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الخلفیة و السیاق: أوًال 

یقدم فریق المراقبین الیابانیین لإلنتخابات العامة بالسودان تقریره عن أنشطة الفریق خالل فترة وجوده بالسودان فى .1

من قانون مراقبة اإلنتخابات و میثاق شرف المراقبین ) ه( 27وفقًا للمادة  2010أبریل  19إلى  5الفترة من 

یأمل الفریق أن یساعد ھذا التقریر الموجز في .  المنصوص علیھ بواسطة المفوضیة القومیة لإلنتخابات بالسودان

. دعم أنشطة مفوضیة اإلنتخابات في السودان في المستقبل و في تحقیق الدیمقراطیة في البالد

  

عضوًا من  16یویتشي إیشي ، سفیر الیابان السابق في السودان ، فریق المراقبین الیابانین الذى ضم / ترأس السید.2

أرسل الفریق بواسطة وزارة . موظفین حكومیین ، أساتذة جامعات و ممثلین لمنظمات أكادیمیة و غیر حكومیة

رًا ھامًا في تنفیذ إتفاقیة السالم الشامل الموقعة في العام الخارجیة الیابانیة على إعتبار أن اإلنتخابات ستكون معیا

.  مع ھذا التقریر (1)قائمة بأسماء و مناصب األعضاء ملحقة في قائمة . 2005

  

                أنشطة الفریق: ثانیًا 

  

یا لجنوب السودان عقد الفریق عددًا من اإلجتماعات مع ممثلین من المفوضیة القومیة لإلنتخابات ، المفوضیة العل.3

(SSHC)  اللجان العلیا بالوالیات ،(SHCs)  حزب المؤتمر الوطني ،(NCP)  الحركة الشعبیة لتحریر السودان ،

(SPLM)  حزب األمة ، الحزب اإلتحادي الدیموقراطي ،(DUP) الفریق . ، الحزب الشیوعي و أحزاب أخرى

إلتحاد األوروبي و مركز كارتر و بعض فرق المراقبة أیضًا قام بتبادل اآلراء و المعلومات مع أعضاء من ا

،  (UNMIS)األخرى مثل الجامعة العربیة ، اإلتحاد األفریقي ، الصین ، روسیا ، بعثة األمم المتحدة في السودان 

،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (UNAMID)العملیة المختلطة لإلتحاد األفریقي و األمم المتحدة في دارفور 

(UNDP) و بعض المنظمات األخرى.

  

أبریل بأنشطة مراقبة في العاصمة الخرطوم و جوبا بالجنوب و الفاشر في إقلیم دارفور  15إلى  11قام الفریق من .4

لوحظ في نقاط اإلقتراع التي زارھا الفریق أن التصویت كان یتم بھدوء و نظام . نقطة إقتراع 156و قام بزیارة 

الفریق أیضًا الحظ أن موظفي المفوضیة القومیة . ظرون بصبر و حماس لإلدالء بأصواتھمبینما كان الناخبون ینت

لإلنتخابات و خصوصًا صغار السن منھم یبذلون مجھودات مقدرة لضمان إنجاح اإلنتخابات ، و كانت ھذه النقطة 

ي أجریت، حسب رأیھم، كذلك قام أعضاء الفریق بمراقبة عملیة عد األصوات الت. مثار إعجاب كل أعضاء الفریق

. بطریقة منظمة



  

القضایا التي حددھا المراقبون: ثالثًا 

  

عامًا من  24المجھودات التى بذلتھا المفوضیة القومیة لإلنتخابات و موظفیھا لتحضیر و إجراء اإلنتخابات بعد .5

األول لإلقتراع و للتصویت أیضًا یعّبر الفریق عن تقدیره للتحضیرات التي سبقت الیوم . اإلنقطاع تستحق اإلشادة

. الذي بدأ في معظم النقاط كما ھو مخطط لھ على الرغم من أنھ لم یكن في الموعد المحدد في كثیر من نقاط اإلقتراع

في الوقت ذاتھ ، لیس ھناك شك فى حدوث الكثیر من المشاكل الفنیة و اإلداریة في عملیة التصویت كما أكدت 

النقاط التالیة ھي بعض المسائل التي الحظھا فریق المراقبین و مقترحات . بنفسھا المفوضیة القومیة لإلنتخابات

.لمعالجتھا في اإلنتخابات المستقبلیة في السودان

  

قوائم الناخبین و ھویة الناخب 

سبب ھذه المشكلة ھي . المشكلة األكثر خطورة من بین المسائل التي حددھا المراقبون ھي التعامل مع قوائم الناخبین.6

العدید من الصعوبات التي ظھرت في عدد من مراكز االقتراع ، وأخطرھا كان صعوبة العثور على أسماء 

عدم تطابق األرقام المتسلسلة . و لوحظ أیضًا أن القوائم لم تسلم في الوقت المحدد و بعدد كاف من النسخ. الناخبین

تسجیل، و تلك التى على قوائم الناخبین صعبت من مھمة على إشعار التسجیل، الذى تم منحھ للناخبین خالل عملیة ال

في الجنوب ، الخلط بین اللغتین العربیة و اإلنجلیزیة في كتابة األسماء الواردة في . التعرف على ھویة الناخبین

بعض االسماء لم تكن موجودة ، وحتى التى وجدت في القوائم كانت مصنفة . القوائم سببت الكثیر من اإلرتباك

كان على بعض الناخبین التجول بین عدد من مراكز . یقًة خاطئة و بالتالي كان من الصعب جدًا العثور علیھابطر

اإلقتراع لیجدوا أسماءھم و مراكز اإلقتراع التي یحق لھم التصویت فیھا ، ولألسف، فقد البعض منھم حماسھ 

ل، كانت ھناك مستندات ھویة یتم إصدارھا بشكل باإلضافة إلى ذلك ، الحظ فریق المراقبین أنھ في الشما. للتصویت

یوصي فریق . حتمًا، خلق ھذا اإلجراء شكًا في مصداقیة عملیة تسجیل الناخبین. فورى خارج مراكز اإلقتراع

المراقبین لجنة االنتخابات المقبلة بأن تأخذ في االعتبار العدید من الدروس المستفادة في ھذا الشأن وأن تجري 

.ینات تمكنھا من إدارة قوائم الناخبین بشكل أكثر كفاءة و شفافیة فى المستقبلتعدیالت وتحس

  

  الحاجة لإلستعداد الجید في وقت مبكر

كان من الممكن تجنب المشاكل الناتجة عن خلط أوراق اإلقتراع و رموز األحزاب السیاسیة إذا تمت التجھیزات .7

أنھ على الرغم من وجود عدد من حاالت االرتباك ، خاصة  في الوقت نفسھ ، لوحظ. بعنایة أكبر و في وقت مبكر

في الیوم األول للتصویت ، كانت المفوضیة القومیة لإلنتخابات تبذل جھدھا لتصحیح األخطاء في أسرع وقت 

یوصي فریق المراقبین مفوضیة اإلنتخابات المقبلة بأن تستعد في وقت مبكر وتتحقق من الترتیبات بشكل . ممكن

.  امًا و حرصًا، تحسبًا لصعوبات غیر منظورة یمكن أن تنشأ قبل وأثناء التصویتأكثر إنتظ



  

  إدارة مراكز االقتراع

األمثلة فى ھذا الشأن تشمل . الحظ فریق المراقبین أن ھناك اختالفات ملحوظة في أسالیب إدارة مراكز االقتراع.8

یبدو أن التضارب في .  ظمة على صفوف الناخبيدرجة التدقیق في تحدید ھویة الناخبین و مستوى الرقابة المنت

التضارب فى أسالیب . التعلیمات الصادرة من رؤساء مراكز االقتراع كان العامل الرئیسي في ھذه اإلختالفات

ولذلك یوصي فریق المراقبین بمزید من التدریب والتوجیھ األقتراع من الممكن أن یدمر مصداقیة اإلنتخابات ، 

  .اكز االقتراع في االنتخابات المقبلةالمكثف لرؤساء مر

  

اإلعتناء بموظفي الإلقتراع 

على الرغم من ظروف العمل القاسیة ، لوحظ أن موظفي المفوضیة القومیة لإلنتخابات في مراكز االقتراع التي .9

ت زارھا فریق المراقبین كانوا یبذلون جھودًا مخلصًة إلنجاح اإلنتخابات وصلت لدرجة تحمل بعض التضحیا

فإن موظفي المفوضیة القومیة لإلنتخابات في , و مثال على ذلك، وفى ظل نقص كمیة المواد المقدمة. الشخصیة

بعض مراكز االقتراع قاموا بشراء طاوالت وكراسي وخیام على نفقتھم الخاصة  لضمان مصداقیة عملیة 

جدُا مما جعل الموظفین الموجودین  أیضًا كان عدد الموظفین في  كثیر من مراكز اإلقتراع محدودًا.  التصویت

لقد أعجب كل أعضاء فریق المراقبین بتفاني موظفي .  یعملون طوال الیوم دون أخذ قسط مناسب من الراحة

و لذلك یوصي فریق المراقبین بأن تتخذ التدابیر . المفوضیة القومیة لإلنتخابات لتحقیق الدیمقراطیة في بلدھم

قبلة لتحسین ظروف عمل موظفي اإلقتراع فیما یتعلق بمسائل مثل  التناوب على العمل ، المناسبة في االنتخابات الم

إن لم یحدث ھذا، فإن معنویات أولئك األشخاص الذین . بال تأخیرتوفیر الطعام و الشراب و دفع رواتب كافیة

ن یعیق بشدة العملیة بمرور الزمن، أ, یعملون على ترقیة الدیمقراطیة في السودان ستنخفض بالشكل الذى یمكن

. الدیموقراطیة في البالد

  

  المراقبون المحلیون و وكالء األحزاب

یعتقد فریق المراقبین أن وجود العدید من المراقبین المحلیین في كل مركز إقتراع سیساھم في تعزیز الدیموقراطیة .10

ذاتھ، سمع فریق المراقبین بعض  في الوقت. في السودان و في ردع أي أسالیب فاسدة محتملة في مراكز اإلقتراع

الشكاوى حول أن بعض وكالء األحزاب لم یستلموا البطاقات الخاصة بھم حتى اللحظات األخیرة و لذلك لم 

باإلضافة إلى ذلك ، الحظ فریق المراقبین أن وكالء . یستطیعوا أن ینضموا إلى عملیة التصویت في الوقت المناسب

االقتراع كانوا یتدخلون في إدارتھا بما في ذلك عملیات تحدید الھویة و حتى  األحزاب السیاسیة في بعض مراكز

یرى فریق المراقبین أن مفوضیة اإلنتخابات القادمة ینبغي أن . توجیھ الناخبین لإلدالء بأصواتھم لمرشحین معینین

.تتخذ إجراءات في الوقت المناسب و أن تكون أكثر حزمًا من أجل منع وقوع حوادث من ھذا القبیل



الشرطة

و في . لوحظ ان الشرطة بصورة عامة كانت منضبطة و كانت تقوم بمھامھا بصبر و مھنیة في مراكز اإلقتراع.11

ت لوحظ في بعض المواقع أن أفراد الشرطة كانوا موجودین داخل مراكز االقتراع ، وھذا یتعارض مع نفس الوق

في حالة واحدة ، الحظ فریق المراقبین ضابط شرطة یعطي تعلیمات لموظفي اإلقتراع حول . القواعد االنتخابیة

أمل أن یتلقوا مزیدًا من التدریب العالى  في فریق المراقبین یقدر تفاني العدید من أفراد الشرطة ، و ی. إدارة المركز

.اإلنتخابات المقبلة

  

  تثقیف الناخبین

وضح أن تثقیف الناخبین . المواد المقدمة من قبل المفوضیة القومیة لإلنتخابات لتثقیف الناخبین بدت فعالة و كافیة.12

الحظ فریق . ن الریفیة و القرىجرى على نطاق واسع في المناطق الحضریة بینما لم یكن بنفس المستوى في المد

المراقبین أن موظفي المفوضیة القومیة لإلنتخابات یقدمون المساعدة بكل إحترام للناخبین الذین یطلبونھا في مراكز 

یأمل فریق المراقبین أن تستفید مفوضیة اإلنتخابات المقبلة إستفادة قصوى من الدروس المأخوذة من ھذه .  اإلقتراع

. ابیة في ما یتعلق بھذه المسألة ، و أن تقدم المزید  لتثقیف الناخبین بدعم من المجتمع الدوليالعملیة االنتخ

  

  مشاركة الفئات الضعیفة اجتماعیا

قوائم النساء المبتكرة في اإلنتخابات . لوحظ أن النساء شاركن بفعالیة في عملیة االقتراع و خصوصًا في الشمال.13

یتطلع فریق المراقبین إلى مزید من المشاركة . ة إھتمام الناخبات باإلنتخاباتالبرلمانیة ساھمت أیضًا في زیاد

لوحظ أیضًا أن دعمًا مناسبًا كان یقدم للناخبین من . الواسعة من جانب المرأة السودانیة في االنتخابات في المستقبل

بین من كبار السن و المعاقین یأمل و یثق فریق المراقبین أن الناخ. كبار السن و المعاقین في مراكز اإلقتراع

. سیلقون نفس المعاملة  في اإلنتخابات المقبلة كذلك

  

  اإلعالم

فریق المراقبین یدرك أن ھناك شكاوى من أن حریة التعبیر لم تكن مكفولة تمامًا قبل و أثناء الحملة اإلنتخابیة و أن .14

یتوقع فریق المراقبین أن تتخذ المفوضیة . كممضمون تقاریر وسائل االعالم كان منحازًا لوجھات نظر الحزب الحا

.القومیة لإلنتخابات الخطوات الالزمة للتحقق من ھذه الشكاوى و معالجتھا

  

  حیاد المفوضیة القومیة لإلنتخابات

في ضوء . فریق المراقبین لیس في موقع یسمح لھ أن یؤكد إذا ما كانت المفوضیة القومیة لإلنتخابات محایدة أم ال.15

ات العدیدة التي قدمت خالل العملیة االنتخابیة، فریق المراقبین یرى أن األمر ال یقتصر على مسألة إذا ما اإلدعاء



كانت المفوضیة القومیة لإلنتخابات محایدة فعًال أم ال ، و لكن المسألة األھم ھى ھل كانت المفوضیة محایدة في 

نتخابات كان یجب أن تكون أكثر حرصًا و إدراكًا أن المفوضیة القومیة لإل. نظر السودانیین و األطراف األخرى

بعض الحقائق مثل تغییر المطبعة المنوط بھا طباعة بطاقات االقتراع في اللحظة األخیرة، إحتواء نماذج بطاقات 

اإلقتراع على عدد محدود من المرشحین و طباعة بعض بطاقات االقتراع باللغة العربیة فقط یمكن أن تثیر الشكوك 

یأمل فریق المراقبین أن تبدى . نزاھة و مصداقیة المفوضیة سواء أن  كانت ھذه الترتیبات قد تمت بدون قصد حول

المفوضیة القومیة لإلنتخابات أكبر قدر من المساءلة في معالجة أي شكوى تقدم في المستقبل و أن تعطي مزیدًا من 

.اإلھتمام لتعزیز و حمایة حیادیتھا و مصداقیتھا

  

المالحظات واالستنتاجات:  رابعًا

  

خالل العملیة، الحظ فریق المراقبین . اإلنتخابات العامة في السودان من بین األكثر تعقیدا في تاریخ العالم المعاصر.16

كما كانت ھناك مزاعم عن حاالت . بشكل مباشر العدید من المشاكل و الصعوبات الجوھریة والفنیة و اإلداریة

اسدة خالل عملیة التصویت و أیضًا عن فشل المفوضیة القومیة لإلنتخابات فى معالجة مختلفة من األسالیب الف

یرى فریق المراقبین إنھ من الضروري التحقق من مدى تأثیر ھذه المسائل على مصداقیة .  الشكاوى التي طرحت

.االنتخابات بصفة عامة

  

األصوات قد جرت بسالم في جمیع أنحاء في غضون ذلك ، یقدر فریق المراقبین أن عملیات التصویت و فرز .17

بما أن اإلنتخابات خطط لھا لكى تكون خطوة قویة نحو عودة و توطید . البالد و دون وقوع حوادث عنیفة تذكر

الدیمقراطیة في السودان ، یھنئ الفریق شعب السودان على ممارستھ الرائعة لحقوقھ الدیموقراطیة فى اإلنتخابات 

على . تجلى إھتمام و حماس السودانین بوضوح من خالل نسبة التصویت العالیة.لقطرالتى جرت على مستوى ا

الرغم من العدید من المسائل التى أثیرت و الصعوبات الخطیرة التي واجھت اإلنتخابات ، یعتقد فریق المراقبین أن 

روس ینبغي أن تعتبر نقطة و ھذه الد  2010ھناك العدید من الدروس القیمة تم تعلمھا من اإلنتخابات العامة فى

كان من دواعي سرور فریق المراقبین أن یكون موجودًا . تحول ھامة للسودان من أجل تحقیق التحول الدیمقراطي

في السودان في ھذا المنعطف التاریخي لھذا البلد ، و أمنیة الفریق أن یستمر السودان في متابعة الطریق نحو التنفیذ 

  .لشامل والتحول الدیمقراطي في البالدالكامل إلتفاقیة السالم ا
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)بالترتیب األبجدي(قائمة بأسماء فریق المراقبین الیابانین 

  رئیس الفریق 

Mr. Yuichi Ishii سفیر الیابان السابق في السودان ،  

  المنسق العام

Mr. Yoichi Nakashima مستشار السفارة الیابانیة بالسودان ،  

   مساعد رئیس الفریق

Mr. Shojiro Nishimura  مسؤول بوزارة الخارجیة الیابانیة ،

  فریق الخرطوم 

Mr. Toshiaki Ando مسؤول بوزارة الخارجیة الیابانیة ،  

Ms. Yuki Daizumoto  في الشمال(، المدیر القطري لمنظمة المعونة و اإلغاثة(  

Ms. Yukiko Fujisawa ملحق بسفارة الیابان في السودان ،  

Mr. Takahiro Kako  سكرتیر ثالث بسفارة الیابان في القاھرة ،  

Ms. Yoshiko Kurita أستاذ بجامعة شیبا ،  

Ms. Keiko Watanabe  مساعد مدیر مؤسسة الدراسات المتقدمة للتنمیة الدولیة ،

  فریق جوبا 

Ms. Yukari Ando مستشار برامج بمكتب رئاسة الوزراء في الیابان ،  

Mr. Katsushi Hamasaki  سكرتیر أول و الملحق العسكري بسفارة الیابان في السودان ،  

Mr. Eisei Kurimoto  أستاذ بجامعة أوساكا ،  

Mr. Akira Okazaki أستاذ بجامعة ھیتوتوسوباشي ،  

Ms. Chie Sugino  سكرتیر ثاني بسفارة الیابان في السودان ،

  فریق الفاشر 

Mr. Yasuhito Murakami بسفارة الیابان في السودان ، سكرتیر أول  

Ms. Mayuko Okabe سكرتیر ثاني بسفارة الیابان في السودان ،  



(2)قائمة 

أبریل  19إلى  5أنشطة الفریق في السودان من 

  أعضاء من الفریق للسودان من طوكیو  8أبریل     وصول  5

  الخرطوم ، ورشة اإلتحاد األوروبي ، إجتماع  أبریل     إطالع الفریق على األحداث بواسطة السفارة الیابانیة في 6

  مع ممثل مركز كارتر ، حفل عشاء بمنزل السفیر الیاباني بالسودان                         

  أبریل     إجتماعات مع ممثلین من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، المفوضیة القومیة لإلنتخابات ، حزب  7

  ني ، الحزب الشیوعي ، الحركة الشعبیة لتحریر السودانالمؤتمر الوط              

  أبریل     إجتماعات مع ممثلین من حزب األمة ووسائل اإلعالم ، ورشة عمل لبعثة األمم المتحدة في السودان 8

  )سفر رئیس الفریق لجوبا(أبریل     زیارة مراكز اإلقتراع قبل التصویت  9

  ادي الدیموقراطي األصل ، زیارة مراكز اإلقتراعأبریل   لقاء مع ممثل الحزب اإلتح 10

  )الیوم األول(أبریل   مراقبة التصویت  11

  )سفر رئیس الفریق لجوبا(، ) الیوم الثاني(أبریل   مراقبة التصویت  12

  )سفر رئیس الفریق للفاشر(، ) الیوم الثالث(أبریل   مراقبة التصویت  13

  ، إجتماع مع ممثل الصین ) ابعالیوم الر(أبریل   مراقبة التصویت  14

  ) أخر یوم/ الیوم الخامس (مراقبة التصویت    أبریل 15

  أبریل    مراقبة عملیة العد ، إجتماع مع إمبیكي رئیس لجنة اإلتحاد األفریقي ، حفل إستقبال نظم بواسطة  16

  دولة روسیا                

  نظم بواسطة اإلتحاد األوروبي أبریل    مراقبة عملیة العد ، حفل إستقبال  17

  عبداللة/ ألیر رئیس المفوضیة القومیة لإلنتخابات و السید/ أبریل    مراقبة عملیة العد ، إجتماع مع السید 18

  نائبھ                

  أبریل   إجتماع مع ممثل جامعة الدول العربیة ، مغادرة فریق المراقبین للسودان  19

  


