طريق الوثائق وال عبر ل المحتملين المسجلين أن مركز كارتر راقبوم أفاد وقد

ارات لمراكز االستفتاء في شمال وجنوب السودان، رغم لوائح قانون استفتاء العريفين في أكثر من ثلث الزي
الهوية، أو شهادة  إلثباتجنوب السودان، ومفوضية استفتاء جنوب السودان، التي تشترط وجود وثيقة رسمية 

 جتمعغيرهم من األعيان أو األشخاص المعنيين في الم القبيلة، أو السلطان، أوزعيم مكتوبة من  أوشفهية 
11  .  

غالبية المراكز التي زارها مراقبو مركز كارتر كان العريفون موجودين فيها، إال أنهم غابوا  أنعلى الرغم من 
 ،كردفان وجنوب ،النيل وأعاليى، وجونقل ،والبحيرات ،والخرطوم ،الجزيرةتمامًا في بعض الزيارات لمراكز في 

لغ المراقبون عن حاالت قليلة منع فيها المتقدمون ممن ال في هذه المراكز، أب. الغزال بحر وغرب ،والوحدة
أحكام قانون يحملون وثائق هوية من التسجيل، حيث لم يكن هنالك عريف للتحقق من الهويات، رغم أن 

استفتاء جنوب السودان تسمح لقادة المجتمع بملء دور العريف في األوقات التي ال يتوفر فيها وجود 
 من منعهم وتم هوية مستندات فيها يملكون المتقدمون يكن لم قليلة حاالت عن راقبونالم أفاد وقد. 12العريف
 قد – كبيراً  ليس عددهم أن من الرغم على – األفراد هؤالء. هوياتهم على يتعرف عريف وجود لعدم التسجيل
ية التي تطلب ، في تعارض مع االلتزامات المحلية والدولعادل غير بشكل المشاركة من استبعادهم جرى يكون

  .13من السودان اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تحقيق الحقوق، بما في ذلك الحق في تقرير المصير
                                               

" ( حــق املشـاركة يف الشــئون العامـة، وحقـوق التصــويت، واحلـق يف الوصــول املتسـاوي للخــدمات" حـول  11، فقــرة 25التعليــق العـام رقـم ؛ وجلنـة األمــم املتحـدة حلقــوق اإلنسـان، 13، 2امليثـاق األفريقـي حلقــوق اإلنسـان والشــعوب، املـادة 
  ")حيثما كان تسجيل الناخبني مطلوباً، جيب أن يتم تسهليه و عدم فرض أي عقبات يف وجه هذا التسجيل" تنص على 

  ؛ لوائح التسجيل اخلاصة مبفوضية استفتاء جنوب السودان26قانون استفتاء جنوب السودان، املادة  11

 
 ملوظف جيوز  لعريف مكتوبة أو شفهية شهادة أو هوية إثبات مستندات توفر عدم حالة يف أنه على تنص الناخبني لتسجيل السودان جنوب استفتاء مفوضية لوائح من 11 واملادة السودان جنوب استفتاء قانون من 26 املادة 12
  ."احلالة حسب املعين القرية زعيم أو املختص بالسلطان االستعانة تفتاءاالس
  1؛ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة )2( 2؛ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 27قانون استفتاء جنوب السودان، املادة  13
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  قوائم الناخبين نشرو  االستئنافات
 من منخفضة نسبة يشكلون التسجيل عملية في المشاركة من حرموا الذين األشخاص عدد أن من الرغم على
ستئنافات لهؤالء األفراد شكلت حزمة منتظمة واسعة اال عملية أن إال التسجيل، حاولوا الذين شخاصاأل

علمية إن . التسجيل عملية خالل كارتر مركز مراقبو شهدهاالتي  االنتشار من األخطاء اإلجرائية 
انون استفتاء جنوب السودان هي عملية حاسمة لنزاهة العملية في كلياتها، فهي االستئنافات كما حددها ق

معالجة فعالة عندما ُيمنع من  مان أن المواطن الجنوبي المؤهل للتصويت يتمتع بالحق فيتساعد على ض
 من قبل رؤساء مراكز االستفتاء أهليتهم عدم تقرر الذين األشخاص من قليل عدد استلم وقد. 14 المشاركة
. 15استئناف ديملتق األولى الخطوة تكون أن المفترض من التي االستفتاء مراكز رؤساء من الرفض استمارات

 يحتفظوا مكما ل ،التسجيل صحيفة في المرفوضين المتقدمين أسماء تسجيل ضباط االستفتاء تجاهل ما وكثيراً 
  . مركز كلفي  المرفوضين لألشخاص مستمر بتعداد

  
عند بداية التسجيل غابت لجان االستئناف، أو الهيئات المكونة في كل مركز استفتاء للنظر في صحة 

األمر قالت لجنة استفتاء والية الخرطوم لمراقبي مركز  بادئفي . ودانكل من شمال وجنوب السالرفض، في 
 مركز مراقبو أفاد وقد هذا. السودان شمالفي  استئناف لجان هناك يكون ولن تعديله تم قد القانونكارتر أن 

 جنوبباستثناء والية ، التسجيل عملية معظم خاللفي شمال السودان  االستئناف لجاننقص في  عن كارتر
 ،التسجيل من األخير األسبوع بحلول. التسجيل من الثالث األسبوع في استئناف لجنة لتشكحيث  كردفان
لقد ابلغ المراقبون في شمال وجنوب دارفور وفي . هيئاتال هذه إلنشاء خطوات الشمال واليات معظم اتخذت

  .التسجيل نهايةعند  إال  ستئنافاال لجانلن يتم تشكيل  هأن االستوائية شرقأجزاء من 
 وبالتحديد السودان جنوب في استئناف لجان تشكيل في المسئولون بدأ الثاني األسبوع في التسجيل تواصلب

 اللجان دور بشأن مشوشين الضباط بدوا إال أن. الغزال بحر وغرب ،الغزال بحر وشمال ،االستوائية شرق في
 لجان أن ،النيل وأعالي الوسطى، االستوائية في كارتر مركز مراقبياط الضب أخبر .وٕادارتها تشكيلها وكيفية

  .المقاطعة مستوى على تشكيلها سيتم االستئناف

                                               

 )3(2؛ والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 17، 16السودان لتسجيل الناخبني، املادة لوائح مفوضية استفتاء جنوب  14

 إىل االستئناف يف حبقه املتقدم وإبالغ رفضال هذا مثل سبب تبنيفوراً  مكتوبة مذكرة إصدار التسجيل مركز رئيس على التسجيل رفض حالة يف" أنه على تنص (17، املادة  لوائح مفوضية استفتاء جنوب السودان لتسجيل الناخبني 15
 )" ستئنافاال جلنة
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 بها توجد ال البالد عبر زاروها التي االستفتاء مراكز أغلب أن كارتر مركز مراقبو الحظ :عرض الكشوفات
 مراكز إلىمركز كارتر  زيارات من ٪74 أثناء. الكشوفات نشر مواعيد إلى تشير التي المطلوبة االعالنات
  .نشرة حول عرض الكشوفات هناك يكن لم الناخبين تسجيل خالل االستفتاء

، وجنوب دارفور وشمال ،وكسال ،الخرطومفي كلٍ  من واليات االستفتاء  مراكز موظفو قام ،لذلك إضافةً  
 نشر فترة لتنشر في يدوياً  تسجيلال كشوفات نسخ إعادةبتجاوز اإلجراءات المقررة ب األحمر والبحر دارفور،

 تدعو هاأن إال ، تلك الممارسة قصد بها تسهيل مراجعة الجمهور للكشوفات، أن من الرغم على. الكشوفات
 عندما عادةً  ثيحد، وأن النسخ مختلف مستند في األسماء نسخ عند طأأخ وقوع ه من المرجح أكثرألن للقلق
  .صحيحة بصورة تسجيلها تم ومعلوماتهم أسماءهم أن لضمان اقبير  المسجل الشخص يكون ال

 حول للناخبين محدوداً  تثقيفاً  المدني المجتمعو  ،االستفتاء إدارة هيئات قدمت لقد :واالستئنافات الطعون
 الجنوب في االستئناف ولجان االستفتاء موظفويستمر و . الستئنافاتل الزمني جدولالو نشر الكشوفات يات لعم

 النشر بضوابط التقيد كنتيجة لذلك، كان. والطعونلفترة نشر الكشوفات  الفهم من متفاوتة درجاتهار في إظ
 في االستفتاء موظفي إحاطة تتم لم عالوًة على ذلك، .ملحوظبشكل  متفاوتاً  االستفتاء بمراكز والطعون
 التشويش إلى قاد مامبصورة جيدة،  ،والطعون ،والتصحيحات ،للنشربالجدول الزمني المعدل  الجنوب
  .المناطق بعض في النشر عملية في والتأخير

حتى اآلن، تشير تقارير مراقبي مركز كارتر إلى أن فترة نشر الكشوفات والطعون تسير بسالسة في الشمال؛ 
حيث لم تبدأ العديد من مراكز االستفتاء . بينما يتفاوت العمل في مراكز االستفتاء في الجنوب بصورة كبيرة

الجنوب نشر الكشوفات، كما تسبب االستياء من عدم دفع المستحقات لضباط االستفتاء في نشر  في
كما لم يتم تعليق كشوفات الناخبين في العديد من مراكز االستفتاء، بحيث . الكشوفات في بعض المناطق

 بعض أن ركارت مركز مراقبو الحظ كما. صعب على الناخبين مراجعة الكشف األولي بغرض رفع الطعون
 عن بحثاً  األولي السجل على باالطالع لهم يسمح ال الناخبين بأن صرحوا الجنوب في االستفتاء ضباط
  .أسمائهم غير أسماء

   
. المحلي المستوى على االستئناف محكمة عمليةب اإللمام إلى ون على السواءوالمواطناالستفتاء  يلؤ مس يفتقر
 العليا والمحكمة ،االتحادية العليا والمحكمة ،السودان جنوب فتاءاست مفوضية توفر أن كارتر مركز ويقترح
اجابات حول  استئنافات تقديم في ونالراغب األفراد يعرفل المختصة المحاكم حول معلومات ،السودان لجنوب
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سيساعد ذلك على ضمان التماشي مع التزامات السودان الدولية والتي و . كيف، وأين ومتى يمكنهم القيام بذلك
  . 16تطالب بالحق في معالجة فورية وفعالة

تم رفعها للمحكمة الدستورية كان ان مركز كارتر على علٍم بعدد من الشكاوى حول عملية االستفتاء 
ورغم أن مراقبي مركز . إلى أن المحكمة وافقت على سماع القضايا ةأإخباريالسودانية، وقد أشارت تقارير 

، إال أنهم لم يستلموا أي نسخ عن هذه الشكاوى حتى المقدمة حول الشكاوىكارتر طلبوا المزيد من المعلومات 
  . اآلن

  
  

  األهلية
 في المشاركةأهلية  يحكم الذي المعيارتحديد  المفروض من كان كارتر لمركز سابق بيان في ذكر كما

 لسودانا جنوب استفتاء مفوضية تقديم من الرغم وعلى. بشكل واضح  ، وٕاحاطة الجمهور بهاالستفتاء
 فيها بما حلها بشكل صريح وقتها، يتم لم مسائلال من العديد أن إال أكتوبر، 24 في األهلية لمعيار توضيحاً 
أثناء  ،كارتر مركز مراقبو الحظ وقد. بييأمنطقة  خارج نقوك دينكا وتسجيل ،الوالدين أحد جانب من النسب

 أحد يكون الذين األشخاصأهلية  حول ،النيل أعاليو  ،كردفان وجنوب ،والخرطوم ،كسال في ارتباكاً التسجيل، 
في يوم  السودان جنوب استفتاء مفوضيةباإلجراء الالحق من قبل  كارتر مركز ويرحب. الجنوب من أبويهم

 أبويه أحديكون  سوداني أي بأن السودان شمال في السودان جنوب استفتاء مراكز كل بإبالغ نوفمبر، 23
  .لالستفتاء للتسجيل مؤهل) أباً  أو أماً  كان إذا عما النظر بغض( الجنوب من

كانوا  ،كردفان وجنوب ،النيل ونهر ،والخرطوم ،لجزيرةا لقد بدا أن موظفي مراكز االستفتاء في كل من
 شروطل غير المتسق التطبيق إن. بييأ خارج يعيشون الذين نقوك دينكا أهلية بشأن بشكل واضح مرتبكين
يتضمن  قد بييألأصولهم  لمواطنين تعود االستفتاء كزامر  موظفو من قبل آخرين نمواطنيو  نقوك دينكا أهلية

استبعادًا غير عادل لبعض األشخاص المؤهلين للمشاركة وٕاقصاءهم من العملية، مما يتعارض مع التزامات 
  .17.ممارسة حقوقهم السياسية األساسيةيتمكنون من السودان بأن الجنوبيين سوف 

 الحاالت هذه أعداد لكن ،صغار السن تسجيل حاالت بعض عن ،والوحدة ،جونقلي واليات يف المراقبون أبلغو 
 الذين المتقدمين إبعاد تم ،الغزال بحر وشمال ،كردفان جنوب في الحاالت من العديد فيو  ،كبير حد إلىة قليل

                                               

واحلقوقية ؛ كتيب حول اجلوانب القانونية والفنية )تنص على احلق يف جرب الضرر القانوين( 2؛ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 20؛ لوائح تسجيل الناخبني، املادة 13قانون استفتاء جنوب السودان، املادة  16
  ")، جيب أن تتوفر له سبل احلصول على مراجعة مستقلة و جرب لضررهالتصويت، أو أي حقوق سياسية أخرى  أي شخص يزعم حرمانه من " تنص على أن ( 114لالنتخابات، الفقرة 

   5ة ؛ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املاد25قانون استفتاء جنوب السودان، املادة  17
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 إذا عما للتسجيل قدمينالمتكل  استطالع تم الوحدة واليةفي  االستفتاء مراكز من العديد في. صرق أنهم تقرر
 هذا على المحتملين المتقدمين استبعاد إن ؛بالتسجيل لهم السماح قبل يناير 9 في الموقع بنفس سيبقون كانوا

  .ذوي األهلية المشاركين بعض استبعاد عنه نتج وربما ،األهلية تحكم التي للموجهات خرقاً  يعتبر األساس

  
  االستفتاء مراكز مواقع
 في االستفتاء مراكز قعامو بعد  من كارتر مركز لمراقبي التسجيل عملية في المشاركين من العديد اشتكى
 والنيل ،كردفان وجنوب ،والقضارف ،والجزيرة ،درمان وأم ،الخرطوم فيف. على السوداء السودان وجنوب شمال

. لجنوبيينرئيسية لال مراكز التجمعات عن بعيداً تقع التسجيل  مراكز أن المراقبين المسجلون أخبر ،األبيض
 بالنسبة أكثر متاحة لتصبحأثناء علمية التسجيل  المراكز نقل تم األبيض والنيل ،والخرطوم ،الجزيرة وفي

الوالئية  االستفتاء لجان على إال أنه ينبغي أكبر، مشاركة لضمان اً ايجابي اً أمر بينما يمثل ذلك و  .للجنوبيين
  .تعريف الناخبين بشكل واضح بالمواقع الجديدةل السابقة بالمواقعضمان القيام بالتنويه واإلعالن 

 عدد المراكز مع بالمقارنة المراكز منعدد محدود جدًا  هناك أن من المسجلون اشتكى السودان جنوب في
ا هذ أن ويبدو. في األرياف المواطنين من للغاية بعيدة القائمة المراكز وأن، 2010 ابريل انتخابات خالل
 للتسجيل الوصول فرص لتحسين" متنقلةمراكز " إلى العمل بوصفها االستفتاء فرقض دفع بع رو عالش

 ،االستوائية شرق في جوالةال اءتستفاال مراكز من العديد كارتر مركز مراقبو شاهد قدل. فارياأل لمواطني
 كل كانت السودان بشمال سناروالية  وفي. الوسطى االستوائيةو  ى،وجونقل ،الغزال بحر وشمال ،والبحيرات

 االستفتاء إدارة أعضاء أن ويبدو. الجنوبيين من ممكن عدد ألكبر الوصول لتسهيل جوالة االستفتاء مراكز
في  الريف مواطني شراكإل حسنةال النواياب مدفوعين كانوا جوالة استفتاء مراكز بتوفير القرار اتخذوا الذين
 لناخبينلالموجهة  تثقيفال جهود من االستفتاء مسئولو يديز  أن المهم من الحاالت هذه في ،لكنو . العملية
   .المناطق هذه االقتراع بأماكن تهم علماً إلحاط

  

  السجونفي  تسجيلال
، في لالستفتاء المؤهلين السجون نزالء تسجيل السودان جنوب استفتاء مفوضية بقرار كارتر مركز يرحب

 مراقبة تمت. 18هلين، بما في ذلك ذوي الحاجات الخاصةحق االقتراع للناخبين المؤ  خطوة قوية باتجاه ضمان
   .بسالسة أديرت أنها ويبدو الوسطى، واالستوائية ،والجزيرة ،الخرطوم في السجناء تسجيل

                                               

  . 110؛ كتيب حول اجلوانب القانونية والفنية واحلقوقية لالنتخابات، فقرة رقم 25؛ جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 25راجع بشكل عام، العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة  18
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  المرأة مشاركة

 عمليةءبد عند السودان جنوب في للتسجيل النساء من جداً  قليلة أعداد توجه عنكارتر  مركز مراقبو أفاد
 لوحظت الحاالت بعض وفي ،النساء أعداد تزايد عن المراقبون أفاد التسجيل فترة استمرار مع لكن. التسجيل
 من قليلة أعداد وجود إلى كارترمركز  تقارير وأشارت. الرجالب مقارنةً  المسجالت النساء من أكبر أعداد

 غربفي  راجاقة منطو  ،كسال فيو  .على حٍد سواء السودان وجنوب شمال في االستفتاء مراكز في الموظفات
 .االستفتاء كزامر  موظفي اتهيئ ضمن الموظفات من القليل هناك كان ،دارفور وجنوب وشمال ،الغزال بحر

 فقط بالعمل لهن مسموح النساء فإن الفرعية اللجنة لتوجيهات وفقاً  بأنه المراقبون أبلغفقد  الوحدة والية أما في
 ويدعو .يينإدار  أو ينمالي كضباط فقط النساء تعمل الفرعية اللجنة مستوى وعلى ، "2رقم  مسجل"في وظيفة 

ويشمل ذلك زيادة أعدادهن على  وظفات،الم النساء عدد لزيادة االستفتاء إدارة مسئولي كارتر مركزهنا 
، إذ سيساعد ذلك التصويت فترةعند  موظفي االستفتاء من المزيد توظيف عند القيادية الوظائفمستوى 

  .19اء بالتزاماته المحلية والدولية بضمان المشاركة المتساوية للنساء في الشئون العامةالسودان على الوف
  

  الشمال قبال على التسجيل فياإل
 عطلة انتهاء ومع. التسجيل فترة من األول األسبوع خالل السودان شمال فياعداد قليلة للتسجيل  هتتوج
معدل اإلقبال  ومع ذلك فقد ظل لتسجيل،ا إلقبال علىد ازا االستفتاء بشأن المعلومات وانتشار األضحى عيد
القضايا مجموعة من وجد تبينما قد و . السودان شمال في المؤهلين للناخبين توقعةالم األعداد من بكثير أقل

في شمال  لتسجيلعلى ا المتدنياإلقبال  في ساهمت العوامل من عدداً  أن يبدو لكنذات صلة بذلك، 
 وضعهم بشأن الشمال واليات في الجنوبيين مخاوفو  ،لناخبينا تثقيفف ضع ذلك في بما ،السودان
ذلك بشكل  مراقبة عدم من الرغم وعلى. االستفتاء قبل الجنوب إلى العودة على الجنوبيين وتركيز ،المستقبلي
 في الجنوبيين حثت السودان لتحرير الشعبية الحركة بأن موثوقة تقارير تلقى كارتر مركز أن إال ،مباشر
 اإلقبال جزئياً  تفسر األنشطة تلك فإن صحيحة التقارير هذه كانت وٕاذا. التسجيل عدم على السودان شمال

  . في الشمال لتسجيلعلى ا المتدني
  

  وازيالم التسجيل

                                               

  2؛ بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املادة 3 للحقوق املدنية والسياسية، املادة ؛  العهد الدويل)1(32الدستور القومي االنتقايل، املادة  19
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 بتسجيل االستفتاء إدارة جهات غير أخرى أطراف قامت حيث الحاالت من عدد عن كارتر مركز مراقبو أبلغ
 أن من الرغم وعلى. السودان شمال في االستفتاء مراكز خارج مباشرةً  ذلك تم ما وكثيراً  المسجلين، معلومات

 إال ،من ناحية فنيةليس هنالك ما يحظره  اقانونيو  – وازيالم بالتسجيل أحياناً  يدعى والذي – النشاط هذا مثل
للتقصي غير المرغوب به  كوسيلة أحياناً  يفسر حيث ،الحاالت بعض في ترهيبي تأثير له يكون أن يمكن أنه

 يتم مل به القائمين وهوية النشاط من الغرض كان إذا خاصةً  صحيح األمر وهذا. ألصوات الناخبين المحتملين
 وشمال ،والخرطوم ،الجزيرة في وازٍ م تسجيل وجود كارتر مركز الحظقد و . للمسجلين بجالء توضيحها
 اللجان ي، ويشمل ذلكواز مال تسجيلال جهودفي  االطرافمن مجموعة  تلقد شارك. النيل ونهر ،كردفان
 العليا واللجنة ،المحليين والزعماء ،الوطني المؤتمر حزب ومندوبي ،السودان جنوب حكومة ومندوبي ،الشعبية
 غرضهم توضيح الموازي التسجيلعلى  القائمين على ينبغيحيث . لطالبلالوطني  تحادالوا ،والوحدة للسالم
  .التصويت موعد قرب مماثلة أنشطةأي  ممارسة عن االمتناع مع ،التسجيل اللخ الجهود تلك مثل من

أخيرًا، الحظ المراقبون في بعض الحاالت المعزولة في الخرطوم، أن القائمين على التسجيل الموازي احتفظوا 
ركة تمثل هذه األمثلة عقبة جدية أمام المشا .بإيصاالت التسجيل الخاصة باألشخاص الذين تم تسجيلهم

المفتوحة، ويتعين على مسئولي االستفتاء اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان إن المسجلين يحتفظون 
  .20بإيصاالت التسجيل خاصتهم قبل يوم االقتراع

  

  السياسية األحزاب
 عملية في السياسية األحزاب لدور منظمة قواعد إصدار بعدم السودان جنوب استفتاء مفوضية قرار ساهم
 فيساهم ذلك  ،أحزابهم بأسماءفقط  محليين كمراقبين السياسية األحزاب مندوبي اعتمادو  ،خبينالنا تسجيل
 مراقبو أفاد وقد. االستفتاء مراكز في المحليين المراقبين مختلف أنواع انتساب بشأن واضح تضارب نشوء
مجموعات  أم سيةسيا أحزاب في أعضاء المراقبون كان إذا ما توضيح الصعوبة منكان  هأن كارتر مركز

من االحزاب السياسية دا أن بعض هؤالء المراقبون ب عندما ثر إشكالية،أك أصبحت القضية هذه. مراقبة وطنية
االفتقار إلى  إن. وازيالم التسجيلتجاوزوا حدودهم بالتدخل في مجرى عملية التسجيل، أو بالمشاركة في 

   .األنشطة هذهحالة  في ةمسئوليال تحميل العسير من جعلالواضح االنتساب 
 ،لالستفتاء الوالئية العليا اللجان مع أو ،السياسية األحزاب أعضاء مع وواضح هجيمن اتصال هناك يكن لم

 محددة اعتماد إجراءات غياب إن. محليين كمراقبين العملية في المشاركة في األحزاب أعضاء حق حول
 األحزاب لمندوبي فاشلة أو متأخرةو أاضحة المعالم، غير و  اعتماد عملية إلى أيضاً  قاد السياسية لألحزاب

                                               

  ")املناخ املالئم والظروف األمنية من أجل إعداد وتنظيم ممارسة حرة لق تقرير املصري" مثل هذه املمارسات ستتعارض مع ( 7قانون استفتاء جنوب السودان، املادة  20
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، قبل بدء السودان جنوب استفتاء مفوضية علىيتعين . 21محليين كمراقبين اعتمادهم في الراغبين السياسية
 المتواجدين جميع من تطلب وأن ،المحليين المراقبيناألحزاب عن دور وكالء  دور مييزت االقتراع، النظر في

  .بوضوح المؤسسي إنتسابهم بيان تاءاالستف مراكز في
  

 واإلعالم الحمالت
ي لوائح الحمالت على الرغم من نشرها بعد شهر من بدء فترة الحمالت، إال أن مركز كارتر يرحب بتبن

 لتلعب دوراً عالم، لإلاللوائح تأسيس  لجنة وتوفر . مفوضية استفتاء جنوب السودان اإلعالمية من جانب
  .22عية العامة ومراقبة الطريقة التي يغطى بها االستفتاء إعالميًا في السودانحاسمًا في إجراء التو 

  
في جنوب السودان، سوى أنه لم الدعائية لقد أبلغ مراقبو مركز كارتر عن عدد معقول من نشاط الحمالت 

تر أن عالوًة على ذلك، أبلغ مراقبو مركز كار . يكن هنالك إال القليل من هذه األنشطة في شمال السودان
بعض المنظمات الوطنية في منطقة الخرطوم بدا أنها أساءت فهم فترة الحمالت، معتقدةً  أن الحمالت يجب 

  .أال ُتدشن إال بعد انتهاء فترة تسجيل الناخبين
  

الوحدة، بينما جاءت كل لقد كانت كل الحمالت التي راقبها مركز كارتر في شمال السودان داعمًة لخيار 
أبان تواجدهم في الجنوب، صرح بعض ممثلي . االنفصالتقريبًا مساندًة لخيار ب السودان في جنو الحمالت 

مناصرة الوحدة لن تكون مقبولًة ضمن حمالت األحزاب المعارضة الموجودة في الشمال لمركز كارتر أن 
جية على مركز كارتر لم يلحظ قيود منه أنورغم . المناخ السياسي واالجتماعي الحالي في جنوب السودان

التعبير عن مناصرة الوحدة في جنوب السودان، إال أنه من الواضح أن الدعم االجتماعي الهائل  إمكانية
  .الوحدةدعم خيار ن التحدث بحرية عن لخيار االنفصال قد يمنع الناس م

  

لعالمي من اإلعالم المحلي وا أعضاءعند بدء التسجيل، الحظ مراقبو مركز كارتر أن  :التغطية اإلعالمية
ألشخاص يقومون الفوتوغرافية في جوبا، متدخلين في العملية ألخذ بعض الصور   بشكل اقتحامي تصرفوا

بذلك يحث مركز . بتسجيل أنفسهم، كما أجروا مقابالت مع موظفي مراكز االستفتاء في ذروة عملية التسجيل

                                               

م حزب سياسي غري شرعي  - ان أعضاء من احلركة الشعبيةمت حرم 21  التغيري الدميقراطي من االعتماد يف جونقلى ألن اللجنة الوالئية العليا قررت أ

  4، املادة 2010مفوضية استفتاء جنوب السودان، لوائح اإلعالم،  22
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، خاصًة أثناء اإلعالميثناء تأديتهم لواجبهم أن يظهروا االحترام لعملية االستفتاء أ اإلعالمكارتر العاملين في 
  . ما يرجح أنه سيكون يومًا ترتفع فيه أعداد المقترعين في التاسع من يناير المقبل

  
الساعية لتأكيد احتماالت انفجار األوضاع  اإلعالميةمركز كارتر بخيبة أمل من غلبة التغطية يشعر كما 

كافة ممثلي اإلعالم إلى ويدعو مركز كارتر . ه تطبيق االستفتاءأكثر من تركيزها على التقدم المحرز باتجا
  .تقديم تغطية متوازنة ودقيقة لعملية االستفتاء

  

  المشاركة في  عملية االستفتاء
 أم أنهم  ،البقاء ضمن سودان موحد وفق الترتيبات الحالية فيكان الجنوبيون راغبين  إذاما  االستفتاءيحدد 

 ةالديمقراطي وقلحقبا للوفاءنصت علية اتفاقية السالم الشامل وفق ما مستقلة دولة مؤسسين ل نسينفصلو 
في  مشاركة السودانيين   واضحةكانت هنالك فجوات  يديمقراط وكإجراء  .23المصير قريرللجنوبيين في  ت

نب كما هو مالحظ في  المشاركة المحدودة للجنوبيين في  شمال السودان في  عمليات تسجيل الناخبين بجا
  .المعارضة الرئيسية في  هذه العملية أحزابغياب مشاركة بعض 

كل  ي إشراكيستدع ، ممالمستقبل البالدمسألة ذات أهمية حاسمة  جنوب السوداننفصال إحتمال ايمثل 
 ونالناخب إن القرارات المتبصرة تتطلب أن يكون. عملية االستفتاءبشكل نشط في شرائح المجتمع السوداني 

المجتمع ب عليناهذه الغاية، يحث مركز كارتر الفتحقيقًا لو  .ا سيترتب عليه كال الخيارينكاملة بمعلى دراية 
العامة والمنتديات التي تنشر مناظرات اللحوارات و المدني والحكومتين في الشمال والجنوب على تنظيم ا

  . االستفتاء يخيار الجمهور بالمعلومات حول  دالمعلومات لتزوي
  

  محليونالمراقبون ال
للعديد من مجموعات المراقبة المحلية التي شاركت في مراقبة عمليات  مهمةرحب مركز كارتر بالمشاركة الي

 تأخيرجراء  األملوخيبة  باإلحباطشعر مركز كارتر وفي  ذات الوقت، ي. سودان وجنوبهشمال الالتسجيل في 
معظم المراقبين قد زودوا بخطابات  أنوبرغم  .عمليات اعتماد العديد من المراقبين المحليين بجنوب السودان

استفتاء جنوب مفوضية شارات الصادرة عن المكنتهم من المراقبة بدون جنوب السودان استفتاء مكتب من 
القرار المشترك  إن. عتمادعملية االمكتب استفتاء جنوب السودان تسريع فضل لنه كان من األاال السودان، إ

                                               

    2.5، 1.3بروتوكول ميشاكوس، . اتفاقية السالم الشامل 23
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لى مستوى إتماد المراقبين اعبالمركزية اجراءات ء جنوب السودان المتعلق استفتالمفوضية االستفتاء ومكتب 
ن أوبما . في  مناطقهم االعتمادلمراقبين من الحصول على اتجاه تمكين ايمثل خطوة ايجابية في الواليات 

مليات كبيرة من المراقبين الجدد للمشاركة في  ع أعدادالستخدام  تجهزالمجموعات المحلية للمراقبة 
 اعتمادات إلصدارمن امتالك لجان الواليات للمواد الالزمة  التأكدطات المختصة لالتصويت، ينبغي على الس

  .   المراقبين المحليين بالسرعة المطلوبة
كشرط لحصول المراقبين المحليين على  ةفوتوغرافي ةطلب تقديم صور  انقلق من المركز كارتر  ويساور
تصويت سيؤدي الستبعاد المراقبين من المناطق التي ال تتوفر فيها خدمات لرصد عمليات ال االعتماد
سريعة لمنح المصادقة  إجراءاتويناشد مركز كارتر مفوضية االستفتاء لتجاوز هذا الشرط ولتبني . التصوير

  .للمراقبين المحليين  االوسعلضمان المشاركة 
  

    األمندور قوات 
التدخل في  بما فيهاعدمبشكل عام،  ايجابياً  دوراً  خالل عملية التسجيل األمنالتي وفرت األمن قوات لعبت 

ن مراقبي أبيد . لنزاهة عملية االستفتاء حترامهممن القوات األبأفراد  اإلشادةوال بد من . عمليات التسجيل
فتح  راتفتفي غير مالئم  من دوراً حيث لعبت قوات األ نالقليل من الحاالت بشمال السودامركز كارتر شهدوا 

  24التسجيل أدواتالمستخدمة لحفظ  لألقفالالمتسلسلة  األرقاممراكز االستفتاء عبر تدوين  وٕاغالق
  

  التصويت من الخارج
التي كانت بها الثمانية قطار األ في  جميع 25دولياً على حضوره مركز كارتر، طوال فترة التسجيل،  حافظ

  .26مواقع التسجيل بالبلدان المعنية العظمى من الغالبية تسجيل بالخارج، كما قام بزيارةمراكز لل
 ذات مصداقيةكانت عموما  وأنها ،بشكل جيد ُأديرتخارج السودان عملية التسجيل  أنوقد تبين لمركز كارتر 

النهائي  ييمفان التق اإلشارةوكما سلفت . منية في  يوغندااأل االحداثباستثناء بعض  سلمية،تمت بصورة و 
  .يم السجل النهائي للناخبينيالبالد سيعتمد على تق راكز االقتراع خارجلتسجيل الناخبين بم

                                               

ويف  منطقة اكوبو جبونقلى رصد . املسجلني يف  كل يوم األشخاص أعداددفاتر التسجيل ويدونون  نظرون يفمن االستخبارات الوطنية ي أفراداً يف  جنوب السودان رصد مركز كارتر الوسطى االستوائية بوالية كاجوكاجى مبنطقة  يف  24
، والوصول للمواد، األختامالتسجيل، وفحص وتسجيل  موادفتح خزانات حفظ بمن فراد األأ لقيام ويشمل ذلك مناذج. شرطة جنوب السودان يف  عملية التسجيل مراقبو مركز كارتر عدة حاالت لتدخل اجليش الشعيب لتحرير السودان و

 . سوغمراكز االستفتاء لعدة مرات دون م إىل بالدخول األمنويف  والية اخلرطوم قام ضباط من . املتقدمني أهليةاملتقدمني للتسجيل، والتحقق من  أصابعاحلرب على  آثاروفحص 

  .ملتحدة األمريكيةدولة هى اسرتاليا ، كندا، مصر، اثيوبيا، املانيا، ايرلندا، كينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، يوغندا، اململكة املتحدة، والواليات ا 13من  26ينحدر املراقبون البالغ عددهم  25.  
كما مل بزر مركز كارتر . ولكن، متت زيارة املعسكر أثناء فرتة عرض الكشوفات. عند نشر الفريق من أديس أبابايف إثيوبيا إذن أن معظم املسجلني احملتملني كان قد مت تسجيلهم ) اسوسا(سريكول  مل جترى أي مراقبة يف معسكر 26

اية تسجيل الناخبني  ا 37كل املراكز ال ). ناشفيل، سياتل، يف الواليات املتحدة، وبرسبني وبريث يف اسرتاليا بوسطن، شيكاغو، داالس،(املراكز الثمانية اليت مت فتحها قبيل    األخرى متت زيار
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التي اعتمدت عليها كل من مفوضية االستفتاء و خارج البالد  األهليةالتقديرية للناخبين ذوي  باألرقام مقارنةً و 
ن أى إلتشير  ةالتسجيل الفعلي تمستويا ، فإنالخاصة بالتسجيل خططهمالوضع ومنظمة الهجرة الدولية 

قد واجهت و . فيها ربما كان مبالغاً  األوليةن تلك التقديرات أتلك التقديرات مما قد يعني دون  جاءالتسجيل 
لة حيث تم في  كل دو  المحتملين ذوي األهلية عداد الناخبينأاء مصاعب جمة عند القيام بتقدير دارة االستفتإ

  . ة وغير الرسميةمن العديد من المصادر الرسمي ذات الصلةجمع المعلومات 
راقبي م أسماع إلىفقد تناهت . عمليات التسجيلمن نسبة  قللتوفي  ذات الوقت فان العديد من العوامل ربما 

ن التسجيل ونتائج االقتراع أشيع من انه طالما أمركز كارتر في  العديد من دول االقتراع خارج البالد ما 
قد قاد و . لمصلحة الوحدة في الخرطوم رقامم التالعب باألوليس جوبا فانه سيتسيتم معالجتها في الخرطوم 

حيث  ،وغندا للتسجيل في  جنوب السودانيهلية في ين ذوي األباالعتقاد بصحة هذه الشائعة بعض الناخ
توفير الحركة الشعبية للمواصالت لتسهيل  من االستفادة من المواطنينالكثير من  وردت معلومات عن قيام

نها إجمالية للتسجيل، فستويات اإلعلى الم المشاعروبينما لم تؤثر هذه . 27ل السودانعملية التسجيل داخ
كان طول  الثالث شرق افريقيا أقطارففي . ويات التسجيل خارج البالدخفض مست ىلإ رجحقادت على األ

 إليهاشير أالحصاد من العوامل التي العديد بموسم لتزامات مين تكلفة الترحيل بجانب اأالمسافات وصعوبة ت
   . عداد كبيرةأجيل بلتسعلى االجنوبيين  بالقإكمسببات حالت دون  مراراً 

ولئك أالمراقبون المجهود العظيم الذي بذله  الحظ فقدخارج السودان التسجيل على  اإلقبالعن تواضع  ورغماً 
حتى ال ، أحياناً ة جواء شتوية قاسيأمن هؤالء المسافات الطويلة، في فقد قطع الكثير . الذين تم تسجيلهم

  .هذه العمليةتفوتهم فرصة المشاركة في 
بكل مراكز التسجيل بالخارج عند بداية  استئنافليه الحال في السودان، تم تكوين لجان لما كان ع وخالفاً 
ا لم تكن هنالك ، كمامن الدور المناط به كدة تماماً أر من الحاالت كانت اللجان غير متوفي  كثي. العملية

لتلك اللجان وضعيتها هي نفسها في  مقابل رئيس مركز االستفتاء  واضحاً مكتوبة، ولم يكن  موجهات
حول  لجان المراجعةت ذات بال حيث كانت قرارات ي منازعاأولم يلحظ مراقبو مركز كارتر . يهوموظف
  .تقابل في  الغالب بالقبول األهلية
داخل مراكز  حوادثأي  واقع، وكان يتم معالجةكل الم فيجاهزة المحلية  األمنيةكانت الترتيبات كما 

منية ذات بال أ مشكالتي ألم ترد لعلم مراقبي مركز كارتر موظفي مراكز االستفتاء، حيث االستفتاء بواسطة 
. 28ات جديةلتهديد واتعرض المعني أن موظفي مركز االستفتاءباستثناء حادثتين في  يوغندا حيث سجل 

                                               

27
  .إىل جنوب السودان لرتحيل املتقدمني للتسجيل جبنوب السودان  يوغنداب" اروى"مت تسيريمها يوميا من  ناقلتني للركاب  روى أن 

كما توجد حبيازة مركز كارتر، يف  حادثة ثانية، نسخة من خطاب صادر، مبا ال يدع جماال للشك، عن مكتب احلركة الشعبية . للتهديد عند بداية التسجيل مما دفعه للجوء لالختباء ليال" ىماسند"تعرض رئيس مركز االستفتاء ب  28
 ".كايانقواىل"العمل مبركز   نوفمرب يهدد حبدوث نتائج وخيمة يف  حال استمرار كوادر مركز االستفتاء يف 30بكمباال بتاريخ 
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ترهيب، مذكرًا كافة ذوي الشأن بالتزامات السودان بضمان مشاركة خالية من تدخل و  أيويدين مركز كارتر 
  .29القيود في العملية، كما يحث كافة األطراف على االبتعاد عن مثل هذه األنشطة أثناء فترة االقتراع

 ،اكزاالستفتاء بتلك المر  موظفي اكز االستفتاء من قبل كل منقوبل مراقبو مركز كارتر بالترحاب في مر  وقد
خاص، فقد غمر  وبشكلٍ . سواء والضيوف الزائرون وجمهور المسجلين على حدٍ ، ومنظمة الهجرة الدولية

ولئك الذين لهم بعض التحفظات تجاه الدور الذي ستلعبه الخرطوم في  معالجة المعلومات لرؤية أاالرتياح 
  . مراقبي مركز كارتر

استفتاء لبالد بشكل رسمي من قبل مفوضية الستفتاء خارج اعلى ا لإلشرافلقد تم اعتماد مراقبي مركز كارتر 
من  مهمونعضاء أما المراقبين المحليين، وهم في الغالب أ. بالخرطوم في الوقت المناسبجنوب السودان 

ما ممثلو حكومة أ. لوائحالمحلي وفق ما هو موجود من  ، فتم اعتمادهم على المستوىيةالمحل اتالمجتمع
مراقب "و " يمراقب دبلوماس"قد زودوا ببطاقات ف) همهاأالحركة الشعبية (حزاب السياسية واأل ،جنوب السودان

، فان مركز كارتر يوصي اإلشارة سبقوكما . ليهاإ مونللجهة التي ينتإشارة واضحة  بها، يعلى التوال" محلى
  . 30السياسيبالتمييز بين المراقب المحلي وممثل الحزب 

 قباللى مستويات متباينة من اإلإنشر الكشوفات عن فترة  ىولالتقارير األ تشير :عرض كشوفات الناخبين
 ايوغندفي وبين بضع مئات بمراكز  ،في  كل من تورنتو ولندن وكانتربرا صفرتتراوح بين خارج السودان 

لى إا فراد الجالية السودانية بيوغندأالتي كانت تقل  توفير المواصالتن إلى أ شيروليس هنالك ما ي. وكينيا
وبالنسبة للكثير من الحاالت . المدن الحدودية بجنوب السودان ما تزال تعمل خالل فترة نشر الكشوفات

على ) والحقا االقتراع(للتسجيل في رحالت طويلة ومكلفة عناء السفر  واتكبدف لن يكون الناخبين الذين فسو 
  .ي فترة عرض كشوفات الناخبينفعدم حضورهم على األرجح مما يعني  ،ضافة رحلة ثالثةاستعداد إل

 

  أبيي
 باحتياجاتالتواضع على حل يفي  أو ،تقدم في  اتجاه قيام استفتاء إيبقلق حدوث  أبييينتظر مواطنو 
شروط األهلية  قد استوفي   أبيين البعض من سكان أوبرغم . المنطقةب المقيميينل ك ويراعي مخاوف

انه  إالبمجتمعات جنوب السودان المحلية،  روابطهم إثبات في  استفتاء جنوب السودان من خاللللمشاركة 
من جانب مفوضية استفتاء  ضيقة األفقعملية التسجيل نتيجة لقراءة قد تم استبعادهم من المشاركة في  

                                               

  7؛ قانون استفتاء جنوب السودان، املادة 23الدستور القومي االنتقايل، املادة  29

  
  املراقبني تعهدنه مدير املركز التوقيع على نسخة من كما طلب م  متناع عن ذلك،، مت لفت نظره لال Calgary املرات حينما كان ممثل احلركة الشعبية ميارس الرتويج السياسي من داخل مركز االستفتاء يف  كالقرى إحدىيف  30
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عدم  إلىخلصت  والتي ،أبييو  جنوب السودانتاء استف يّ التفاقية السالم الشامل ولقانونو  جنوب السودان،
مما  ،للمشاركة في  استفتاء جنوب السودان طالما سيكون لهم استفتاءًا خاصًا بهم ييأبنطقة م مواطني أهلية

من جنوب السودان استفتاء التفسير مفوضية منع هذا . 31مشاركتهم في  كلتا العمليتين عدم امكانيةيعنى 
 سيكون لديهم كان يأبيعلى قناعة بان البعض من سكان مركز كارتر ل أن. أبييفي مراكز لالستفتاء  إقامة

   .للمشاركة في  استفتاء جنوب السودان وانه قد تم استبعادهم من هذه العملية دون وجه حق األهلية
 

مع استفتاء جنوب السودان حول  بالتزامن يبيأجراء استفتاء إ  الممكنمتزايد من غير  بشكلٍ وقد أضحى 
والحركة  يففشل المؤتمر الوطن. 32م الشاملت على ذلك اتفاقية الساليناير كما نص 9تقرير المصير في  

عدم وضوح الموقف بأبيي أن و يمثل مسألة بالغة الخطورة، خاصًة  يبيأالقضايا المتعلقة بحل الشعبية في 
هدد بوضع ظالل سلبية على المفاوضات وحل القضايا يساهم في زيادة انعدام األمن في المنطقة، و ي

  .الرئيسية
، إلى جانب والمسيرية كل من قادة قبيلتي دينكا نقوك ، ويشمل ذلكالشأنذوي كافة يناشد مركز كارتر و 

حكومة السودان و حكومة جنوب السودان، على العمل سويًا للتوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية ضمن 
ك دينكا نقو يجب اشراك بينما و  .انإطار اتفاقية السالم الشامل، أو عبر وسائل أخرى يتفق عليها الطرف

المصالح الحقيقية للسكان المحليين تعكس من المهم للغاية أن فوالمسيرية في المفاوضات حول هذه القضايا، 
  .في هذه المفاوضات بدقة

  

  األمنالصراع وانفراط 
على الرغم من إفادة مراقبي مركز كارتر أن غالبية الجنوبيين كانوا قادرين على المشاركة في عملية تسجيل 

ة ودون خشية على أمنهم، إال أن مراقبي مركز كارتر شهدوا  حوادث عنف أدت إلى عرقلة الناخبين بحري
وبينما لم تكن مثل هذه الحوادث منتشرة إال أن شدتها كانت سببًا كافيًا . عملية تسجيل الناخبين في منطقتين

  .للقلق
لمسلحة السودانية على شمال نباء شنها من القوات اأتواترت  يه بشكل خاص للهجمات التويبدى المركز قلق

إن . فتكاً أشد و  وسع نطاقاً أ لنزاعالهجمات لتصبح مراكز انفجار  بحر الغزال اخذين في  االعتبار قابلية تلك
قبل القوات من  نوفمبر 24بشمال بحر الغزال في  م يعلى منطقة كير اد الذي تم توثيقهالقصف الجوى 

                                               

    25ون استفتاء جنوب السودان، املادة قان 31

  
  1.3اتفاقية السالم الشامل، الفصل الرابع،  32
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اقبو مركز كارتر وقد الحظ مر . رواح العديد من الضحاياأزهاق إ ن و المساك عن تدميرأسفر المسلحة السودانية 
ثر من الحادثة بشكل أبالقرب من مكان القصف الجوى قد تيقع  ين مركز االستفتاء الذأ يفي  اليوم التال

جوك منطقة لى ، إمواد ومعدات االستفتاء ، إلى جانبالء الكادر العامل بالمركزجإدعى استخطير مما 
حث المركز حكومة وي.  لشيء باعث على األسىح البشرية روازهاق األمثل هذه الهجمات وإ ن إ. مشار

في المستقبل، وفقًا للدستور القومي االنتقالي، والتزامات  خرىأعدم حدوث هجمات  على ضمانالسودان 
  .33السودان بضمان أمن األفراد

حدود على طول ات المسلحة السودانية بالقلق من تصرفات القو السائد الشعور كارتر كما يتشارك مركز 
قد تؤدي ال تمثل فقط تهديدًا على أمن المدنيين الذين يعيشون في تكل المناطق، ولكن بانها  الجنوبو  الشمال
إلى  باإلضافة. لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية جيش الشعبيالفتيل النزاع بين  الشتعالأيضًا 

  . في خطرالمدنيين في تلك المناطق  حياةى الحدود يضع ذلك، فإن أي عمل عسكري عل
جونقلى، نسبًة لوقوع بعض بالعديد من مراكز التسجيل في اكوبو  بإغالقمراقبو مركز كارتر  أفادأخيرًا، فقد 
الشعبي لتحرير والجيش ، واحتكاكات بين هذه البطون قوكبين بطون العشائر في منطقة دينكا  الحوادث
ودا، قنإبوت،  جوي: المؤقت لعدد من مراكز التسجيل ويشمل ذلك اإلغالقلغ المراقبون عن ابوق . السودان

 .وثجديلوال، وتو 
  

  الجنوبي- الحوار الجنوبي
سلفاكير رئيس حكومة جنوب السودان بدفع من  - الجنوبي الجنوبيالحوار  –سلسلة من االجتماعات  تعقد

اق حول مناهج مشتركة لالستفتاء المختلفة والوصول التف الجنوبية االحزابصالحة من اجل مميارديت وذلك 
مبذولة، وضمان لجهود العلى مواصلة اطراف المشاركة ألاالمركز  حثوي.  ما بعد االستفتاءمرحلة ولويات أو 

بوصفها  الحركة الشعبية لتحرير السودان، يحث المركز كما .أن االستفتاء يمضي قدمًا في مناخ سلمي
فترة ما بعد لجنوب السودان تضم الجميع حول قضايا الحكم في ان عملية تخطيط ضمالحزب الحاكم، 

     .االستفتاء
في  الحوار  يفي  جنوب السودان المكّون الثان وتمثل المصالحة بين المجموعات المسلحة المختلفة

فين وحثهم لالنخراط رد المختلوقد ابتدر الرئيس كير هذه العملية بمنح العفو عن قادة التم. يالجنوب/يالجنوب
ورئيس هيئة ،حث المركز الرئيس كير وي .المطاف آخرفي  الشعبيالجيش اندماجهم في  إلىما يقود في 

                                               

  9، العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة )2(23الدستور القومي االنتقايل، املادة  33
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وقادة المجموعات المسلحة المختلفة للوصول التفاقات على جناح السرعة حتى يطمئن  الشعبي،الجيش  أركان
  .  آمنةاالستفتاء سيجرى في  ظروف  أن إلىالناس بجنوب السودان 

  

  خلفية عن بعثة مركز كارتر
 الستكمال متوسطمراقبًا على المدى ال 30 الحاليديسمبر من العام  –نوفمبر  شهريمركز كارتر خالل  نشر

حتى تتمكن من مراقبة عمليات تسجيل الناخبين الستفتاء  ،مراقب على المدى الطويل 16فرقته المكونة من 
بين في  الخرطوم خركز بالسودان بمراقبة تسجيل الناللم يساسالكادر األ وبجانب ذلك فقد قام. نجنوب السودا

مواقع جميع ي مواقع التصويت في مراقب للمشاركة ف 26مجموع  بنشروقام المركز . وجوبا وواليتين بدارفور
  .خارج البالدالثمانية دول االقتراع في ال

، استجابًة لدعوة من مفوضية  2010في أغسطس لمراقبة االستفتاء في السودان أنشطته مركز كارتر  ابتدر
يقيم مركز و . 2010بحلول سبتمبر  ، ثم نشر المركز مراقبين على المدى الطويلاستفتاء جنوب السودان

االستفتاء في السودان انطالقًا من اتفاقية السالم الشامل، والدستور االنتقالي، وقانون استفتاء  ةكارتر عملي
يف االتفاقيات اإلقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات دميقراطية، مبا يف ذلك امليثاق  مبا ورد ات السودانلتزامواجنوب السودان، 

وفي المجمل يشكل فريق العمل الرئيسي  .34 اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
  .35دولةً  28ومراقبو مركز كارتر مجموعة متنوعة من 
تتمثل في تقديم تقييم محايد لمجمل جودة عمليات في السودان إن أهداف بعثة مركز كارتر للمراقبة 

االستفتاء في  ةاالستفتاء، وتعزيز عملية شاملة لجميع السودانيين الجنوبيين، وٕاظهار االهتمام الدولي بعملي
قبة الدولية لالنتخابات، ومدونة قواعد وُيجري مركز كارتر أنشطة مراقبة وفقًا إلعالن مبادئ المرا. السودان

  .36مجموعة مراقبة 35وصادقت عليه  2005السلوك، الذي اعتمدته األمم المتحدة عام 
  : في الموقع التاليبيانات عامة دورية حول نتائج االستفتاء ،المركز الكامل  سوف ينشر 

www.cartercenter.org  
  

                                               

34
 مارس 18 يف والسياسية املدنية للحقوق الدويل بالعهد السودان التحق كما. 1986 أكتوبر 21 يف التنفيذ حيز األفريقي امليثاق ودخل ،1986 عام فرباير 18 يف والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق على السودان صادق 

  1976 عام مارس 23 يف التنفيذ حيز دخل والذي ،1986

، والسنغال، ، ومصر، و اثيويبا، وفرنسا، املانيا، واهلند، والعراق، وايرلندا، وايطاليا، وكينيا، وكوسوفو، ومالوي، وماليزيا، وهولندا، والنرويجككامريون، وكندا، ومجهورية الكنغو الدميقراطية، والد منار اسرتاليا، وال: تشمل هذه البلدان 35
  اململكة املتحدة، والواليات املتحدة، وزميبابويوسرياليون، وجنوب افريقيا، واسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوغندا، و 
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