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 املعهد الدميقراطي الوطني لل�شوؤون الدولية هو منظمة غري ربحية، غريحزبية وغري حكومية 
تدعم املوؤ�ش�ش�ت واملم�ر�ش�ت الدميقراطية يف خمتلف من�طق الع�مل لأكرث من عقدين. منذ ت�أ�شي�شه 
يف ع�م 1983، عمل املعهد الدميقراطي و�شرك�وؤه املحليون على ان�ش�ء وتقوية املنظم�ت ال�شي��شية 
واملدنية، وحم�ية العملية النتخ�بية، تعزيز ال�شف�فية وامل�ش�ءلة يف الأداءا حلكومي وتعزيز م�ش�ركة 

املواطنني واملواطن�ت.
بداأ املعهد الدميقراطي الوطني العمل يف ال�شودان ع�م 2002، حيث نفذ برامج لتعزيز امل�ش�ركة 
الوطنية  يف الف�ش�ء ال�شي��شي وم�ش�ءلة احلكومة، مب� يف ذلك اأبح�ث الراأي الع�م، ودعم املجتمع 
املدين، والتثقيف املدين، ومراقبة النتخ�ب�ت.  بدعم من الوك�لة المريكية للتنمية الدولية، عمل 
املعهد الدميقراطي الوطني على املراقبة املحلية لالنتخ�ب�ت الوطنية لع�م 2010 يف جميع الولي�ت 
اخلم�س وع�شرين، ف�شاًل عن تثقيف الن�خبني والن�خب�ت، واإق�مة العديد من حلق�ت وجمموع�ت 

النق��س.
برن�جمً�   2020 ع�م  اأوائل  يف  الوطني  الدميقراطي  املعهد  بداأ  النتق�لية،  املرحلة  اأعق�ب  يف 
جديدًا حتت م�شمى دعم املرحلة النتق�لية من اأجل التغيري ال�ش�مل يف ال�شودان للعمل مب��شرة مع 
املوؤ�ش�ش�ت ومنظم�ت املجتمع املدين بتقدمي الدعم الفني الالزم من اجل امل�ش�ركةا لفع�لة يف املرحلة 
النتق�لية. تركز الربامج احل�لية للمعهد للدعوة ملن��شرة عملية ال�شالم، ال�شالح ال�شي��شي، تقدمي 
النتق�لية  املرحلة  ملت�بعة  املدين  املجتمع  قدرات  وبن�ء  النتق�يل  الت�شريعي  للمجل�س  الفني  الدعم 

والعملية ال�شي��شية والنتخ�بية.

عنوان املقر الرئي�شي: 455 م��ش�ت�شيو�ش��س، وا�شنطن الع��شمة 20001، الولي�ت املتحدة.
عنوان مكتب ال�شودان: العم�رات. �ش�رع ٤9  منزل 12.  مربع 10 �شرق المتداد

https://www.ndi.org
https://www.facebook.com/NDISudan

نبذة عن 
املعهد الدميقراطي الوطني
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)طوال فرتة وجودنا هنا كنازحني، مل يتم اإخطارنا عن اأي انتخابات اأو 
اين  حتى تلك الإجراءات التي ت�ضبق العملية النتخابية مثل الإح�ضاء ال�ضَكّ
نا كنازحني خارج  ا يعني اأَنّ جل النتخابي وغريها من اإجراءات؛ مَمّ ّ وال�ضِ

ح�ضابات احلكومة واأجهزتها الر�ضمية(.
يعقوب حممد عبد الله:

ق ع�م مع�شكرات الن�زحني والالجئني ّ  ُمن�شِ
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املقدمة:
وجمتمع�تهم  دي�رهم  من  الفرار  على  اأُجربوا  اليوم،  الع�مل  حول  �شخ�س  مليون   25 حوايل  هن�ك 
نتيجة لل�شراع�ت امل�شلحة والعنف الط�ئفي والنته�ك�ت اجل�شيمة حلقوق الإن�ش�ن؛ لكنهم على عك�س 

الالجئني، م� زالوا داخل اأوط�نهم)1).
رين داخليً� على ع�تق حكوم�تهم،  تقع م�شوؤولية توفري احلم�ية وتقدمي امل�ش�عدة الإن�ش�نية لهوؤلء املُهجَّ
ل القوانني  بو�شفهم مواطني تلك البلدان التي نزحوا فيه� داخليً� بعد تهجريهم من اأم�كنهم القدمية. تخِوّ
واملواثيق الدولية للن�زحني  داخليً� التمتع بجميع احلقوق ك�ملة غري منقو�شة، مثل بقية املواطنني يف 
امل�ش�ركة  ذلك احلق يف  ي�شمل  البالد.  �شوؤون  واإدارة  الع�مة  امل�ش�ركة  ذلك احلق يف  بلدانهم مب� يف 

حني. النتخ�بية كن�خبني ومر�َشّ
اقليم  رئي�شية يف  ب�شورة  العدد  الأكرب من هذا  ز اجلزء  يرتَكّ ن�زح.  مليون  يوجد3.3  ال�شوان  يف 
ل بوؤرًا للنزاع�ت امل�شلحة  دارفور واملنطقتني )النيل الأزرق وجنوب كردف�ن) والتي يف جمموعه� ت�شِكّ
بني احلكومة ال�شودانية واملجموع�ت املع�ر�شة. تعترب النزاع�ت امل�شلحة ال�شبب الرئي�س حلركة النزوح 
واللجوء يف ال�شودان. يقيم 7٤ % من الن�زحني يف مع�شكرات خ��شة بهم بينم� يقيم26%  يف اأم�كن 

خ�رج املع�شكرات)2).
الن�زحون  ل  يتحوَّ ال�شي��شية،  الطبيعة  ذات  امل�شلحة  النزاع�ت  ب�شبب  النزوح  عملي�ت  اإىل  ب�لنظر 
والالجئون، ب�شبب تلك النزاع�ت ب�شورة تلق�ئية، اإىل ن�شط�ء �شي��شيني اأثن�ء النزوح وم� بعده؛ لذلك ميكن 

اأن تكون امل�ش�ركة النتخ�بية للن�زحني و�شيلة مهمة لتعزيز الهدف املتمثل يف اإيج�د حلول دائمة لهم.
م�ت الأ�ش��شية لإع�دة بن�ء املجتمع�ت املنق�شمة يف  وُيعد اإجراء انتخ�ب�ت حرة ونزيهة اأحد اأهم املقِوّ
اأمرًا ب�لغ الأهمية،  مرحلة م� بعد ال�شراع. وت�شكل العملية النتخ�بية التي ت�شمن م�ش�ركة الن�زحني 
ب�لت�يل يف حتقق  ًي�شهم   ال�شالم وامل�ش�حلة، مم�  امل�ش�ركة النتخ�بية نف�شه� يف جهود  وذلك لأهمية 

ال�شتقرار وال�شالم امل�شتدام)3).
ترتيب�ت  املتح�ربة  الأطراُف  خالله  من  د  حُتِدّ الذي  الإط�ر  مبث�بة  ال�شالم  عملي�ت  تكون  م�  وكثريًا 
احلكم يف مرحلة م� بعد ال�شراع، وت�شع املب�دئ التوجيهية واملب�دئ الأ�ش��شية لعملية انتخ�بية نزيهة 

عة واأكرث �شموًل وا�شتج�بة لتطُلّع�ت ال�شعب. و�شف�فة. الأمر الذي يوؤدي اإىل ت�شكيل حكومة مو�َشّ

1-  internal displacement centre, https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/ 
2- Overview of Refugees and IDPs in Sudan Dashboard as of 30 April 2022.  https://reliefweb.int/re-
port/sudan/sudan-population-dashboard-overview-refugees-and-idps-sudan-30-april-2022 
3-  peace building through the electoral participation of displacement populations, by: Jeremy & 
moony, تم الترجمة بتصرف
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ك�نت  التي  ال�شي��شية  والعوامل  ب�لظروف  الأحوال  معظم  يف  للن�زحني  النتخ�بية  امل�ش�همة  ر  تت�أَثّ
�س الثقة  �شببً� يف عملية النزوح، وب�لت�يل ميكن اأن تكون م�شدرًا لالنق�ش�م حتى فيم� بينهم؛ مم� يقِوّ
ب ن�شوء مثل هذا النوع من ال�شراع النتخ�بي، حتت�ج القرارات املتعلقة  يف العملية النتخ�بية. ولتجُنّ

ف�ق �شي��شي قبل قي�م النتخ�ب�ت بوقت ك�ف)٤). مب�ش�ركة الن�زحني قبل كل �شيء، اإىل اتِّ

اأهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�شة اإىل حتليل امل�ش�ركة النتخ�بية للن�زحني يف ال�شودان مع الرتكيز على الن�زحني 
يف مع�شكرات دارفور ملعرفة العوائق والتحدي�ت التي متنعهم من امل�ش�ركة ب�شورة ف�علة يف العملية 
النتخ�بية. وذلك من خالل اإلق�ء ال�شوء على النتخ�ب�ت الع�مة لع�م 2010. تهدف الدرا�شة اأي�شً� اإىل 

التعرف على الت�شريع�ت الدولية والإقليمية واملحلية التي تكفل للن�زح حَقّ امل�ش�ركة يف النتخ�ب�ت.

منهجية الدرا�سة وم�سادر املعلومات:
ي فقط يف عملية جمع البي�ن�ت من امل�ش�در الأولية  ت�شتند هذه الدرا�شة على املنهج ذي الط�بع الكِمّ
امل�ش�در  من  املعلوم�ت  جمع  يف  زة  املرَكّ اجلم�عية  واملن�ق�ش�ت  املق�بلة  اأداَتي  ا�شتخدام  مت  والث�نوية. 
�شخ�شي�ت  مع  مق�بالت  واإجراء  املحورية  للنق��ش�ت  جمموعة   (11( من  اأكرث  تنظيم  و�شملت  الأولية، 
يف  املق�ومة  جل�ن  اأع�ش�ء  ال�شيوخ،  والالجئني،  الن�زحني  مع�شكرات  تن�شيقية  روؤ�ش�ء  مثل:  رئي�شية 
املع�شكرات، روؤ�ش�ء احت�دات املراأة ومنظم�ت املجتمع املدين امل�شتقل يف املع�شكرات الرئي�شية للن�زحني 
� امل�ش�در الث�نوية،  فلقد ا�شتملت على الوث�ئق الر�شمية، منه�: الوثيقة الد�شتورية،  يف ولي�ت دارفور. اأَمّ
اتف�ق جوب� لل�شالم يف ال�شودان وق�نون النتخ�ب�ت لع�م 2008. اأي�شً� ا�شتملت على تق�رير البعث�ت 

واملنظم�ت الدولية والإقليمية واملحلية حول انتخ�ب�ت ال�شودان يف ع�م 2010.

تعريف النازحني:
روا  ف الن�زحون وفق املب�دئ التوجيهية، ب�أَنّهم )الأ�شخ��س )اأو املجموعة) الذين اأُجربوا اأو ا�شَطّ ُيعَرّ
للهرب اأو ترك دي�رهم نتيجة نزاٍع م�شَلٍّح اأو ح�لت عنٍف ع�م اأو انته�ك�ٍت حلقوق الن�ش�ن او كوارَث 
طبيعيٍة اأو من �شنع الإن�ش�ن، اأو لتف�دي اآث�ر هذه الأو�ش�ع، لكنهم مل يعرُبوا احلدود الدولية املعرَتف 

به� للدولة)
4-  Displaced and disenfranchised: internally displaced person and election in the OSCE Region, 
By:ERIN MOONEY & BALKEES JARRAH, تم الترجمة بتصرف
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التوزيع اجلغرايف للنازحني يف ال�سودان:

الن�ضبة %     عدد النازحنيالوليات
933.30031ولية �ضمال دارفور

797.10026ولية جنوب دارفور
42290014ولية و�ضط دارفور
337.80011ولية غرب دارفور
997003ولية �ضرق دارفور

%259020085   جملة النازحني يف دارفور الكربى
2728009                    جنوب كردفان

913003غرب كردفان 
817003النيل الزرق

%44580015جملة النازحني يف الوليات الخرى

ت�سنيف النازحني يف ال�سودان :

العمر 
النوع

الناثالذكور 

%28% 27اقل من 17 �ضنة
%19% 1818 اىل  59 �ضنة

%4% 4اأكرث من 60 �ضنة 
% 51% 49اجلملة 

امل�ضدر مكتب الأمم املتحدة لتن�ضيق امل�ضاعدات الإن�ضانية. 



9 حتديات النازحني يف امل�ساركة ال�سيا�سية..  درا�سة حتليلية



حتديات النازحني يف امل�ساركة ال�سيا�سية..  درا�سة حتليلية 10

حُقّ النازح يف امل�ساركة ال�سيا�سية يف الآليات الدولية والإقليمية والوطنية:
ُيق�شد ب�آلي�ت حقوق  الن�ش�ن، الوث�ئق والإعالن�ت والتف�قي�ت واملع�هدات الدولية والإقليمية والوطنية 
منه� املعنية بحقوق الن�ش�ن. والآلي�ت هي املع�يري التي ت�شمن نزاهة العملية النتخ�بية؛ لأن النتخ�ب�ت 
م اآلي�ت حقوق الن�ش�ن التي تن�ُسّ على حق الن�زحني  ترتبط بكف�لة احلقوق واحلري�ت الأ�ش��شية. ُتق�َشّ
يف امل�ش�ركة النتخ�بية، اإىل دولية واإقليمية ووطنية، والتي  تن�ُسّ على حقوق الن�زح الأ�ش��شية املتعلقة 

ح، وتف��شيله� كم� يلي: ب�لنتخ�ب�ت، وتكفل له امل�ش�ركة النتخ�بية يف الرت�شيح والرت�ُشّ

ًل، الطار القانوين على امل�ستوى الدويل: اأَوّ
 الآلي�ت الدولية واملع�هدات كفلت للمواطن، ب�شكل ع�م، احلَقّ يف امل�ش�ركة ال�شي��شية ب�شورة مب��شرة 

لني يف كل م�شتوي�ت احلكم الت�شريعية والتنفيذية منه�: اأو عرب انتخ�ب ممِثّ
اأ - الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

ت املادة )21( على الآتي: ن�ضَّ
-    لكل �شخ�س حُقّ امل�ش�ركة يف اإدارة ال�شوؤون الع�مة لبلده.

-    لكل �شخ�س ب�لت�ش�وي مع الآخرين. حُقّ تقلد الوظ�ئف الع�مة يف بلده.
-    اإرادة ال�شعب هي من�ط �شلطة احلكم، ويجب اأن تتجَلّى هذه الإرادة من خالل انتخ�ب�ت نزيهة 
ي اأو اإجراء متك�فئ من  ُترى دوريً� ب�لقرتاع الع�م وعلى قدم امل�ش�واة بني الن�خبني، ب�لت�شويت ال�شِرّ

حيث �شم�نة حرية الت�شويت.
املادة 21، مَتّ تقنينه� يف عدد من املع�هدات واملواثيق الدولية والإقليمية، ومنه� على �شبيل املث�ل ل 

احل�شر: العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شي��شية.
ت املادة 25 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية  على الآتي: ن�ضَّ

• � مب��شرة اأو بوا�شطة ممثلني ُيخت�رون بحرية.	 اأن ي�ش�رك يف اإدارة ال�شوؤون الع�مة، اإَمّ
• بني 	 امل�ش�واة  قدم  وعلى  الع�م  ب�لقرتاع  دوريً�  ُترى  نزيهة  انتخ�ب�ت  يف  وَينتِخب،  ُينتَخب  اأن 

الن�خبني وب�لت�شويت ال�شري، ت�شمن التعبري احلَرّ عن اإرادة الن�خبني.
• اأن تت�ح له، على قدم امل�ش�واة عمومً� مع �شواه، فر�شة تقُلّد الوظ�ئف الع�مة يف بلده.	
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زوح الداخلي))) ب - املبادئ التوجيهية لالأمم املتحدة ب�ساأن الُنّ

الأمني  م�ش�عد  بوا�شطة   1998 الع�م  يف  الن�زحني  ب�ش�أن  املتحدة  لالأمم  التوجيهية  املب�دُئ  رت  ُطِوّ
الدكتور فران�شي�س دينق، مب�ش�عدة فريق من اخلرباء  الن�زحني، وقته�،  ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  الع�م 
ن املب�دئ التوجيهية احلَقّ يف الت�شويت؛ لأن هذا  ه من ال�شروري اأن ُت�شِمّ الق�نونيني. �ُشّبب ذلك ب�أَنّ

ل. احلق ُعر�شة لالنته�ك؛ وخ��شة يف ح�لت النزوح املطَوّ
يف  داخليًا  النازحني  حق  على  دت  اأَكّ التي  القانون  قواعد  على  التوجيهية  املبادئ   -

الت�ضويت: 
الن�زحون لهم احلُقّ يف امل�ش�ركة ال�شي��شية، وي�شمل ذلك احلق يف الت�شويت والنتخ�ب، ب�لإ�ش�فة 
اإىل امل�ش�ركة يف احلكومة وال�شوؤون الع�مة. وهذا احلق مت الت�أكيد عليه ب�شورة وا�شحة يف املب�دئ 

التوجيهية اخل��شة ب�لن�زحني واخل��شة ب�لأمم املتحدة يف:
1. املبداأ 1  فقرة1  الذي ين�ُسّ على اأَنّه:

ع به� الأ�شخ��س الآخرون يف  دون داخليً� يف بلدهم على امل�ش�واة الت�مة، بنف�س م� يتمَتّ ع امل�شَرّ )يتمَتّ
البلد، من حقوق وحري�ت مبوجب الق�نون الدويل واملحلي. وبجب اأَلّ مًيّيز �شد هوؤلء الأ�شخ��س يف 

دون داخليً�). ع ب�أي من هذه احلقوق واحلري�ت بدعوى اأنهم م�شَرّ التمُتّ
2.  املبداأ  15 فقرة 1

)احلق يف التم��س الأم�ن يف مك�ن اآخر من البلد)
3. املبداأ  20 فقرة 1

هم،  دون داخليً�، �شواء ك�نوا يعي�شون يف خميم�ت اأو غريه�، ل يجوز التمييز �شَدّ الأ�شخ��س امل�شَرّ
دين، يف التمتع ب�حلقوق التية: )احلق يف الت�شويت، وفى امل�ش�ركة يف ال�شوؤون  بحكم و�شعهم كم�شَرّ

احلكومية الع�مة؛ مب� يف ذلك احلق يف احل�شول على الو�ش�ئل الالزمة ملم�ر�شة هذا احلق .
4.  املبداأ 20 فقرة 2

ع  للتمُتّ الوث�ئق  ُيلزم من  املعنية كَلّ م�  ال�شلط�ت  امل�شردين داخليً�، ت�شدر    )لأعم�ل هذا ،يف ح�لة 
ال�شخ�شية،  ة  الُهوَيّ وث�ئق  ال�شفر،  جوازات  الوث�ئق:  هذه  �شمن  من  ومم�ر�شته�.  الق�نونية  بحقوقهم 
اأو  جديدة  وث�ئق  اإ�شدار  م�ش�ألة  ال�شلط�ت  ر  ّ ُتي�شِ خ��س،  وبوجه  الزواج.  و�شه�دات  امليالد  �شه�دات 
ال�شتع��شة عن الوث�ئق املفقودة ب�شبب الت�شريد، من دون فر�س �شروط غري معقولة من قِبيل ا�شرتاط 

عودة ال�شخ�س ملحل اإق�مته املعت�د ل�شتخراج هذه الوث�ئق اأو وث�ئق اأخرى مطلوبة).
5-  تت�ألف املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن النزوح الداخلي من 30 مبداأ، �ش�ملة من حيث النط�ق. وتعني املب�دئ احلقوق وال�شم�ن�ت الرئي�شية ذات ال�شلة 

بحم�ية الأفراد �شد النزوح الق�شري وحم�يتهم وم�ش�عدتهم اأثن�ء فرتة النزوح واأثن�ء عودتهم اأو اإع�دة توطينهم اأو اإع�دة اإدم�جهم يف املجتمع.
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5 . املبداأ )29(
ل يجوز التمييز �شَدّ الأ�شخ��س امل�شردين داخليً�، الذين ع�دوا اإىل دي�رهم اأو اأم�كن اإق�متهم املعت�دة 
لهم احلُقّ يف  دين. ويكون  ال�ش�بق كم�شَرّ البلد، بحكم و�شعهم  اآخر من  توطينهم يف مك�ن  املع�د  اأو 
الو�شول  امل�شتوي�ت ويف  ك�فة  على  الع�مة  ال�شوؤون  ت�شيري  امل�ش�واة، يف  قدم  على  الك�ملة،  امل�ش�ركة 

املتك�فئ اإىل اخلدم�ت الع�مة.
ثانيًا، الطار القانوين على امل�ستوى القليمي )الأفريقي):

اأ - امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب:

املادة 13  
- لكل املواطنني احلُقّ يف امل�ش�ركة بحرية يف اإدارة ال�شوؤون الع�مة لبلدهم؛ �شواء مب��شرة اأو عن 

طريق ممّثلني يتَمّ اختي�رهم بحرية؛ وذلك طبق� لأحك�م الق�نون.
- لكل املواطنني احلُقّ اأي�شً� يف توىِلّ الوظ�ئف العمومية يف بلدهم.

- لكل �شخ�س احلُقّ يف ال�شتف�دة من املمتلك�ت واخلدم�ت الع�مة؛ وذلك يف اإط�ر امل�ش�واة الت�مة 
للجميع اأم�م الق�نون

ب - اتفاقية الحتاد الأفريقي حلماية وم�ساعدة النازحني داخليًا يف اأفريقيا

 )اتفاقية كمبال)))).

ُتَعُدّ اتف�قية كمب�ل حلم�ية وم�ش�عدة الن�زحني اإحدى الآلي�ت الإقليمية التي ُتلِزم احلكوم�ت، يف الق�رة 
اأم�كنه� نتيجة للنزاع�ت، العنف، انته�ك�ت  ت من  الأفريقية، بحم�ية احلقوق والرف�ه لل�شعوب التي فَرّ
ه�  اأَنّ على  التف�قية  وردت يف  التي  الأحك�م  اإىل  اخلرباء  وينظر  الطبيعية.  والكوارث  الإن�ش�ن  حقوق 
ه�، يف  اأَنّ اإليه� على  ينظرون  اأو  الن�زحني داخليً�  ب�ش�أن  املتحدة  لالأمم  التوجيهية  املب�دئ  ة من  م�شتمَدّ

ل والأخري، تكمل بع�شه� البع�س. الأَوّ
عت و�ش�دقت على اتف�قية كمب�ل اخل��شة بحم�ية وم�ش�عدة  اإن ال�شودان لي�س من �شمن البلدان التي وَقّ
الن�زحني، لكَنّ التف�قية متثل الأداة املثلى ملخ�طبة ق�ش�ي� الن�زحني داخليً�؛ وذلك ل�شمول هذه التف�قية 
ل ب�شورة دائمة. وم�ش�ألة م�ش�ركة  يف خم�طبة املو�شوع�ت التي من �ش�أنه� مع�جلة م�ش�كل النزوح املطَوّ
امل�ش�ركة  داخليً� يف  الن�زحني  على حق  التف�قية  دت  اأَكّ الت�ه،  هذا  ا�شتثن�ء. ويف  لي�شت  الن�زحني 

ت امل�دة 9، الفقرة1 ، البند1، على الآتي: ال�شي��شية ون�شَّ

6-  ال�شودان مل ي�ش�دق بعد على هذا التف�ق ولكن معظم البنود الواردة يف بروتوكول الن�زحني والالجئني، لتف�ق جوب� لل�شالم ا�شتندت على 
اتف�قية الحت�د الفريقي حلم�ية وم�ش�عدة الن�زحني داخلي� يف افريقي�. 
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حتمي الدول الأطراف حقوق النازحني داخليًا، بغ�ِسّ النظر عن اأ�ضباب هذا النزوح من 
خالل المتناع عن الآتي:

ن�زحون  اأنهم  اأ�ش��س  على  اأو احلري�ت  ب�أي من احلقوق  ع  التمُتّ الأ�شخ��س يف  التمييز �شَدّ هوؤلء 
داخليً�.
• الأ�شخ��س 	 ا�شتقب�ل  ل�شم�ن  الالزمة  التدابري  اتخ�ذ  على  تن�س  اأ،  البند   ،2 فقرة   9 املادة 

الن�زحني داخليً� دون متييز اأي ك�ن نوعه، واأن يعي�شوا يف ظروف موؤاتية من الأم�ن والكرامة 
والأمن.

• ن الدول الأطراف الن�زحني من الختي�ر احلر فيم� يخ�ُسّ خي�رات 	  املادة 11، الفقرة 2، مُتِكّ
عودتهم اأو اإدم�جهم اأو اإع�دة توطينهم، من خالل الت�ش�ور معهم حول هذه اخلي�رات وغريه�، 

و�شم�ن م�ش�ركتهم يف اإيج�د حلول م�شتدامة.
•   املادة 13 الفقرة 2، َت�شَمن الدوُل الأطراُف ح�شوَل الن�زحني داخليً� على وث�ئق احل�لة املدنية 	

ة ال�شخ�شية، ال�شه�دات  ع بحقوقهم ومم�ر�شته� مثل: جوازات ال�شفر، وث�ئق الُهوَيّ الالزمة للتمُتّ
املدنية، �شه�دات امليالد و�شه�دات الزواج.

• املادة 13، الفقرة 3، تقوم الدوُل الأطراُف بتي�شري عملية اإ�شدار الوث�ئق اجلديدة اأو ا�شتبدال 	
طلب  مثل  معقولة  �شروط غري  فر�س  بدون  النزوح،  عملية  اأُتلفت خالل  او  ُفقدت  التي  الوث�ئق 
اأو غريه�  الوث�ئق  هذه  على  احل�شول  ُبغية  املعني  لل�شخ�س  املعت�دة  الإق�مة  منطقة  اإىل  العودة 
من الوث�ئق املطلوبة، ويجب اأَلّ مينع عدم منح الن�زحني داخليً� مثل تلك الوث�ئق من مم�ر�شتهم 

عهم به� ب�أي �شكل من الأ�شك�ل. حلقوقهم الإن�ش�نية اأو متُتّ

ثالثًا، الطار القانوين على امل�ستوى الوطني:
اأ - الوثيقة الد�ستورية للفرتة النتقالية ل�سنة 2019 تعديل �سنة 2020:

يف  ت  ون�شَّ الواجب�ت،  واأداء  احلقوق  لنيل  الأوحد  املعي�ر  هي  املواطنة  جعلت  الد�شتورية  الوثيقة 
الف�شل الرابع، امل�دة  ٤5) 1)  )تكون املواطنة اأ�ش��س احلقوق والواجب�ت لكل ال�شودانيني)

ع ال�شلمي وتكوين الأحزاب يف امل�دة 59 والتي تن�س على: )َيكفل  وكفلت الوثيقة احلَقّ يف التجُمّ
ع ال�شلمي لكل فرد، احلَقّ يف حرية التنظيم مع اآخرين؛ مب� يف ذلك احلق يف تكوين  احلُقّ يف التجُمّ

الأحزاب واجلمعي�ت واملنظم�ت والنق�ب�ت والحت�دات املهنية اأو الن�شم�م اإليه� حم�ية مل�ش�حله).
)لكل  امل�دة:  بن�س  الق�نون  ينظمه  م�  ال�شي��شية ح�شب  امل�ش�ركة  فقد كفلت احلَقّ يف  امل�دة 58   � اأَمّ
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مواطن احلق يف امل�ش�ركة ال�شي��شية ويف ال�شوؤون الع�مة ح�شبم� ينظمه الق�نون).
ه� وردت ب�شكل عمومي من   ب�لنظر اإىل الأحك�م اأعاله، ب�ش�أن امل�ش�ركة يف العملية النتخ�بية، جند اأَنّ
دون الإ�ش�رة اإىل كيفية م�ش�ركة الن�زحني داخليً� يف العملية النتخ�بية. اإَلّ اأَنّ اتف�ق جوب� لل�شالم يف 
ع بني احلكومة النتق�لية واأطراف العملية ال�شلمية يف جوب�، قد خ�ش�س هذه الق�شية.  ال�شودان املوَقّ
وُيعترب اتف�ق جوب� جزءًا من الوثيقة الد�شتورية مبوجب ن�س امل�دة 79 من الوثيقة الد�شتورية، والتي 
ع يف 3 اأكتوبر 2020 بني  تن�ُسّ على: )ُيعترب اتف�ق جوب� ل�شالم ال�شودان املرفق بهذه الوثيقة، واملوَقّ
اأ منه�. ويف ح�ل التع�ر�س بينهم�،  حكومة ال�شودان النتق�لية واأطراف العملية ال�شلمية، جزءًا ل يتجَزّ

ُيزال التع�ر�س مب� يتوافق مع ن�شو�س اتف�ق جوب� ل�شالم ال�شودان).

ب - اتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان ل�سنة 2020))) 
ب�أنهم:  دارفور،  مب�ش�ر  اخل��س  والالجئني  الن�زحني  بروتوكول  يف  الن�زحني،  جوب�  اتف�ق  ف  عَرّ
طروا اإىل الفرار من من�زلهم اأو اأم�كن �شكن�هم املعت�دة نتيجة للنزاع�ت  )الأ�شخ��س الذين اأُجربوا اأو ا�شُّ

يف دارفور والذين مل يغ�دروا البلد عرب حدود معرتف به� دوليً�).
د التف�ق على �شرورة م�ش�ركة الن�زحني/ت يف العملية النتخ�بية، و�شالمة الإجراءات التي ت�شبق  اأَكّ
العملية النتخ�بية. ورد ذلك يف ن�س امل�دة 13 )اتفق الطرف�ن على اإجراء انتخ�ب�ت ع�مة نزيهة مبراقبة 
دولية يف نه�ية الفرتة النتق�لية على اأن ي�شبقه� تنفيذ اخلطة املتفق عليه� للعودة الطوعية للن�زحني/ت 
اد  التعُدّ واإجراء  الد�شتوري  املوؤمتر  عقد  املختلفة  امل�ش�رات  اتف�قي�ت  يف  وردت  كم�  والالجئني/ت 

ال�شك�ين واإ�شدار ق�نون النتخ�ب�ت والأحزاب ال�شي��شية وتكوين مفو�شية النتخ�ب�ت).
على الرغم من عدم التوقيع وامل�ش�دقة على اتف�ق الحت�د الأفريقي ب�ش�أن حم�ية وم�ش�عدة الن�زحني 
داخليً�، اإَلّ اأَنّ الأحك�م الواردة يف بروتوكول الن�زحني والالجئني اخل��س ب�تف�ق جوب�، ج�ءت اإىل حد 
م� اأكرث مواءمة مع اتف�ق كمب�ل؛ وخ��شة اجلوانب املتعلقة ب�مل�ش�ركة ال�شي��شية والنتخ�بية للن�زحني 
يف العملية النتخ�بية. اإذ ن�َسّ الربوتكول يف امل�دة 2-1 على الت�يل: )يلتزم الطرف�ن بجميع التف�قي�ت 

واملع�هدات ذات ال�شلة ب�لن�زحني والالجئني امل�ش�َدق عليه� من حكومة ال�شودان).
داخليً�،  رين  للمهَجّ الإن�ش�ن  )يجب احرتام و�شم�ن حقوق  2، على:  الفقرة  امل�دة 2،  ن�شت  وكذلك 
اأو  التوطني  واإع�دة  الطوعية  العودة  عملية  خالل  ك�ن  �شواء  الدويل،  الق�نون  مبوجب  ك�ماًل  احرتامً� 

بعده�).

7-  اتف�ق جوب� لل�شالم يف ال�شودان مت التوقيع عليه بني حكومة الفرتة النتق�لية واأطراف العملية ال�شلمية يف ع��شمة جنوب ال�شودان.
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� يعني عدم  اأُيّ مواطن �شوداين؛ مَمّ ع به�  كفل الربوتوكول للن�زحني احلقوَق واحلري�ت التي يتمَتّ
والالجئون  الن�زحون  ع  )يتمَتّ  :2 الفقرة   ،5 امل�دة  وتن�ُسّ  ن�زحني.  ب�عتب�رهم  حقوقهم  من  اأي  تعليق 
ع به� اأُيّ مواطن �شوداين، مب� يف ذلك احلق يف  بجميع حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية التي يتمَتّ

حرية التنقل والإق�مة يف اأي مك�ن على الأرا�شي ال�شودانية).
ت امل�دة 6، الفقرة 7، البند 2: )ل ت�شقط حقوق وامتي�زات املواطنة وامل�ش�ركة للن�زحني والالجئني   ون�شَّ

ر بو�شعهم كن�زحني اأو لجئني، ويجب ا�شتع�دة و�شم�ن حقوقهم ب�لك�مل يف ال�شودان). ول تت�أَثّ
كم� ن�ّس التف�ق على اأنه ل يجوز منع الن�زحني من امل�ش�ركة يف النتخ�ب�ت لنتخ�ب َمن مُيثلهم على 
ت امل�دة 7، الفقرة 2، الفقرة 7 على الت�يل: )ل يجوز التمييز �شَدّ  قدم امل�ش�واة مع الآخرين.  حيث ن�شَّ
ع الن�زحون بحق  الن�زحني والالجئني اأو منعهم من امل�ش�ركة يف احلكومة اأو انتخ�ب امل�شوؤولني. ويتمَتّ
امل�ش�ركة الك�ملة على قدم امل�ش�واة يف ال�شوؤون الع�مة على جميع امل�شتوي�ت، ويف الو�شول للخدم�ت 

الع�مة).
د حكومة  ت امل�دة 8، الفقرة 7، البند 2 : )ُتزِوّ ة اأو الوث�ئق يف النتخ�ب�ت، ن�شَّ ولأهمية وث�ئق الُهوَيّ
ال�شودان الن�زحني والالجئني بجميع الوث�ئق الالزمة ملم�ر�شة حقوقهم الق�نونية، مب� يف ذلك جوازات 

ال�شفر و�شه�دات امليالد و�شندات امللكية).

ج - قانون النتخابات ل�سنة 2008:
د ق�نون النتخ�ب�ت ال�شوداين ل�شنة 2008 اأهلية الن�خب يف امل�دة 21: )ب�أن يكون �شودانيً� وب�لغً�  حَدّ

دًا يف ال�شجل النتخ�بي و�شليم العقل). من العمر ثم�نية ع�شر ع�مً� ومقَيّ

ت على الآتي: دت املادة 22، �ضروط الت�ضجيل وامل�ضاركة يف النتخابات، ون�ضَّ حَدّ
ً� اأ�ش��شيُ� وم�شوؤولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه ال�شروط - 1 ُيعُدّ الت�شجيل يف ال�شجل النتخ�بي حَقّ

املطلوبة ق�نونً�.
ر يف ال�شوداين املقيم داخل ال�شودان يف ت�ريخ - 2 دون امل�ش��س بعموم اأحك�م البند 1، يجب اأن تتوَفّ

تقدمي الطلب ب�ل�شروط الآتية:
•  اأن يكون مقيمً� يف الدائرة اجلغرافية ملدة ل تقُلّ عن ثالثة اأ�شهر قبل ت�ريخ قفل ال�شجل، وي�شتثنى 	

د القواعد �شوابَط ت�شجيلهم. ل الذين حُتِدّ َحّ من ذلك القوات   النظ�مية والُرّ
• اأن يكون لديه وثيقة اإثب�ٍت �شخ�شية اأو �شه�دة معتمدة من اللجنة ال�شعبية واملحلية اأو من �شلط�ت 	
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الإدارة الأهلية اأو التقليدية ح�شبم� يكون احل�ل.
• اأَلّ يكون قد مَتّ ت�شجيله يف اأي دائرة جغرافية اأخرى.	

- ل يحُقّ للن�خب امل�ش�ركة يف النتخ�ب�ت اأو ال�شتفت�ء اإَلّ اإذا مَتّ ت�شجيله قبل ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ 
النتخ�ب�ت.
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الظروف اخلا�سة التي �ساحبت م�ساركة النازحني يف النتخابات العامة لعام2010  
ظَلّ الن�زحون خ�رج العملية ال�شي��شية يف ال�شودان، ب�شبب احلرب الأهلية يف جنوب ال�شودان. ومل 
يكن الن�زحون جزءًا من العملية النتخ�بية يف كل النتخ�ب�ت التي حدثت يف ال�شودان؛ بخالف تلك 
عة بني احلكومة  التي جرت يف الع�م 2010، والتي ج�ءت ك�أحد ا�شتحق�ق�ت اتف�قية ال�شالم ال�ش�مل املوَقّ
ت ملدى عقدين  ال�شودانية واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف الع�م 2005 لإنه�ء احلرب التي ا�شتمَرّ

بني �شم�ل ال�شودان وجنوبه.
� ب�لن�شبة للن�زحني يف املن�طق الأخرى من ال�شودان، وخ��شة يف دارفور، ُتعترب انتخ�ب�ت 2010  اأَمّ
اأوىل النتخ�ب�ت التي حدثت ووجدتهم يف و�شع النزوح. ج�ءت م�ش�ركة الن�زحني �شعيفة ابتداًء من 
�ن  ه )مركز دارفور للعون والتوثيق) حول تعداد ال�شَكّ مرحلة التعداد ال�شك�ين، ويف ذلك ذكر تقرير اأعَدّ
�ين بوا�شطة املتظ�هرين يف عدد من مع�شكرات  ت مواجهة ِفرق التعداد ال�شَكّ وامل�ش�كن اخل�م�س، ب�أنه مَتّ
�ين. وو�شلت  ال�شَكّ التعداد  لعملية  الن�زحني عن رف�شهم  ِقبل  الن�زحني يف دارفور. وذلك تعبريًا من 
ى اإىل وف�ة �شخ�س يف مع�شكر )كلمة) للن�زحني  � اأَدّ املواجهة، يف بع�س املن�طق، اإىل مرحلة العنف؛ مَمّ
الرئي�شة يف  املع�شكرات  الن�زحون يف  اأعلن  اأبريل 2008. كم�  يوم 22  يف ولية جنوب دارفور يف 
�ين، والتهديد بقتل ِفَرق التعداد يف ح�ل دخولهم اإىل مع�شكرات  دارفور، مق�طعتهم لعملية التعداد ال�شَكّ

الن�زحني.
اأطراف مدينة زالنجي، مظ�هرات   �شهدت مع�شكرات احلميدية، احل�ش�حي�ش� وخم�شة دق�ئق يف 

مم�ثلة ودفعوا مبذكرة ملمثل الأمم املتحدة اأعلنوا فيه� مق�طعتهم للتعداد ال�شك�ين.
 مَتّ تطويق كل املع�شكرات الرئي�شية يف اأطراف مدينة ني�ل بوا�شطة قوات ال�شرطة ال�شودانية، و�شمل 
التطويق من�طق زالنجي ووادي �ش�لح يف حم�ولة ملنع الن�زحني من مغ�درة املع�شكرات والتظ�هر �شَدّ 
�ين. ب�شبب احل�ش�ر املفرو�س على مع�شكرات الن�زحني، رف�س بع�س مواطني مدينة  عملية التعداد ال�شَكّ
�ين لإظه�ر الت�ش�من مع الن�زحني يف عملية احل�ش�ر املفرو�س  ني�ل امل�ش�ركة يف عملية التعداد ال�شَكّ
�ين؛ بينم�  عليهم.  يف ولية �شم�ل دارفور ق�م الن�زحون ب�ختط�ف و�شجن اأفراٍد من ِفَرق التعداد ال�شَكّ

�ين. ق�طع الن�زحون يف حملية )كبك�بية) عملية التعداد ال�شَكّ
� ب�لن�شبة لعملية الت�شجيل يف ال�شجل النتخ�بي، فقد ذكر مركز ك�رتر يف تقريره ال�ش�مل حول  اأَمّ
حلم�ية  ٍد  وحمَدّ وا�شٍح  توجيٍه  تقدمي  يف  ف�شلت  لالنتخ�ب�ت  القومية  املفو�شية  ب�أَنّ   2010 انتخ�ب�ت 
الت�شويت؛ ح�شبم�  اأجل  من  الت�شجيل  للن�زحني، ومم�ر�شتهم حلقهم يف  واملدنية  ال�شي��شية  احلقوق 
تتطَلّب املع�يري الدولية. ومن بني اأعداد الن�زحني اله�ئلة يف دارفور، اأ�ش�رت التق�رير ب�أَنّ ن�شبًة حمدودة 
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كوا  لت الت�شجيل يف املع�شكرات منخف�شة جزئيً�؛ لأَنّ الن�زحني �شَكّ جدًا مَتّ ت�شجيله�. اإذن ك�نت معَدّ
روا للهروب منه�. وب�شبب  اأَنّ الت�شجيل يف املع�شكرات قد مينعهم من العودة اإىل اأر�شهم التي ا�شُطّ
وجود احلرك�ت امل�شلحة التي تع�ر�س النتخ�ب�ت، مل تُقم ِفرُق الت�شجيل بزي�رة العديد من مع�شكرات 

الن�زحني.
 ،2010 ع�م  انتخ�ب�ت  يف  ح  الرت�ُشّ عملية  يف  الن�زحني  م�ش�ركة  حول  الر�شمية  للبي�ن�ت  ب�لن�شبة 
خلت  دارفور،  اإقليم  يف  للن�زحني  الرئي�شية  املع�شكرات  معظم  دقيقة.   بي�ن�ت  اأي  تتوفر  ل  فلالأ�شف 
ن�شبة  حيث  من  الث�نية  املرتبة  يف  ت�أتى  والتي  دارفور،  جنوب  ولية  مثاًل  القرتاع.  مراكز  من  مت�مً� 
العدد حوايل  ل هذا  وُي�شِكّ األفً� و100.  فيه� 797  الن�زحني  يبلغ عدد  اإذ  ال�شودان  الن�زحني يف  عدد 
ثلث الن�زحني يف ال�شودان اأي حتديدًا 26% من جملة عدد الن�زحني. ويعترب مع�شكر )كلمة) من اأكرب 
املع�شكرات التي ي�شكن فيه� حوايل 126 األفً� و200 ن�زح. ومل يتواجد به اأُيّ مركٍز لالقرتاع؛ نتيجة 
للمق�طعة الت�مة لالنتخ�ب�ت من ِقَبل الن�زحني، كم� هو احل�ل اأي�شً� يف مع�شكر )دريج) الذي يبلغ عدد 
�نه 76 األف، ف�أقيم فيه مركز انتخ�بي  � مع�شكر )عط��س) والذي يبلغ عدد �شَكّ �نه 35 األف ن�زح. اأَمّ �شَكّ

واحد وبلغت ن�شبة الت�شويت 30% ح�شب راأي املراقبني.
 77 �نه�  �شَكّ عدد  يبلغ  والتي  دارفور،  جنوب  لولية  الت�بعة  ك��س،  حملية  ملع�شكرات  ب�لن�شبة   � اأَمّ  
ر الن�زحون اإىل امل�ش�ركة والإدلء  � ا�شُطّ األفً�، فلالأ�شف مل يتم و�شع اأي مركز اقرتاع ب�ملع�شكر؛ مَمّ

�ن مدينة ك��س. ب�أ�شواتهم يف مراكز القرتاع خ�رج املع�شكر كجزء من �شَكّ
الو�شع يف و�شط دارفور التي ك�نت تتبع لولية غرب دارفور، يوجد به� )7))8) مع�شكرات للن�زحني 
للمق�طعة من قبل  ن�شبة  اأعلى  � ميثل  مَمّ انتخ�ب�ت 2010؛  الن�زحني  فلقد ق�طع جميع  مل يكن خمتلفً�، 

الن�زحني يف كل ولي�ت دارفور اخلم�س.
األفً� و300 ويتوزعون يف  به� 933  الن�زحني  يبلغ عدد  الذي  �شم�ل دارفور  الو�شع يف ولية   � اأَمّ
عدد من املع�شكرات من بينه� ثالثة مع�شكرات رئي�شية. فلقد مت و�شع )5) مراكز اقرتاع وبلغت ن�شبة 

الت�شويت اأقل من 20% يف املع�شكرات الثالثة جمتمعة ح�شب تقديرات الن�زحني. 
-   مع�ضكرات زمزم التي اأُقيم بها مركزان لالقرتاع 

-   مع�ضكر اأبو �ضوك بها اأُقيم به اأي�ضًا مركزان
-   مع�ضكر ال�ضالم الذي اأُقيم به مركز واحد لالقرتاع.

8-  مع�شكرات:) حميدية، احل�ش�حي�ش� وخم�شة دق�ئق) على اأطراف مدينة زالنجي، ب�لإ�ش�فة اىل مع�شكرات خ�رج زالنجي مثل رونق� ت��س 
ومع�شكر نريتتي �شم�ل وجنوب ومع�شكر ق�ر�شيال )الدبه/ارول) ومع�شكر دليج ومع�شكر ام دخن ومع�شكر بند�س
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 وفى ولية �شرق دارفور والتي تتبع جلنوب دارفور حينه�  يبلغ عدد الن�زحني فيه� 99 األف و700   
يتواجدون يف مع�شكر النيم، اأقيم به� مركز واحد فقط لالقرتاع. 

 وت�أتي ولية غرب دارفور يف املرتبة قبل الأخرية من حيث قلة عدد الن�زحني، اإذ يبلغ عدد الن�زحني 
فيه� حوايل 337و800    ويتوزعون يف )٤) مع�شكرات هي: كريندينق، اردمت�، م�شرتي ومورين.  
لقد اأقيمت مراكز اقرتاع يف كل املع�شكرات، لكن ن�شبة الإقب�ل على الت�شويت ظلت �شئيلة مق�رنة بعدد 

املراكز.
 ب�لنظر اإىل م�ش�ركة الن�زحني يف النتخ�ب�ت ال�ش�بقة، يالحظ اأَنّ ن�شبة امل�ش�ركة من قبل الن�زحني 
ك�نت �شعيفة للغ�ية اإن مل تكن معدومة يف معظم احل�لت. واأتت مق�طعة الن�زحني لالنتخ�ب�ت جلهة اأَنّ 
مت النتخ�ب�ت، هي نف�شه� التي اأجربتهم على الفرار من اأم�كن اإق�متهم املعت�دة، نتيجة  احلكومة التي نَظّ
ل�شتخدام �شي��شة الأر�س املحروقة بوا�شطة اجلي�س وامللي�شي�ت املوالية له�. كم� اأَنّ احلكومة من ج�نبه� 
مل تتخذ الإجراءات والتدابري التي ت�شمن م�ش�ركة الن�زحني يف النتخ�ب�ت، بل �شعت لإق�ش�ء الن�زحني 
الت�شريع�ت،  للن�زحني يف  التي حتُدّ من امل�ش�ركة النتخ�بية  القيود  العملية النتخ�بية، وذلك عرب  من 

ف�شاًل عن الت�شييق والتخويف من قبل الأجهزة الأمنية للن�زحني.
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ات م�ساركة النازحني يف النتخابات: حتدَيّ
الوثيقة  يف  الواردة  الأ�ش��شية  واحلري�ت  احلقوق  بكِلّ  �شودانيً�  مواطنً�  بو�شفه  الن�زح  ع  يتمَتّ
تت�أثر هذه احلقوق  اأ�ش��س مت�ش�ٍو ودون متييز.  ول  ال�شودان، على  الد�شتورية واتف�ق جوب� ل�شالم 
بو�شعهم كن�زحني، وي�شمل ذلك احلق يف حرية التنقل والإق�مة يف اأي مك�ن داخل القطر، كذلك احلق 
يف امل�ش�ركة ال�شي��شية مب� يف ذلك احلق يف الت�شويت، بل و يف و�شع ال�شي��شة الع�مة للدولة. وت�شري 
هذه احلقوق ب�لت�ش�وي على الن�زحني داخليً� �شواًء الذين يعي�شون يف مع�شكرات النزوح اأو خ�رجه� 
)املهجرين داخليً�). وهذه احلقوق ل ت�شقط حتى يف ح�ل اختي�ر الن�زحني العودة الطوعية اإىل من�طقهم 

الأ�شلية اأو الندم�ج حمليً� اأو اإع�دة التوطني يف مك�ن اآخر يف البالد.
ل، �شواء  ع بهذه احلقوق ي�ش�هم ب�شورة ف�علة يف اإيج�د حل دائم مل�شكلة النزوح املطَوّ  �شم�ن التمُتّ

عرب العودة الطوعية اإىل من�طقهم الأ�شلية اأو اندم�جهم يف املجتمع يف اأم�كن اأخرى يف ال�شودان.
الفنية  الإجرائية  امل�ش�ئل  اإىل  تفتقر  ال�شي��شية  امل�ش�ركة  يف  الن�زحني  م�ش�ركة  م�ش�ألة  ظَلّت  وقد   
والرتتيب�ت الإدارية الالزمة التي من �ش�أنه� اأن توفر الأر�شية املالئمة والبيئة املن��شبة لإجراء النتخ�ب�ت؛ 
� جعل اأمر م�ش�ركة الن�زحني يف النتخ�ب�ت ُيواَجه بجملة من التحدي�ت والعوائق، التي حرمت اأغلبية  مَمّ

ح. الن�زحني من مم�ر�شة حقهم يف الت�شويت ويف الرت�ُشّ
ل التحدي�ت يف �شكل قواعد وقوانني من �شمنه� ق�نون الطوارئ الذي يحُدّ من حرية املواطنني،   وتتمَثّ
ر الوث�ئق الثبوتية ملعظم  ب�لإ�ش�فة اىل  املم�ر�ش�ت التي ترقى اإىل درجة احلرم�ن، ومن �شمنه� عدم توُفّ
الن�زحني، �شعوبة احل�شول على املعلوم�ت حول العملية النتخ�بية و�شعف التثقيف النتخ�بي، وجود 
دوائر  يف  الت�شجيل  على  واإجب�رهم  اإليه�  ينتمون  التي  النتخ�بية  الدائرة  تغيري  اجلدد،  امل�شتوطنني 
ر الأمن وا�شتخدام الرتهيب يف  انتخ�بية اأخرى، �شعف ثقة الن�خبني يف الأحزاب ال�شي��شية وعدم توُفّ

بع�س احل�لت.
ة: 1 - عدم توفر الوثائق الثبوتية وبطاقات اإثبات الُهوَيّ

النتخ�ب�ت  ق�نون  عليه  ن�َسّ  م�  ة ح�شب  ُهوَيّ اإثب�ت  وثيقة  النتخ�بية  العملية  امل�ش�ركة يف  تتطَلّب    
ت  ال�شودانية الذي جعل من احل�شول على الوث�ئق �شرطً� اأ�ش��شيً� للم�ش�ركة يف النتخ�ب�ت.  اإذ ن�شَّ
امل�دة 22-2 من ق�نون النتخ�ب�ت على التي: )اأن يكون لديه وثيقة اإثب�ت �شخ�شية اأو �شه�دة معتمدة 
من اللجنة ال�شعبية واملحلية اأو من �شلط�ت الإدارة الأهلية اأو التقليدية ح�شبم� يكون احل�ل). وُيعُدّ �شرط 
اإَنّهم ل ميلكون وث�ئق هوية، وهي  اإذ  احل�شول على الوث�ئق من العقب�ت التي تواجه معظم الن�زحني 
النزوح. ذكر  التي �ش�حبت عملية  ت م�ش�درته� يف الظروف  اأو مَتّ اأُحرقت  اأو  اأن تكون قد تلفت   � اإَمّ
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الن�زحون اأن هن�ك �شعوب�ت حتول دون ا�شتخراج وث�ئق بديلة لتلك التي ُفقدت اأو يف احل�شول على 
اأخرى جديدة، لأن هن�ك عدد من املتطلب�ت للح�شول على الوث�ئق الثبوتية ومن الع�شري الإيف�ء بكل تلك 

املتطلب�ت يف ظل الأو�ش�ع التي يعي�شونه� كن�زحني. ذلك م� اأف�د به اأحد الن�زحني:

ا ميلك وثائق ثبوتية لأَنّ وثائقنا مَتّ حرقها  )نحن النازحني، فقط القليل جدًا مَنّ
و�ضرقتها اأثناء الهجوم على قرانا. ويف اأي انتخابات ل بَدّ من  ابرازها  لأغرا�س 
يتم  ل  الوثائق  ل�ضتخراج  للمدن  ذهبوا  الذين  حتى  والت�ضويت.  الت�ضجيل 
اإعطاوؤهم، ل اأدرى ملاذا؟ وكل هذا ق�ضد به تعطيل النازحني حتى ل يكونوا جزءًا 

من العملية النتخابية(
 )نازح من مع�ضكر كلمة(.

من بني جميع التحدي�ت التي واجهت الن�زحني يف عملية ا�شتخراج الوث�ئق الثبوتية يظل التحدي 
الن�زحني  احلكومة  رت  هَجّ الأ�شليون.   ال�شك�ن  هجره�  التي  املن�طق  اأ�شم�ء  تغيري  م�ش�ألة  هو  الأبرز 
اأرا�شي  يف  نتهم  ووَطّ اأفريقي�  غرب  دول  بع�س  من  م�شتوطنني  وا�شتجلبت  اأرا�شيهم  من  ق�شريً� 
ت احلكومة الأ�شم�ء  اإط�ر تلك ال�شي��شة، غرَيّ � زاد من تهمي�س ال�شك�ن الأ�شليني. وفى  الن�زحني؛ مَمّ
هم  القدمية للقرى ب�أخرى جديدة، ومَتّ اإدخ�له� يف اأنظمة البي�ن�ت اخل��س ب�حلكومة. اأف�د الن�زحون ب�أَنّ
اأَنّ اأ�شم�ء الأم�كن التي هجروه�،  موا للح�شول على الوث�ئق الثبوتية من ال�شجل املدين، واَتّ�شح  تقَدّ
� دفعهم لرف�س ا�شتخراج الوث�ئق  جرى تغيريه� ب�أخرى. هذه اخلطوة ُقوبلت ب�لرف�س من الن�زحني؛ مَمّ
ب�أحّقية  القبول �شمنيً�  يعني  للمن�طق،  ب�لأ�شم�ء اجلديدة  القبول  لأَنّ  ال�شلط�ت احلكومية؛  اأهواء  وفق 
وملكية امل�شتوطنني اجلدد لالأرا�شي، والقبول ب�شي��شة المر الواقع التي حت�ول احلكومة فر�شه� على 

الن�زحني يف دارفور. ويف ذلك اإف�دة لأحد الن�زحني ب�لآتي:

   )م�ضاألة ا�ضتخراج الأوراق الثبوتية يجب اأَلّ تخ�ضع لأهواء ال�ضباط وغريهم 
من امل�ضوؤولني لأَنّه يف الغالب يتم اإعطاوؤنا اأ�ضماء مناطق غري تلك التي نزحنا 

منها ل اأقبل اأن يتَمّ تغيري ا�ضم قريتي بني ع�ضية و�ضحاها(.
 )نازح من مع�ضكر ال�ضالم(
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ولقد عر�س الن�زحون يف انتخ�ب�ت 2010 ا�شتخدام بط�ق�ت برن�مج الغذاء الع�ملي لعتم�ده� كوثيقة 
ُقوبل ب�لرف�س؛ لأَنّ ق�نون النتخ�ب�ت مل  اأَن هذا الطلب  اإَلّ  اأجل امل�ش�ركة يف النتخ�ب�ت،  ثبوتية من 

ُيدرجه� �شمن الأوراق الثبوتية.

2 - �ضرط الإقامة ملدة ثالثة �ضهور. 
من  يبقى  ولكن  املعت�دة،  اإق�متهم  لأم�كن  النتخ�بية  الدوائر  الن�خبون يف  ُي�شّوت  اأن  الع�دة  جرت 
اإىل الأم�كن  العودة  ر الأمن و�شعوبة  تتعَلّق بعدم توُفّ زوح لأ�شب�ب  الُنّ الع�شري تطبيق ذلك يف ح�لت 
التي هجروه� ملم�ر�شة حّقهم يف الت�شويت. يرتبط احلُقّ يف الت�شويت يف ق�نون النتخ�ب�ت ال�شوداين 
ل�شنة 2008 مبك�ن اإق�مة الن�خب.  مَتّ ربط الت�شجيل يف الدائرة بفرتة اإق�مة ثالثة اأ�شهر قبل الت�شجيل، 
مَتّ  الفئ�ت التي  الن�زحني �شمن  ل والقوات النظ�مية من ذلك ال�شرط.  مل يرد ذكر  َحّ الُرّ ومت ا�شتثن�ء 
ا�شتثن�ئه� من �شرط الإق�مة، رغم الأو�ش�ع ال�شتثن�ئية التي يعي�شه� الن�زحون، وم� ينطوي على ذلك 

زوح. ت لالإق�مة يف املراحل الأوىل من عملية الُنّ من فقدان موؤَقّ

3 - خيارات الدوائر النتخابية:
َي�شرتط معظم الن�زحني يف دارفور، يف عملية امل�ش�ركة النتخ�بية، العودة اإىل الأم�كن الأ�شلية التي 
نزحوا منه�، اإذ اإَنّ القبول ب�مل�ش�ركة يف النتخ�ب�ت من داخل املع�شكرات، يعني القبول بتغيري الدائرة 

اجلغرافية الأ�شلية لهم:
 

     )لقد نزحنا من مناطق خمتلفة من حملية قري�ضة،  يف حالة اإح�ضائنا �ضمن 
�ضكان مع�ضكر عطا�س الذي يبلغ عدد �ضكانه  حوايل خم�ضة األف نازح. فهذا يعني 
اأنَّنا فقدنا دائرة جغرافية بقري�ضه. .ولذلك  ل نقبل اأن ُن�ضّوت من املع�ضكرات 

حتى ل نفقد دوائر مناطقنا الأ�ضلية(.
 )نازح من مع�ضكر عطا�س(

�نية احلقيقية لكل دائرة، وذلك لالعتق�د   اأ�ش�ف ن�زح اآخر �شرورة عودة الالجئني ملعرفة الكث�فة ال�شكَّ
�نية. ال�ش�ئد عند معظم الن�زحني ب�أَنّ تنمية املن�طق وتقدمي اخلدم�ت مرتبط ب�لكث�فة ال�شكَّ
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    )لكي تكون هناك انتخابات، ل بَدّ من عودة النازحني والالجئني اإىل اأماكنهم 
اجلغرافية،  الدوائر  وتق�ضيم  اأماكنهم،  يف  اين  �ضكَّ َتعداد  اإجراء  ويتمُّ  الأ�ضلية 
نا لدينا اإح�ضا�س بالظلم اإذ مَتّ تهجرينا  ومن ثمَّ يتمُّ اإجراء العملية النتخابية. لأَنّ

من اأماكننا ق�ضرًا ومتَّ توطني اآخرين( 
)نازح من مع�ضكر اأبو �ضوك(

عملية  يف  ب�لت�أثري  مرتبطة  النتخ�ب�ت  يف  ال�شي��شية  امل�ش�ركة  عملية  اأَنّ  الآَخر  البع�س  يرى  بينم� 
ز  �شن�عة القرار ال�شي��شي وتقدمي اخلدم�ت للدوائر اجلغرافية، لذلك يف ح�لة الت�شويت من املع�شكر ُترَكّ
�ن  اخلدم�ت يف نط�ق الدائرة الذي يقع فيه املع�شكر. ب�لإ�ش�فة لإح�ش��س الن�زحني ب�أَنّهم عبء على �شكَّ
ل، قد ُيغريِّ من املوازين ال�شي��شية يف  الدائرة اجلديدة، ووجودهم ب�أعداد كبرية ويف و�شع نزوح مطَوّ
�ن الدائرة اجلديدة، هذا يجلب ال�شخط للن�زحني  ح�لة النتخ�ب وم�ش�ركة الن�زحني ب�عتب�رهم من �شكَّ

من ِقَبل املجتمع امل�شيف.

يف  نا  حَقّ وُنار�س  وُقرانا،  اأماكننا  اإىل  نعود  اأن  ت،  ُن�ضوِّ لكي  الأف�ضل  )من    
ان الدائرة اجلديدة التي يقع بها  النتخاب من هناك حتى ل ُن�ضبح عبئًا على �ضكَّ

املع�ضكر( 
)نازح من مع�ضكر زمزم(

4-    �ضعف التوعية والتثقيف النتخابي للنازحني:
النتخ�بي،  والتثقيف  التوعية  ل�شعف  النتخ�بية  العملية  م�ش�ركتهم يف  عدم  الن�زحني  معظم  يعزو 
وعدم علمهم ب�لإجراءات اخل��شة ب�لعملية النتخ�بية، ب�لإ�ش�فة اإىل القوانني والأحك�م التي ُتنّظمه� مثل 
ق�نون النتخ�ب�ت ومفو�شية النتخ�ب�ت وغريه� من التدابري ذات ال�شلة ب�لعملية النتخ�بية. اإَنّ تهمي�س 
الن�زحني وعدم اهتم�م الدولة برفع وعيهم نتيجة لالأو�ش�ع ال�شتثن�ئية التي يعي�شه� الن�زح يف اأم�كن 
موؤقتة وجديدة ن�شبيً�، مَتّ اعتب�ره مبث�بة �شي��شة متييزية �شلبية من ِقَبل احلكومة لتحول دون م�ش�ركة 
 � حيه�؛ مَمّ الن�زحني يف العملية النتخ�بية. اإ�ش�فة اإىل غي�ب املعلوم�ت عن الأحزاب ال�شي��شية ومر�َشّ

حني وبراجمهم النتخ�بية. جعل الن�خبني ل يعلمون �شيئً� عن املر�َشّ
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5 - غياب حمالت الدعاية النتخابية داخل املع�ضكرات
اإَنّ عملية التوعية واحل�شول على املعلوم�ت، من التحدي�ت الرئي�شة التي حتول دون م�ش�ركة الن�زحني 
حني داخل  يف النتخ�ب�ت، ب�لإ�ش�فة اإىل غي�ب حمالت الدع�ية النتخ�بية لالأحزاب ال�شي��شية واملرت�َشّ
املع�شكرات ب�شبب الو�شع الأمني اأو خوف بع�س الأحزاب ال�شي��شية من الو�شول اإىل الن�زحني نتيجة 
�ن املع�شكرات هم اأع�ش�ء يف احلرك�ت امل�شلحة؛  لالعتق�د ال�ش�ئد لدى معظم الأحزاب ال�شي��شية ب�أَنّ �شَكّ

ح اأحد الن�زحني:  � جعل من املع�شكرات من�طق مقفولة. يو�شّ مَمّ

و2015.    2010 العام  يف  جرت  التي  كتلك  النتخابات،  عن  مغَيّبني  )ظللنا   
لعدم م�ضاورتنا واإ�ضراكنا يف النتخابات ومل نكن جزءًا من خططهم. عليهم اأن 
ي�ضلونا حتى ُيعرف راأينا حول امل�ضاركة يف النتخابات وما هي الطريقة املثلى 

التي من خاللها ن�ضتطيع امل�ضاركة يف النتخابات(.
 )نازح من مع�ضكر كلمة(

6 -  توطني الوافدين اجلدد وعمليات التغيري الدميغرايف.
�ت التي ُتواجه الن�زحني، ق�شية امل�شتوطنني اجُلُدد، والذين يتُمّ و�شفهم ك�لآتي: )هم  من بني التحديَّ
� غرَيّ من الرتكيبة الدميغرافية يف الإقليم،  بدو متَّ ا�شتجالبهم من دول مثل النيجر، ت�ش�د ونيجريي�؛ مَمّ
ني للعودة اإىل من�طقهم. و�شوف يكون الولء الأول لهوؤلء امل�شتوطنني  �ن الأ�شليِّ وقطع الطريق اأم�م ال�شَكّ

نتهم من التوطني). اجلدد، يف ح�لة م�ش�ركتهم يف النتخ�ب�ت، للجهة التي مَكّ
ل�شوؤون  ال�ش�مية  اإعداده بوا�شطة معتمدية الالجئني احلكومية واملفو�شية  يف تقرير م�شرتك)9)، متَّ 
اإىل ثالثني  دارفور  اجُلُدد يف  الوافدين  يوليو 2007، و�شل عدد  املتحدة يف  لالأمم  الت�بعة  الالجئني 
األفً�، معظمهم من البدو، بعدم� عربوا احلدود اإىل دارفور، ق�دمني من دول النيجر، ت�ش�د وم�يل. ومتَّ 
ني.   الأ�شليِّ �نه�  �شكَّ اإفراُغه� من  التي متَّ  املن�طق  اإىل  واأخذوهم  ني  ال�شودانيِّ البدو  بوا�شطة  ا�شتقب�لهم 
عر�شت املفو�شية ال�ش�مية ل�شوؤون الالجئني على الوافدين اجلدد، ت�شجيَلهم كالجئني وتقدمَي امل�ش�عدات 
واأ�ش�ف  الوافدين.  ِقَبل  ب�لرف�س من  ُقوبل  العر�س  لكنَّ  الق�نونية،  الالزمة وتوفري احلم�ية  الإن�ش�نية 
ح�شل  ال�شودانية.  اجلن�شية  ومنحهم  اجُلُدد  للوافدين  ر�شميٍة  ٍة  ُهويَّ بط�ق�ت  اإ�شدار  متَّ  ه  اأنَّ التقرير 
الأرا�شي ب�شورة غري م�شروعة، م�شتغلِّني ح�لة احلرب يف دارفور، ومنحتهم  اجُلدد على  الوافدون 

  9 - نقال عن مركز للعون والتوثيق، 
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م  احلكومة �شه�دات ملكية الأرا�شي، وتلك اخلطوة تتع�ر�س مع الأعراف والتق�ليد ال�ش�ئدة التي ُتنظِّ
ة الأرا�شي.  ِملكيَّ

يف موؤمتر �شحفي ُعقد يف برلني بت�ريخ 13 دي�شمرب، ق�ل املبعوث الأمريكي اخل��س ال�ش�بق اإىل 
�ن؛  ال�شودان اأندرو ن�ت�شيو�س: )هن�ك اأدلَّة على اأنَّ احلكومة ال�شودانية تقوم ب�شي��شة اإع�دة توطني ال�شكَّ
ِة  ًة و�شه�دات ِملكيَّ حيث يجلبون العرب البدو من النيجر وت�ش�د اإىل غرب دارفور ويعطونهم اأوراقً� ُثبوتيَّ

نوا من الت�شويت يف النتخ�ب�ت).)10) اأرا�سٍ حتى يتمكَّ
اإن  ازدي�د وت�شخيم اأعداد العرب البدو الوافدين من دول غرب اأفريقي� ومنحهم اجلن�شية ال�شودانية 
اأرا�شيهم  ب�أثر رجعي، هو ا�شرتاتيجية حكومية، والق�شد منه تريد �شح�ي� النزاع يف دارفور من 
احلي�ة  يف  الف�علة  امل�ش�ركة  من  وا�شتبع�دهم  تهمي�شهم،  تعزيز  وزي�دة  واملعنوية،  امل�دية  وثرواتهم 

ال�شي��شية والقت�ش�دية يف البلد.

ولقد مَتّ تغيري اأ�شم�ء املن�طق التي هجره� اأ�شح�به� اإىل اأ�شم�ء اأخرى. وح�شب اإف�دات الن�زحني، فقد 
مَتّ تغيري ا�شم منطقة )جبل �شي) اإىل )اأبوداوؤد)، ومنطقة )دوقي) اإىل )اأم القرى)، ومنطقة )كوريال) 
اإىل )دامرة كوريال). هذا على �شبيل املث�ل ل احل�شر، ومت اإدخ�ل الأ�شم�ء اجلديدة للمن�طق يف ق�عدة 

بي�ن�ت الدولة، كتلك التي له� عالقة ب�ل�شجل املدين. يف هذا اخل�شو�س ذكر اأحد الن�زحني:

ة منطقتي الأ�ضلية. مثاًل؛ اأنا من منطقة جبل �ضي،      )احلكومة حاولت طم�س هوَيّ
والن ُيطلق عليه اأبو داوؤد. ل اأدري من اأين اأتوا بهذه الت�ضمية؟ ومل اأكت�ضف هذا 
ه مَتّ اإطالق اأ�ضماء جديدة  اإَلّ بعد طلبي ل�ضتخراج الرقم الوطني. هذا يعني اأَنّ

للمناطق التي هجرناها ق�ضرًا(.
 )نازح من مع�ضكر اأبو �ضوك(.

ت اتف�ق جوب� لل�شالم يف ال�شودان على حق الن�زحني يف العودة الطوعية اإىل من�طقهم الأ�شلية  ن�شَّ
الن�زحني.  اأمن و�شالمة  تكفل  التي  والأمنية  والجتم�عية  والقت�ش�دية  ال�شي��شية  الظروف  تهيئة  بعد 
ت على اإخالئهم من اأرا�شي الغري و�شمل الأرا�شي  وخ�طبت التف�قية م�ش�ألة امل�شتوطنني اجُلُدد، ون�شَّ

واملمتلك�ت يف من�طق العودة.

10-  نقل عن �شحيفة �شودان تريبيون الإلكرتونية من اأر�شيف ال�شحيفة 
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7 -  غياب الأمن وعملَيّات التهديد والتخويف
ُي�شّكل العنف املرتبط ب�لعملية النتخ�بية تهديدًا لكل الن�خبني، لكن يبقى الت�أثري الأكرب له يف �شي�ق 
الن�خبون  ُيديل  عنده�  اآمنة،  بيئة  يف  النتخ�ب�ت  ُترى  اأن  بجب  النتخ�ب�ت.  يف  الن�زحني  م�ش�ركة 

ب�أ�شواتهم من دون خطورة اأو تهديد. اإذ اإن غي�ب الأمن يقدح يف نزاهة وحرية العملية النتخ�بية.
كم� هو معلوم، ف�إن انتخ�ب�ت  2010 ج�ءت بعد اتف�قية ال�شالم ال�ش�مل �شنة 2005. يف ذلك الوقت، 
� اأ�شعف م�ش�ركة الن�زحني و�شهدت فرتة النتخ�ب�ت  ك�نت معظم ولي�ت دارفور يف ح�لة حرب؛ مَمّ

عملي�ت تخويف وتهديد.
حني.  يف تلك النتخ�ب�ت ، �شهدت بع�س الولي�ت مثل جنوب دارفور ح�لت تهديد للن�خبني واملر�َشّ
مثاًل، مَتّ تهديد الن�زحني يف )مع�شكر عط��س) لإرغ�مهم على امل�ش�ركة والت�شويت. اإف�د ن�زحو )مع�شكر 
امل�ش�ركة يف النتخ�ب�ت، وفى ح�لة  ني�ل طلب منهم  اإَنّ معتمد حملية  عط��س) بولية جنوب دارفور، 
د بطرد املنظم�ت التي تقدم العون للن�زحني اأو حتى اإغالق املع�شكر. وخوفً� على اأنف�شهم  املق�طعة هَدّ
واأُ�شرهم، �ش�رك بع�س الن�زحني يف النتخ�ب�ت مكَرهني. وقد �ش�حبت النتخ�ب�ت التي جرت يف الع�م 
الن�زحني  بحق  واإيذاء  وتنكيل  اعتق�ل  ح�لت  توثيق  ومَتّ  الإن�ش�ن،  حلقوق  ج�شيمة  انته�ك�ت   2010

بوا�شطة عن��شر من الأجهزة الأمنية.

قبل  من  تهديدنا  مت  ولكن  النتخابية،  للعملية  مقاطعة  قرارنا  كان  الأول،  )يف 
ح املوؤمتر  ه اإذا مل ن�ضارك ونديل باأ�ضواتنا ل�ضالح مر�َضّ ال�ضلطات احلكومية، باأَنّ
الوطني، �ضيتم وقف امل�ضاعدات الإن�ضانية وطرد املنظمات الإن�ضانية التي تقدم 
ا  ر البع�س مَنّ خدمات الإغاثة، ولي�س هذا بح�ضب؛ بل اإلغاء هذا املع�ضكر. فا�ضُطّ

للذهاب، واأدلينا باأ�ضواتنا، ل�ضالمتنا و�ضالمة اأ�ضرنا(.
 )نازح من مع�ضكر عطا�س(.

ا  )الذي مَتّ يف الفرتات ال�ضابقة لي�س انتخابات؛ لأَنّ امل�ضوؤول احلكومي طلب مَنّ
امل�ضاركة حتت التهديد، وذلك هو الذي دفعنا للم�ضاركة يف النتخابات( 

)نازح من مع�ضكر ال�ضالم(
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بعد خروج البعثة امل�شرتكة لالأمم املتحدة والحت�د الأفريقي بت�ريخ دي�شمرب 2020، ازدادت الأو�ش�ع 
الأمنية �شوءًا، ومَتّ ت�شجيل حوادث اعتداء وقتل للن�زحني يف معظم مع�شكرات دارفور. مثاًل، يف ولية 
وخَلّف  وين�ير2021   ،2019 دي�شمرب   29 بت�ريخ  كريندينق  مع�شكر  على  العتداء  مت  دارفور  غرب 
البعثة امل�شرتكة  التي خَلّفه� خروج  الأمنية  ال�شيولة  القتلى واجلرحى. ونتيجة حل�لة  العتداءين مئ�ت 
البعثة،  خروج  بعدم  واملط�لبة  ب�لتظ�هر  الن�زحون  ق�م  )اليون�ميد)،  الأفريقي  والحت�د  املتحدة  لالأمم 

ل حلل جذور الزمة. ون�دت منظم�ت املجتمع املدين ب�شرورة ا�شتمرار عمل البعثة حلني التو�شُّ
ر الأم�ن الن�شبي يف اإقليم دارفور، اإَلّ اأَنّ الن�زحني ل ي�شتطيعون الذه�ب  وحتى الن، وب�لرغم من توُفّ
اإىل  ب�لإ�ش�فة  ق�ئمً�،  ليزال  والنزاع حوله�  اآمنة،  تُعد  مل  لأنه�  التي هجروه�،  الأ�شلية  من�طقهم  اإىل 
عة على اتف�ق جوب� لل�شالم  انت�ش�ر ال�شالح يف اأوا�شط املدنيني، ودخول بع�س عن��شر احلرك�ت املوِقّ
اأَنّ من  � ُيعّر�س حي�ة املدنيني للخطر. وبن�ًء على ذلك، يرى الن�زحون  على املع�شكرات ب�أ�شلحتهم؛ مَمّ
للت�شويت  ر الأمن، وعدم وجود �شم�ن لإرغ�مهم  ال�شعب امل�ش�ركة يف النتخ�ب�ت يف ح�لة عدم توُفّ

د. ح حمَدّ ل�ش�لح مر�َشّ
8 -     �ضعف ثقة النازحني يف الأحزاب ال�ضيا�ضية

ثقة الن�زحني ب�لأحزاب ال�شي��شية �شعيفة للغ�ية مم� جعل البع�س ينظر اليه� ب�عتب�ره� �شريكة للنظ�م 
الذي ك�ن �شببً� مب��شرًا يف عملية تهجريهم من قراهم واأم�كنهم الأ�شلية. حتى اأثن�ء النزوح، مل ُتظهر 
الحزاب موقفه� لت�أكيد ت�ش�منه� مع ق�ش�ي� الن�زحني يف دارفور؛ ذلك لأن بع�س الأحزاب ال�شي��شية 
الأ�شوات  حل�شد  )اأم�كن)  هم  اأَنّ على  �شي��شية،  ل�شب�ب  نزحوا  الذين  وخ��شة  الن�زحني،  مع  تتع�مل 

فقط.

ث عن م�ضاركة النازحني يف النتخابات اإذ اإَنّ       )ل يوجد حزب �ضيا�ضي حتَدّ
م�ضاركة النازحني لي�ضت اأولوية لال�ضف هم يعتربون اأَنّ معظم النازحني اأع�ضاء 

يف احلركات امل�ضلحة وُيوؤيدونها ب�ضكل اأو باآخر(.  
نازح من مع�ضكر اأبوجا
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    9 - عدم تواجد مراقبني حمليني اأو دوليني  مبراكز القرتاع داخل املع�ضكرات.
واملحلية،  الدولية  احلكومية  غري  التطوعية  املنظم�ت  اأم�م  مغلقة  �شبه  اأم�كن  الن�زحني  مع�شكرات 
اإَلّ  الن�زحني  مع�شكرات  اإىل  الو�شول  الأخرية  ت�شتطيع  ل  والإقليمية.  الدولية  البعث�ت  اإىل  ب�لإ�ش�فة 
ال�شلط�ت احلكومية املخت�شة. نتيجة لذلك، خلت مراكز القرتاع،  اإذن م�شبق من  بعد احل�شول على 
يف مع�شكرات الن�زحني، من املراقبني الدوليني واملحليني. ترافق ذلك مع ح�شور مكَثّف للقوات الأمنية 
واملوظفني احلكوميني ب�لإ�ش�فة اإىل ممثلني للحزب احل�كم وقته� )حزب املوؤمترالوطني). ح�شب اإف�دات 
الت�شويت  من  البع�س  منع  مثل  خ�طئة  مم�ر�ش�ت  ارتك�ب  يف  الو�شع  هذا  ا�شتغالل  مت  الن�زحني، 
وال�شم�ح لآخرين غري مدرجني يف ال�شجل النتخ�بي ب�لت�شويت؛ بينم� اآثر البع�س البتع�د عن مراكز 

القرتاع. 
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ات: التو�سَيّ
 

1 - �شرورة التوقيع وامل�ش�دقة على املع�هدات الدولية والإقليمية التي اكدت على حق الن�زح يف 
امل�ش�ركة ال�شي��شية خ��شية اتف�قية الحت�د الفريقي حلم�ية وم�ش�عدة الن�زحني داخلي� والتي 

تعرف ب�تف�ق كمب�ل.
2 - موائمة الت�شريع�ت وق�نون النتخ�ب�ت الق�دمة مع املواثيق املع�هدات الدولية والإقليمية ل�شم�ن 

حق الن�زحني يف الرت�شح والت�شويت،
3 - تنفيذ اتف�ق جوب� ل�شالم ال�شودان مع اإيالء الأولوية الق�شوى للربتوكولت املتعلقة ب�مل�ش�ركة 
الن�زحني  مفو�شية  تكوين  يف  وال�شراع  والالجئني،  الن�زحني  برتوكول  وخ��شة  ال�شي��شية 

والالجئني بح�شب اتف�ق جوب�،
٤ - اجراء اإح�ش�ء �ش�مل ل�شك�ن املع�شكرات من الن�زحني والالجئني وحتديد من يحق لهم الت�شويت 

وتخ�شي�س دوائر خ��شة بهم،
5 - الإ�شراع يف مع�جلة ق�ش�ي� الن�زحني املتعلقة ب�لأرا�شي،

6 - و�شع اخلطط والتدابري والت�شريع�ت التي ت�شمن م�ش�ركة الن�زحني يف النتخ�ب�ت وت�شهيل 
م�ش�ركتهم يف عملية الت�شجيل يف �شجل الن�خبني،

7 - ت�شهيل اإجراءات ا�شتخراج الأوراق الثبوتية وامل�شتندات الالزمة ومتكني فرق ال�شجل املدين 
القومية  الوطني والبط�قة  الثبوتية ك�لرقم  الأوراق  الن�زحني ل�شتخراج  من زي�رة مع�شكرات 

وجواز ال�شفر، 
الالزمة  الثبوتية  الوث�ئق  لإ�شدار  املتنّقلة  الوث�ئق واملح�كم  الق�نونية وفرق  العي�دات  ت�شكيل   - 8

جلميع الن�زحني .
9 - الهتم�م بتنفيذ م�ش�ريع التوعية الق�نونية حول اأهمية الوث�ئق الثبوتية ودوره� يف العرتاف 

ب�لكي�ن الق�نوين لأي ان�ش�ن وتفعيل دور املنظم�ت احلقوقية.
10- اعتم�د و�ش�ئل اأخرى لإثب�ت هوية اجلم�ع�ت والفراد عرب العريفني،

11- ان�ش�ء وحدة خ��شة ب�لن�زحني �شمن الهيكل التنظيمي ملفو�شية النتخ�ب�ت يف الرئ��شة وفرعه� 
يف الولي�ت املت�أثرة بعملية النزوح.،

العتب�ر  يف  الخ��ذ  مع  املحلية  املجتمع�ت  مع  يتن��شب  مب�  النتخ�بي  والتثقيف  الوعي  رفع   -12
ح�لت الإع�قة التي خلفنه� احلرب،
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13- بن�ء قدرات الن�زحني وتعزيز الفر�س الالزمة للو�شول للمعلوم�ت، 
1٤- �شم�ن �شالمة الن�زحني للم�ش�ركة يف النتخ�ب�ت،

15- �شم�ن �شالمة منظم�ت املجتمع املدين الع�ملة داخل املع�شكرات،
16- �شم�ن حرية و�شالمة التنقل واحلركة لفرق املراقبة الدولية واملحلية،

الفئ�ت  النتخ�بي ومراع�ة  التثقيف  املختلفة يف عملية  اللج�ن  وتن�شيقي�ت  الن�زحني  ا�شراك   -17
املختلفة من �شب�ب ومراأة وغريه�،

18- ا�شتخدام اللغ�ت واللهج�ت املحلية يف عملية التثقيف ل�شم�ن جن�ح التوعية والتثقيف،
19- ا�شتخدام و�ش�ئل وطرق خمتلفة لتطوير وتنيم برامج خ��شة ب�لن�زحني،

20- دعم املراأة وتطوير قدراته� وت�شجيعه� للم�ش�ركة كن�خبة ومر�شحة.
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امل�ضادر واملراجع:

م�ضادر باللغة العربية:
)1)النتخ�ب�ت القومية يف ال�شودان، مق�ربة حتليلية يف مقوم�ته� ونت�ئجه�، اأحمد اإبراهيم اأبو�شوك.

)2) الدميقراطية والنتخ�ب�ت يف الع�مل العربي، حترير كرم خمي�س.
)3) يف انتظ�ر الدميقراطية، انته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن يف انتخ�ب�ت اأبريل 2010 ال�شودانية، هيومن 

رايت�س وات�س.
)٤) مركز ك�رتر، ال�شودان، بعثة مراقبة النتخ�ب�ت. انتخ�ب�ت ال�شودان الرئ��شية والولئية والت�شريعية، 

اأبريل 2010.
)5) بعثة الحت�د الأوربي ملراقبة النتخ�ب�ت، جمهورية ال�شودان، التقرير النه�ئي.

)6)  الوثيقة الد�شتورية للفرتة النتق�لية )تعديل) ل�شنة 2020.
)7) اتف�ق جوب� لل�شالم يف ال�شودان، اأكتوبر 2020.

)8) ق�نون النتخ�ب�ت ال�شوداين ل�شنة 2008.
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