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ملخص تنفيذي

 يهنئ مركز كارتر الشعب السوداين على عملية االقتراع اليت سارت عموماً بسالم حىت اللحظــة، ويــدعو إىل إجــراء       
املراحل املتبقية من عد لألصوات وتصنيف وفرز وإعالن للنتائج بشفافية ودقة                  . وعالوةً على ذلك جيب أن يتسع االنفتاح         
ــتور ،         السياسي احملدود حول االنتخابات إىل ضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املنصوص عليها يف الدس

وأن ينخرط القادة من كل االجتاهات يف حوار جدي للتصدي للتحديات الرئيسية اليت تواجه السودان      .

ويف حني أنه من املبكر جداً طرح تقييم شامل وائي، إال أن من الواضح أن االنتخابات ستكون دون املستوى الذي يليب                                  
ــات     املعايري الدولية والتزامات السودان بإجراء انتخابات حقيقية يف العديد من اجلوانب          . وعلى الرغم من ذلك فاالنتخاب
مهمة بوصفها عتبة رئيسية يف إتفاقية السالم الشامل، وبسبب املشاركة السياسية واملدنية املتناميـة الــيت حــدثت خالل       
الشهور العديدة املاضية   . ويف اية األمر سيعتمد جناح االنتخابات على مدى حترك القادة السودانيني لتعزيز حتول دميقراطي        

راسخ.
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وعلى الرغم من ضعفها امللحوظ، فإن هذه االنتخابات تعد إحدى عتبات اتفاقية السالم الشامل، وسيتيح إجراؤها تطبيق                                  
ما تبقى من بنود االتفاقية.

 مراقباً طويل 12 حيث قام بنشر 2008بدعوة من السلطات السودانية، شرع مركز كارتر يف تقييم العملية االنتخابية يف          
ــتراع  20، أثناء فترة تسجيل الناخبني،  2009. ونشر يف نوفمرب وديسمرب   2009املدى يف أواخر      مراقباً آخراً، ويف اق

ــالغ عــددها    70 نظم املركز فريقاً للمراقبة ضم أكثر من         2010أبريل    مراقباً راقبوا العملية يف كل واليات السودان الب
مخس وعشرون والية .

إن العملية االنتخابية ما تزال مستمرة من خالل الفرز والعد والتجميع الذي سيستمر على األرجح أليام عديدة أخرى مث                                
الن النتائج .  وسيواصل مراقبو املركز مراقبة هذه العمليات حىت ايتها        .عاليليه إ

وأهم ما توصلت له بعثة املركز من نتائج حىت اآلن كالتايل    :

 وقد نظر هلا بوصفها جزءاً حامســاً  2005 مبوجب إتفاقية السالم الشامل لسنة  2010متت انتخابات   •
من حتول دميقراطي أوسع    .

لألسف قُيدت حقوق وحريات سياسية عديدة طوال معظم فترة االنتخابات مما غذى عدم الثقة وسط                         •
األحزاب السياسية الرئيسية  .

ــى 2010خالل فترة احلمالت وما تالها من إنتخابات    • ، كان هناك إنفتاح سياسي حمدود، لكنه عل
درجة من األمهية، ألحزاب املعارضة واتمع املدين لالخنراط يف العملية السياسية                  . وقد بدأت األحزاب السياسية      

وجمموعات اتمع املدين على إمتداد البالد تعبئ الناس بعد فترة طويلة من الكمون          .

التقت معظم أحزاب املعارضة معاً لتطالب بإصالح القوانني ورفع القيود على احلريات السياسية، لكن                      •
يف اية املطاف انسحبت العديد من األحزاب الرئيسية من االنتخابات قبل وقت وجيز من يوم التصويت             . وعلى 
ــى        ــباق عل الرغم من أن أمساء كل املرشحني ظلت على أوراق االقتراع، كان هناك القليل من املنافسة يف الس

الرئاسة مع منافسة أقل من املعتاد يف السباقات األخرى    .

ــوش 15-11كان االقتراع خالل أيام  • ــن التش  أبريل منضبطاً وسلمياً إىل حد كبري   . وعلى الرغم م
ــد         والتحديات اللوجستية، فقد أظهر موظفو االقتراع والناخبون يف معظم املناطق التزاماً وصرباً وتساحماً الفتاً وق
حترك الناخبون بأعداد جيدة لإلدالء بأصوام، لكن مبستويات متفاوتة من املشــاركة عــرب البالد        . ويســتحق

السودانيون التهنئة لروحهم املتحضرة وكربيائهم وحسن وفادم        .
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وبرغم هذه السمات االجيابية، فقد الحظ مراقبو مركز كارتر أخطاء مهمة ووجدوا أن العملية مل تفِ                     •
بالتزامات السودان واملعايري الدولية ذات الصلة وذلك يف عدد من جوانبها           .

إن اإلطار القانوين يف السودان يتسم بالتناقض، وال يؤمن االحترام الكايف للحقوق السياسية واحلريات                   •
األساسية الواردة يف دستور السودان، مبا يف ذلك حرية التعبري والتجمع والتنظيم       . 

رغم أن عملية تسجيل الناخبني أفرزت مشاركة واسعة، وإن كانت غري متكافئة، عرب البالد فقــد مت       •
ــاس مــن     تقويضها عرب سلسلة من أوجه القصور اخلطرية  .  فالقوائم األولية مل تعلن بصورة متسقة ليتمكــن الن
مراجعتها، خاصةً يف اجلنوب، كما ظلت الصيغة النهائية للسجل االنتخايب وقوائم  حمطات االقتراع غري مؤكدة             .
ــن         ــانت أي م ــا إذا ك وقد تلقى مركز كارتر مؤخراً نسخة الكترونية من القائمة النهائية وسيحاول حتديد م

التغيريات قد قُصد منها مساعدة أحزاب سياسية بعينها     . 

ــأخرة             • واجه الناخبون يف أيام االنتخابات عدداً من املشاكل اللوجستية واإلجرائية مثل وصول املواد مت
عدم اكتمال أو عدم دقة قوائم الناخبني، أو عدم كفاية أو عدم صحة بطاقات التصويت،                  و/أو عدم كفايتها، أو    

ــاً     أو  بطاقات تصويت مكتوبة بلغات غري مالئمة، أو عدم اتساق اإلجراءات    .  لقد خفّفت هذه املشاكل جزئي
بتمديد فترة التصويت يومني إضافيني  . 

فوق ذلك، افتقرت العملية االنتخابية الضمانات والشفافية الالزمة للتحقق من اخلطوات األساسية وبناء          •
الثقة يف العملية.  فقد أفاد مراقبونا مبشاكل تتعلق باحلرب، وأقفال صناديق االقتراع، وعملية التحقق من الناخبني مبا             
يف ذلك إثبات هوية الناخبني عند إصدار شهادات التسجيل من قبل اللجان الشعبية يف مراكز االنتخابات                        . كما 

وردت تقارير بتصويت ناخبني قُصر   . 

ــات      • ــام مســؤويل االنتخاب كان هنالك عدد كبري من الناخبني األميني، وهنالك بعض األدلة على قي
بتحريف رغبات بعض الناخبني عن قصد   . 

ــد     • ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــف واس شهدت االنتخابات يف جنوب السودان نسبة عالية من التخوي
ــن خالل            باستخدامها  . كانت هنالك حاالت عديدة قام فيها اجليش الشعيب لتحرير السودان بتهديد الناخبني م
تواجده بأقرب مما يلزم إىل مراكز االقتراع         . وكان تدخل الدولة يف احلمالت االنتخابية ملرشحني معارضني واسع       

االنتشار يف اجلنوب. 

إن استمرار حالة الطوارئ، وقمع احلريات املدنية، والصراع املستمر يف دارفور كلها عوامل مل تسمح                         •
بوجود بيئة تشجع على انتخابات مقبولة  . آخذين يف االعتبار املشاركة احملدودة لنازحي دارفــور يف االحصــاء    
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السكاين وتسجيل الناخبني، فقد ظل غالبية السكان خارج العملية االنتخابية       . ومل يتمكن مراقبو مركز كارتر من  
الوصول إىل مناطق واسعة من االقليم بسبب األوضاع األمنية                . وبينما كانت املناطق اليت متت مراقبتها آمنة للحد         

البعيد، أفاد املراقبون بوجود انتهاكات فنية وإجرائية صارخة خالل االقتراع           . 

ــد        • جيب على القادة السياسيني وقادة اتمع املدين السودانيني على اختالف طيفهــم السياســي تأكي
التزامهم خالل األشهر القادمة بالقيم الدميوقراطية األساسية       . وال بد أن تضمن احلكومة السودانية توسيع االنفتاح     
الدميوقراطي وتعميقه  . وسيساعد االحترام التام حلقوق اإلنسان واملبادئ الدميوقراطية والشفافية على تضميد عدم                  

الثقة الذي انتقص من العملية االنتخابية     . 

ــة            • من املهم للسودان أن يستخلص الدروس من هذه االنتخابات لضمان أال تعتري االستفتاءات القادم
واملشورات الشعبية ذات األخطاء، فنياً وسياسياً      . وسيقدم مركزنا وكــذلك املراقبــون الــدوليون اآلخــرون 

مقترحات للمساعدة على حتقيق هذا اهلدف     .  

خلفية 

ــاكم،      1989يف يونيو عام    ــوطين احل  أطاحت اجلبهة االسالمية القومية، وهي السلف الذي ينحدر منه حزب املؤمتر ال
ــزاب       باحلكومة املنتخبة دميقراطياً اليت كان يرأسها رئيس الوزراء السابق السيد الصادق املهدي، حيث مت حظر كل األح
واألنشطة السياسية لفترة من الوقت  . وعرب السنوات الستة عشر التالية مت تقليص احلريات املدنية والسياسية األساسية، كما          
تعرض اتمع املدين للتقييد، يف حني أضعفت احلرب بني الشمال واجلنوب التنمية يف جنوب السودان سياسياً واقتصادياً                            .

، وقعت احلكومة اليت يقودها حزب املؤمتر الوطين اتفاقية السالم الشامل مع احلركة الشــعبية           2005 يناير من عام 9ويف 
ــات      لتحرير السودان، لينتهي نزاع دام استمر الثنني وعشرين عاماً    . وقد نصت اتفاقية السالم الشامل على اجراء انتخاب
قومية لتعزيز التحول الدميقراطي يف السودان، وعلى خلق حكومات خاضعة للمساءلة يف مشال وجنوب السودان، تشرف                           

حق تقرير املصري لشعب جنوب السودان    .  مل يتحقق التحول الدميوقراطي املوعود حبســب        حول  2011على استفتاء  
ــور       ــراع يف دارف اتفاقية السالم الشامل رغم اختاذ خطوات مترددة حنو االنفتاح السياسي       . كذلك أضعف استمرار الص
ــودة           ــالم املوع والعجز املتصل عن التصدي للتهميش يف جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى مكتسبات الس

حبسب اتفاقية السالم الشامل.

 بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية          2008حلت بعثة مراقبة االنتخابات التابعة ملركز كارتر يف السودان منذ فرباير                   
 مراقباً طويل املدى لتقييم عملية التحضري لالنتخابات            . مث12وحكومة جنوب السودان   .  وقد نشر املركز قبل االنتخابات          

ــل 2009 مراقبا آخر متوسط املدى يف نوفمرب وبواكري ديسمرب       20نشر املركز    لتقييم تسجيل الناخبني    .  ويف أوائل أبري
ــات  70 عضد مركز كارتر وجود مراقبيه طويل املدى بنشر أكثر من       2010  مراقباً قصري املدى ملراقبة التصويت وعملي
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ــي        الفرز والعد والتجميع النتخابات أبريل القومية        . قاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس األمريك
ــا،     األسبق؛ واألخضر االبراهيمي، وزير خارجية اجلزائر األسبق وعضو جلنة احلكماء؛ والقاضي جوزيف سيندي واريوب
رئيس وزراء ترتانيا األسبق والقاضي السابق باحملكمة الدولية لقانون البحار والقاضي السابق مبحكمة العدل لشرق افريقيا،                

ود. جون هاردمان املدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر  . 

ــد           ــا بع ــة األحــوال م ويستمر مراقبو مركز كارتر يف مراقبة نتائج الفرز والعد والتجميع وسيظلون يف السودان ملراقب
ــامل لســنة       وقد االنتخابات .    ،  2005  مت تقييم هذه االنتخابات  مبوجب دستور السودان االنتقايل، واتفاقية السالم الش

  كارتر  وقانون االنتخابات الوطين، وقانون األحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية               .  وقد قامت بعثة مركز      
ــدة يف          ــم املتح مبهمتها حبسب إعالن املبادئ اخلاص بعمليات مراقبة االنتخابات الدولية وميثاق الشرف الذي تبنته األم

    جمموعة مراقبة .  35   وأقرته أكثر من      2005

هذا البيان يعترب تصرحياً أولياً، وميكن أن تصدر تصرحيات أخرى بعد ختام فترة العد وإعالن النتائج                    . وسينشر املركز 
تقريراً ختامياً عند اية العملية االنتخابية   . 
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بيان حول  النتائج و املستخلصات األولية     
اخللفية السياسية   

 عاماً على اطاحة اجلبهة اإلسالمية القومية، الســلف الــذي  21أجرى السودان أول انتخابات تعددية تنافسية بعد مرور        
انبثق منه حزب املؤمتر الوطين احلاكم، حبكومة الصادق املهدي املنتخبة، وقد حظرت األحزاب واألنشطة السياسية لفــترة          

ــات   2000 و 1996من الزمن. فشلت انتخابات عامي    يف الوفاء باملعايري الدولية األساسية اليت يقتضيها إجراء انتخاب
حقيقية، وقد قاطعت عدة أحزاب سياسية تلك االنتخابات     . وقد أى التوقيع على اتفاقية السالم الشامل بني حزب املؤمتر         

ــدا22الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان حرباً أهليةً دامت        عاماً . أسست اتفاقية السالم الشامل  فترة انتقالية م
ــد52ست سنوات حتكم خالهلا حكومة للوحدة الوطنية مكونة من حزب املؤمتر الوطين        (حائزاً على    ــن مقاع  باملائة م

 باملائة. وتختتم الفترة   20 واالحزاب االخرى   1 باملائة من املقاعد )28الس الوطين  )، واحلركة الشعبية لتحرير السودان    ( 
االنتقالية بإجراء استفتاء  حول تقرير املصري جلنوب السودان  .

ــودان            اشتملت اتفاقية السالم الشامل على بروتكوالت منفصلة ألبيي، اليت سيجرى فيها استفتاء بالتزامن مع جنوب الس
ــة حول ما إذا كانت أبيي ستبقى مرتبطة بالشمال أو تصبح جزءاً من  والية واراب          .  وباإلضافة إىل ذلك، قررت االتفاقي
ــة       . ــدة املنتخب أن مشورة شعبية يف كل من جنوب كردفان والنيل األزرق سيتم إجراؤها من قبل االس الوالئية اجلدي
ودعت اتفاقية السالم أيضاً إىل عقد انتخابات قومية على ست مستويات من احلكومة، قبل إجراء االستفتائني يف جنوب                         

السودان وأبيي، لضمان أن يشرف على اقتراع االستقالل مسئولون منتخبون بطريقة دميقراطية        .

.2009، مت نشر نتائجها يف مــايو 2008ومن أجل التحضري لالنتخابات أجرى السودان عملية تعداد سكاين يف أبريل        
ــؤمتر 2010وعلى إثر اعتراضات حول دقة التعداد السكاين مت التوصل إىل اتفاق يف مطلع شهر مارس عام           بني حزب امل

 مقعداً إضــافياً يف الــس الــوطين، 40الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان، حيصل جنوب السودان مبوجبه على         
ــكاين       ــداد الس ومقعدين ألبيي، وأربعة مقاعد جلنوب كردفان   . ويف حالة جنوب كردفان، اتفق احلزبان على إعادة التع
وتسجيل الناخبني يف معرض التحضري النتخابات االس الوالئية وانتخابات الوالة اليت جيــب إجراؤهــا قبــل حلــول        

 . هذا االتفاق بني احلركة الشعبية لتحرير السودان وحزب املؤمتر الوطين حول مقاعد الس الــوطين        2010يونيو   11
ــا           ومقاعد الس التشريعي لوالية جنوب كردفان مت اعتماده عقب ذلك من جانب املفوضية القومية لالنتخابات، لكن م
ــن         ــرى م يزال ينتظر أن جياز يف الس الوطين  . لكن مل يتم حل املسائل املتعلقة بنتائج التعداد السكاين يف األجزاء األخ

السودان، خصوصاً يف دارفور والشرق    .  

باملائة من املقاعد يف الس التشريعي حلكومة اجلنوب، فيما خصص للمؤمتر                70يف حكومة اجلنوب خصص للحركة الشعبية لتحرير السودان               1
 باملائة.15الوطين وبقية األحزاب السياسية  
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اإلطار القانوين  

أسس مركز كارتر مالحظاته ونتائجه األولية على قوانني السودان احمللية وااللتزامات السياسية املتعلقة بالعملية االنتخابية،                          
عالوةً على التزامات السودان الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان     . ويفصل هذا التقرير األويل مدى التزام السودان بالتزامـاته،          

كما يقدم توصيات أولية للعمليات االنتخابية مستقبالً    .

ــافية  2005ترسي اتفاقية السالم الشامل املوقعة يف    اإلطار القانوين األعلى يف السودان    .  كما أن آليات قانونية حملية إض
ــا            حتكم هذه االنتخابات تشمل الدستور القومي االنتقايل، والدستور االنتقايل جلنوب السودان، والدساتري الوالئية، وكله

. وقد ألزمت حكومة السودان نفسها عــرب موافقتهــا  2008وردت يف اتفاقية السالم الشامل، وقانون االنتخابات لعام    
، وبتضمينها للمواثيق املعترف ا دولياً يف وثيقة احلقوق الدستورية، حبماية العديد من                 2ومصادقتها على االتفاقيات الدولية        

احلقوق السياسية وحقوق اإلنسان اليت تعترب جوهرية إلجراء انتخابات دميقراطية، مبا يف ذلك حرية التعبري وحرية التجمع                          
. 3وحرية التنظيم  

كما يرسي قانون االنتخابات القومية إطاراً انتخابياً متقدماً وشامالً لالنتخابات السودانية، ويضع اللبنات النتخابات ذات                         
ــوانني    مصداقية تعززها احلماية الواسعة حلقوق اإلنسان اليت أُقرت يف وثيقة احلقوق الدستورية    . لكن، تعترب العديد من الق

ــع  19914الرئيسية احمللية السارية، مثل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام         ،  وتلك اليت مت تفعيلها منذ توقي
ــام 20065اتفاقية السالم الشامل، مثل قانون تنظيم العمل اإلنساين والعمل الطوعي لعام        ــوطين لع ــن ال ، وقانون األم

 مارس 21)، واالتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية          (1986 مارس  18 السودان إىل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية          (انضم  2
ــة        (1986 مارس  18)، والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   (1977 )، وصادق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق

)، وامليثاق 2004 مايو  22)، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان       (1986 فرباير    18، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب        (2009 ابريل  24
 يونيو30 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق املرأة          (1)، والربتوكول رقم    2008 يونيو 30األفريقي ملنع وحماربة الفساد    (

2008  ،(
يكون لكل مواطن احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع               من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية تنص يف جزء منها أن            " 25  املادة      3

ــات    ب)ا دون قيود غري معقولة    : أ) أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارهم حبرية،            أن ينتخب وينتخب، يف انتخاب
ــإن   نزيهة جترى دورياً باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني          .  ــك ف عالوةً على ذل

 الصادر عن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أقر أن             "حرية التعبري، والتجمع، والتنظيم هي شروط أساسية        25، من  التعليق العام رقم        12الفقرة  
ملمارسة فعالة حلق االقتراع، وجيب أن يتم محايتها بشكل كامل      ".

هذه القوانني تنص على االحتجاز من دون أمر قبض، ومن دون اللجوء الفوري للقضاء         . كما يقر هذا القانون فرض قيود على حرية التجمع        .  4
 يلزم القانون املنظمات الطوعية الوطنية القيام بالتسجيل ورفع التقارير حول أنشطتها، مما يقيد حريتها يف التنظيم      . 5

7



، قوانني شديدة التقييد وال تتماشى مع التزامات السودان املشار إليها       .7، وقانون الصحافة واملطبوعات 20096

عالوةً على ذلك، فقد تصرفت مؤسسات الدولة، مبا يف ذلك جهاز األمن الــوطين واملخــابرات ومفوضــية الشــؤون   
اإلنسانية، على حنو يغض الطرف عن مواثيق احلماية املذكورة، وحيد من فرص تطبيقها بنجاح        . إن هذه القوانني املقيــدة،   
وفشل هيئات الدولة، يف كل من الشمال واجلنوب، يف الوفاء بالتزاماا اخلاصة حبقوق اإلنسان، خالفاً لألحكام الواضحة                     
يف اتفاقية السالم الشامل، أثرت بشكل سليب على البيئة االنتخابية، وباألخص على عملية احلمالت االنتخابية، وحريــة             

اإلعالم، ومشاركة اتمع املدين .

النظام  االنتخايب 

إن النظام القانوين، كما نص عليه قانون االنتخابات القومية، هو نظام معقد للغاية، قاد إىل حدوث ارتباك وسط اجلماهري                     
ــوب،  ومشكالت جدية يف تطبيقه  . فالنظام االنتخايب يدعو إىل انتخابات تنفيذية     (رئيس مجهورية السودان، ورئيس اجلن
ــودان،    ــوب الس وحكام الواليات )، وإىل ثالثة مستويات لالنتخابات التشريعية       (الس الوطين، الس التشــريعي جلن

%50واالس التشريعية للواليات   ). وتستلزم انتخابات رئاسة السودان ورئاسة اجلنوب احلصول على األغلبية املطلقــة          (
ــتخدم ــيطة      . وتس + واحد)  من  أصوات املقترعني، بينما تعترب انتخابات الوالة منافسات تقوم على الفوز باألغلبية البس

ــاء  60االنتخابات على مستوى كل االس مزيج من أنظمة األغلبية والتمثيل النسيب         . وقد خصص  % من املقاعد ألعض
ــت     40ميثل كل عضو فرد منهم دائرة جغرافية، بينما ينتخب     %25% من خالل القوائم احلزبية املغلقة، حيث خصص

% لألحزاب السياسية  . أما بالنسبة للمقاعد اليت يتم اختيارها من قبل كل من القائمة النسوية والقائمة                   15منها للنساء و     
ــايل      ــن إمج ــائة م احلزبية فقد مت استخدام نظام   "دي هوندت  "  للتمثيل النسيب، بشرط أن حتوز األحزاب على أربعة بامل
األصوات على أقل تقدير، حىت ختصص هلا مقاعد   . ولكن، بالنظر إىل أن املقاعد سيتم ختصيصها على أساس دوائر من كل     

.الواليات، فإنه من غري املرجح التوصل اىل النسبية احلقيقية    

هيئة إدارة االنتخابات  

ــواطنني         ــمان أن امل إن هيئة انتخابية مستقلة وحمايدة تعمل بشفافية ومهنية تعترب، على املستوى الدويل، وسيلة فعالة لض
ــة ميكــن               قادرين على املشاركة يف انتخابات دميقراطية حقيقية، وان اإللتزمات الدولية األخرى املتعلقة بالعملية االنتخابي

 ميلك جهاز املخابرات واألمن الوطين صالحيات مراقبة وحتري واسعة وغري حمددة، إىل جانب القدرة على احتجاز األفراد بدون اللجوء للقضاء                              6
ف يف الوقت املطلوب .

ينص القانون على أن جملس الصحافة يتمتع بصالحية إيقاف صدور صحيفة ملدة تصل إىل ثالثة أيام، كما يتمتع بصالحية إصدار تراخيص                           7
شركات الصحافة، وحتديد الشروط اخلاصة بتسجيل الصحفيني، واملوزعني والناشرين        .
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.8الوفاء ا

لقد مت تكوين اهليئة اليت تضطلع مبهام إدارة االنتخابات، أي املفوضية القومية لالنتخابات، لتدير االنتخابات بشكل حمايد،                          
وشفاف، ومستقل،  لكنها مل تِف ذه األهداف يف كل األوقات     . تضم املفوضية تسع مفوضني مت تعيينهم من قبل الرئيس    
مبوافقة النائب األول سلفاكري، الذي له االعتراض على املرشحني املقترحني، لكن ال حيق له اقتراح مرشحني بدالء، إضافةً                      
ــة        إىل موافقة ثلثي الس الوطين   . ومن مث يتم تعيني رئيس ونائب رئيس من داخل املفوضية بواسطة الرئيس، وأيضاً مبوافق

النائب األول .

ورغم أن هذا اإلجراء اخلاص بالتعيني ال يضمن وجود هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات على النحو الذي تقتضيه أفضــل           
، فقد مت اختيار املفوضية القومية لالنتخابات بامجاع األحزاب السياسية     . حيث قامت كل من احلكومة  9املمارسات الدولية 

ــر يف      ــن نظ واملعارضة بتسمية العديد من املرشحني   .  ومن مث تفاوض الرئيس والنائب األول على قائمة من املفوضني، مم
امسائهم بشكل مجاعي، ومتت املوافقة عليهم باالمجاع من جانب الس الوطين   .

ــوب  25انشأت املفوضية عدداً من اهليئات الفرعية تشمل          ــات جن ــا النتخاب  جلنة عليا لالنتخابات الوالئية، وجلنة علي
ــانت     السودان، مل تحدد سلطاا بشكل واضح يف اللوائح املنظمة        .  ويبدو أن اللجنة العليا النتخابات جنوب السودان ك
مسئولة عن اإلشراف على انتخابات رئيس حكومة اجلنوب، وانتخابات الس التشريعي جلنوب السودان، والتنسيق بني                         
ــودان       ــوب الس اللجان الوالئية العليا واملفوضية القومية لالنتخابات   .  على أية حال، رفعت اللجان العليا النتخابات جن

تقاريرها مباشرة للمفوضية القومية لالنتخابات   .

تتمتع املفوضية بسلطات، وواجبات، ومسئوليات واسعة النطاق عن كافة أوجه العملية االنتخابية، مبا يف ذلك سلطة اختاذ                    
التدابري التنفيذية   .  ومع ذلك فإن سيطرة وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطين على خدمات األمن قيدت تفويض املفوضية                         
ــدد      القومية لالنتخابات. على سبيل املثال، قُلّص عدد أفراد األمن املتاحني حلراسة مراكز االقتراع، مما نتج عنه تقليص ع

مواقع االقتراع. 

عملية ترسيم احلدود 

، قامت املفوضية القومية بتحديد الدوائر اجلغرافية خالل           2009عند إعالن نتائج التعداد السكاين املتنازع عليها يف مايو           
ــد30  يوماً كما نص القانون  . مل يكن ذلك وقتاً كافياً إلجناز مثل هذا التمرين املعقد واحلساس من الناحية السياسية        . وق

أوكلت املفوضية القومية لالنتخابات مهمة ترسيم الدوائر للجان الوالئية العليا      . ولكن مل يتم تقدمي توجيهــات واضــحة     

.20، الفقرة  25جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم       8
20، فقرة  25، جلنة حقوق االنسان، التعليق العام رقم     25   العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة     9
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ــدوائر   حول الكيفية اليت سينفذ ا ذلك، مما قاد إىل إختالفات واسعة على امتداد الواليات اخلمس والعشرين     . فحدود ال
ــور،مل   ــال دارف مبهمة، وغري حمددة خبرائط، ويصعب على املراقبني وضباط االنتخابات فهمها       . وبعض املناطق، مثل مش
تضمن يف أي دائرة، ونتيجة لذلك قد ال ميثّل السكان املوجودين هناك يف الس الوطين، يف وضع يتناقض مــع املواثيــق             

 . لقد أفرزت املخاوف املتعلقة بترسيم احلدود العديد من الشكاوى اليت قدمت للمفوضية القومية لالنتخابات          .10الدولية

%15 بـ11وينص القانون على أال ينحرف العدد االمجايل للسكان يف كل منطقة عما هو حمدد على النطــاق القــومي     
% دون32 لكن عند املمارسة الفعلية كثرياً ما مت جتاوز هذا اهلامش، ففي جونقلي كان اهلامش مبقدار     12زيادةً أو نقصاناً .

.13% أكثر منه  . وهذا خيرق مبدأ تكافؤ الصوت الذي تنص عليه املعايري الدولية        52ما هو حمدد على املستوى القومي و 

تسجيل الناخبني 

 مــن32 سبق االنتخابات العامة . وقد نشر مركز كارتر   2009أجرى السودان تسجيالً للناخبني يف نوفمرب وديسمرب     
ــد ــودان            . وق املراقبني على املدى املتوسط والطويل لتقييم تسجيل الناخبني والبيئة السياسية واالنتخابية األوسع عرب الس

ــس    650راقبت بعثة مركز كارتر أنشطة تسجيل الناخبني يف أكثر من       ــات اخلم  مركز تسجيل ثابت ومتنقل يف الوالي
.14 بلداً 21والعشرين عرب البالد . وقد قَِدم أعضاء البعثة من     

ــوع    16.4% ممن حيق هلم التصويت، أي حوايل     79وطبقاً للمفوضية القومية لالنتخابات فحوايل       مليون نسمة من جمم
ــات12 مليون من السودانيني داخل البالد قد ادرجوا يف السجل      . وقد جاءت  20.7الناخبني البالغ عددهم     مــن والي

ــن100السودان دون النسبة اليت استهدفتها املفوضية  .  وجتاوزت املشاركة يف بعض واليات جنوب السودان نسبة      % م
، مما يشكك يف دقة أحد الرقمني           (االحصاء2008إمجايل عدد السكان الذين حيق هلم االنتخاب طبقاً لتقديرات إحصاء                 

% ممن حيق هلم االقتراع يف الشمال  .  ووجد مركز كارتر أن التســجيل قــد وصــل  71أو التسجيل  ). وقد سجل فقط 
للمواطنني بنجاح يف معظم أحناء البالد، على الرغم من التحديات اللوجستية واألمنية الكبرية والنقص الكبري يف التعليــم      

 تنص على    " إن ترسيم 21، فقرة   25، جلنة األمم املتحدة حقوق االنسان، التعليق العام رقم           25   العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية، املادة            10
احلدود االنتخابية و طرق ختصيص األصوات ال جيب أن تؤدي إىل تشويه توزيع االصوات أو إىل التمييز ضد أي جمموعة، وال جيب أم  تقصــي أو                  

تقيد بشكل غري منطقي حق املواطنني يف اختيار ممثليهم حبرية      " 
 (ب) نتيجة قسمة إمجايل عدد سكان السودان على عدد املقاعد املخصصة للمجلس          38، املادة   2008هذا حمدد يف قانون االنتخابات لسنة     11

الوطين لتمثيل الدوائر اجلغرافية  
  جيب أن يظل التفاوت بني الدوائر يف حده األدىن مراعاة ملبدأ تكافؤ الصوت           .12
.21، فقرة  25 من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية، جلنة األمم املتحدة حقوق االنسان، التعليق العام رقم        25  املادة   13
ــج            14 ــدا والنروي ــبيق وهولن   جاء املراقبون من الكامريون وكندا والكونغو الدميقراطية ومصر وأثيوبيا وأملانيا واهلند وايرلندا وإيطاليا وكينيا وموزم

وفلسطني وصربيا واسبانيا ويوغندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وزامبيا وزميبابوي       .
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. لقد كد مسئولو التسجيل للتغلب على التحديات اللوجستية وأوجه القصور االدارية       .15املدين 

%، وهذه خطوة كبرية حنو توسيع مشول         50وطبقاً للمفوضية القومية لالنتخابات، فقد جتاوز تسجيل النساء لالنتخابات               
.16العملية االنتخابية وتلبية التزامات السودان الوطنية والدولية لضمان املشاركة الشاملة واحلماية من التمييز             

% يف واليــة190% يف الشــمال إىل  64ويتفاوت رقم التسجيل كنسبة مئوية من أرقام االحصاء بشكل كبري، مــن      
ــن69 إىل 67 إىل 65الوحدة.  إن أرقام التسجيل املنخفضة يف مشال وجنوب وغرب دارفور اليت تتراوح بالتتابع من          م

.2008أرقام االحصاء هي  أرقام تثري القلق أيضاً، خاصة وأن أعداداً كبرية من النازحني مل يضمهم تعداد        

ــد ــف فق ويف مسعى إلتاحة الفرصة للشتات السوداين، مت تسجيل للناخبني أيضاً يف عدد من البلدان يف اخلارج         . ولألس
استبعدت أماكن ا تركز عال لالجئني السودانيني عن العملية االنتخابية بسبب الشروط الصعبة الثبات اهلوية         . وجــاءت

 ألف مواطن سوداين فحسب    . وحيث مركز كارتر  100معدالت تسجيل الناخبني منخفضة يف ما وراء البحار مبشاركة           
السودان على تعزيز آليات تسجيل واقتراع املواطنني باخلارج قبل أي انتخابات قادمة       .

لقد فشلت املفوضية القومية لالنتخابات يف تقدمي توجيه حمدد وواضح حلماية احلقوق السياسية واملدنية للنازحني وضمان                           
. ومن بني أعداد النــازحني اهلائلــة يف  17ممارستهم حلقهم يف التسجيل من أجل التصويت حسبما تتطلبه االعراف الدولية          

دارفور اشارت التقارير إىل أن نسبة حمدودة قد مت تسجيلها      . إذ كانت معدالت التسجيل يف املعسكرات منخفضة جزئيــاً     
بسبب خوف النازحني من أن التسجيل يف املعسكرات قد مينعهم من العودة إىل أرضهم اليت هربوا منها، وبسبب وجــود          
ــك     ــا يف ذل احلركات املسلحة اليت تعارض االنتخابات . ومل تزر فرق التسجيل العديد من معسكرات النازحني إطالقاً مب

معسكري كاس وكلمة .

الحظ مركز كارتر أثناء عملية التسجيل عدداً من األنشطة اليت قوضت ثقة املواطنني يف العملية                    .  على سبيل املثال، شارك    
ــوطين             ــؤمتر ال أعضاء من احلركة الشعبية لتحرير السودان واملؤمتر الوطين يف أنشطة التسجيل، مبا يف ذلك مجع أعضاء امل
لقسائم التسجيل ممن قاموا بتسجيل أنفسهم . وعلى الرغم من أن مجع هذه القسائم ال يشكل خرقاً من الناحيــة الفنيــة،      
ــاع   استمرت هذه العملية حىت عشية االنتخابات وخلقت تشويشاً وسط الناخبني       . وقد لوحظ أن إيصاالت التسجيل تب
ــجيل يف          ــاالت التس وتشترى يف بعض املناطق .  وكثرياً ما تقاعس موظفو التسجيل عن تنوير املسجلني بأمهية حفظ إيص

.2009  تصريح مركز كارتر حول تسجيل الناخبني، ديسمرب       15
؛3)؛ والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة        1 (41(، و 1 )32، املواد    2005  الدستور القومي االنتقايل جلمهورية السودان بسنة            16

.2، املادة الربوتوكول االضايف للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق املرأة       
 مــن24 و13 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشــعوب، واملــادتني        23 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واملادة       25  املادة   17

 (د) من املبادئ التوجيهية حول    22 1، كما يعكسها املبدأ      الربوتوكول االضايف للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق املرأة              
املشردين داخلياً اليت وضعها ممثل األمني العام حول األشخاص املشردين داخلياً السيد فرانسيس دينق         .
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مكان آمن  .  وقد كان بإمكان سلطات إدارة االنتخابات على املستويني الوطين والوالئي أن تتخذ خطوات متنع األحزاب                         
السياسية من هذه املمارسات وأن تزود الناخبني باملعلومات حول الغرض من قسائم التسجيل      .

لقد كان على املفوضية القومية لالنتخابات أن تشدد عل أمهية مراجعة العامة لسجل الناخبني بعد نشر القــوائم األوليــة     
. وعالوة على ذلك، كانت مراجعة بيانات        18لكشوف الناخبني، حسب التزامات السودان الدولية، ولتحسني دقة السجل          

ــية يف  سجالت الناخبني املدخلة  غري كافية مما طرح الشكوك حول جممل دقة ومشول سجل الناخبني       .  لقد فشلت املفوض
اية فترة التسجيل يف بناء الثقة حول سجل الناخبني بعدم إكماهلا للقائمة الكاملة للناخبني على مستوى البالد، وعــدم                

إتاحتها لألحزاب السياسية واملراقبني الوطنيني والدوليني على نطاق واسع من أجل فحصها ومراجعتها بشكل شامل       .

ــة          . ــل العملي لقد قادت حتديات وتأخري إكمال السجل إىل مشكالت كبرية يف أيام االقتراع ما هدد بتقويض نزاهة جمم
وعالوة على ذلك، يبدو أن القائمة املستخدمة اآلن ختتلف اختالفاً كبرياً عن القائمة اليت وزعت على األحزاب السياسية                           

وفاعلني آخرين   .

تثقيف الناخبني  

. يف19تثقيف الناخبني مسألة ضرورية لتأمني معرفة الناخبني بالعملية ومتكينهم من ممارسهم حقهم يف التصويت بفعاليــة           
ــخ           هذه االنتخابات كانت احلاجة لتثقيف الناخبني كبرية نظراً لتعقيد عملية التصويت، وغياب تراث دميقراطي يف التاري
القريب، ومستوى األمية املرتفع يف السودان   . رغم ذلك، الحظ مركز كارتر بكل قلق حمدودية هذه اجلهــود يف الواقــع      
العملي، واليت اعيقت من قبل مفوضية انتخابات أخفقت يف الوفاء مبسؤوليتها يف توفري التثقيف، ومن قبل بيئة تعج بالقيود                   

وجتعل تنظيم فعاليات تثقيف الناخبني أمراً متعسراً    . 

ــة           تشري أفضل املمارسات الدولية على حنو واضح إىل أن تثقيف الناخبني غري املنحاز واملتسق هو مسؤولية أجهــزة الدول
ــوال  20 جهاز إدارة االنتخابات، وليس مسؤولية األحزاب السياسية  .ةًبالدرجة األوىل، خاصةً     وقد الحظ مركز كارتر ط

ــز       ــبب عج ــك بس فترة املراقبة حوادث عطلت فيها سلطات الدولة نشاطات تثقيفية للناخبني، خاصة يف دارفور، وذل
ــا     . املفوضية القومية لالنتخابات عن االتصال بالسلطات املختصة يف الوقت املناسب لضمان رفع القيود عن حرية حركته

ــتأعاقت هذه القيود املفروضة على عمل هذه األجهزة مساعي تثقيف الناخبني من قبل فاعلني غري تابعني للدولة، و          قلل
بذلك من املعلومات املتاحة للناخبني السودانيني خبصوص العملية االنتخابية         . 

وبينما قامت بعض منظمات اتمع املدين بنشاطات تثقيف مدين وانتخايب كان نقص خربا يف املمارسة الدميوقراطية يعين             

، االحتــاد األفريقــي،11 الفقــرة  25، التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم     25) و3 (2، املادة  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية    18
.25الربوتوكول االضايف للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق املرأة، املادة         

11، الفقرة    25جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم               19
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ــف     ــوفري تثقي تدين مردود هذه النشاطات     . باإلضافة إىل ذلك أعاق الضعف املؤسسي لألحزاب السياسية قدرا على ت
انتخايب كاٍف ألعضائها . 

إن استخدام الرموز أو الصور دف توسيع تأثري تثقيف الناخبني، وجعل وسائل التثقيف يف متناول الناخبني األميني يعترب                               
ــامت     21أمر معترف به على نطاق واسع  . لكن، يبدو أن القصد احلسن هلذه التدابري يف السودان قد مت تقويضه، حيث ق

املفوضية القومية لالنتخابات مببادرات لتثقيف الناخبني مستخدمة ذات شعار الرئيس احلايل ونشرت مواد تثقيف انتخابية                           
ــن       ــعة م تظهر شجرة، رمز حزب املؤمتر الوطين احلاكم     . لقد خلق استخدام هذا الشعار وهذا الرمز املعني مساحة واس

االرتباك واخللط بني مساعي التثقيف والدعاية االنتخابية    . 

املرشحون، واألحزاب، وبيئة احلملة االنتخابية  

حتمي املبادئ الدولية واحلقوق االنتخابية األساسية حق األفراد يف املشاركة يف الشؤون العامة مبا يف ذلك تأسيس أحزاب                           
 20سياسية واالنضمام إليها حبرية واملشاركة يف احلمالت االنتخابية     .

يف بداية األمر رحبت األحزاب السياسية الشمالية، املستبعدة من احلكم لسنني عديدة، باالنتخابات القوميــة إذ أعطتهــا     
ــط،       72فرصة إلعادة االرتباط بقواعدها السياسية  . وقدم حوايل    حزباً سياسياً مرشحيهم لالنتخابات رغم أن حزبني فق

ــات يف         املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان، ميلكان ما يكفي من املوارد املالية والبشرية للمنافسة يف االنتخاب
دوائر عديدة .  ورغم بعض حوادث  االعتقال والتخويف اتسمت عملية الترشيح باحلرية لدرجة كبرية، كما شهدت بروز               

عدد كبري من املرشحني املستقلني ينتمي معظمهم إىل احلركة الشعبية، وبدرجة أقل إىل املؤمتر الوطين          .  

لكن، كانت هنالك عراقيل كبرية تقف يف وجه تنظيم محلة تنافسية    . لقد عانت األحزاب السياسية الشمالية من القمــع 
ــوير   ــزاب يف تط احلكومي سنيناً عددا، وعوقت قدرا على منافسة املؤمتر الوطين احلاكم       . يف ذات الوقت، فشلت األح
قواعدها  .  خالل األعوام اخلمسة منذ توقيع اتفاقية السالم الشامل فشلت حكومة الوحــدة الوطنيــة يف دفــع أوضــاع     

الدميوقراطية يف البالد قُدماً، كما فشلت يف ضمان حريات سياسية مهمة مثل حرية التنظيم وحرية اإلعالم         . 

ــوانني  21طالبت أحزاب املعارضة، وبعضها فاعل ضمن حتالف جوبا ذي التنظيم الفضفاض        ، بإصالح أو جتميد خمتلف الق
األمنية.مل تقبل احلكومة هذا الطلب، لكنها وعدت بعدم تطبيق هذه القوانني خالل احلملة االنتخابية                       . باإلضافة إىل ذلك،    

ــة    2010 مارس 6شكّكت أحزاب املعارضة الشمالية يف مذكرة بتاريخ       ــية القومي ــفافية املفوض  يف نزاهة وحياد وش

20
2
(ج)؛ سيداو،5(أ)، العهد الدويل اخلاص بالقضاء على كافة أنواع التمييز، الفقرة       25 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ الفقرة        0

26، الفقرة 25(ب)؛ جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مالحظة عامة      7الفقرة 
 حتالف جوبا، الحقا أطلق عليه قوى التوافق الوطين، يتكون من احلركة الشعبية لتحرير السودان             -قطاع الشمال، حزب األمة القومي، احلزب      21

، وعدد من األحزاب األصغر    وحزب املؤمتر الشعيب   الشيوعي السوداين، حزب األمة اإلصالح والتجديد   
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لالنتخابات . انسحب أعضاء حتالف جوبا من جملس اإلعالم الذي كونته املفوضية القومية لالنتخابات بعد أن شكت من                     
 يف آخر أيام احلملة االنتخابية علــى زيــادة عــدد االعضــاء غري  تالتحيز، رغم أن املفوضية القومية لالنتخابات وافق    

احلكوميني. كذلك شكت األحزاب من عجز املفوضية يف وضع حد أقصي ملنصرفات احلملة االنتخابية، ومن مثّــ إزالــة       
ــرت ــودان   ).  أق الفروق الشاسعة يف التمويل بني املؤمتر الوطين واألحزاب األخرى        (باستثناء احلركة الشعبية لتحرير الس

ــدوى        .5املفوضية القومية لالنتخابات هذا الطلب أيضاً ولكن قبل        أيام فقط من التصويت يف بادرة اعتربت غري ذات ج
ــراض        كما اشتكت أحزاب املعارضة الشمالية من خروقات يف تسجيل الناخبني، ومن استخدام املمتلكات احلكومية ألغ
احلملة االنتخابية للمؤمتر الوطين، وطالبت برفع حالة الطوارئ يف اقليم دارفور وبأن تصل احلكومة إىل اتفاق سالم يسمح                               

للمجموعات املسلحة يف دارفور باملشاركة يف االننخابات  . 

أعلنت أربعة من أكرب ستة أحزاب يف حتالف جوبا  – وهي احلركة الشعبية لتحرير السودان، وحــزب األمــة القــومي،   
واحلزب الشيوعي السوداين، وحزب األمة اإلصالح والتجديد       – أن الظروف غري مواتية إلجراء انتخابات حرة ونزيهــة        .
ورغم مرور احلد الزمين األقصى لالنسحاب من االنتخابات سحبت األحزاب مرشحيها من االنتخابات يف كل أحناء مشال          
ــزب   ــن احل السودان، مبا يف ذلك السباق الرئاسي، وذلك يف آخر أيام احلملة االنتخابية      . وبذلك تبقى يف السباق كل م

ــاءلكن بقيت  االحتادي الدميوقراطي واملؤمتر الشعيب    . هذه اخلطوة قوضت بشكل كبري الطبيعة التنافسية لالنتخابات    .   أمس
مجيع املرشحني على بطاقات االقتراع املطبوعة   . 

ــل يف رغم أن احلملة االنتخابية كانت سلمية يف غالب األمر، إال أنه كانت هنالك بعض حوادث العنف املعزولة           . فقد قُت
ــس       جنوب السودان مرشح،   ــد يف ال حيتل موقعاً رمسياً، ينتمي إىل احلركة الشعبية لتحرير السودان وكان مرشحاً ملقع

التشريعي جلنوب السودان بوالية الوحدة . كما أطلقت النار على مرشح عن حزب األمة لس تشريعي واليـة جنــوب     
دارفور أثناء سفره بصحبة األمني العام حلزب األمة          . كذلك قُتل مرشح عن املؤمتر الوطين يف مشال اخلرطوم               . ومل تتوفر أي    

أدلة على أن هذه اجلرائم كانت ذات دوافع سياسية       .

ــإبالغ         أصدرت املفوضية القومية لالنتخابات ووزارة الداخلية السودانية منشوراً حول نشاطات احلملة االنتخابية يقضي ب
 ساعة من القيام بأي نشاط سياسي دعائي يتم يف موقع عام  . لقد جاء املنشــور أكــثر حتفظــاً مــن72السلطات قبل  

 خبصوص ممارسة النشاطات االنتخابية، حيث يقتضي املنشور اجلديد         2009توجيهات وزارة الداخلية الصادرة يف سبتمرب       
من األحزاب السياسية إبالغ املفوضية القومية لالنتخابات بأي نشاطات ختص االنتخابات تنظمها داخل دورها                       . استأنف 
عدد من األحزاب السياسية لدى املفوضية القومية لالنتخابات مطالبني السماح هلم بعقد نشاطات انتخابية يف أماكن عامة                    
شرط تبليغ جلان األمن املختصة بدالً عن التقدم بطلب للموافقة على النشاطات، وكذلك بإلغاء التبليغ عــن النشــاطات           
داخل الدور احلزبية، لكن مل يتم قبول االستئناف            . أشارت األحزاب السياسية إىل أن هذه القواعد مت تطبيقها بصورة غري                

متسقة عرب الواليات، وأنه يف املمارسة توجب على األحزاب خماطبة العديد من اجلهات األمنية بدال عن سلطة واحدة          . 
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الحظ املركز أمثلة لعرقلة حكومة جنوب السودان واجليش الشعيب لتحرير السودان حلملــة احلركـة الشــعبية لتحريــر        
السودان -التغيري الدميوقراطي، ومحلة اجلبهة الدميوقراطية املتحدة، ومنرب جنوب السودان الدميوقراطي، وغريها من األحزاب                
ــر       املعارضة. يف بعض األحيان شوهد جنود اجليش الشعيب وهم ميزقون ملصقات ملرشحني من غري احلركة الشعبية لتحري
ــة           ــات انتخابي السودان .  وعرقلت سلطات الدولة يف واليات االستوائية الوسطى والوحدة ومشال حبر الغزال تنظيم جتمع

ملرشحني معارضني . وقلصت الظروف األمنية من احلمالت االنتخابية يف دارفور ومناطق يف شرق السودان          .

   للوالة سلطة التحكم يف اللقاءات العامة           . وينص كل من قانون اإلجراءات            1991حبسب قانون اإلجراءات اجلنائية لعام           
 على االعتقال والتحفظ بدون اللجوء للقضاء     . 2009 وقانون قوات األمن الوطين لعام  1991اجلنائية لعام 

ــزاب  بذل الرئيس اجلنوب افريقي السابق ثامبو أمبيكي جهوداً القناع األحزاب السياسية مبيثاق للشرف           . وقد قبلت األح
املعارضة يف اجلنوب وحكومة جنوب السودان مبيثاق شرف يف اجلنوب، رغم عدم اتفاق األحزاب على ميثاق مشــابه يف      
الشمال.  على أية حال، وبالنظر إىل املضايقات الالحقة من قبل سلطات الوالية جتاه احلركة الشعبية لتحرير الســودان        -

التغيري الدميوقراطي واألحزاب املعارضة األخرى، املوقعة على امليثاق، فإن تطبيق امليثاق مل يكن  كامالً          . 

لوحظت قيود على حرية التعبري      . فقد أُتِهم زعيم حزب األمة الصادق املهدي بالتحريض على الكراهية يف خطاب مسجل                   
رفض بثه عرب إذاعة الدولة، وذلك يف قرار أقرته جلنة فرعية من املفوضية القومية لالنتخابات، هذا رغم أن مركز كارتر مل                          
ــة         ــة االنتخابي جيد دليالً يعضد هذا االام  . اشترطت املفوضية القومية لالنتخابات على املرشحني تسجيل براجمهم للدعاي

مسبقاً العتمادها قبل البث  . 

يتيح قانون االنتخابات للحكومات توفري موارد من الدولة لصاحل األحزاب السياسية     . احلكومة القومية مل تفعــل ذلــك .
وعلى العكس من ذلك وفرت حكومة جنوب السودان مخسة ماليني جنيه سوداين لثالثة عشر حزب سياسي يف اجلنوب                          
كانت قد طرحت املسألة يف قمة االحتاد االفريقي حول ميثاق الشرف     . وأوكلت حكومة جنوب السودان توزيــع هــذا  
التمويل إىل حزبني سياسيني بدالً عن السلطات احلكومية، األمر الذي أدى إىل عدم استالم بعض األحزاب ألي متويــل           

على اإلطالق . 

حيظر قانون االنتخابات استخدام موارد الدولة من قبل املرشحني بدون دفع تكاليف هذا االستخدام                     .  ورغم ذلك، الحظ    
ــانون مركز كارتر عدة حاالت الستخدام مركبات الدولة من قبل مسئولني يشغلون مناصب حكومية       . كذلك، يتيح الق
للمفوضية القومية لالنتخابات فرض سقف أعلى على الصرف االنتخايب يف كل االنتخابات                  . وقد أعلنت املفوضية القومية      

 مليون جنيه سوداين، ولرئاســة حكومــة 17 أبريل أن احلد األقصي للصرف ملرشح رئاسة اجلمهورية       3لالنتخابات يف   
ــات يف22 مليون جنيه سوداين، وللمناصب األدىن مبالغ أقل  .7جنوب السودان    ــة لالنتخاب  لقد فشلت املفوضية القومي

 جنيه سوداين، وقــوائم700,000 جنيه سوداين، املقاعد الربملانية الفردية    800,000  مت حتديد السقف األعلى لسباقات حكام الواليات مببلغ      22
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ــرف       ــدود الص إضفاء أي فعالية على اهلدف من وراء وضع سقف أعلى للصرف االنتخايب بسبب التأخري يف إعالن ح
23وبسبب وضع سقف عال جداً يساوي أضعاف متوسط الدخل السنوي للفرد يف السودان        .

البيئة اإلعالمية

ــي ونشــر            تشمل االلتزامات الدولية املتعلقة باإلعالم واالنتخابات كل من حرية التعبري والرأي واحلق يف البحــث وتلق
2010. وعلى الرغم من أن مركز كارتر مل يقم مبراقبة شاملة لإلعالم خالل انتخابــات       24املعلومات عرب وسائل اإلعالم 

يف السودان، لكننا نقدم املالحظات أدناه  .

 على توفري زمن متساو للمرشحني وفقاً لنظم     2008 من قانون االنتخابات يف السودان لعام    98 و66 و65تنص املواد    
ولوائح القنوات اإلعالمية والصحافة  . إن قانون االنتخابات ينص على أن يتمتع كل مرشح وحزب سياسي حبرية مطلقــة         

يف التعبري وتقدمي الربامج االنتخابية واحلصول على املعلومات كجزء من حقه يف تنظيم محلته          .

على الرغم من أن الرقابة القبلية على الصحافة قد توقفت رمسياً، لكن ال ميكن تناول العديد من املواضيع يف اإلعالم، كما                                   
أن اإلعالم مل يتناول قضايا معينة تعترب حساسة وقد تستفز احلكومة         . وقد واجهت العديد من الصحف والصحفيني األفراد      
ــإن  قضايا قانونية كما تعرضوا لإلدانة من قبل جملس الصحافة املعني بواسطة رئاسة اجلمهورية لتنظيم الصحافة           . كذلك ف

 احلكومة وحزب املؤمتر الوطين     سيطرة العامل الكابح اآلخر هو أن معظم اإلعالم واقع بصورة مباشرة أو غري مباشرة حتت                
أو حلفاؤه  .

لقد منح املرشحون فرصاً منصفة بإذاعة وتلفزيون الدولة خالل الفترات املخصصة للبث احلزيب، لكن برامج أخرى وفرت                      
وقت تغطية غري متكافئ ملرشحي حزب املؤمتر الوطين الذين يشغلون يف نفس الوقت مناصب حكوميــة رفيعــة          . كمــا

تعرضت حمطيت إذاعة يف جوبا لإليقاف لفترة قصرية من قبل ضباط األمن اعتراضاً على براجمها السياسية            .

إدارة االنتخابات

ــات ذات الصــلة مــع          بسبب إعطاء األولوية لألمن على الشفافية مل تتشارك املفوضية القومية لالنتخابات دائماً املعلوم
ــة يف    األحزاب وجمموعات املراقبني ومل توفر هلم السبل الالزمة للحصول عليها       . هذه املشكلة كانت واضحة بصفة خاص

 جنيه سوداين. 50,000األحزاب وقوائم املرأة  

ــروعية  19، الفقرة  25، جلنة حقوق اإلنسان مالحظة عامة رقم     25) و3(2  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الفقرة         23 ، تقول مبش
وضع حدود معقولة للصرف االنتخايب مىت ما كان ذلك ضروريا لضمان عدم تقويض االختيار احلر للناخبية أو تشويه العملية الدميوقراطية بصرف غري                            

متناسب من قبل أي ناخب أو حزب    . 

 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية     24
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ــة             ــدخول بطريق طباعة أوراق التصويت عندما بدأت الطباعة دون إخطار األحزاب أو املراقبني الذين سمح هلم فقط بال
حمدودة وحمددة سلفاً    . وعند وصول املواد احلساسة مت فتح مستودعات املفوضية القومية لالنتخابات للمراقبني مرة واحدة                        
ــل   فقط ولفترة يف مناسبة عامة، ومت بعدها إغالقها بالشمع مما نشأ عنه ارتياب مربر من قبل العامة      . إن انعدام الشفافية متث

خماطرة بتقويض عامل حاسم يف العملية االنتخابية    .

لقد الحظ مركز كارتر أن إدارة االنتخابات متت بدون انسجام عرب البالد         . وقد فشلت املفوضية القومية لالنتخابــات يف  
ــور  ــت دارف استباق التحديات اللوجستية وتوفري االحتياجات يف الكثري من أحناء البالد، خاصة يف اجلنوب     .  لقد تعرض
ملشاكل خاصة ألن االنتخابات كانت تتم حتت قوانني الطوارئ وانعدام األمن، يف ظل وجود عدد كبري مــن النــازحني          
الذين يعيشون يف املعسكرات    .  يضاف إىل ذلك تفاوت القدرات واملوارد مادياً وفنياً بني جلان االنتخابات العليا    . إن العديد 
من جلان االنتخابات العليا خاصة يف جنوب السودان أفادت باستالم متويلها متأخراً من املفوضية القومية لالنتخابات لدعم             

األنشطة االنتخابية والتدريب، إىل جانب تأخري استالم املواد االنتخابية الضرورية     .

تسليم وتوزيع املواد

ــة       ــل املفوضــية القومي ــأخر مــن قب لقد تعطّل تسليم مواد االنتخابات بسبب عدم الكفاية والتضارب والتخطيط املت
ــليم        ــراء وتس لالنتخابات .إن التأخري والتغيري يف القرارات بشأن عدد مراكز وحمطات االقتراع أثّر بصورة سلبية على ش

 مركز اقتراع أدت كذلك إىل        1000وتوزيع املواد احلساسة الضرورية إلجراء التصويت          . إن البداية املتأخرة يف أكثر من         
حتديات يف طباعتها وتسليمها إىل مراكز االقتراع            . لعب مقدمو املساعدة الفنية الدوليني، الذين واجهوا مشاكل لوجستية            

رئيسية، دوراً رئيسياً يف تسليم املواد اهلامة    .

التصويت 

إن عملية التصويت هي األساس اجلوهري لاللتزام بكفالة التعبري احلر عن إرادة الشعب عرب انتخابات دورية حقيقية                          . ومثة
حقوق مشاركة معينة ال بد من الوفاء ا لتعكس عملية التصويت إرادة الشعب بشكل دقيق                      . واألهم من بني هذا الطيف        

. وجيب على الدولة أن     25من احلقوق هي حق التصويت، وحق املشاركة يف الشئون العامة، وحق التمتع باألمن الشخصي                  
.26تتخذ كل اخلطوات الالزمة لضمان محاية وتوفري مثل هذه احلقوق بالكامل لكل املواطنني بشكل متساو بدون تفرقة        

9 (أ) و25 و2 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية    : املواد  25

ــواطنني يف      26  على الدولة أن تتخذ كل التدابري الالزمة لتفعيل احلقوق الواردة يف االتفاقية  اليت هي طرف فيها            . مثل هذه احلقوق تشمل حق كافة امل
.1) والعهد الدويل يف إاء كل أشكال التفرقة العنصرية، املادة       2 (2املعاملة بصورة متساوية دون تفرقة   . العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة    
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ــل    23 مراقباً قصري املدى من  70لقد نشر مركز كارتر بالسودان بعثة مكونةً من     ــات أبري 2010 بلداً ملراقبة انتخاب
. لقد انتشر مراقبو مركز كارتر 200827القومية، بناًء على الوجود الرقايب طويل املدى للمركز بالبالد الذي بدأ يف فرباير         

 من واليات السودان إضافة إىل منطقة أبيي، وراقبوا مراحل العملية االنتخابية منذ التسجيل والتصويت والعد، مع                            25يف  
التخطيط للبقاء بالسودان ملراقبة فرز وعد األصوات والتجميع وإعالن النتائج وعمليات ما بعد االنتخابات        .

ــاطق البالد أي 1050 أبريل كان مراقبو مركز كارتر قد زاروا أكثر من     15عند حلول مساء    حمطة اقتراع عرب كل من
 من٪51 تقريباً من كل حمطات االقتراع        (وفقاً ألحدث أرقام املفوضية القومية لالنتخابات           ). وكانت حوايل    ٪6حوايل   

 من مراكز االقتراع موجــودة يف   ٪كانت 49حمطات االقتراع اليت رصدها مراقبو مركز كارتر موجودة يف الريف، بينما        
مناطق حضرية  .

ــام       ــذ ع ــودانية من يستحق شعب السودان الثناء من أوجه عديدة ملشاركتهم املساملة إىل حد كبري يف أول انتخابات س
. كذلك تستحق املفوضية القومية لالنتخابات الثناء إلدارا انتخابات معقدة للغاية تتطلب نقل آالف األطنان من                        1986

 مرشح يف تصويت متعدد ذي سباقات متعددة يف أكرب قطر يف أفريقيا      .16.000املواد ومشاركة  

وعلى الرغم من ذلك فقد وفرت تقارير مراقيب مركز كارتر أدلة على أن سلسلة من املشاكل الفنية والسياسية هــددت            
ــول    مصداقية التصويت لدى العديد من الناخبني عرب البالد      . ومن األمثلة الدالة على هذه املشكالت اللوجستية تأخر وص
املواد األساسية، واملشاكل املتعلقة باحلرب متعذر احملو، وأخطاء الطباعة وأخطاء بطاقات التصويت، وسوء االتصــاالت بني     
املفوضية القومية لالنتخابات وجلان االنتخابات العليا بالواليات، وكذلك بني اللجان العليا ومراكز االقتراع                    . إضافة لذلك 
ــاق،            فإن املشاكل اخلطرية جلودة سجل الناخبني واالستخدام املتفاوت لتعريف اهلوية عرب السودان، والترهيب واسع النط
ــذري   كل ذلك أفسد إىل حد كبري مشول ومصداقية االنتخابات القومية     . وكل هذه ااالت الثالثة حباجة إىل تصحيح ج

يف أي ممارسة انتخابية مستقبالً  .

ــة        ــة واملوازن كان للمصاعب الفنية تأثري رئيسي يف قبول العملية االنتخابية مما يؤدي إىل تدين العديد من أوجــه املراجع
checks and balances              اليت تضمن نزاهة االنتخابات     . ويف العديد من املواقع مل يتم استخدام الضمانات الالزمة 

ملنع التصويت املتعدد والتزوير على الوجه املطلوب         .  ويف ما يلي تفصيل أكرب للمشكالت اليت واجهناها خالل بعثة املراقبة                 
اليت نظمها املركز  :

بطاقات التصويت  

ــاج،         27 ــاحل الع  مت متثيل الدول اآلتية يف بعثة مراقيب املركز   :  اجلزائر، النمسا، كندا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مصر، أملانيا، العراق، إيطاليا، س
ــات          ــدة، الوالي ــة املتح األردن، لبنان، ليبرييا، هولندا، فلسطني، جنوب أفريقيا، الصومال، سويسرا، ترتانيا، تونس، األمارات العربية املتحدة، اململك

املتحدة، زمبابوي
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ــز9.650 أبريل كان من املقرر أن يتم االقتراع يف      23وفقاً لقائمة توزيع املفوضية القومية لالنتخابات األخرية يف       مرك
ــى       16.502اقتراع تشمل     حمطة اقتراع. وكان من املقرر أن تفتح مراكز االقتراع بني الثامنة صباحاً والسادسة مساء عل

ــليمها         13 إىل 11مدى ثالثة أيام من    أبريل . وقد أشار جدول املواعيد إىل أن مجيع املواد الضرورية للتصويت سيتم تس
 أبريل.  9مبراكز االقتراع حبلول    

لقد شاب بداية التصويت عوائق يف انتاج وتوزيع بطاقات االقتراع الصحيحة وقوائم الناخبني السليمة مما وضع املفوضية                        
 أبريل، أفاد مراقبو مركز    11القومية لالنتخابات أمام أكرب عائق لوجسيت وعمليايت تواجهه         . يف اليوم األول للتصويت يف       

كارتر بأن عدداً مقدراً من مراكز االقتراع فتحت متأخرة أو مل تفتح على االطالق بسبب التسليم اجلزئي أو عدم التسليم                         
ــاعة          12:00املواد الضرورية، خاصة بطاقات التصويت ائياً  . يف النيل األبيض أفاد املراقبون أن االقتراع مل يتم قبل الس

ــاودة 10ظهراً حيث كان يتوجب طباعة جمموعتني من بطاقات التصويت يف مساء        أبريل ومل تصل حىت حينها  . ويف ك
ــا         جبنوب كردفان الحظ فريق املركز مشكلة واسعة النطاق فيما يتعلق بالتسليم املتأخر ملواد التصويت ملراكز االقتراع مم

 مركز اقتراع باملنطقة يف الوقت احملدد   .51 من أصل  48نتج عنه عدم فتح   

ــة         ويف عدد غري قليل من مراكز االقتراع، خاصة يف جنوب السودان، فإن بطاقات التصويت لبعض الســباقات االنتخابي
كانت إما مفقودة أو سلمت للمواقع اخلطأ  . وقد أفاد املراقبون بأن ذلك كان هو احلال يف اإلستوائية الوســطى وشــرق          
االستوائية وجونقلي وأبيي وواراب والوحدة واجلزيرة وكسال وجنوب كردفان وغرب دارفور       . وعلى الرغم مــن هــذه 
املشكلة قررت بعض مراكز االقتراع املضي يف االقتراع بدون تلك البطاقات مستكملني اجراءات التصويت لعدد كبري من           
الناخبني قبل أن يعلقوا التصويت يف انتظار استالم البطاقات الصحيحة                 . ويف العديد من احلاالت األخرى طُبعت البطاقات          
بطريقة خاطئة حيث مت فيها إما حذف إسم املرشح، أو وضع  الرمز اخلطأ للحزب جبانب إسم املرشح        .  كــذلك تلقينــا
العديد من التقارير عن تسليم كميات غري كافية من البطاقات للناخبني املسجلني يف املوقع املعني           .  وعلى الرغــم مــن أن
العديد من املشاكل املتعلقة ببطاقات االقتراع مت حلها حبلول اليوم الثاين من االقتراع، إال أا ســامهت يف فقــدان ثقــة        
ــتطيعوا اإلدالء        ــذين مل يس ــاخبني ال الناخبني يف هيئات إدارة االنتخابات، ورمبا سامهت أيضاً يف حرمان العديد من الن

بأصوام لكل مستويات احلكومة  .

قوائم الناخبني 

ــاخبني غري        ــوائم للن كذلك أفاد املراقبون بأن أجسام إدارة االنتخابات كانت غري مكتملة، ويف بعض األحيان سلمت ق
صحيحة. وعلى الرغم من تفاوت مشكلة قوائم الناخبني عرب الواليات، إال أن العيوب يف قوائم الناخبني كان املشــكلة          
الوحيدة املشتركة عرب البالد ورمبا تكون السبب األكرب يف حرمان الناخبني من حقهم يف التصويت           . وقد أفاد املراقبــون  
بوجود عدد كبري من الناخبني مل جيدوا أمساءهم يف قوائم الناخبني بسبب مشاكل اللغة أو الترتيب األجبدي لألمساء بطريقة                     
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خاطئة أو مضللة، أو رمبا ببساطة بسبب االرتباك حول كيفية وضع األمساء يف قوائم الناخبني      . ويف العديد من احلاالت فإن    
ــوظفي          ــل م الناخبني الذين أبلغوا بأن نقاط اقتراعهم هي نفس مراكز تسجيلهم يف نوفمرب تعرضوا أيضاً للتضليل من قب

االنتخابات .

ــاخبني           لقد شاهد مراقبو مركز كارتر ناخبني مت إبعادهم وكان حبوزم قسائم تسجيل لكن مل جيدوا أمساءهم يف قوائم الن
يف كل واليات جنوب السودان وكذلك يف مشال كردفان وجنوب كردفان واجلزيرة والنيل األزرق وغرب دارفور                         . ويف 
ــحيح              . معظم احلاالت اليت مت فيها إبعاد الناخبني مل يكن هناك ما يدل على نصحهم أو توجيههم إىل مركز االقتراع الص
ــوائم             ويف بعض املراكز مت التخلي عن القوائم االلكترونية والرجوع للقوائم الورقية األصلية، أو ببساطة مت التخلي عن الق

ائياً مثل ما حدث يف واراب    .

ــاخبني         ــجل الن يف بعض مراكز االقتراع اليت أبرز فيها الناخبون قسائم تسجيلهم ومل جيد ضباط التعريف أمساءهم يف س
ــتوائية    سجل الضابط أمساءهم وأرقامهم ومسح هلم بالتصويت    . لوحظ ذلك يف واليات االستوائية الوسطى وشــرق االس
ــم           ــت هل وواراب. وعلى الرغم من أن ذلك يعين أن الناخبني الذين كانوا سيستبعدون ائياً من عملية االنتخاب، أتيح
ــدة          ــويت يف ع الفرصة كي يصوتوا، إال أن ذلك يفتح اال للتصويت املتعدد إذا أساء  الناخبون استخدام قسائم التص

مراكز اقتراع يف دائرة بعينها      .

شكلت مشكلة قوائم الناخبني أكرب نكسة للعملية االنتخابية ورمبا قادت إىل حرمان أكرب عدد من الناخبني املؤهلني وقـد            
تؤثر على درجة متثيل النتيجة لواقع االقتراع احمللي      .  إن تأخري املفوضية القومية لالنتخابــات يف إــاء قــوائم النــاخبني
ــة مقــدار      االلكترونية كان العامل الرئيسي يف املعضالت الواقعة خالل االقتراع   . كذلك هناك حاجة فعلية للتحليل ملعرف

مشكالت سجل الناخبني يف كل والية على حدة   .

مشاكل حتديد اهلوية  

ــجل          ــرت يف س وفقاً لتعليمات املفوضية القومية لالنتخابات فقد سمح للناخبني باإلدالء بأصوام طاملا أن أمساءهم ظه
الناخبني وكانوا قادرين على إثبات هويام          . ولكن أبلغ العديد من املراقبني عن حاالت ال يقدم الناخبون فيها أي مستند                         
ــد    ــهادات لتأكي إلثبات اهلوية، وال يطلب من العريفني عمل اجراءات التحقق األخرى        .  ويف حاالت أخرى مت قبول ش
اهلوية، يعتقد أا صادرة عن اللجان الشعبية احمللية، بدون فحص ظاهر              .  ويف العديد من املناطق اليت زرناها، شارك وكالء          

األحزاب يف عملية التعرف على الناخبني الذين لديهم قسائم تسجيل، أو الناخبني الذين تبدو هويام موضع الشك            .

ــة حيــاولون           ــات اهلوي كما الحظ الفريق وجود حاالت عديدة ألشخاص ليس لديهم أي نوع من أنواع مستندات إثب
 لقد تفاقمت هذه املشكلة مبالحظة إصدار اللجان الشعبية لشهادات هوية على أساس متحيز        . ويف بعض احلاالت  االقتراع  .
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األخرى، خاصة يف مشال دارفور، الحظ املراقبون بأن الشهادات الصادرة من اللجان الشعبية كانت مليئة باخلدوش وعلى                          
قطع ممزقة من الورق بدون أي توثيق آخر   .

ــذين           يف واليات كسال والبحر األمحر والنيل األبيض ورالنيل ودارفور الحظ املراقبون العديد من الناخبني صغار السن ال
ــن أن      ــد م مسح هلم بالتصويت على حنو يشي بالترتيب املسبق . ويف العديد من احلاالت استطاع املراقبون مباشرة التأك
الناخب صغري السن ال حيمل بطاقة هوية سارية املفعول وقسيمة تسجيل    . ويف حاالت أخرى خاصة بوالية الوحدة وغرب   

حبر الغزال أفاد املراقبون أن الناخبني املفترض أم صغار سن سارعوا بالركض قبل التمكن من التأكد من أم راشدون                .

مشاركة الناخبني األميني  

ــراء            ــة إلج واجه الكثري من الناخبني السودانيني األميني أو شبه األميني صعوبات خالل االقتراع مما زاد من املدة الالزم
العملية وصعب عليهم إجياد املركز االنتخايب املخصص هلم حبسب قوائم الناخبني          .  ومل خيصص سوى القليل مــن اجلهــد  

لضمان تعريف سكان السودان األميني باالنتخابات تعريفاً تاماً         . 

وبينما يعترب استعمال الرموز ممارسة دولية بامتياز، خاصة يف الدول ذات معدالت األمية العالية، ضاعف استخدام الرموز                            
يف هذه االنتخابات من تعقيد االقتراع نسبة لنظام التصويت املتعدد وقوائم املرشحني الطويلة                   .  فوق ذلك، مل يدرك العديد      
من األحزاب واملرشحني قيمة هذه الرموز          . كذلك عجز نظام تثقيف الناخبني الضعيف عن إيصال معىن هذه الرموز لكل                   

نوع من أنواع االنتخابات .   

يرحب مركز كارتر بتوجيه املفوضية القومية لالنتخابات القاضي بالسماح للناخبني الذين حيتاجون العون باختيار شخص                       
. لكن، كانت هنالك   28لتعبئة بطاقات االقتراع اخلاصة م     . هذه اخلطوات الرامية لتقدمي عون حمايد تتسق واملعايري الدولية             

ــات         ــالف رغب ــا خي العديد من االامات أن األشخاص املعاونني أساءوا استخدام الثقة املنوطة م وعلّموا البطاقات مب
الناخبني. 

املساعدة على التصويت  

اإلجرءات اخلاصة باملساعدة على التصويت تعترب أداة مهمة ملفوضية االنتخابات تعني على حتقيق االقتراع العام                          . ويف ذات  
ــيئ إىل          ــتراع وتس الوقت، إذا مل يتم اتباع اإلجراءات بصورة سليمة ميكن أن تقوض املساعدة على التصويت سرية االق

اختيار الناخب  . وقد شهد مراقبو مركز كارتر كال األمرين يف مراكز اقتراع عرب السودان          .  

مت االنتقاص من سرية االقتراع  بالنسبة للناخبني الذين حيتاجون املعونة يف واليات جنوب دارفــور والوحــدة ووســط      

20 الفقرة  25  جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مالحظة عامة       28
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االستوائية وأعايل النيل إال أن املراقبني شعروا بأن انتهاك سرية االقتراع مل يتم غالب األمر بقصد سيئ أو بقصد الــتزوير        .
أما يف والييت البحريات ومشال حبر الغزال فقد كان املراقبون حضوراً يف مراكز اقتراع حاول فيها موظفون التأثري بصــورة           
ــد ــارام            .  وق غري مالئمة على اختيار الناخبني أو حىت تعبئة بطاقات اقتراع الناخبني األميني بدون حىت سؤاهلم عن اختي

احتاج العديد من الناخبني املساعدة لفهم وتعبئة بطاقات االقتراع مما ابطأ كثرياً من سري العملية          .  

نزاهة االقتراع  

ــى      تعترب األقفال املرقّمة مواد انتخابات معيارية ملنع التالعب مبحتوى صناديق االقتراع    . لكن مل يكن استخدام األقفال عل
ــوب الســودان           النسق نفسه يف كل مناطق السودان، بل الحظ مراقبون غياب األقفال يف عدد من املواقع، خاصة يف جن
بواليات البحريات وغرب حبر الغزال والوحدة          . وأفاد مراقبون، يف عدد من احلاالت، باستخدام أقفال غري مرقمة لصناديق              
اقتراع مبا يف ذلك حالتني يف والية البحريات حيث مل يتم تأمني صندوق اقتراع حيوي بطاقات فارغة بصورة سليمة مما قد                 

يسمح  حبشو صندوق االقتراع زوراً. 

كذلك الحظ مراقبون يف مشال السودان استخدام أقفال خضراء غري مرقمة مصممة لربط األكياس لتأمني فتحة التصويت                      
يف صناديق االقتراع يف عدة واليات مما يعرضها للتالعب احملتمل              .  ولوحظ هذا االستخدام يف جنوب كردفان والقضارف              
وبأوسع ما يكون يف دارفور . ومل يكن موظفو مراكز االقتراع يف بعض األحيان على وعي بــأم ال يغلقــون صــناديق       
ــل أضــر          ــاء اللي ــتراع أثن االقتراع بصورة سليمة   . إن الفشل يف تأمني أغطية صناديق االقتراع يف فترة ختزين مواد االق

بالتصورات حول مصداقية االقتراع يف هذه املناطق   .  

احلرب غري القابل للمحو 

تعددت التقارير خبصوص سهولة إزالة احلرب غري القابل للمحو من أصابع الناخبني بعد يوم أو إثنني                     . وجنم ذلك، يف بعض    
ــا         ــةً م األحيان، رمبا، عن عدم قيام موظفي االقتراع برج زجاجات احلرب قبل استخدامه، أو إضافة سيليكا التغليف غفل
تسبب يف جفاف احلرب     . إن استخدام احلرب غري القابل للمحو يعترب ضمانة مهمة لتأمني عدم تكرار التصويت                 . وقد أضعف 

فشل احلرب عالوة على مشاكل سجل الناخبني االحترازات اخلاصة بتعدد التصويت           . 

وكالء األحزاب السياسية   

ــم              نقل مراقبو مركز كارتر حدوث عدة مشاكل وخروقات منها ديد وكالء األحزاب السياسية والتحرش م أو منعه
من الوصول إىل العملية االنتخابية         . وجيب التشديد على أن هذه احلاالت تكررت بصورة خاصة يف جنوب السودان                  .  ففي

 مــتر مــن مركــز100أحد مراكز االقتراع يف والية البحريات طُلب من وكالء األحزاب السياسية التواجد على بعد          
ــة                . االقتراع رغم دعوة وكالء احلركة الشعبية لتحرير السودان وحدهم بعد ذلك إىل مركز االقتراع ملراقبة سريان العملي
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وصد موظفو مركز االقتراع وكالء احلزب االحتادي الدميوقراطي يف مهشكوريب بوالية كسال منعاً هلم مــن مراقبــة أي         
ــة    جزء من عملية التصويت . كما نقل مراقبو مركز كارتر مالحظة وضع عراقيل أمام وكالء األحزاب السياسية يف والي
ــات          . سنار حيث مت السماح لوكيل واحد يف كل فترة بالتواجد داخل مركز االقتراع، األمر الذي خيالف قواعد االنتخاب

كذلك علم املراقبون باعتقال وكالء أحزاب سياسية يف واليات وسط االستوائية والوحدة ومشال حبر الغزال       .  

التخويف

إن درجة التخويف اليت متت مالحظتها، سواء كان ختويفاً مبطناً أو عنيفاً، يعترب مشكلة جدية                 .  وتتناىف التعليقات امللتهبة،     
ــات،           ــانون االنتخاب اليت صدرت عن الرئيس البشري أثناء محلته يف البحر األمحر واجلزيرة مهدداً املراقبني الدوليني، مع ق
وكذلك مع مذكرة التفاهم املوقعة بني مركز كارتر وحكومة السودان، كما تضع االلتزام الوارد يف اتفاقية السالم الشامل                     

بوجود رقابة دولية حمل تساؤل. 

صدرت تقارير عن حاالت ختويف من واليات عديدة، قام ا عناصر أمن يف زي رمسي أو مدين وعناصر جيش ووكالء                           
ــتراع ووكالء     ــز اق وأعضاء أحزاب سياسية أو مفوضي حمليات .  واستهدف التخويف ناخبني ومرشحني وموظفي مراك
ــى            أحزاب سياسية ومراقبني    . بدا أن معظم األفعال ذات دوافع حملية أكثر منها حتت سيطرة مركزية، لكن أثرها العام عل

االنتخابات احلرة كان مقلقاً  . 

إن وجود رجال يف زي مدين عرفوا نفسهم باعتباره      "أمن عام "، "أمن مقاطعة" أو فقط   "أمن" يقومون بــدور فاعــل يف  
ــن         عملية التصويت كان أمرا إشكالياً  . وقد أظهر اجليش الشعيب لتحرير السودان القوة يف بعض املناطق بأخذ مواقع األم
ــز      مبراكز االقتراع أو بتأشري بطاقات االقتراع   . وقد جعل اجليش الشعيب لتحرير السودان حضوره حمسوساً يف بعض مراك
االقتراع، ويف حالة واحدة روع املراقبني احملليني     .  ومت اعتقال وديد أو ضرب موظفي مراكــز اقــتراع يف عــدد مــن   

الواليات، وطال األمر كذلك وكالء أحزاب ومرشحني  . 

كان للجيش الشعيب لتحرير السودان وجوداً واضحاً يف مراكز اقتراع بوالييت النيل األبيض والبحريات؛ كما قام جنود يف                           
مشال حبر الغزال بتأشري بطاقات اقتراع وحلوا عنوة حمل الشرطة ووكالء األحزاب يف مراكز االقــتراع       . وقــام موظفــو
ــزاب   ــر وكالء أح االقتراع بتأشري بطاقات انتخابية لصاحل أحد األحزاب يف والييت مشال حبر الغزال وواراب        .  بينما أظه

اهتماماً نشطاً بكيفية تصويت الناخبني يف والييت البحريات وأعايل النيل    .  

صدرت تقارير عن مراقبني حمليني يف والية الوحدة تفيد قيام احلركة الشعبية لتحرير السودان بتهديدهم                       .  ويف حالة واحدة   
على األقل مت التحرش مبراقب وموظف من مركز كارتر     . وحترش مفوضو مقاطعات مبوظفي اقتراع ونـاخبني يف واليــيت    
الوحدة والبحريات؛ كما مت اعتقال موظف اقتراع يف كسال، عالوةً على اعتقال وديد أو ضرب مرشــحني أو وكالء             
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أحزاب يف وسط االستوائية ومشال حبر الغزال واجلزيرة والوحدة وبورتسودان        .  

التزام موظفي االنتخابات والتمديد   

 أبريل متديد التصويت على املستوى القومي مدة يومني إضافيني حىت اخلميس                   12أعلنت املفوضية القومية لالنتخابات يف         
 أبريل نظراً للمشكالت اليت صاحبت التصويت يف اليوم األول             . كانت هذه خطوة إجيابية قامت ا املفوضية القومية          15

لالنتخابات ومسحت ملزيد من الناخبني يف السودان مبمارسة حقهم يف التصويت     . 

ــتمرار يف            نقل مراقبو مركز كارتر أن املوظفني يف مراكز االقتراع أظهروا التزاماً مثالياً بعملهم وثباتاً يثري اإلعجاب باالس
العمل خالل يومي متديد التصويت، ويف أحيان كثرية حتت ظروف تأخري التعويض املــايل واحلــد األدىن مــن األكــل          
ــرض  والشرب، هذا رغم الصعوبات اللوجستية والقضايا السياسية احلقيقية اليت واجهها موظفو االقتراع       .  فوق ذلك، تع
مسؤولو االنتخابات يف بعض األحيان للتخويف والتهديد، لذلك جتب نئتهم على استمرار العمــل يف إدارة انتخابــات             

السودان القومية  . 

الفرز والعد والتجميع 

ــة    نرحب بالفقرة القانونية اليت تلزم بنشر نتائج التصويت على الفور يف مراكز االقتراع      .  لكن، يتعارض انعدام فقرة قانوني
. حيث مركــز29تلزم بنشر النتائج النهائية لالنتخابات مفصلة حبسب نتائج كل مركز اقتراع مع أفضل املمارسات الدولية       

كارتر املفوضية القومية لالنتخابات على نشر النتائج النهائية مفصلة حبسب مراكز االقتراع لتعزيز الثقة يف النتائج      . 

إننا نأمل أن تكمل املفوضية القومية واللجان العليا لالنتخابات عملية العد والفرز وجتميع النتائج بأسرع مــا ميكــن وأن            
ــوى      . حتترم اجلدول الزمين احملدد يف قانون االنتخابات القومي      . وتعترب الشفافية يف هذه املرحلة من العملية ذات أمهية قص
ــا        ــك، كم ــد ذل وسيظل مراقبو مركز كارتر موجودين بالبالد خالل فترة العد وجتميع النتائج مث إعالن النتائج وما بع

سرياقبون عمليات الشكاوى والطعون      .  

ــزة           من الشواغل املقلقة حقيقة أنه حىت بداية العد ال تتوفر لدى ثالث جلان عد والئية يف جنوب السودان مراكز عد جمه
حتتوي حواسيبها على الربامج املناسبة       . فوق ذلك، مل تقم تسع جلان والئية بتوظيف أو تدريب موظفي مراكز العد       . 

األمم املتحدة حقوق   من  112 ميكن اخللوص إىل أفضل املمارسات اخلاصة بنشر نتائج انتخابات مفصلة حبسب كل مركز اقتراع من الفقرة             29
 واليت توجب  "أن تكون عملية فرز األصوات والتحقق منها وتقرير النتائج والتحفظ على املواد الرمسية آمنة وعادلة           . الفقراتاإلنسان واالنتخابات

 للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تقول بضرورة      25 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية، واملالحظة العام       25) و3(2
الفحص املستقل لعملية التصويت والعد والقرز، واحلصول على مراجعة قانونية أو أي عملية مماثلة  حىت يثق الناخبون يف سالمة االقتراع وعد              

األصوات .  يعد نشر النتائج النهائية مفصلة حبسب مراكز االقتراع شرطا هلذا الفحص       .  
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لن تتمكن جلان االنتخابات الوالئية بدون هؤالء املشغلني من تقدمي نتائج جمملة، وقد يفوق عبء العمل طاقة مــوظفي         
ــر          االنتخابات املنهكني أصالً   . تعترب نتائج االنتخابات املتأخرة بؤر ممكنة لتفاقم الرتاعات االنتخابية يف وجود حاالت تزوي

متصورة أو حقيقية. 

دارفور 

ــح  آخذين يف االعتبار السياق السياسي يف السودان ال ميكن احلكم على العملية االنتخابية فقط على أساس فين          . هذا يص
بوجه خاص على دارفور حيث يغلب الصراع والرتوح وانعدام األمن على حياة املاليني الذين يعيشون يف االقليم                     .  ورغم 
ــارات        ــبة لالعتب أن الوضع األمين يف دارفور عموماً قد حتسن شيئاً ما، إال أن انتشار بعثة مراقبة مركز كارتر تقلص نس
األمنية. يف مشال دارفور مت اعتقال عدد من قادة معسكرات النازحني            . لكن، من الواضح أن استمرار حالة الطوارئ املعلنة            

 مليون شخص عن مواطنهم األصلية والصراع املسلح املتقطع يف جبل مرة كــانت          2,7من قبل احلكومة واستمرار نزوح     
 وعملية 2008عوامل هددت بشدة بيئة االنتخابات       .كذلك سامهت املخاوف العالقة خبصوص عدالة عملية اإلحصاء يف               

تسجيل الناخبني اليت شهدت مشاركة متدنية يف واليات دارفور الثالث يف إفراز عملية انتخابية أضعف                       .  ال ميكن كذلك  
جتاهل مقاطعة مجيع األحزاب املعارضة تقريباً لالنتخابات          . لقد غابت ثقة العديد من األحزاب واملواطنني يف شرعية عملية                 

تتم يف اقليم ما يزال يف اضطراب متصل      . 

رغم هذه العوامل فقد بذل جهد فين مقدر جتهيزاً واعداداً لالنتخابات يف دارفور              . وقد قدر مراقبو مركز كارتر يف جنوب     
دارفور أن الناحية الفنية من االنتخابات كانت ناجحة لدرجة معتربة، لكن جتلى الفشل يف تثقيف الناخبني يف مجيع أحناء                            
ــرم     ــذي ح ــر ال دارفور. وقد لوحظت خمالفات ختص توزيع بطاقات االقتراع ومشكالت تتعلق بقوائم الناخبني، األم
العديدين من املشاركة . وخبصوص دارفور ال ميكن أن يعتمد مركز كارتر االنتخابات يف االقليم ببوصفها انتخابات تفــي    

باملعايري الوطنية أو الدولية  .

 

تسوية الرتاعات االنتخابية   

ــات       إن آليات الرتاعات االنتخابية الفعالة، مبا يف ذلك التحقيق أمام حمكمة يف حال الضرورة، تعترب أساسية لتأمني  معاجل
. وحال الفشل يف توفري معاجلات فعالة خاصــة 30فعالة لتدارك أي انتهاكات للحقوق األساسية املتعلقة بالعملية االنتخابية    

ــودان دون         بأي انتهاكات حمتملة يف أجزاء رئيسية من العملية االنتخابية ستقصر عملية تسوية الرتاعات االنتخابية يف الس
املعايري الدولية  . 

18، الفقرة   32)، جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مالحظة عامة رقم        3(2 العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية، الفقرة         30
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ــبعة          حبسب قانون االنتخابات ميكن ألي ناخب مسجل يف دائرة جغرافية أن يصحح أو يطعن يف قائمة الناخبني خالل س
أيام من نشر السجل االنتخايب  . لكن، قاد انعدام الوعي باحلق يف التحقّق من القوائم والطعن فيها إىل اخنفاض عدد الطعون          
املقدمة. وبسبب عدم اكتمال معظم قوائم الناخبني املطبوعة يف جنوب السودان حىت بعد فترة مقدرة من املوعد النهائي يف            

 يناير استعملت جلنة االنتخابات الوالئية كراسات التسجيل املكتوبة باليد لعرض األمساء الواردة يف السجل االنتخايب                      .16
 طعن على أساس القوائم املكتوبة باليد واليت مل تتسن مقارنتها بالقوائم االلكترونية النهائية                   . عليه،8,933لذلك مت تقدمي     

ــن        مل تتوفر طريقة للتحقق من فعالية تلك املعاجلات     . وال يوفر اإلطار القانوين آلية للشكوى من االستبعاد غري الصحيح م
 31سجل الناخبني، ما يعترب اخالالً واضحاً باحلق يف معاجلة فعالة    .

 منها يف   "التقرير النهائي   400 شكوى ختص تقسيم الدوائر، قُبل           885وحبسب املفوضية القومية لالنتخابات فقد قُدمت              
ــدوائر       2008للحدود". ويعطي قانون   احلق يف استئناف قرارت املفوضية القومية لالنتخابات النهائية خبصوص تقسيم ال

 استئنافاً قُبل منها مثانية  . ووردت اامات أن الطعون اليت مت قبوهلا مل يتم تنفيذها      58اجلغرافية أمام احملكمة العليا   . وقد قُدم  
ــن          على األرض  . ومبا أنه مل تنشر تفاصيل واضحة تبين تقسيم الدوائر االنتخابية على اإلطالق، مل تتوفر وسيلة للتحقق م

فعالية املعاجلة. 

كذلك يعطي القانون احلق يف استئناف رفض تسجيل مرشحني أمام احملكمة العليا              .  وقد قدمت مثانية طعون من هذا النوع       
خبصوص الترشح لرئاسة اجلمهورية، وإثنني خبصوص الترشح لرئاسة اجلنوب، وستة عشر خبصوص الترشح ملنصب الوايل         .

ــتمارة   ميكن للناخب أو احلزب أو املرشح أن يقدم شكوى لرئيس مركز االقتراع خالل أيام التصويت         . وقد جهزت اس
). ويتعني على رئيس مركز االقتراع حماولة تسوية الشكوى مباشرة               . وال ميكن طلب   7خاصة هلذا الغرض     (استمارة رقم     

ــل        ــا ميث إعادة العد سوى يف مراكز االقتراع بعد إعالن النتائج     . وال تتوفر أي مواد قانونية لطلب إعادة جتميع النتائج، م
جتاهالً مؤثراً وإنكاراً ملعاجلة االنتهاكات املمكنة يف عملية التجميع بصورة فعالة               . وبعد إعالن النتائج ميكن فقط ملرشح أو        
حزب سياسي استئناف النتيجة أمام احملكمة العليا وذلك خالل سبعة أيام      . وجيب على احملكمة العليا إصدار حكمها خالل      

 يوم. 14

بينما عرب عديد من الذين التقيناهم عن خماوف ختص استقاللية وشفافية القضاء، فقد قام القضاء مبهامه حىت هذا التاريخ يف             
وقت مالئم بصورة تتسق والقانون . وسيواصل مركز كارتر مراقبة عملية الشكوى والطعون حىت إعالن النتائج النهائية      . 

اتمع املدين واملراقبة احمللية   

يؤسس االلتزام الدويل القائل حبق كل مواطن يف املشاركة يف الشؤون العامة لبالده حلق مجيع املواطنني يف املشاركة احلرة                              
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 32يف اتمع املدين ومنظمات املراقبة احمللية      .

وقد دعم مركز كارتر عمل جمموعات اتمع املدين يف مراقبة االنتخابات يف كل من جنوب ومشال السودان           . ومتثل مراقبة 
ــؤمن           ــة، وت االنتخابات بواسطة منظمات جمتمع مدين غري منحازة طريقة مهمة ملشاركة املواطنني يف العملية الدميوقراطي

العملية االنتخابية، وتوفر معلومات هامة خبصوص نزاهة العملية وتوصيات حتسني هذه العملية         . 

ــودان         ــوب الس كان لشمال السودان أحد اتمعات املدنية األكثر تطوراً يف أفريقيا والشرق األوسط، يف حني كان جن
 بصورة خاصة  2006ضعيفاً حتت هيمنة زعماء القبائل والكنائس      . لقد أضر قانون تنظيم العمل الطوعي واإلنساين لعام                  

ــة     ــى موافق بتطور اتمع املدين يف مشال السودان      . وحبسب هذا القانون جيب على املنظمات غري احلكومية احلصول عل
مسجل عام املنظمات الذي يعينه رئيس اجلمهورية    . وجيب على منظمات اتمع املدين أن تكون مسجلة مسبقاً العتمادها        

كمنظمات مراقبة حملية  . 

أدت االنتخابات لنشوء شبكات مراقبة عديدة يف كل من الشمال واجلنوب، أنشطها شبكة متام، ومركز اخلامت عــدالن       
لالستنارة والتنمية البشرية، واملنرب املدين القومي، واموعة السودانية لالنتخابات، يف الشمال؛ وبرنامج مراقبة االنتخابات                         

 ألف مراقب عرب السودان   .8احمللي، والشبكة السودانية النتخابات دميقراطية، يف اجلنوب           . نشرت هذه املنظمات جمتمعة       
 مراقب سوداين على اعتماد ملراقبة االنتخابات . إن مركز كــارتر10,286وحبسب املفوضية القومية لالنتخابات حتصل   

ــتراع يف             %82يرحب جبهود السلطات االنتخابية لفتح الباب أمام املراقبني السودانيني، الذين تواجدوا خالل عملية االق
من املراكز اليت زارها مراقبو مركز كارتر الدوليون      .  

ورغم ذلك واجهت منظمات اتمع املدين حتديات مجة يف عملية االعتماد نسبة للتأخري الذي شاب أداء املفوضية القومية                         
ــات،             ــذه املطلوب لالنتخابات، وانعدام الوضوح حول مطلوبات االعتماد، وعدم االتساق يف الطريقة اليت مت ا تطبيق ه
ــول إىل      والتأخري يف إصدار شارات االعتماد للمنظمات    .  باإلضافة إىل ذلك، واجه بعض املراقبني احملليني عراقيل يف الوص

االقتراع، رغم أن هذه العراقيل تبدو ذات طابع جزئي وليست منهجية         . عملية  
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