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  تقرير األمني العام عن االنتخابات يف السودان    
  

  مقدمة  -أوال   
ــتم          - ١ ــت، أن ت ــوطين املؤق ــشامل والدســتور ال ــسالم ال ــاق ال ــا التف ــرر وفق ــن املق كــان م

االنتخابات العامة على مجيع مستويات احلكومة يف السودان يف هنايـة الـسنة الرابعـة مـن الفتـرة                   
، أعلنـت جلنـة االنتخابـات    ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢ويف . ٢٠٠٩يوليـه  /املؤقتة، أي حبلول متوز 

الوطنية يف السودان، أنه سيجري عقد انتخابات اهليئتني التنفيذيـة والتـشريعية الـوطنيتني اللـتني                
، أصـدرت اللجنـة     ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١ويف  . ٢٠١٠فربايـر   /توخى االتفاق عقدمها يف شـباط     

  . ٢٠١٠أبريل /جتري االنتخابات يف نيسانجدوال زمنيا معدال ومن املقرر طبقا له أن 
، الـذي طلــب إيل  )٢٠٠٩ (١٨٧٠وقـد أعـد هـذا التقريـر عمــال بقـرار جملـس األمـن          - ٢

أن أقدم تقييما مع توصـيات عـن التـدابري الـيت ميكـن أن تتخـذها البعثـة لزيـادة دعـم                       اجمللس فيه   
الذي عهـد إىل    ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩لس  اجمل وعمال بقرار    االنتخابات واملضي قدما بعملية السالم    

مجيـع  كفالـة اسـتكمال تطبيـق       ”العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور              
ــسودان، و  ــسالم يف ال ــات ال ــة  خباتفاق ــا اصــة باألحكــام الوطني ــواردة فيه ــد بالدســتور  ال ، والتقي

  .“املؤقت الوطين
أغـسطس  / آب ١٦مؤرخـة   ويف رسالة موجهـة إىل ممثلـي اخلـاص لـشؤون الـسودان، و               - ٣

، طلبت حكومة جنوب السودان احلصول على الـدعم مـن األمـم املتحـدة يف اجملـاالت                  ٢٠٠٨
إدارة وختطــيط االنتخابــات؛ اســتعراض تنــسيق املــساعدة املقدمــة مــن املــاحنني؛ تثقيــف   : التاليــة

ــداد قا         ــرأة؛ وإع ــشاركة امل ــادة م ــة؛ وســبل زي ــة الوطني ــال التربي ــف يف جم ــاخبني والتثقي ئمــة الن
ــاخبني ــات   ن ــة، ألغــراض االنتخاب ــر / شــباط١٩ويف . موثوق ــة   ٢٠٠٩فرباي ــيس جلن ، أحــال رئ

بـاملواد االنتخابيـة؛    : االنتخابات الوطنية طلبا إىل ممثلي اخلاص، ملتمسا تقدمي الدعم فيما يتعلق          
ووضــع اخلطــط اللوجــستية والتــشغيلية؛ التوعيــة االنتخابيــة؛ تــدريب مــوظفي االنتخابــات،         

. درة والــدعم االستـشاري؛ وتنــسيق املــساعدة الدوليـة املقدمــة إىل العمليــة االنتخابيــة  القــ وبنـاء 
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لجنة تلـتمس فيهـا مـن البعثـة تقـدمي        اليوليه، تلقى ممثلي اخلاص رسالة أخرى من        /متوز ١٢ويف  
  . الدعم التقين إىل اللجان العليا على صعيد واليات مشال السودان

  
   إيفاد بعثة تقييماألمم املتحدة حتتاج إىل  -ثانيا   

ويف ضــوء هــذه املعلومــات األساســية، وإضــافة إىل الطلــب الواضــح املقــدم مــن رئــيس   - ٤
جلنــة االنتخابــات الوطنيــة، أوفــدت األمــم املتحــدة بعثــة متعــددة التخصــصات إىل الــسودان يف  

ف ظـرو ) أ: ( إلجراء تقيـيم يتعلـق مبـا يلـي         ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨أبريل إىل   / نيسان ٢٨الفترة من   
ــة الدوليــة املتعلقــة بتــوفري       ) ب(ممارســة األنــشطة االنتخابيــة؛    أنــشطة وخطــط اجلهــات املاحن

املساعدة التقنية واملالية بغرض تفادي االزدواجية وكفالة وجود هنج تنسيقي فيما بني اجلهـات              
ــة؛   ــة مــن األمــم املتحــدة يف       ) ج(املاحنــة الدولي ــساعدة املقدم ــه امل ــسهم ب ــا ميكــن أن ت مــدى م

  . ية العملية االنتخابية ومشروعيتهامصداق
وتكونــت البعثــة مــن ممثلــي إدارة عمليــات حفــظ الــسالم، وإدارة الــشؤون الــسياسية      - ٥
والـسالمة واألمـن، فـضال عـن برنـامج األمـم املتحـدة            ) يف ذلك شـعبة املـساعدة االنتخابيـة        مبا(

 زمـالء مـن بعثـة األمـم         وخالل وجود فريق املقر يف السودان، عمل بصورة وثيقة مـع          . اإلمنائي
ويف . املتحدة يف الـسودان ومـن العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور                 

ــك            ــة، ومشــل ذل ــات العامل ــن اجله ــة م ــع طائف ــة م ــر، اجتمعــت البعث ــا والفاش ــوم وجوب اخلرط
والـــسلك املـــسؤولني احلكـــوميني، واألطـــراف الـــسياسية، وممثلـــي اجملتمـــع املـــدين، واملـــاحنني،  

  . الدبلوماسي، والفريق القطري التابع لألمم املتحدة
  

  قانون االنتخابات الوطنية     
ــة يف        - ٦ ــة الوطنيـ ــه اجلمعيـ ــذي اعتمدتـ ــة الـ ــات الوطنيـ ــانون االنتخابـ ــا لقـ ــوز٧وفقـ /  متـ

ــه ــا يف    ٢٠٠٨ يولي ــصبح قانون ــه لي ــع علي ــوز١٤، وجــرى التوقي ــه / مت ــشئت يف ٢٠٠٨يولي ، أن
وعهـد إىل   .  جلنـة انتخابـات وطنيـة مـستقلة مقرهـا اخلرطـوم            ٢٠٠٨رب  نـوفم /تشرين الثـاين   ٢٥
لجنة تنظيم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك من قبل رئيس اجلمهوريـة ورئـيس حكومـة                ال

جنوب السودان، والوالة، واجلمعيات التشريعية على الصعيد الوطين وصعيد جنـوب الـسودان      
ضع يف مجلة أمور جدوال زمنيـا للعمليـة االنتخابيـة؛           ويتعني على اللجنة أن ت    . وصعيد الواليات 

وأن جتــري تــسجيال للنــاخبني؛ وأن تــضع إجــراءات للحمــالت االنتخابيــة؛ وأن حتــدد الــدوائر  
اجلغرافيـــة؛ وأن تكفـــل ســـالمة اإلجـــراءات االنتخابيـــة، وتعتمـــد ميزانيـــة تـــشغيلها، وميزانيـــة   

  . االنتخابات
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ــة   - ٧ ــانون االنتخابـــــات الوطنيـــ ــا لقـــ ــة يف  ووفقـــ ــة االنتخابـــــات الوطنيـــ ، قامـــــت جلنـــ
 بإنــشاء اللجنــة العليــا جلنــوب الــسودان، وجلانــا عليــا يف كــل مــن    ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ١٨

لجنـة، عـن إدارة االنتخابـات       الوتعد اللجان العليـا مـسؤولة أمـام         . الواليات اخلمس والعشرين  
عـدم زيـادة توضـيح      وبـالرغم مـن     . واإلشراف عليها على صعيدي جنوب السودان والواليات      

الــدور واملــسؤولية اخلاصــني للجنــة العليــا جلنــوب الــسودان يف إزاء جلنــة االنتخابــات الوطنيــة،   
وجلان الواليات يف جنوب الـسودان، وحبـسب القـانون، فـإن جلنـة االنتخابـات الوطنيـة قامـت                 
منــذ ذلــك احلــني بتفــويض املــسؤولية الرئيــسية عــن اإلشــراف علــى انتخابــات رئــيس حكومــة   
ــسودان،       ــا جلنــوب ال ــة العلي ــسودان إىل اللجن ــة التــشريعية جلنــوب ال ــسودان واجلمعي جنــوب ال

  . بالتنسيق معها ومع اللجان العليا يف واليات اجلنوب
ــيس           - ٨ ــه انتخــاب رئ ــتم مبوجب ــام انتخــايب خمــتلط ي ــى نظ ــات عل ــانون االنتخاب ــنص ق وي

 يف املائـة مـن      ٥٠املكونـة مـن     حكومـة جنـوب الـسودان باألغلبيـة املطلقـة،           رئيس  اجلمهورية و 
فـإذا مل ينـل أي مرشـح تلـك األغلبيـة، جتـرى اجلولـة الثانيـة                  . األصوات الصحيحة زائدا واحـد    

 يومـا   ٦٠لالنتخابات بني املرشحني احلاصلني على أعلى عدد من أصوات الناخبني يف غضون             
 وسيـستخدم   .وينتخـب الـوالة بواسـطة أكـرب عـدد مـن أصـوات النـاخبني               . من تاريخ االقتـراع   

نظــام خمــتلط النتخــاب أعــضاء اجلمعيــة الوطنيــة، جلنــوب الــسودان ومجعيــات الواليــات حبيــث  
 املائـة    يف ٢٥ يف املائة من األعضاء، من دوائر ميثل كال منـها عـضو واحـد؛ وخيـصص                  ٦٠ينتخب  

ل التمثيـ (من املقاعد للنساء الاليت يتم اختيارهن من القوائم احلزبية على صعيد الواليـة حـسب                
حـسب  ( يف املائة، من القـوائم احلزبيـة العامـة           ١٥املقاعد الباقية وتبلغ نسبتها     وُتشغل  ؛  )النسيب

ولذا فإن الناخبني يف الشمال سيستخدمون مثاين بطاقـات لـإلدالء بأصـواهتم،             ). التمثيل النسيب 
  . بطاقة لإلدالء بأصواهتم١٢يف حني سيستخدم الناخبون يف اجلنوب 

 
  السياسية قانون األحزاب     

ــسياسية     - ٩ ــزاب الـ ــانون األحـ ــانون    مبوجـــب قـ ــة يف كـ ــة الوطنيـ ــه اجلمعيـ ــذي اعتمدتـ الـ
فربايــر / شــباط٦ وقــام رئــيس اجلمهوريــة بــالتوقيع عليــه ليــصبح قانونــا يف   ٢٠٠٧ينــاير /الثــاين
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٥ جملـــس مـــستقل لـــشؤون األحـــزاب الـــسياسية يف أُنـــشئ، ٢٠٠٧
مــسؤوال عــن تــسجيل األحــزاب الــسياسية يف ســائر أحنــاء الــسودان؛    وُيعتــرب اجمللــس . ٢٠٠٨
 التقيـد  األحـزاب الـسياسية    مـن  الشكاوى والتحقيق فيها يف هذا الصدد؛ ويطلـب          بتلقي ويقوم

وتشمل هذه االلتزامات أن يكون لكـل منـها         .  القانون  يف  عليه املنصوصنحو  البالتزاماهتا على   
ــيت تــصف     ــه األساســي والقواعــد ال ــزه، ناجمــهبرنظام ــزه عــن غــريه مــن    شــعاره/ورم ــذي ميي  ال

 علــى التقيــد باملبــادئ   وأن يوافــق، علــين شــفاف و متويــلاألحــزاب، وأن يكــون لــه مــصدر   
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وُيطلـب مـن األحـزاب كـذلك أن تتقيـد بالدسـتور وبقواعـد وأنظمـة                 . الدميقراطية والتـشاورية  
مـع اتفـاق الـسالم الـشامل         الـسياسية    براجمهـا  وأالّ تتعارض    ،اجمللس لشؤون األحزاب السياسية   

  . أو مع الدستور الوطين املؤقت
 مـن قبـل مـسجلة     من األحزاب اليت كانت مـسجلة       حزبا   ٣٢ومبوجب القانون، اعترب      - ١٠

 يومـا كموعـد هنـائي       ٩٠  مـدة   األحزاب الـسياسية غـري املـسجلة       أمهلتلدى اجمللس اجلديد، و   
، قام اجمللـس بتـسجيل   ٢٠٠٩مايو  /أيار ٥فرباير و   / شباط ٥وفيما بني   . لتسجيلها لدى اجمللس  

حـصلت علـى شـهادات بتـسجيلها يف احتفـال ُنظّـم يف              و من هذه األحزاب غري املـسجلة،        ٣٦
إىل اآلن، مت و. وال يـــزال تـــسجيل األحـــزاب الـــسياسية اجلديـــدة مـــستمرا. يونيـــه/حزيـــران ١

 ٧١ىل تــسجيل ثالثــة أحــزاب جديــدة إضــافية، ممــا يــصل مبجمــوع عــدد األحــزاب املــسجلة إ  
  . أخرى  الطلبات املقدمة لتسجيل سبعة أحزاب يفوجيري النظر. حزبا
عـن   ويقوم اجمللـس، بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان بإعـداد مـواد إعالميـة                       - ١١

 اجمللـس املزيـد مـن       التمسوقد  . أنشطته، وعن قانون األحزاب السياسية، وعن عملية التسجيل       
، وإعـداد مدونـة لألخـالق، لألحـزاب         الرتاعـات لتدريب على إدارة    الدعم من البعثة، يف جمال ا     

 بناء القدرة لألحـزاب     يفوأعلن اجمللس عن عزمه إنشاء مركز دميقراطي، للمساعدة         . السياسية
  . املواد ذات الصلة حتتوي مكتبةإقامةالسياسية، وإجراء البحوث والتدريب، و

  
   االنتخابات الوطنيةجلنةحالة عمليات     

ــة    - ١٢ ــا التابعـــ ــة العليـــ ــةأدى أعـــــضاء اللجنـــ ــيمني للجنـــ ــة، الـــ ــات الوطنيـــ يف   االنتخابـــ
يوليـه  / متـوز  ١واعتبـارا مـن     .  يف ممارسة عملـهم منـذ ذلـك الوقـت          وشرعوايونيه،  /حزيران ١٨

 االنتخابـات   جلنـة  من املوظفني اإلداريني وموظفي الدعم التقين يف         ٤٠و  خبريا   ٢٢كان هناك   
 خـرباء إضـافيني، مبـن فـيهم مستـشار للـشؤون اجلنـسانية،               ٧ فرزري  وجي. الوطنية، يف اخلرطوم  

 مـن  ٢٤ كـان وعلى صـعيد الواليـات،     . ، وموظفي تنسيق للجنة العليا    يف جمال التدريب  وخبري  
يباشــر ، وعلــى صــعيد جنــوب الــسودان، مــشريف االنتخابــات يباشــرون مهــامهممــن  ٢٥بــني 

  .مشرف االنتخابات عمله
 إحـدامها خمتـصة بالـسياسات       - االنتخابات الوطنية جلنتني     جلنةأت  مايو، أنش /ويف أيار   - ١٣

 تنسيق املساعدة الدولية وتناول املواضـيع ذات االهتمـام       يف للمساعدة   -العامة واألخرى تقنية    
 االنتخابـات الوطنيـة وممثلـي اخلـاص     جلنـة ويشترك يف رئاسة جلنة السياسات كل مـن        . املشترك

اللجنـة التقنيـة      القضايا االنتخابية ذات الطابع السياسي، أما      تركز على هي  لسودان، و لشؤون ا 
بعثـة،  ال االنتخابـات يف  االنتخابات الوطنية وكـبري مـوظفي شـؤون         جلنةشترك يف رئاستها    تاليت  
وإىل اآلن، اجتمعـــت جلنـــة الـــسياسات ثـــالث مـــرات،  . تتنـــاول القـــضايا االنتخابيـــة التقنيـــةف
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 علـى أفـضل      جلنـة االنتخابـات الوطنيـة      ولكفالـة حـصول   . اجتمعت اللجنـة التقنيـة مـرتني       بينما
 االنتخابـات الوطنيـة يف   جلنـة مساعدة ممكنة من األمم املتحدة اقترح ممثلي اخلـاص علـى رئـيس     

بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف  يف االنتخابـــات رئـــيس مـــوظفي شـــؤون حـــضوريونيـــه، / حزيـــران٢
 االجتماعـات   ،األمم املتحدة اإلمنائي  برنامج  كبري مستشاري الشؤون االنتخابية يف      السودان، و 

 اللجنــةيونيــه، أن / حزيــران٣ االنتخابــات الوطنيــة البعثــة يف جلنــةوأبلــغ رئــيس . للجنــةالعامــة 
  . حلضورمها يف هذه املرحلةحاجةترى  ال
 االنتخابــات الوطنيــة بتنظــيم برنــامج تعريفــي ألعــضاء اللجــان جلنــةوحــىت اآلن قامــت   - ١٤
، واســتعراض  االنتخابيــة، وبــدأت عمليــة حتديــد الــدوائرملــشريف االنتخابــات التابعــة هلــا والعليــا

 البعثـة مـساعدة   تقـدم و. مشاريع مناذج تسجيل الناخبني، بواسطة خرباء انتخابيني تابعني للبعثة    
، وتتأهـب ، وللجنة العليا جلنوب السودان ولعشر مـن جلـان الواليـات يف اجلنـوب،                للجنةتقنية  
 مـن جلـان الواليـات       ١٥يوليـه، لتقـدمي الـدعم إىل        / متـوز  ١٢إليها يف   لطلب الذي ورد    ا حبسب
  .الشمالية

التـشغيلية   االنتخابـات الوطنيـة، مل تـستكمل بعـد اخلطـة             جلنـة وبالرغم من ذلـك، فـإن         - ١٥
لعقــد وتنظــيم االنتخابــات، والــيت علــى أساســها ســيتم اســتعراض ميزانيــة االنتخابــات األصــلية  

وقــد عرضــت البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واجلهــات  .  بليــون دوالر١,١وقــدرها 
 العليـا وعالوة علـى ذلـك، فـإن اللجنـة          .  يف إعداد امليزانية   اللجنةاملاحنة، تقدمي الدعم التقين إىل      

جلنوب الـسودان، وجلـان الواليـات ال تعمـل بعـد بكامـل طاقتـها وتفتقـر إىل التمويـل الكـايف،                       
  .املوظفنيو اللوجستياتوإىل 

  
 اجلدول الزمين لالنتخابات   

ــات، يف     - ١٦ ــة لالنتخابـ ــة الوطنيـ ــدرت اللجنـ ــوز ١أصـ ــه/متـ ــدال  يوليـ ــا معـ ــدوال زمنيـ ، جـ
ــد  ــع بـــ ــات يتوقـــ ــراع يف ءلالنتخابـــ ــسان٥ االقتـــ ــل / نيـــ ــائج يف   ٢٠١٠أبريـــ ــالن النتـــ وإعـــ

ــسان ١٢ ــل /نيـ ـــ   ٢٠١٠أبريـ ــذي أعلنت ــسابق الـ ــزمين الـ ــدول الـ ــان اجلـ ــة  ه وكـ ــة الوطنيـ  اللجنـ
 /شـباط  ٢١و   ٦يتوقـع إجـراء االقتـراع يف الفتـرة بـني             ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢ يف   لالنتخابات

ويــسمح اجلــدول الــزمين املــنقح . فربايــر/ شــباط٢٧وإعــالن النتــائج النهائيــة يف  ٢٠١٠فربايــر 
بإجراء جزء أكرب من التحضريات أثناء موسم اجلفاف، وإن كان سيلزم تنفيـذ بعـض األنـشطة                 

 .يل الناخبني خالل موسم األمطار يف اجلنوبالتشغيلية املتعلقة بتسج

ــيبدأ يف          - ١٧ ــة ســ ــدوائر اجلغرافيــ ــد الــ ــإن حتديــ ــدل، فــ ــزمين املعــ ــدول الــ ــسب اجلــ وحــ
يونيـــه وســـيكون املـــشروع النـــهائي حلـــدود الـــدوائر االنتخابيـــة جـــاهزا حبلـــول  /حزيـــران ١٠
جيل ويــدعو اجلــدول الــزمين املعــدل كــذلك إىل الــشروع يف تــس  . ٢٠٠٩ ســبتمرب/أيلــول ١٢
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ــاخبني يف  ــاين  ١الن ــشرين الث ــوفمرب /ت ــسجلني يف     ٢٠٠٩ن ــاخبني امل ــة للن ــة النهائي ــشر القائم ون
ينـاير،  /كـانون الثـاين   ٦ومن املقرر أن يبدأ إعـالن املرشـحني يف       . ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين  ٥

 وسـتجري احلملـة االنتخابيـة يف الفتـرة مـن          . فربايـر / شـباط  ٢وأن تنشر القائمة النهائيـة حبلـول        
وال يتــضمن اجلــدول الــزمين أيــة معلومــات عــن  . ٢٠١٠أبريــل/نيــسان ٤فربايــر إىل /شــباط ٤

 .بالنسبة لرئيس اجلمهورية ورئيس حكومة جنوب السوداناجلولة الثانية انتخابات موعد 
  

 نتائج التعداد وختصيص مقاعد اجلمعية الوطنية    

تعــداد يف مشــال الــسودان يف  أعلــن املــدير العــام للمكتــب املركــزي لإلحــصاء نتــائج ال    - ١٨
يونيه مـن جانـب رئـيس    /حزيران ٦وأعلنت النتائج بالنسبة جلنوب السودان يف   . مايو/أيار ٢١

وبينت النتـائج أن واليـات جنـوب الـسودان          . جلنة جنوب السودان للتعداد واإلحصاء والتقييم     
ــا  ٢١العــشر تــضم مــا يزيــد قلــيال علــى    ــة مــن جممــوع ســكان الــسودان الب لغ عــددهم  يف املائ

 .مليون نسمة ٣٩

ــة يف          - ١٩ ــيس اجلمهوريـ ــرض رئـ ــد عـ ــات، فقـ ــة لالنتخابـ ــة الوطنيـ ــرئيس اللجنـ ــا لـ ووفقـ
مايو نتائج التعداد عليه وعلى نائـب رئـيس اللجنـة الوطنيـة لالنتخابـات والنائـب األول              /أيار ٦

ئـب  يونيـه، أعلـن النا    /حزيـران  ١٤ويف  .  طـه   علـي عثمـان    كري، ونائـب الـرئيس    سيلفا  للرئيس،  
ويف . األول للرئيس، رفضه لنتائج التعداد يف خطاب أمام اجلمعيـة التـشريعية جلنـوب الـسودان               

يونيه، رفضت اجلمعية التشريعية جلنوب السودان حتديد مقاعـد جنـوب الـسودان        /حزيران ١٧
 .يف اجلمعية الوطنية

سياسية، ورفضت نتائج التعداد أيضا حركات دارفور الرئيسية وعدد من األحـزاب الـ              - ٢٠
خميمــــات املــــشردين داخليــــا قــــد لعــــدم تغطيتــــه لــــبعض اجملتمعــــات احملليــــة ولكــــون بعــــض 

 .العملية قاطعت

ووفقا التفاق السالم الشامل والدستور الوطين االنتقايل، فإن مقاعد اجلمعيـة ختـصص               - ٢١
يص يونيه، أعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات ختـص      /حزيران ١٥ ويف. على أساس نتائج التعداد   

 يف املائـة فيمـا حـصل مشـال الـسودان علـى              ٢٢مقاعد اجلمعية؛ وحصل جنوب السودان علـى        
، فقـد خصـصت،     ١٩٨٦م  ووفقا التفاق السالم الشامل، واستنادا إىل تعداد عـا        .  يف املائة  ٧٨

يف املائـة    ٦٦  يف املائة من املقاعـد جلنـوب الـسودان و          ٣٤يف الفترة املمهدة لالنتخابات، نسبة      
 .سودانلشمال ال
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 حتديد الدوائر االنتخابية    

أشــارت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات إىل أهنــا قــد بــدأت عمليــة حتديــد حــدود الــدوائر   - ٢٢
ــة يف  ــران ١٠االنتخابي ــدوائر     /حزي ــر األول عــن مــشروع حــدود ال ــه، واستعرضــت التقري يوني

بـبطء أكـرب يف واليـات       وتتقدم العملية   . يوليه/ والية يف منتصف متوز    ١٨االنتخابية ملا جمموعه    
تعتـرب حتـديا    مـن الـدوائر اجلغرافيـة يف الواليـات           ٧٤٠مـن   فمهمة رسـم حـدود أزيـد        . اجلنوب

يفتقــر الكــثري منــها إىل مكاتــب وإىل االتــصاالت  الــيت للجــان العليــا للواليــات، صــعبا بالنــسبة 
خــرية لــدعم  وقــد طلبــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات املــساعدة الدوليــة يف اآلونــة األ  .والنقــل

 .عملية حتديد الدوائر االنتخابية

ــائج       - ٢٣ ــة وجــود اتفــاق بــشأن اســتعمال نت ــدوائر االنتخابي ويتطلــب النجــاح يف حتديــد ال
ويف ظــل عــدم وجــود خــط فاصــل للحــدود،  . التعــداد ورســم احلــدود بــني الــشمال واجلنــوب 

 للـدوائر االنتخابيـة علـى    أشارت اللجنة الوطنية لالنتخابات إىل أهنا ستعتمد يف حتديدها األويل       
عندما يتم رسم احلـدود، سـيجري تعـديل الـدوائر     ، و١٩٥٦ر يناي/كانون الثاين ١خط حدود   

 .االنتخابية حسب االقتضاء
  

 تسجيل الناخبني    

أن نـوفمرب، سـيلزم     /تـشرين الثـاين    ١قبل أن يتسىن البدء يف عملية تسجيل الناخبني يف            - ٢٤
بات قـرارا بـشأن إجـراءات التـسجيل، مبـا يف ذلـك حتديـد وسـائل                اللجنة الوطنية لالنتخا  تتخذ  

وسيلزمها أيضا أن تتخذ عددا مـن التحـضريات التـشغيلية، منـها اقتنـاء مـواد                . التسجيل وطرقه 
التــسجيل وتوزيعهــا وتثقيــف النــاخبني والتعاقــد مــع أفرقــة التــسجيل وتدريبــها وإقامــة مراكــز    

نـوفمرب،  /تـشرين الثـاين   ١نـه مـن أجـل التقيـد بتـاريخ      أإىل ء االنتخابـات    خرباوأشار  . التسجيل
وشـددوا  . يوليـه /متـوز  ١أكتـوبر واقتنـاء املـواد يف        /تشرين األول  ١سيلزم أن يبدأ نقل املواد يف       

على أنه ما مل تضع اللجنة الوطنية لالنتخابـات خطـة تـسجيل ناجعـة وحتـدد االحتياجـات مـن                     
جح أن تستخدم أموال صـندوق التربعـات املـشترك          يوليه، فمن غري املر   /متوز ١٥املوارد حبلول   

 .التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف دعم العملية

ىل اللجنــة إاخلــربة الفنيــة تقــدمي ومــع أن بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان قــد عرضــت   - ٢٥
ت للجنـة الوطنيـة لالنتخابـا   الوطنية لالنتخابات من أجل وضع خطـة تـشغيلية للتـسجيل، فـإن ا      

وإذا مـا وضـعت اخلطـة وتـوافرت األمـوال،      . حتدد إىل اآلن أي جدول زمـين إلعـداد اخلطـة       مل
فإن إجراء العملية يف أجل الشهرين احملدد يف اجلدول الـزمين االنتخـايب سيـشكل حتـديا كـبريا،                   
مــا مل تقــدم املــوارد الــضرورية إىل اللجــان العليــا علــى مــستوى الواليــات ويــتم حتديــد الــدوائر  

وحـىت  . تخابية بصورة مالئمـة وتبـدأ عمليـة شـراء املـواد وتثقيـف النـاخبني يف أقـرب وقـت              االن
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مت اختاذ هذه اخلطـوات علـى وجـه الـسرعة، فـإن إكمـال العمليـة يف غـضون فتـرة الـشهرين                   لو
سيكون من الصعوبة مبكان، إذا ما اختارت اللجنـة الوطنيـة لالنتخابـات وضـع نظـام حموسـب                   

لبيـــة احتياجـــات التـــدريب عليـــه   سيـــستغرق شـــراؤه وتركيبـــه وتلتـــسجيل النـــاخبني، حيـــث
 .طويال وقتا

ومن شروط األهلية لالنتخاب أن حيوز الناخب احملتمـل مجلـة أمـور منـها وثيقـة هويـة                     - ٢٦
شخــصية أو شــهادة مــصدقة مــن اللجنــة الــشعبية يف البلديــة أو مــن الــسلطة اإلداريــة األصــلية    

مم املتحدة يف السودان للجنة الوطنية لالنتخابـات عـن قلقهـا            وقد أعربت بعثة األ   . التقليدية أو
ــة لوثيقــة اهلويــة بــسبب            ــون بعــض الــسكان قــد يعجــزون عــن تلبيــة الــشروط الالزم إزاء ك

ويـشتد القلـق خـصوصا عنـدما يتعلـق األمـر        .  الصعوبات العملية يف احلصول على هذه الوثيقة      
ــة     ــاطق الريفي ــسكان املن ــا وب ــشردين داخلي ــة ملعاجلــة    حــد اآلنوإىل . بامل ــة سياس ، مل توضــع أي

 .املسألة هذه

ومع أن قانون االنتخابات الوطنيـة يـنص علـى أن الـسودانيني املقـيمني يف اخلـارج هلـم            - ٢٧
تطرق حلق التصويت بالنسبة لالجـئني الـذين لـيس لـديهم جـواز           جيري ال احلق يف التصويت، ال     

 .تأشرية إقامة وأسفر 

فالقـانون  . يـة التـسجيل مـا يتـصل بتـسجيل املـشردين داخليـا             ومن جوانـب تعقيـد عمل       - ٢٨
االنتخايب يشترط على املسجلني أن يكونوا قد أقاموا باملوقع لفترة ال تقل عن ثالثة أشهر قبـل                 

ســيما  ليــة تــسجيل النــاخبني، ال وهــذا مــن شــأنه أن ُيعقّــد عم . تــاريخ إغــالق بــاب التــسجيل 
ــا ــا علــ      فيم ــشردين داخلي ــدرة امل ــدى ق ــصل مب ــة األصــلية    يت ــرهم االنتخابي ــسجيل يف دوائ ى الت

 .والتصويت فيها، عوضا عن الدوائر االنتخابية اليت يقيمون هبا بصورة مؤقتة
  

 التحضريات لالقتراع    

ــع          - ٢٩ ــى مجي ــات عل ــزم تنظــيم االنتخاب ــا تعت ــات إىل أهن ــة لالنتخاب ــة الوطني أشــارت اللجن
ستـستخدم للتـصويت،    ات التـصويت الـيت      وبـالنظر إىل عـدد بطاقـ      . املستويات بـصورة متزامنـة    

بطاقـــة لكـــل ناخـــب يف جنـــوب  ١٢و مثـــاين بطاقـــات لكـــل ناخـــب يف مشـــال الـــسودان   أي
السودان، فإن بعثة األمم املتحدة يف السودان تقّدر أن عدد الناخبني الذين ميكـن أن يتـسع هلـم     

 يتطلـب    ممـا  - ناخـب  ٤٠٠غ   أي نصف العـدد االعتيـادي البـال        -ناخب   ٢٠٠و  مكتب اقتراع ه  
مكتــب اقتــراع، ويعــين نــشوء احلاجــة إىل توظيــف وتــدريب مــا يزيــد علــى   ١٠٠ ٠٠٠ة إقامــ

شمال، فـإن العمليـة بالغـة    الـ حتقيـق هـذا األمـر يف     أمكـن   ولـئن   . االنتخابـات مـشريف   مليون من   
وقـد أقـرت جلنـة    . التعقيد يف جنـوب الـسودان ويف دارفـور بـسبب القيـود األمنيـة واللوجـستية             
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الوطنية لالنتخابات بإمكانيـة وجـود مـشاكل يف بعـض املنـاطق، وأشـارت إىل أهنـا              ات  االنتخاب
 .ستعاجل هذه املشاكل كلما نشأت

  
 تثقيف الناخبني    

ستتسم عملية تعميق فهم السكان لالنتخابات الـست املتزامنـة بالتحـدي، وخباصـة يف                 - ٣٠
ام بـالقراءة والكتابـة بلـغ     وحسب معهد اليونسكو لإلحصاء، فإن معدل اإلملـ       . جنوب السودان 

يف املائـة    ٥٢و  يف املائة يف صـفوف الرجـال         ٧١ه  ما نسبت  ٢٠٠٠م  على الصعيد الوطين يف عا    
 يف ١٥ن  ومع ذلك، يسود االعتقاد بأن معدل اإلملام بـالقراءة والكتابـة دو           . يف صفوف النساء  

بني بالتـسجيل أثنـاء     وعالوة علـى ذلـك، يلـزم أن جتـري عمليـة تثقيـف النـاخ               . نوباجلاملائة يف   
. يف املائة من األسـر املعيـشية يف اجلنـوب          ٥٠يتعذر الوصول إىل حوايل     حيث  ،  ألمطارموسم ا 

سـتكون  ،  ١٩٨٦م  ويف ضوء ذلك، وبالنظر إىل أن آخـر انتخابـات تعدديـة قـد عقـدت يف عـا                  
مــن أجــل مــساعدة   ٢٠١٠م مثــة حاجــة إىل بــرامج كــبرية لتثقيــف النــاخبني يف انتخابــات عــا   

ويتـوافر للجنـة الوطنيـة لالنتخابـات العديـد          . اخبني على فهم العملية واخليـارات املتاحـة هلـم         الن
وقـد  . من املستشارين املكلفني بالعمل على وضع استراتيجيات للتربية املدنية وتثقيف الناخبني          

فربايـــر، وتتـــألف مـــن اللجنـــة الوطنيـــة /أنـــشئت فرقـــة عمـــل معنيـــة هبـــذا املوضـــوع يف شـــباط
ــا ــم املتحــدة يف         لالنتخاب ــة األم ــا بعث ــا فيه ــة مب ــات الدولي ــدين واملنظم ــع امل ــات اجملتم ت ومنظم
ــة يويعمــل مستــشار. وعقــدت فرقــة العمــل اجتمــاعني إىل حــد اآلن  . الــسودان ــة املدني  التربي

ــشار     ــسودان مــع مست ــة األمــم املتحــدة يف ال ــابعني لبعث ــاخبني الت ــة  يوتثقيــف الن ــة الوطني  اللجن
  .خطة عمللالنتخابات من أجل وضع 

  
  املالئماإلطار التشريعي    

مــا زال هنــاك ه نــألقلقهــا  عــناألحــزاب الــسياسية ومنظمــات اجملتمــع املــدين  أعربــت   - ٣١
عمليـة  تنظـيم   تعديل بعض القوانني لضمان احلقـوق واحلريـات الـسياسية الـضرورية ل       يستلزم ام

وتـشمل هـذه   .  والـصحافة  التجمـع والتعـبري  اتيما يتعلق حبرّ   انتخابية حرة ونزيهة، وخاصة يف    
ــصحافة     ــانون ال ــة، وق ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــوانني ق ــن   واملطبوعــاتالق ــوات األم ــانون ق ، وق

 ريثـ قـد أُ  فجراءات لتعديل معظم هذه القـوانني،       اإل  بعض يف حني أن احلكومة اختذت    و. الوطين
  سـبل هتيئـة    يـد  لتقي هاماسـتخد ا ميكـن    يتلـ وا هايف نـصوص  املبهمة  اجلوانب  باقي   إزاء القلق   بعض

لضمان احترام احلريات األساسية واحلقوق الـسياسية،       ولذا فإنه   .  انتخابية حرة ونزيهة   ظروف
احلكومة، اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان توافق هـذه القـوانني مـع أحكـام              سيكون لزاماً على    

 .ذلكى لع ءابنذ نفَّاتفاق السالم الشامل والدستور الوطين املؤقت وأن ُت
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 سـلطات  احملـافظني  الواليـات و   والة لـ  ١٩٩١قانون اإلجراءات اجلنائية لعام     قد خّول   و  - ٣٢
. لـسلم با لألي إخـال   اً منعـ  هـا  وحظر  احلاشـدة  اتاعـ مجتتقديرية لتنظيم التجمعات العامة واال    

 احملـافظني  و والةلـ ا يقتـضي مـن    القـانون ل    هـذا   الـوطين  لـس ل اجمل ، عـدّ  ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٠ويف  
الـسلطة القـضائية    لـدى   مـع املـدعي العـام وقاضـي التحقيـق           سلطة التنـسيق    عند ممارسـة هـذه الـ      

 توفري ما يلـزم مـن الـضوابط والتوازنـات يف      وهذا التعديل ه  من    الغرض يف حني أن  و .املختصة
أن ي بـ  يقـض وجـد نـص يف القـانون        ي ال ه القلـق مـن أنـ       فقـد أُعـرب عـن      ممارسة هذه السلطات،  

 .إنفاذهقبل عليه وافق ياحلظر أو يف قرار  النظرقاضي ال املدعي العام أو يدعي

يونيـه  /حزيـران  ٨ يفلـصحافة واملطبوعـات     ل ات اجلمعية الوطنيـة قانونـا جديـد       اعتمدو  - ٣٣
 حتـد مـن قـدرة وسـائط اإلعـالم           ويتضمن القـانون أحكامـاً    . ينتظر توقيع الرئيس  هو  ، و ٢٠٠٩
ك ذلـ   اعُتـرب النظـام العـام أو إذا   حلمايـة األمـن القـومي و   ذا كان ذلك ضرورياً إ نباء األ  نقل على
عـرب عـن    وقـد أُ  . جرميـة أو انتـهاكات مدنيـة      وقـوع    تقـدمي خـرب      يف أو مبالغـة     ا اسـتفزازي  عمال

 مـن أجـل ضـمان عـدم إسـاءة اسـتخدامها يف فـرض                بنـود  تعريـف هـذه ال     ةدا زيـ  ضرورةلـ قلق  ال
 .رقابة على الصحافةال

قـوات األمـن الـوطين وفقـا التفـاق          ل ا جديـد  اًقانونـ  عـد ُتطـراف   األ و ٢٠٠٦منذ عـام    و  - ٣٤
جهاز األمن واملخـابرات    ي نطاق سلطة    هخالف  لل  مثرية ةمسأل  أهم زالتال  و. السالم الشامل 

عتمـد هـذا القـانون قبـل إجـراء االنتخابـات، كمـا هـو                مـن أن يُ   القلـق   وقد أعرب عـن     . الوطين
 .تفاق السالم الشاملالزمين  اجلدول المنصوص عليه يف

  
 بات ومراقبتهارصد االنتخا    

 نيحملـي   مـراقبني  جلنـة االنتخابـات الوطنيـة     ، دعا رئيس    قانون االنتخابات الوطنية  وفقا ل   - ٣٥
 أن جلنـة االنتخابـات الوطنيـة    وضـح مراقبـة العمليـة االنتخابيـة برمتـها وأ         ىلإ ودولـيني    نيقليميإو

ات الـيت   اإلجـراء  أول    بـني  ومـن . ، حرية احلركـة واألمـن الشخـصي       تها نطاق سلط  يف،  ستكفل
 لــالزمن امــكون يســو. مراقبــة العمليــة االنتخابيــة ىلإ دعــت مركــز كــارتر  أهنــا اللجنــةاختــذهتا

در بالـذكر   جيـ  غـري أنـه   . على نطـاق واسـع     التنسيق بني مراقيب االنتخابات لتسهيل تغطية البالد      
 .راقبني يف بعض املناطقاملأن التحديات اللوجستية واألمنية قد حتد من وجود 

  
 الوطنية عنية املفاطراأل عنها تء اليت أعرباآلرا    

ــراف اتفـــاق الـــسالم الـــشامل وكـــررت   - ٣٦ ــدأطـ ــة  التأكيـ ــعلـــى  عالنيـ ــ االتزامهـ إجراء بـ
أعــضاء احلركــة الــشعبية لتحريــر غــري أن . االنتخابــات علــى النحــو املنــصوص عليــه يف االتفــاق

 وتأثريهـا  ٢٠٠٨ان لعـام   اإلطار التشريعي ونتائج تعداد الـسك     بشأن م عن قلقه  واالسودان عرب 
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حـل   ترسيم احلدود بني الشمال واجلنوب الـيت مل تُ          مسألة  يف اجلمعية الوطنية، وأثر    معلى متثيله 
 .على تعيني حدود الدوائر االنتخابيةبعد 

 يف وجـــودةاجملتمـــع املـــدين املهيئـــات أعـــرب ممثلـــو األحـــزاب الـــسياسية املعارضـــة وو  - ٣٧
جلنـــة االنتخابـــات واجلـــدول الـــزمين الـــذي أصـــدرته ب  عـــن التـــزامهم أيـــضااخلرطـــوم وجوبـــا

ضمان احلريــات بــ ســتكون مرهونــة تهم علــى أن مــشاركوا شــددم، لكنــهاالنتخابــات الوطنيــة
 .جراء انتخابات حرة ونزيهةإة لضمان زمالسياسية األساسية وحرية احلركة الال

 أن احلكومـة   املـدين اجلهات الفاعلة يف اجملتمع   دت أحزاب املعارضة و   ناشيف دارفور،   و  - ٣٨
 عمليـة حـرة    إجـراء ة لضمانزم احلركة والتجمع وتكوين اجلمعيات والتعبري الال     ات حري تكفل

ــة ــشردين  و. ونزيهـ ــادة املـ ــرب قـ ــاًأعـ ــأن داخليـ ــادهم بـ ــن اعتقـ ــسائل عـ ــسالم مـ ــن، ، الـ  واألمـ
بـوا  أعرو.  إجـراء االنتخابـات  دم على مسألةقُت ينبغي أن    ، وعودة املشردين داخلياً   اتوالتعويض

 يف املخيمــات مبثابــة  تــسجيل النــاخبني مــن املــشردين داخليــاًعتــربُي  مــن أنشيتهمأيــضا عــن خــ
 . عن أراضيهمهمختلي

جنـاح  / حركـة حتريـر الـسودان     أبـدت   حركات التمرد الرئيسية يف دارفـور،      صوصخبو  - ٣٩
ا هبـ  بطلـب للحـصول علـى اعتـراف      تميين ميناوي اهتمامها باملشاركة يف االنتخابـات وتقـدم        

لعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف             اركـة   احل  كمـا أبلغـت    .كحزب سياسـي  
أحـد شـروط التـسجيل، قـد        هـي   ، و همجادمـ إعـادة إ   و  جنودهـا  نـزع سـالح   بأن عملية    دارفور
ــدأ ــار املوقعــ و. تب ــزام   وأش ــالن االلت ــى إع ــور  بن عل ــاق ســالم دارف ــضاًاتف ــتعداده أي  م إىل اس
 .ة واملشاركة يف االنتخاباتأحزاب سياسيكتسجيل لل

 ،مبا فيها حركة العـدل واملـساواة       (على االتفاق  عة مجيع احلركات غري املوقِّ    تاعترضو  - ٤٠
،  جنـاح الوحـدة    -جـيش حتريـر الـسودان       /حركـة ، و جناح عبد الواحد  /جيش حترير السودان  و

 يف دارفـور     الـدائر  اعشاملة للـرت  التسوية  الجراء االنتخابات قبل    إعلى  ) واجلبهة الثورية املوحدة  
 .ىل ديارهمإ وعودة املشردين داخلياً

  
 أخـــــرى  دوليـــــةتاجهـــــاألمـــــم املتحـــــدة ومـــــن  املـــــساعدة املقدمـــــة  -ا ثالث  

 االنتخابات لدعم
 املــاحنني وخــرباء ن أوســاطأعــضاء مــب بعثــة األمــم املتحــدة لتقيــيم االحتياجــات تالتقــ  - ٤١

م بالعمــل مــع جلنــة االنتخابــات الوطنيــة يف  علــى التــزامهوادولـيني يف شــؤون االنتخابــات أكــد 
  .املقبلةلية عممواجهة التحديات ال
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ــسودان       ــم املتحــدة يف ال ــة األم ــم املتحــدة     ا/بعث ــي واألم ــة املختلطــة لالحتــاد األفريق لعملي
 دارفور  يف

ــوىل   - ٤٢ ــها    تت ــا لواليت ــسودان، وفق ــم املتحــدة يف ال ــة األم ــى حنــو بعث ــة    وعل ــه جلن ــا طلبت  م
. ملــساعدة االنتخابيــة الجمــا  يف األمــم املتحــدةة اجلهــود الــيت تبــذهلا ديــاوطنيــة، قاالنتخابــات ال

كمـا أن  . وتتركز هذه اجلهـود علـى تقـدمي املـشورة والـدعم الـتقين للجنـة االنتخابـات الوطنيـة             
 ما طلبته جلنـة االنتخابـات الوطنيـة، بـدور           وعلى حنو  اواليتهل األمم املتحدة تضطلع، وفقا   بعثة  

 . املقدمة من املاحنني الدولينيةاملساعدترابط ضمان لنة االنتخابات الوطنية جلمع قيادي 

ـــويبل  - ٤٣ ــه ل  ــــ ــأذون ب ــوام امل ـــلبعثغ الق ــا انتخابيــ ١٤١ة ــــ ــة ا موظف ــرة يف إطــار ميزاني   الفت
مقــر بعثــة األمــم ( اخلرطــوم إىل هم منــ١٠٠ مــا يقــرب مــن  إيفــاد بالفعــل، مت٢٠١٠-٢٠٠٩

، ١٠ـ   الـ  ، وعواصم واليات جنـوب الـسودان      )املكتب اإلقليمي (، وجوبا   )املتحدة يف السودان  
بعثة املشورة الفنيـة إىل جلنـة االنتخابـات         ال  تقدم  هذه القدرات،  ومن ضمن ). دارفور(والفاشر  

 استـشارية تقنيـة     ةدوحـ إنشاء  ب حاليابعثة أيضا   وتقوم ال . الوطنية واملساعدة يف تنسيق العمليات    
 مــستويات ضــمن ١٠ـ  الــ علــى واليــات جنــوب الــسودانقــت احلاضــر يف الوأساســية، تقتــصر

 :مبا يلي  القيام من أجل وذلك احلالية،يفيالوظاملالك 

 وتقـدمي املـشورة     يـات مساعدة جلنـة االنتخابـات الوطنيـة واللجـان العليـا للوال             )أ(  
الـدوائر  واإلجراءات الالزمـة لتعـيني حـدود         يةجستول وضع اخلطط التنفيذية وال    عن طريق ا  هإلي

الطعــون عمليــات  والــشكاوى و،املرشــحنيإعــداد قــوائم   و، وتــسجيل النــاخبني ،االنتخابيــة
  ؛النتائج  وتبويب األصواتواالقتراع، وفرز

تثقيــف مــواد تــدريب وال كتيبــات ضــع يف ويــاتاللجــان العليــا للوال مــساعدة  )ب(  
  ؛التدريب وتثقيف الناخبنيأنشطة مراقبة يف  وهاالناخبني ونشر

توعيـة العامـة واالتـصال مـع األحـزاب          جمـال ال   يف   ياتدعم اللجان العليا للوال     )ج(  
  ؛هات املعنية على املستوى احملليالسياسية وغريها من اجل

 ةحلــدود النهائيــاملتعلقــة بادعــم جلنــة االنتخابــات الوطنيــة يف نــشر املعلومــات    )د(  
  ؛ األخرىاالنتخابية األساسية دوائر االنتخابية واملعلوماتلل

 .االنتخابية  نشر املعلومات يفدعم جملس شؤون األحزاب السياسية  )هـ(  

  تتـضمن معلومـات    أعدت بعثـة األمـم املتحـدة حـىت اآلن قواعـد بيانـات تفـصيلية               قد  و  - ٤٤
  أن امبـ لكـن، و  . ن العليـا  ام إىل اللج  سلَّوسائل اإلعالم ستُ  ولوجسيت واجملتمع املدين    عن الدعم ال  

 ل،العمـ  يف كـثري مـن احلـاالت مل تـشرع بعـد يف         ها ومكاتبـ  ءنشااإلب لعهد حديثة ا  ن العليا االلج
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ت قــدمو.  التوعيــة العامــة والتــدريب والتربيــة الوطنيــةعــن مناقــشات مفــصلة فإنــه مل ُتجــر بعــد
 تـسجيل النـاخبني لتنظـر فيـه جلنـة االنتخابـات الوطنيـة،                بـشأن  بعثة مشروع مفهـوم عمليـات     ال
 كمـا أن    .يـة لتـسجيل النـاخبني     عمل الصيغة النهائية خلطتـها ال      اللجنة لوضع   هذه ساعدةتقوم مب و

ت أعــّدقــد البعثــة تقــدم املــشورة إىل اللجنــة بــشأن املــسائل اإلجرائيــة املتعلقــة بالتــسجيل و        
 .استمارات تسجيل الناخبني للنظر فيها

 مـا تقدمـه مـن      ضاتعراسبا  يالحبعثة  ال  تقوم  طلب جلنة االنتخابات الوطنية،    ىلع ءابنو  - ٤٥
شمال الـ ا يف   ذاهتـ لتقـدمي املـساعدة     و. ١٥ـ   الـ   مشـال الـسودان    يـات ن العليا يف وال   اللجإىل ا دعم  

 مـن متطـوعي األمـم       ٧٩ (اإضـافي  موظفـا    ١٢٧  إىل بعثـة ال  ستحتاج نوب،اجل كتلك املقدمة يف  
ستخدم سـبعة مـن هـذه الوظـائف         سُت و ).امةعال ؤقتةامل ساعدةامل ممولة من   وظيفة ٤٨املتحدة و   

 وســتتكفل البعثــة أيــضا .جــراء االســتفتاء علــى البــدء يف التخطــيط إلافطــرساعدة األيــضا ملــأ
  وسـيكون مـن الـالزم معاجلـة        .نيفوظ االتصال والنقـل والتـسهيالت الالزمـة هلـؤالء املـ           بوسائل

ــة يف بعــض احلــاالت خــارج منطقــة العمليــات   البعمــل القــضايا ذات الــصلة  ، اخلاضــعة هلــابعث
عـايري العمـل األمنيـة الـدنيا ألمـاكن اإلقامـة،            ملاالمتثال  ب ة متصلة لقا ع  أية قضايا   معاجلة وكذلك

  .نيفوظقبل نشر هؤالء امل
بعثـة الـدعم    ال  أن تقـدم   جلنة االنتخابات الوطنيـة طلبـت     طلبت  وباإلضافة إىل ما سبق،       - ٤٦

هبـذه  يـام   الق أنرقدي، ةالياحللية  عم اخلطط ال  تنادا إىل اسو. اللوجسيت ملراكز التسجيل واالقتراع   
  . إضافيةطريان ات ساع٢ ٤٥٧ طائرة إضافية وحنو ١٦  سيستلزماملهام
 بـدور ريـادي يف     تقـوم   بعثـة األمـم املتحـدة       فـإن  ن االنتخابات عمليـة وطنيـة،     ونظرا أل   - ٤٧

، مبـا يف ذلـك مـن خـالل نــشر     ئهـا دعـم جلنـة االنتخابـات الوطنيـة يف تنظـيم االنتخابـات وإجرا      
لعمليـة  ا  ال تـزال   يف هـذا الـصدد،    و. اء البلـد، علـى النحـو املطلـوب         البعثـة يف مجيـع أحنـ       موظفي

لبعثــة يف مــساعدة ل ا داعمــا دورتــؤدي املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور 
 توفري الـدعم اللوجـسيت، وتـدريب        من بينها  يف أمور    يه احلاجة قتض ت امالعملية االنتخابية، حسب  

  . بتوافر املوارد املتاحةرهناًذلك ، والشرطة، واإلعالم والتوعية
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
 ،يكمل الربنامج اإلمنائي دور بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان يف إطـار البعثـة املتكاملـة                 - ٤٨

 م مـن  عبـد تقدمي املساعدة التقنيـة للجنـة االنتخابـات الوطنيـة، ويـضطلع بـدور رائـد                 من حيث   
ويقـدم الربنـامج اإلمنـائي      . ت املتعلقة بتنمية القدرات وتنمية القـدرات املؤسـسية        البعثة يف اجملاال  

ــات     ”دعمــه مــن خــالل   ــات والعملي ــدعم االنتخاب ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ل مــشروع برن
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ــة  ا يــديرهيتســلة التمويــل املــشترك الــ (ل مــن مــسامهات املــاحنني  ميــوَّ، وهــو دعــم “الدميقراطي
  ). الربنامج اإلمنائي

وفـور  . وأُنشئ مكتبا مشاريع تابعان للربنامج اإلمنائي من أجل إدارة أنـشطة املـشروع              - ٤٩
وسـيبلغ جممــوع األفــراد يف  .  فــردا١٦اكتمـال مــالك مكتـب اخلرطــوم، سـيبلغ جممــوع أفـراده     

ويــوفر مــشروع الربنــامج اإلمنــائي الــدعم للــسلطات االنتخابيــة وغريهــا مــن    .  فــردا١٣جوبــا 
شــؤون األحــزاب الــسياسية، واجملتمــع املــدين، والــسلطة القــضائية،   سجملــ(أصــحاب املــصلحة 

  : التاليةاجملاالت  يف ٢٠١٢ عام حىت هناية) وأفرقة املراقبة احمللية، ووسائط اإلعالم
  تطوير وسائط اإلعالم  •  
  املراقبة احمللية   •  
  التربية املدنية وتثقيف الناخبني  •  
الوطنيـة، واللجنـة العليـا جلنـوب الـسودان، واللجـان            تقدمي الدعم إىل جلنة االنتخابات        •  

ات والتـدريب   يالعليا على مستوى الواليات، من أجل إنشاء املكاتـب وأعمـال املـشتر            
  وتنمية القدرات

مبـا يف ذلـك الـدعم املقـدم جمللـس شـؤون             (األحزاب الـسياسية وتدريبـها      قدرات  تنمية    •  
  ) األحزاب السياسية

  ) بعثة والعملية املختلطةالمع (باالنتخابات املتعلق تدريب الشرطة   •  
  ودعم األحزاب السياسية ) مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة(مشاركة املرأة   •  
 بالتنـسيق   ،تدريب القضاة وأعـضاء النيابـة العامـة فيمـا يتعلـق بـدورهم يف االنتخابـات                  •  

  لبعثة لالوثيق مع مكتب سيادة القانون التابع 
  شروع املرصد وتقييمأعمال فريق إدارة املشاريع وشؤون  إدارة  •  
طلبت جلنة االنتخابات الوطنية من الربنامج اإلمنـائي دعمهـا يف مجيـع جمـاالت العمليـة                   - ٥٠

 مل تقـدم خطـة تفـصيلية بـشأن تنفيـذ العمليـات       ، علـى حنـو مـا ذُكـر أعـاله        ، ولكنها .االنتخابية
. قـوائم النـاخبني، والتربيـة املدنيـة وتثقيـف النـاخبني        االنتخابية الرئيسية، أي التـسجيل وعـرض        

ومن مث، تورِد ميزانية الربنامج اإلمنائي األولية لدعم جلنة االنتخابات الوطنية اجملـاالت الرئيـسية        
وفـضال عـن    . سوى إشارة تقريبية عمـا سـيلزم مـن مبـالغ فعليـة            تقدم  املقرر دعمها، ولكنها ال     

  . درج يف امليزانية بعدتكاليف االقتراع مل ُتفإن ذلك، 
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 الربنــامج ا يــديرهيتحــىت اآلن ســلة التمويــل املــشترك الــ الــيت تلقتــها سامهات وتبلــغ املــ  - ٥١
من املفوضية األوروبية، وإسبانيا، وإيطاليـا، والـدامنرك، والـسويد، واململكـة املتحـدة،         (اإلمنائي  

ــدا  ــرويج، وهولن ــه  ) والن ــا قيمت ــا للميزانيــ ٧م ــدة   ماليــني دوالر تقريب ــة املمت ــة حــىتة األولي  هناي
 مليـون  ٣٥,٦ مليون دوالر، ممـا يتـرك فجـوة متويـل قـدرها         ٤٢,٦ والبالغة حوايل    ٢٠١٠ عام

ومن املتوقع أن تضع جلنة االنتخابات الوطنية فور إمتامها اخلطة االنتخابية ميزانيـة تعـرب               . دوالر
عنـد  ،   إىل الـدعم   وجـه خـاص   ببـني اجملـاالت احملتاجـة       وسيكون من   . عن االحتياجات اإلضافية  

واســتنادا إىل التكــاليف . ، تــسجيل النــاخبني وشــؤون االقتــراع وكفالــة أمــن االنتخابــات طلبــه
املتوقعة لالحتياجات اإلضـافية، قـدر الربنـامج اإلمنـائي أن جممـوع تكـاليف املرحلـة الثانيـة مـن                     

  .يون دوالرصل إىل مائة مليالتمويل املشترك ميكن أن سلة األنشطة يف إطار مشروع 
ومن أجل التعجيل بعمليات الشراء املتعلقة بلجنة االنتخابات الوطنية، يعمـل الربنـامج          - ٥٢

اإلمنائي على تقييم قدرة اللجنـة علـى تلقـي التمويـل حـىت تـضطلع بأعمـال املـشتريات اخلاصـة                      
 يف  هاليـساعد وسريسل الربنامج اإلمنائي أخصائيا يف الشؤون املالية واملشتريات إىل اللجنـة            . هبا

 وسيعجل ذلك من العملية مع العمـل يف الوقـت نفـسه علـى بنـاء قـدرات اللجنـة                 .هذه العملية 
  . يف جمايل الشؤون املالية واملشتريات

وباإلضافة إىل البعثة، والعملية املختلطـة، والربنـامج اإلمنـائي، تـضطلع املنظمـة الدوليـة                  - ٥٣
صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومكتـب            للهجرة، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة، و       

األمم املتحدة خلدمات املشاريع، بدور يف دعـم العمليـة االنتخابيـة، أو مـن املتوقـع أن تـضطلع                    
  . بذلك الدور

  
  مساعدات تقنية دولية أخرى    

ــة التابعــة للواليــات املتحــدة حــىت اآلن أكــرب       - ٥٤ ــة الدولي ــة التنمي ــوفر وكال مــن  جمموعــةت
 مليـون دوالر ألغـراض دعـم العمليـة          ٩٥ هـا  جمموع يبلـغ عدات لالنتخابات يف الـسودان،      املسا

، ومــن بينــهم املنفــذينوُتحــوَّل تلــك األمــوال بــصورة ثنائيــة مــن خــالل الــشركاء   . االنتخابيــة
املؤســسة الدوليــة للــنظم االنتخابيــة، مــن أجــل دعــم جلنــة االنتخابــات الوطنيــة؛ ومعهــد تعزيــز   

نية للشؤون الدولية، من أجل دعم التربية املدنية وتثقيـف النـاخبني وكـذلك           الدميقراطيات الوط 
املعهــد اجلمهــوري الــدويل، مــن أجــل دعــم األحــزاب الــسياسية، مبــا يف ذلــك  واملراقبــة احملليــة؛ 

وبينمـا حـصلت املؤسـسة الدوليـة للـنظم      . تدريب وكالء االقتراع التابعني لألحـزاب الـسياسية     
عمليـات الـشركاء املنفـذين      حاليـا   العمل يف الـشمال واجلنـوب، تقتـصر         االنتخابية على اإلذن ب   

ــة مــن أجــل        ــون مــع احلكوم ــسودان، ويعمل ــى جنــوب ال ــة عل ــة الدولي ــة التنمي اآلخــرين لوكال
  .  الالزمة لتوسيع أنشطتهم لتشمل الشمال مبا فيه دارفورالتراخيصاحلصول على 
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الـدعم ملنظمـات اجملتمـع       “ايـربت فريـدريك   ”وباإلضافة إىل مـا سـبق، تقـدم مؤسـسة             - ٥٥
املدين من أجل االضـطالع بأعمـال التربيـة املدنيـة وتثقيـف النـاخبني وأنـشطة املراقبـة احملليـة يف               

ــات    ــاء االنتخاب ــسواء أثن ــشمال واجلنــوب علــى ال ــة   يقــدم و. ال ــدويل للدميقراطي ــضا املعهــد ال أي
ألحــزاب الــسياسية يف   حزبــا سياســيا علــى شــؤون ا   ٢٢واملــساعدة االنتخابيــة التــدريب لـــ    

  . طوم بتمويل من الربنامج اإلمنائياخلر
وفيما يتعلق مبـراقيب االنتخابـات، وبنـاء علـى طلـب جلنـة االنتخابـات الوطنيـة، خيطـط                      - ٥٦

.  كان سُينشئ بعثـة كاملـة للمراقبـة االنتخابيـة          ليقرر إن االحتاد األورويب لنشر بعثة استكشافية      
  . ىل اعتزامه نشر مراقبني لفترة االقتراع أو ملدة أطولوأشار االحتاد األفريقي أيضا إ

وكــان ملركــز كــارتر وجــود صــغري علــى األرض يف العــام املاضــي، وخيطــط إلرســال       - ٥٧
ومـن املتوقـع   . العمليـة االنتخابيـة  رصـد  مراقبني لألجلني الطويل والقصري على السواء من أجل         

با لألجل الطويل داخل البلد حبلـول بدايـة         إىل اثين عشر مراق   ة مراقبني   عشرهناك من   أن يكون   
أمـا مـراقيب األجـل القـصري        . إىل مـا بعـد االقتـراع      للنهايـة    العمليـة    سـيتابعون تسجيل النـاخبني و   

 .الذين سـيكون عـددهم أكـرب، فـسيكونون داخـل البلـد ملـدة أسـبوعني تقريبـا خـالل االقتـراع            
 كـارتر سينتـشرون يف كافـة أحنـاء     كان مراقبو مركز  إن  ولكن من غري الواضح يف هذه املرحلة        

ألعمــال املراقبــة وُمــنح مركــز كــارتر أيــضا عقــدا لتــوفري الــدعم . البلــد مبــا يف ذلــك يف دارفــور
ــة ــدعم مــن صــندوق     احمللي ــسواء ب ــابع  ســلة يف الــشمال واجلنــوب علــى ال التمويــل املــشترك الت

  . للربنامج اإلمنائي
آخـرون مـدى املـساعدة الـيت ميكـن أن           ويستعرض ماحنون متعددو األطراف وثنـائيون         - ٥٨

  .يقدموها للعملية االنتخابية استنادا إىل اخلطة وامليزانية املتوقعتني
  

  تنسيق املساعدة االنتخابية الدولية    
ن للجنـة االنتخابـات     ا تنسيق تابعت  اأعاله، أُنشئت جلنت   ١٣يف الفقرة   على حنو ما ذُكر       - ٥٩

.  والــتقين لالنتخابــات، وتــشارك البعثــة يف رئاســتهما     اجلــانبني الــسياسي  ومعنيتــان ب الوطنيــة  
وتواصــل البعثــة رئاســة . وستواصــل األمــم املتحــدة دعــم االنعقــاد الــدوري للجنــتني وعملــهما 

ــة االنتخابــات الوطنيــة          ــكِّال قبــل إنــشاء جلن ــوم وجوبــا، اللــذين ُش ــي املــاحنني يف اخلرط . فريق
يف ضوء ما أنـشأته جلنـة االنتخابـات    ألفرقة تلك اوستستعرض البعثة احلاجة إىل مواصلة انعقاد     

سـلة   وباإلضـافة إىل ذلـك، أنـشأ الربنـامج اإلمنـائي جلنـة توجيهيـة لـصندوق               .الوطنية مـن جلـان    
  . يوليه/ متوز١عقدت أول اجتماعاهتا يف و ،التمويل املشترك
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  األمن  - رابعا  
ات حفـظ الـسالم وإدارة      العملية املختلطـة والبعثـة وإدارة عمليـ       األمن من   سيعد خرباء     - ٦٠

ــا لكفالـــة أمـــن     ــا للتهديـــدات وخططـ الـــدعم امليـــداين وإدارة شـــؤون الـــسالمة واألمـــن تقييمـ
ــات ــسلطات      . االنتخاب ــسيق مــع ال ــاطق االضــطراب بالتن وســتركز تلــك اخلطــط علــى أمــن من

ويف غــضون ذلــك، تعمــل الــشرطة التابعــة . املــضيفة، وكــذلك علــى أمــن أفــراد األمــم املتحــدة
لعمليــة املختلطــة مــع الــسلطات الوطنيــة يف مشــال الــسودان وجنوبــه مــن أجــل جتهيــز    للبعثــة وا

  .الشرطة احمللية لالضطالع مبهام األمن املتصلة باالنتخابات
وتضطلع قوات الـشرطة التابعـة حلكومـة الوحـدة الوطنيـة وحكومـة جنـوب الـسودان                    - ٦١

حكومــة شــرطة ووافقــت . اء البلــدباملــسؤولية عــن كفالــة أمــن العمليــة االنتخابيــة يف كافــة أحنــ
حكومــة شــرطة علــى خطــة أمنيــة وميزانيــة للــشرطة مــن أجــل االنتخابــات، وأعــدت  الــسودان

ــاهج تدريب    ــة من ــة والبعث ــة املختلط ــسودان والعملي ــةال ــوب    ي ــشرطة يف جن ــدريب ال ــن أجــل ت  م
ود املـوارد   الدعم املقدم من العملية املختلطـة والبعثـة يف هـذا الـصدد يف حـد               وسُينفَّذ  . السودان

املتاحـة عــن طريــق إعــادة توجيـه تركيــز بــرامج التــدريب احلاليـة علــى التــدريب األمــين املتــصل    
  .باالنتخابات

فبينمـا وضـعت البعثـة وحكومـة        . أما احلالة يف جنـوب الـسودان فتختلـف إىل حـد مـا               - ٦٢
يـة  جنوب السودان منهجا تدريبيا، مل توافـق حكومـة جنـوب الـسودان بعـد علـى خطـة وميزان                   

وعلى أي حـال، تقـدر البعثـة أنـه مـن خـالل التركيـز علـى                  . الشرطة ألغراض أمن االنتخابات   
، سـيمكن للبعثـة تـوفري حـد أدىن مـن التـدريب جلهـاز شـرطة جنـوب              “تدريب املـدربني  ”هنج  

وميكـن حتقيـق    .  فردا مـن أفـراد شـرطة البعثـة         ٧١٥السودان يف حدود القوام املأذون به والبالغ        
 ذات يــةربة التدريباخلــمنتــدبني لــديهم بــضباط ينــها شــغل الــشواغر املتبقيــة  مــن ببطــرق ذلــك 

الصلة؛ وإعادة توزيع أفراد الشرطة املنتشرين حاليا؛ واسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات احلديثـة               
مـع الربنـامج اإلمنـائي      التـرابط   التعاون وأوجه    زيادةوألغراض التدريب مىت كان ذلك مالئما؛       

 ونـشر مستـشاري     ؛مـن أجـل حتديـد املـشاريع املـشتركة         إىل أقـصى حـد      ني  والتواصل مـع املـاحن    
  . ة الدائمةقدرات الشرطالشرطة التابعني إلدارة عمليات حفظ السالم من 

وستبذل كافة اجلهود من أجل احلد من األثر على األنشطة اجلارية مـن خـالل ترتيـب               - ٦٣
ــشطة أأولويـــات  ــة  نـ ــشرطة املعنيـ ــدوائر الـ ــدريب لـ ــنو. التـ ــستية  لكـ ــديات اللوجـ ــرا للتحـ  نظـ

ــن الواالحتياجــات  ــشطة       م ــيص بعــض أن ــيلزم تقل ــسودان، س ــوب ال ــدريب األساســي يف جن ت
وتقــدر البعثــة أن تــوفري التــدريب . أو تعليقهــا لفتــرة مطولــة/التــدريب اجلاريــة بــصورة كــبرية و
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طة أمن االنتخابات يف جنوب السودان، من دون إجراء خفـض كـبري يف أنـش              املتعلق ب املطلوب  
  . هم اخلربة الالزمة لفترة ال تقل عن ستة أشهري مدرب إضايف لد١٠٠أخرى، سيتطلب نشر 

أن قــوام جهــاز شــرطة جنــوب الــسودان يبلــغ حــوايل جيــدر بالــذكر ويف هــذا الــصدد،   - ٦٤
 منـهم  ٤ ٧٠٠ ُدّربلتـسجيل وإىل كـشوف املرتبـات،        احـدث بيانـات     أل طبقا ضابط،   ٢٨ ٠٠٠

قــدر ملراكــز االقتــراع يف املواســتنادا إىل العــدد . مــال الــشرطةفقــط مــدرب علــى أساســيات أع
 مركز، ومع نشر ما ال يقل عـن ضـابطني مـن ضـباط جهـاز شـرطة                   ١٠ ٠٠٠اجلنوب والبالغ   

 مـن ضـباط اجلهـاز       ٢٠ ٠٠٠جنوب السودان يف كل مركز، فإن يوم االقتـراع سيـشهد نـشر              
أمـــن  التـــدريب يف أعمـــال علـــى تقـــدميومل يتلـــق أي مـــن ضـــباط اجلهـــاز تـــدريبا  . املـــذكور

ومـن  . أعمـال الـشرطة   علـى   االنتخابات، وتفتقر الغالبية العظمى منهم إىل التـدريب األساسـي           
 يف فتــرة زمنيــة حمــدودة للغايــة، ســتركز شــرطة البعثــة واملــدربني املائــة  الفجــوة هــذه ســدأجــل 

مــن  مــدرب يف جهــاز شــرطة جنــوب الــسودان علــى أ٥٠٠اإلضــافيني املتــاحني علــى تــدريب 
ــع         ــم املتحــدة يف كــل موق ــشر ســتة مــن مــدريب شــرطة األم ــرض، سُين ــات؛ وهلــذا الغ االنتخاب

ــة     ١٦جمموعــه  ممــا ــوب مــن أجــل إجــراء دورة تدريبي ــة يف اجلن ــا لألفرق مــدهتا أســبوعان   موقع
ومــن مث ســيقوم املــدربون اخلمــسمائة مــن جهــاز شــرطة جنــوب الــسودان   . لتــدريب املــدربني

ــا يــصل إىل    ــدريب م ــدورهم بت ــع ضــباط  مــن ٤٠٠ب ــة  اجلهــاز يف كــل موق  مــن مواقــع األفرق
  .إشراف البعثة ودعمهاب

  
  مالحظات وتوصيات  -خامسا  

اختذت حكومة الوحدة الوطنية واجمللس الوطين خطوات هامة صوب عقـد انتخابـات               - ٦٥
 وطنية، مبا يف ذلك اعتماد قانون االنتخابات الوطنية وإنـشاء جلنـة االنتخابـات الوطنيـة وتعـيني                 
جلان عليا على مستوى الواليات وجنوب السودان، وإنشاء جملس شـؤون األحـزاب الـسياسية       

وقـد أعربـت األطـراف يف اتفـاق الـسالم الـشامل، وإىل جانبـها                . وتسجيل األحزاب الـسياسية   
عدد من األحزاب السياسية واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، عن التزامهـا بعقـد االنتخابـات                

  .املنصوص عليه مبوجب االتفاقعلى النحو 
ويف حــني أهنــئ األطــراف يف اتفــاق الــسالم الــشامل علــى التزامهــا بعقــد االنتخابــات    - ٦٦

ومـن أهـم   . وأدعمهـا يف هـذا الـصدد، يقلقـين أن عـددا مـن اخلطـوات األساسـية مل ُتتخـذ بعـد          
طين وحكومـة  املتطلبات يف هذه املرحلة أن يقوم كل من حكومة الوحدة الوطنيـة واجمللـس الـو          

ــة األجــواء املناســبة لعقــد انتخابــات حــرة       ــضرورية لتهيئ ــسودان باختــاذ اخلطــوات ال جنــوب ال
فيتعني عليهم ضمان احلريات السياسية األساسية، مبا يف ذلك حريـة التجمـع والكـالم               . ونزيهة

. والصحافة، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف اتفـاق الـسالم الـشامل والدسـتور الـوطين املؤقـت                    
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ن شأن اختاذ خطـوات ملموسـة واالضـطالع بأنـشطة الـدعوة يف هـذا الـصدد أن يـسهم يف                      وم
  .تعزيز الثقة الشعبية يف هذه العملية

وجيب على حكومة الوحـدة الوطنيـة وحركـات دارفـور أن تتنـاول شـواغل املـشردين                    - ٦٧
. شـامل وينبغي اختاذ خطوات ملموسـة مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق سـالم                 . داخليا يف دارفور  

ومن بـني هـذه اخلطـوات وقـف األعمـال القتاليـة وإحـراز تقـدم فيمـا يتعلـق بـدفع التعويـضات                  
ومـن شـأن ذلـك كلـه أن يـساعد يف            . وضمان احلقوق يف األراضي ومعاجلة مشاكل التـهميش       

ــة األجــواء املناســبة لالنتخابــات املقبلــة   ــق االســتقرار    . هتيئ وســيتعذر إحــراز تقــدم صــوب حتقي
 تشارك شرائح واسعة من سكان دارفـور يف االنتخابـات سـواء بـسبب رفـضها             السياسي إذا مل  

املوافقــة علــى وقــف األعمــال القتاليــة أو بــسبب صــعوبات تقنيــة تتعلــق بالتــسجيل أو محــالت   
وبنــاء علــى ذلــك، أحــث حكومــة الوحــدة الوطنيــة   . مقاطعــة طوعيــة أو غــري طوعيــة للعمليــة 

شأن هذه املسائل وإحراز تقدم ملمـوس صـوب         وحركات دارفور على إجراء مناقشة صرحية ب      
 بـأن تـستغل فرصـة االنتخابـات الوطنيـة لتحقيـق             وعلـى حركـات دارفـور التـزام       .  شـامل  سالم

  .مطالبها السياسية من خالل صندوق االقتراع وتسليم أسلحتها
يساورين القلق لكون التحضريات االنتخابيـة ال تـزال متخلفـة عـن املوعـد املقـرر هلـا                    و  - ٦٨
ل خطري، وأحث األطراف على اختاذ اخلطوات الالزمة لتـسوية القـضايا العالقـة، مبـا فيهـا                  بشك

وما مل يتحقق ذلك فقد تتعثر العمليـة، وتـؤدي          . أوجه اخلالف املتعلقة باستخدام نتائج التعداد     
  .إىل تداعيات سلبية على تنفيذ اتفاق السالم الشامل

ــاخبني يف تنظــيم عمليــ    - ٦٩ ــساهم تثقيــف الن ة حــرة ونزيهــة مــن خــالل ردع املخــربني   وي
ومـا زال أمـام جلنـة االنتخابـات الوطنيـة الكـثري مـن               . وتفادي األخطاء يف مقصورات االقتـراع     

فالتربيــة املدنيــة عمومــا تــساعد يف إجيــاد فهــم عميــق ومــشاركة   . العمــل لتحقيــق هــذا الــشرط 
عثــة األمــم املتحــدة يف وبالتــايل، فقــد أصــدرت تعليمــايت لكــل مــن ب. واســعة يف عمليــة الــسالم

السودان والعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة لكـي تـستخدما مـا لـديهما مـن                       
موارد إعالمية يف حـدود اإلمكـان وبالتعـاون مـع اجلهـات الفاعلـة احملليـة للمـساعدة يف تعميـق               

  .اعدة الشعبيةالفهم وتعزيز املشاركة، مع التركيز بوجه خاص على التوعية على مستوى الق
ومـن الـضروري أن تتخـذ جلنــة االنتخابـات الوطنيـة اخلطــوات الالزمـة لكفالـة عمليــة          - ٧٠

شاملة من خالل معاجلة الصعوبات املرتبطة بتسجيل املـشردين داخليـا والالجـئني واألشـخاص          
 اتـصاالت أكثـر فعاليـة     قـيم   وجيب على جلنـة االنتخابـات الوطنيـة أن ت         . الذين ال حيملون وثائق   

مع اجلهات املاحنة واخلرباء الفنيني من أجل كفالـة إجنـاز اجلوانـب التـشغيلية للعمليـة يف الوقـت               
ــة أن تعجــل بوضــع الــصيغة     . املناســب ويف هــذا الــصدد، يــتعني علــى جلنــة االنتخابــات الوطني
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النهائيــة للخطــة التــشغيلية لالنتخابــات وأن تــستعرض تبعــا لــذلك ميزانيتــها األوليــة البالغــة          
ليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة األمريكيـة بغيـة متكـني اجلهـات املاحنـة مـن           ب ١,١

 هـذا الـشرط يف القريـب العاجـل، لـن يكـون             يـتم اسـتيفاء   وما مل   . االستعداد لدعم االنتخابات  
  .بوسع املاحنني كفالة التمويل الالزم وتوفري املواد الالزمة لدعم العملية

قع اتبـاع هنـج مـن مـرحلتني لتـوفري املزيـد مـن الـدعم التـشغيلي                   ويف ضوء ما تقدم، أتو      - ٧١
وسُتفيد املرحلة األوىل من الدعم الذي تتيحه بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان إىل               . لالنتخابات

جلنة االنتخابات الوطنية واللجان العليا العشر يف جنوب السودان من خـالل تقـدمي دعـم تقـين                  
وتعكـف كـل مـن      .  أعـاله  ٤٥، على النحو املبني يف الفقرة       ١٥ـ  ال الشماليةمماثل إىل الواليات    

إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين على اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتحقيـق النـشر        
 موظفـا، ضـمن حـدود املـوارد املتاحـة للبعثـة يف             ١٢٧الفوري هلـؤالء املـوظفني البـالغ عـددهم          

ويف الوقت نفسه، ستبدأ شرطة العملية املختلطة وبعثـة         . ٢٠١٠-٢٠٠٩إطار ميزانيتها للفترة    
األمم املتحدة يف الـسودان تـدريب الـشرطة احملليـة يف الـشؤون األمنيـة لالنتخابـات، وذلـك يف                     

  .حدود القدرات املتاحة هلا حاليا
حـسبما تـسمح بـه    (وستتمثل املرحلة الثانية من الدعم املقدم مـن البعثـة يف نقـل املـواد             - ٧٢
وأوصي أيضا يف إطار هذه املرحلة، رهنـا بنظـر جملـس األمـن              ). اعيد الزمنية واملوارد املتاحة   املو

 فـردا   ٨١٥ إىل   ٧١٥ومبوافقة حكومة الوحدة الوطنية، بزيادة قوام الشرطة املـأذون بـه للبعثـة مـن                
ــدريب    ــة الحتياجــات الت ، وبالدرجــة  املتــصلة باالنتخابــات مــن أجــل االســتجابة بــصورة كافي

وســتتوقف املرحلــة الثانيــة مــن الــدعم اللوجــسيت ودعــم تــدريب   .  يف جنــوب الــسوداناألوىل
الشرطة على اختـاذ حكومـة الوحـدة الوطنيـة وجلنـة االنتخابـات الوطنيـة عـددا مـن اخلطـوات،                      

اعتمـاد خطـة وميزانيـة تـشغيليتني        ) ب( هتيئة بيئة مواتية ملمارسة احلقوق الـسياسية؛ و       ) أ(منها  
معاجلة مشاكل التـسجيل املتعلقـة      ) ج( تسجيل وللعملية االنتخابية برمتها؛ و    صاحلتني لعملية ال  

  .بسالمة الوثائق تالفيا لتهميش بعض اجملموعات
ــار املرحلــ          - ٧٣ ــات يف إط ــدم لالنتخاب ــدعم اإلضــايف املق ــة بال ــة املرتبط ــار املالي ــا اآلث  ١ة أم

قدر املستطاع ضـمن ميزانيـة      من دعم البعثة لالنتخابات يف السودان، فسُتستوعب         ٢ واملرحلة
  . وستنعكس يف اآلثار املالية املقبلة املترتبة على هذا التقرير٢٠١٠-٢٠٠٩البعثة للفترة 

 واملنظمـات   وتتلقى السلطات السودانية املساعدة االنتخابية من العديد من اجلهات املاحنة           - ٧٤
مم املتحدة يف السودان بـدور      وتضطلع بعثة األ  . وَيصدق ذلك بالتحديد يف اجلنوب    . غري احلكومية 

 التـداخل،  قيادي يف مساعدة جلنة االنتخابات الوطنيـة علـى كفالـة اتـساق الـدعم الـدويل وتفـادي         
) ٢٠٠٥ (١٥٩٠إضــافة إىل واليــة التنــسيق العــام املنوطــة هبــا مبوجــب قــرار جملــس األمــن          
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ف البعثـة مبوجـب     بيد أن جملس األمـن كلّـ      . على طلب حمدد من جلنة االنتخابات الوطنية       وبناء
وقــد أدى ذلــك إىل . بــأن تقــوم بــدور تكميلــي لــدور اجملتمــع الــدويل ) ٢٠٠٩ (١٨٧٠قــراره 

وسيواصل ممثلي اخلـاص    . نشوء بعض االلتباس يف أذهان بعض اجلهات املاحنة بشأن دور البعثة          
دة وإذا اقتضى األمر، فإنين قد أطلب إىل جملس األمـن يف املـستقبل زيـا              . رصد احلالة عن كثب   

توضيح الدور القيادي املنوط بالبعثة يف دعم جلنة االنتخابـات الوطنيـة مـن أجـل تيـسري اتـساق           
  .دعم اجملتمع الدويل للعملية االنتخابية

ومع تقدم عملية االنتخابات، بدأت األطراف مناقـشات بـشأن مـسائل رئيـسية تتعلـق             - ٧٥
وأود أن أذكرها بأن االسـتفتاء      . ي يف جنوب السودان وأبي    ٢٠١١عام  باالستفتاء املقرر عقده    

ومهمـا كانـت النتيجـة، جيـب علـى مشـال الـسودان وجنوبـه أن يـشرعا             .  عملية موعدا بل ليس  
وحتقيقـا هلـذه الغايـة،      . دون تأخري يف مناقـشة التـدابري الالزمـة لكافلـة التعـايش الـسلمي بينـهما                
ــذين ســيكو        ــتفتاء ال ــن خــرباء االس ــددا م ــة ع ــد إىل البعث ــزم أن أوف ــع   أعت ــل م ن بوســعهم العم

  .األطراف، على النحو املطلوب، ملواجهة التحديات العديدة املتعلقة بعملية االستفتاء
 يف الـسودان فرصـة      ٢٠١٠أبريـل   / يف نيـسان    عقدها ميكن أن تتيح االنتخابات املقرر    و  - ٧٦

رى، فـإن   وكما بّينت التجربة يف أماكن أخ     . هامة لتعزيز املصاحلة الوطنية والتحول الدميقراطي     
ويف هذا الصدد، يـساورين قلـق بـالغ بـشأن اسـتمرار             . االنتخابات قد تؤدي أيضا إىل االنقسام     

. التوترات وأعمال العنف، وخباصة يف دارفور، ومنـاطق يف جنـوب الـسودان واملنـاطق الـثالث                
. وإذا مل ُتعاجل هذه األوضاع، فإن االنتخابـات قـد تـؤدي إىل زيـادة التـوترات يف تلـك املنـاطق             

وبالتــايل، فــإنين أدعــو حكومــة الوحــدة الوطنيــة وحكومــة جنــوب الــسودان واجلهــات الفاعلــة  
احمللية إىل كفالة اختاذ التدابري االحتياطية الكافية واالضطالع مبكرا بأنشطة التوعيـة يف الـدوائر              
االنتخابيــة التابعــة لكــل منــها مــن أجــل هتدئــة التــوترات قبــل حلــول موعــد االنتخابــات وردع  

  .خربني احملتملنيامل
تطلب إرادة سياسـية    تإن مواجهة التحديات الـسياسية والتـشغيلية هلـذه االنتخابـات سـ              - ٧٧

أقوى من تلك اليت أظهرهتا األطراف يف اتفاق الـسالم الـشامل وحركـات دارفـور مـؤخرا مـن                   
 أن تــشكك جهــات لــذا فــال غرابــةو. حيــث االســتعداد لتقــدمي التنــازالت والتوصــل إىل اتفــاق

ومع ذلك، ميكن أن تشكل هذه االنتخابات نقطـة انطـالق           . اعلة حملية يف قدرهتا على اإلجناز     ف
لعملية تضميد اجلراح واملصاحلة والتحول السياسي علـى املـستوى الـوطين، ممـا سـيؤدي حتمـا                  
إىل تعزيــز اتفــاق الــسالم الــشامل وعمليــات ســالم دارفــور ويعيــد للــسودان مكانتــه املهمــة يف   

  .وأنا أحثها بقوة على اغتنام هذه الفرصة. ويلاجملتمع الد
  


