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نبذة عن
املعهد الدميقراطي الوطني
املعهد الدميقراطي الوطني لل�ش�ؤون الدولية هو منظمة غري ربحية ،غريحزبية وغري حكومية
تدعم امل�ؤ�س�سات واملمار�سات الدميقراطية يف خمتلف مناطق العامل لأكرث من عقدين .منذ ت�أ�سي�سه
يف عام  ،1983عمل املعهد الدميقراطي و�شركا�ؤه املحليون على ان�شاء وتقوية املنظمات ال�سيا�سية
واملدنية ،وحماية العملية االنتخابية ،تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة يف الأداءا حلكومي وتعزيز م�شاركة
املواطنني واملواطنات.
بد�أ املعهد الدميقراطي الوطني العمل يف ال�سودان عام  ،2002حيث نفذ برامج لتعزيز امل�شاركة
الوطنية يف الف�ضاء ال�سيا�سي وم�ساءلة احلكومة ،مبا يف ذلك �أبحاث الر�أي العام ،ودعم املجتمع
املدين ،والتثقيف املدين ،ومراقبة االنتخابات .بدعم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ،عمل
املعهد الدميقراطي الوطني على املراقبة املحلية لالنتخابات الوطنية لعام  2010يف جميع الواليات
اخلم�س وع�شرين ،ف�ض ًال عن تثقيف الناخبني والناخبات ،و�إقامة العديد من حلقات وجمموعات
النقا�ش.
يف �أعقاب املرحلة االنتقالية ،بد�أ املعهد الدميقراطي الوطني يف �أوائل عام  2020برناجم ًا
جديد ًا حتت م�سمى دعم املرحلة االنتقالية من �أجل التغيري ال�شامل يف ال�سودان للعمل مبا�شرة مع
امل�ؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين بتقدمي الدعم الفني الالزم من اجل امل�شاركةا لفعالة يف املرحلة
االنتقالية .تركز الربامج احلالية للمعهد للدعوة ملنا�صرة عملية ال�سالم ،اال�صالح ال�سيا�سي ،تقدمي
الدعم الفني للمجل�س الت�شريعي االنتقايل وبناء قدرات املجتمع املدين ملتابعة املرحلة االنتقالية
والعملية ال�سيا�سية واالنتخابية.

عنوان املقر الرئي�سي 455 :ما�سات�شيو�سا�س ،وا�شنطن العا�صمة  ،20001الواليات املتحدة.
عنوان مكتب ال�سودان :العمارات� .شارع  ٤٩منزل  .١٢مربع � ١٠شرق االمتداد
https://www.ndi.org
https://www.facebook.com/NDISudan
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(طوال فرتة وجودنا هنا كنازحني ،مل يتم �إخطارنا عن �أي انتخابات �أو
حتى تلك الإجراءات التي ت�سبق العملية االنتخابية مثل الإح�صاء ال�س َّكاين
مما يعني �أ َّننا كنازحني خارج
وال�سجل االنتخابي وغريها من �إجراءات؛ َّ
ِّ
ح�سابات احلكومة و�أجهزتها الر�سمية).

يعقوب حممد عبد الله:
ن�سق عام مع�سكرات النازحني والالجئني
ُم ِ ّ
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املقدمة:

هناك حوايل  25مليون �شخ�ص حول العامل اليوم� ،أُجربوا على الفرار من ديارهم وجمتمعاتهم
نتيجة لل�صراعات امل�سلحة والعنف الطائفي واالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان؛ لكنهم على عك�س
الالجئني ،ما زالوا داخل �أوطانهم(((.
هجرين داخلي ًا على عاتق حكوماتهم،
تقع م�س�ؤولية توفري احلماية وتقدمي امل�ساعدة الإن�سانية له�ؤالء املُ َّ
تخول القوانني
بو�صفهم مواطني تلك البلدان التي نزحوا فيها داخلي ًا بعد تهجريهم من �أماكنهم القدميةّ ِ .
واملواثيق الدولية للنازحني داخلي ًا التمتع بجميع احلقوق كاملة غري منقو�صة ،مثل بقية املواطنني يف
بلدانهم مبا يف ذلك احلق يف امل�شاركة العامة و�إدارة �ش�ؤون البالد .ي�شمل ذلك احلق يف امل�شاركة
ومر�شحني.
االنتخابية كناخبني َّ
يف ال�سوان يوجد 3.3مليون نازح .يرت َّكز اجلزء الأكرب من هذا العدد ب�صورة رئي�سية يف اقليم
دارفور واملنطقتني (النيل الأزرق وجنوب كردفان) والتي يف جمموعها ِ ّ
ت�شكل ب�ؤر ًا للنزاعات امل�سلحة
بني احلكومة ال�سودانية واملجموعات املعار�ضة .تعترب النزاعات امل�سلحة ال�سبب الرئي�س حلركة النزوح
واللجوء يف ال�سودان .يقيم  % 74من النازحني يف مع�سكرات خا�صة بهم بينما يقيم %26يف �أماكن
خارج املع�سكرات(((.
يتحول النازحون
بالنظر �إىل عمليات النزوح ب�سبب النزاعات امل�سلحة ذات الطبيعة ال�سيا�سيةَّ ،
والالجئون ،ب�سبب تلك النزاعات ب�صورة تلقائية� ،إىل ن�شطاء �سيا�سيني �أثناء النزوح وما بعده؛ لذلك ميكن
�أن تكون امل�شاركة االنتخابية للنازحني و�سيلة مهمة لتعزيز الهدف املتمثل يف �إيجاد حلول دائمة لهم.
املقومات الأ�سا�سية لإعادة بناء املجتمعات املنق�سمة يف
و ُيعد �إجراء انتخابات حرة ونزيهة �أحد �أهم ِ ّ
مرحلة ما بعد ال�صراع .وت�شكل العملية االنتخابية التي ت�ضمن م�شاركة النازحني �أمر ًا بالغ الأهمية،
وذلك لأهمية امل�شاركة االنتخابية نف�سها يف جهود ال�سالم وامل�صاحلة ،مما ًي�سهم بالتايل يف حتقق
اال�ستقرار وال�سالم امل�ستدام(((.
أطراف املتحاربة ترتيبات
وكثري ًا ما تكون عمليات ال�سالم مبثابة الإطار الذي تحُ ِ ّدد من خالله ال ُ
احلكم يف مرحلة ما بعد ال�صراع ،وت�ضع املبادئ التوجيهية واملبادئ الأ�سا�سية لعملية انتخابية نزيهة
مو�سعة و�أكرث �شمو ًال وا�ستجابة لتط ُّلعات ال�شعب.
و�شفافة .الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ت�شكيل حكومة َّ
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/report/sudan/sudan-population-dashboard-overview-refugees-and-idps-sudan-30-april-2022
& 3- peace building through the electoral participation of displacement populations, by: Jeremy
تم الترجمة بتصرف moony,
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تت�أ َثّر امل�ساهمة االنتخابية للنازحني يف معظم الأحوال بالظروف والعوامل ال�سيا�سية التي كانت
يقو�ض الثقة
�سبب ًا يف عملية النزوح ،وبالتايل ميكن �أن تكون م�صدر ًا لالنق�سام حتى فيما بينهم؛ مما ِ ّ
يف العملية االنتخابية .ولتج ُّنب ن�شوء مثل هذا النوع من ال�صراع االنتخابي ،حتتاج القرارات املتعلقة
مب�شاركة النازحني قبل كل �شيء� ،إىل ا ِّتفاق �سيا�سي قبل قيام االنتخابات بوقت كاف(((.
�أهداف الدرا�سة:

تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتليل امل�شاركة االنتخابية للنازحني يف ال�سودان مع الرتكيز على النازحني
يف مع�سكرات دارفور ملعرفة العوائق والتحديات التي متنعهم من امل�شاركة ب�صورة فاعلة يف العملية
االنتخابية .وذلك من خالل �إلقاء ال�ضوء على االنتخابات العامة لعام  .٢٠١٠تهدف الدرا�سة �أي� ًضا �إىل
حق امل�شاركة يف االنتخابات.
التعرف على الت�شريعات الدولية والإقليمية واملحلية التي تكفل للنازح َّ
منهجية الدرا�سة وم�صادر املعلومات:

الكمي فقط يف عملية جمع البيانات من امل�صادر الأولية
ت�ستند هذه الدرا�سة على املنهج ذي الطابع ِ ّ
والثانوية .مت ا�ستخدام �أدا َتي املقابلة واملناق�شات اجلماعية املر َكّزة يف جمع املعلومات من امل�صادر
الأولية ،و�شملت تنظيم �أكرث من ( )11جمموعة للنقا�شات املحورية و�إجراء مقابالت مع �شخ�صيات
رئي�سية مثل :ر�ؤ�ساء تن�سيقية مع�سكرات النازحني والالجئني ،ال�شيوخ� ،أع�ضاء جلان املقاومة يف
املع�سكرات ،ر�ؤ�ساء احتادات املر�أة ومنظمات املجتمع املدين امل�ستقل يف املع�سكرات الرئي�سية للنازحني
يف واليات دارفور� .أ َّما امل�صادر الثانوية ,فلقد ا�شتملت على الوثائق الر�سمية ،منها :الوثيقة الد�ستورية،
اتفاق جوبا لل�سالم يف ال�سودان وقانون االنتخابات لعام � .2008أي� ًضا ا�شتملت على تقارير البعثات
واملنظمات الدولية والإقليمية واملحلية حول انتخابات ال�سودان يف عام .2010
تعريف النازحني:

ُيع َّرف النازحون وفق املبادئ التوجيهية ،ب�أ َّنهم (الأ�شخا�ص (�أو املجموعة) الذين �أُجربوا �أو َّ
ا�ضطروا
كوارث
انتهاكات حلقوق االن�سان او
عنف عام �أو
ٍ
نزاع م�س َّل ٍح �أو حاالت ٍ
َ
للهرب �أو ترك ديارهم نتيجة ٍ
طبيعيةٍ �أو من �صنع الإن�سان� ،أو لتفادي �آثار هذه الأو�ضاع ،لكنهم مل يعبرُ وا احلدود الدولية املع َرتف
بها للدولة)
4- Displaced and disenfranchised: internally displaced person and election in the OSCE Region,
تم الترجمة بتصرف By:ERIN MOONEY & BALKEES JARRAH,
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التوزيع اجلغرايف للنازحني يف ال�سودان:
الواليات

عدد النازحني

والية �شمال دارفور

933.300

31

والية جنوب دارفور

797.100

26

والية و�سط دارفور

422900

14

والية غرب دارفور

337.800

11

والية �شرق دارفور

99700

3

2590200

85%

جنوب كردفان

272800

9

غرب كردفان

91300

3

النيل االزرق

81700

3

جملة النازحني يف الواليات االخرى

445800

15%

جملة النازحني يف دارفور الكربى

الن�سبة %

ت�صنيف النازحني يف ال�سودان :
العمر

النوع
الذكور

االناث

اقل من � ١٧سنة

27 %

28%

 ١٨اىل � ٥٩سنة

18 %

19%

�أكرث من � ٦٠سنة

4%

4%

اجلملة

49 %

51 %

امل�صدر مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق امل�ساعدات الإن�سانية.
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ُّ
حق النازح يف امل�شاركة ال�سيا�سية يف الآليات الدولية والإقليمية والوطنية:

ُيق�صد ب�آليات حقوق االن�سان ،الوثائق والإعالنات واالتفاقيات واملعاهدات الدولية والإقليمية والوطنية
منها املعنية بحقوق االن�سان .والآليات هي املعايري التي ت�ضمن نزاهة العملية االنتخابية؛ لأن االنتخابات
تن�ص على حق النازحني
ق�سم �آليات حقوق االن�سان التي ُّ
ترتبط بكفالة احلقوق واحلريات الأ�سا�سيةُ .ت َّ
تن�ص على حقوق النازح الأ�سا�سية املتعلقة
يف امل�شاركة االنتخابية� ،إىل دولية و�إقليمية ووطنية ،والتي ُّ
والرت�شح ،وتفا�صيلها كما يلي:
باالنتخابات ،وتكفل له امل�شاركة االنتخابية يف الرت�شيح
ُّ
�أ َّو ً
ال ،االطار القانوين على امل�ستوى الدويل:

احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية ب�صورة مبا�شرة
الآليات الدولية واملعاهدات كفلت للمواطن ،ب�شكل عامَّ ،
ممثّلني يف كل م�ستويات احلكم الت�شريعية والتنفيذية منها:
�أو عرب انتخاب ِ
�أ  -الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

ن�صت املادة ( )21على الآتي:
َّ
حق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلده.
 لكل �شخ�ص ُّحق تقلد الوظائف العامة يف بلده.
 لكل �شخ�ص بالت�ساوي مع الآخرينُّ . �إرادة ال�شعب هي مناط �سلطة احلكم ،ويجب �أن تتج َّلى هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهةال�سري �أو �إجراء متكافئ من
جُترى دوري ًا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني ،بالت�صويت ِ ّ
حيث �ضمانة حرية الت�صويت.
املادة َّ ،21مت تقنينها يف عدد من املعاهدات واملواثيق الدولية والإقليمية ،ومنها على �سبيل املثال ال
احل�صر :العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية.
ن�صت املادة  25من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على الآتي:
َّ
•�أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة� ،إ َّما مبا�شرة �أو بوا�سطة ممثلني ُيختارون بحرية.
نتخب ،يف انتخابات نزيهة جُترى دوري ًا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني
•�أن ُينتخَ ب و َي ِ
الناخبني وبالت�صويت ال�سري ،ت�ضمن التعبري احل َّر عن �إرادة الناخبني.
•�أن تتاح له ،على قدم امل�ساواة عموم ًا مع �سواه ،فر�صة تق ُّلد الوظائف العامة يف بلده.
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ب  -املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ب�ش�أن ال ُّنزوح الداخلي

(((

املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ب�ش�أن النازحني يف العام  1998بوا�سطة م�ساعد الأمني
ُط ِ ّورت
ُ
العام للأمم املتحدة ل�ش�ؤون النازحني ،وقتها ،الدكتور فران�سي�س دينق ،مب�ساعدة فريق من اخلرباء
احلق يف الت�صويت؛ لأن هذا
�ضمن املبادئ التوجيهية َّ
القانونيني�ُ .س ّبب ذلك ب�أ َّنه من ال�ضروري �أن ُت ِ ّ
احلق ُعر�ضة لالنتهاك؛ وخا�صة يف حاالت النزوح املط َّول.
 املبادئ التوجيهية على قواعد القانون التي �أ َّكدت على حق النازحني داخلي ًا يفالت�صويت:
احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،وي�شمل ذلك احلق يف الت�صويت واالنتخاب ،بالإ�ضافة
النازحون لهم ُّ
�إىل امل�شاركة يف احلكومة وال�ش�ؤون العامة .وهذا احلق مت الت�أكيد عليه ب�صورة وا�ضحة يف املبادئ
التوجيهية اخلا�صة بالنازحني واخلا�صة بالأمم املتحدة يف:
ين�ص على �أ َّنه:
 .1املبد�أ  1فقرة 1الذي ُّ
(يتم َّتع امل�ش َّردون داخلي ًا يف بلدهم على امل�ساواة التامة ،بنف�س ما يتم َّتع بها الأ�شخا�ص الآخرون يف
البلد ،من حقوق وحريات مبوجب القانون الدويل واملحلي .وبجب � اَّأل يمً ّيز �ضد ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف
التم ُّتع ب�أي من هذه احلقوق واحلريات بدعوى �أنهم م�ش َّردون داخلي ًا).
 .2املبد�أ  15فقرة 1
(احلق يف التما�س الأمان يف مكان �آخر من البلد)
 .3املبد�أ  20فقرة 1
الأ�شخا�ص امل�ش َّردون داخلي ًا� ،سواء كانوا يعي�شون يف خميمات �أو غريها ،ال يجوز التمييز �ض َّدهم،
بحكم و�ضعهم كم�ش َّردين ،يف التمتع باحلقوق االتية( :احلق يف الت�صويت ،وفى امل�شاركة يف ال�ش�ؤون
احلكومية العامة؛ مبا يف ذلك احلق يف احل�صول على الو�سائل الالزمة ملمار�سة هذا احلق .
 .4املبد�أ  20فقرة 2
(لأعمال هذا ،يف حالة امل�شردين داخلي ًا ،ت�صدر ال�سلطات املعنية َّ
كل ما ُيلزم من الوثائق للتم ُّتع
بحقوقهم القانونية وممار�ستها .من �ضمن هذه الوثائق :جوازات ال�سفر ،وثائق ال ُهو َّية ال�شخ�صية،
ي�سر ال�سلطات م�س�ألة �إ�صدار وثائق جديدة �أو
�شهادات امليالد و�شهادات الزواج .وبوجه خا�صُ ،ت ِ ّ
اال�ستعا�ضة عن الوثائق املفقودة ب�سبب الت�شريد ،من دون فر�ض �شروط غري معقولة من ِقبيل ا�شرتاط
عودة ال�شخ�ص ملحل �إقامته املعتاد ال�ستخراج هذه الوثائق �أو وثائق �أخرى مطلوبة).
 -5تت�ألف املبادئ التوجيهية ب�ش�أن النزوح الداخلي من  30مبد�أ� ,شاملة من حيث النطاق .وتعني املبادئ احلقوق وال�ضمانات الرئي�سية ذات ال�صلة
بحماية الأفراد �ضد النزوح الق�سري وحمايتهم وم�ساعدتهم �أثناء فرتة النزوح و�أثناء عودتهم �أو �إعادة توطينهم �أو �إعادة �إدماجهم يف املجتمع.
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 . 5املبد�أ ()29
ال يجوز التمييز �ض َّد الأ�شخا�ص امل�شردين داخلي ًا ،الذين عادوا �إىل ديارهم �أو �أماكن �إقامتهم املعتادة
احلق يف
�أو املعاد توطينهم يف مكان �آخر من البلد ،بحكم و�ضعهم ال�سابق كم�ش َّردين .ويكون لهم ُّ
امل�شاركة الكاملة ،على قدم امل�ساواة ،يف ت�سيري ال�ش�ؤون العامة على كافة امل�ستويات ويف الو�صول
املتكافئ �إىل اخلدمات العامة.
ثاني ًا ،االطار القانوين على امل�ستوى االقليمي (الأفريقي):
�أ  -امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب:

املادة 13
احلق يف امل�شاركة بحرية يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلدهم؛ �سواء مبا�شرة �أو عن
 لكل املواطنني ُّطريق ممثّلني يت َّم اختيارهم بحرية؛ وذلك طبقا لأحكام القانون.
احلق �أي� ًضا يف ِ ىّ
تول الوظائف العمومية يف بلدهم.
 لكل املواطنني ُّاحلق يف اال�ستفادة من املمتلكات واخلدمات العامة؛ وذلك يف �إطار امل�ساواة التامة
 لكل �شخ�ص ُّللجميع �أمام القانون
ب  -اتفاقية االحتاد الأفريقي حلماية وم�ساعدة النازحني داخلي ًا يف �أفريقيا
(اتفاقية كمباال)(((.

ُت َع ُّد اتفاقية كمباال حلماية وم�ساعدة النازحني �إحدى الآليات الإقليمية التي تُلزِ م احلكومات ،يف القارة
الأفريقية ،بحماية احلقوق والرفاه لل�شعوب التي ف َّرت من �أماكنها نتيجة للنزاعات ،العنف ،انتهاكات
حقوق الإن�سان والكوارث الطبيعية .وينظر اخلرباء �إىل الأحكام التي وردت يف االتفاقية على �أ َّنها
م�ستم َّدة من املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ب�ش�أن النازحني داخلي ًا �أو ينظرون �إليها على �أ َّنها ،يف
الأ َّول والأخري ،تكمل بع�ضها البع�ض.
�إن ال�سودان لي�س من �ضمن البلدان التي و َقّعت و�صادقت على اتفاقية كمباال اخلا�صة بحماية وم�ساعدة
لكن االتفاقية متثل الأداة املثلى ملخاطبة ق�ضايا النازحني داخلي ًا؛ وذلك ل�شمول هذه االتفاقية
النازحنيَّ ،
يف خماطبة املو�ضوعات التي من �ش�أنها معاجلة م�شاكل النزوح املط َّول ب�صورة دائمة .وم�س�ألة م�شاركة
النازحني لي�ست ا�ستثناء .ويف هذا االجتاه� ،أ َكّدت االتفاقية على حق النازحني داخلي ًا يف امل�شاركة
ون�صت املادة  ،9الفقرة ، 1البند ،1على الآتي:
ال�سيا�سية َّ
 -6ال�سودان مل ي�صادق بعد على هذا االتفاق ولكن معظم البنود الواردة يف بروتوكول النازحني والالجئني ،التفاق جوبا لل�سالم ا�ستندت على
اتفاقية االحتاد االفريقي حلماية وم�ساعدة النازحني داخليا يف افريقيا.
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حتمي الدول الأطراف حقوق النازحني داخلي ًاّ ِ ،
بغ�ض النظر عن �أ�سباب هذا النزوح من
خالل االمتناع عن الآتي:
التمييز �ض َّد ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف التم ُّتع ب�أي من احلقوق �أو احلريات على �أ�سا�س �أنهم نازحون
داخلي ًا.
•املادة  9فقرة  ،2البند �أ ،تن�ص على اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان ا�ستقبال الأ�شخا�ص
النازحني داخلي ًا دون متييز �أي كان نوعه ،و�أن يعي�شوا يف ظروف م�ؤاتية من الأمان والكرامة
والأمن.
يخ�ص خيارات
• املادة  ،11الفقرة  ،2تمُ ِ ّكن الدول الأطراف النازحني من االختيار احلر فيما ُّ
عودتهم �أو �إدماجهم �أو �إعادة توطينهم ،من خالل الت�شاور معهم حول هذه اخليارات وغريها،
و�ضمان م�شاركتهم يف �إيجاد حلول م�ستدامة.
َ
• املادة  13الفقرة َ ،2ت�ض َمن ُ
ح�صول النازحني داخلي ًا على وثائق احلالة املدنية
أطراف
الدول ال ُ
الالزمة للتم ُّتع بحقوقهم وممار�ستها مثل :جوازات ال�سفر ،وثائق ال ُهو َّية ال�شخ�صية ،ال�شهادات
املدنية� ،شهادات امليالد و�شهادات الزواج.
•املادة  ،13الفقرة  ،3تقوم ُ
أطراف بتي�سري عملية �إ�صدار الوثائق اجلديدة �أو ا�ستبدال
الدول ال ُ
الوثائق التي فُقدت او �أُتلفت خالل عملية النزوح ،بدون فر�ض �شروط غري معقولة مثل طلب
العودة �إىل منطقة الإقامة املعتادة لل�شخ�ص املعني ُبغية احل�صول على هذه الوثائق �أو غريها
من الوثائق املطلوبة ،ويجب � اَّأل مينع عدم منح النازحني داخلي ًا مثل تلك الوثائق من ممار�ستهم
حلقوقهم الإن�سانية �أو مت ُّتعهم بها ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ثالث ًا ،االطار القانوين على امل�ستوى الوطني:
�أ  -الوثيقة الد�ستورية للفرتة االنتقالية ل�سنة  2019تعديل �سنة :2020

ون�صت يف
الوثيقة الد�ستورية جعلت املواطنة هي املعيار الأوحد لنيل احلقوق و�أداء الواجباتَّ ،
الف�صل الرابع ،املادة ( )1 (45تكون املواطنة �أ�سا�س احلقوق والواجبات لكل ال�سودانيني)
احلق يف التج ُّمع ال�سلمي وتكوين الأحزاب يف املادة  59والتي تن�ص علىَ ( :يكفل
وكفلت الوثيقة َّ
احلق يف حرية التنظيم مع �آخرين؛ مبا يف ذلك احلق يف تكوين
احلق يف التج ُّمع ال�سلمي لكل فردَّ ،
ُّ
الأحزاب واجلمعيات واملنظمات والنقابات واالحتادات املهنية �أو االن�ضمام �إليها حماية مل�صاحله).
احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية ح�سب ما ينظمه القانون بن�ص املادة( :لكل
�أ َّما املادة  58فقد كفلت َّ
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مواطن احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية ويف ال�ش�ؤون العامة ح�سبما ينظمه القانون).
بالنظر �إىل الأحكام �أعاله ،ب�ش�أن امل�شاركة يف العملية االنتخابية ،جند �أ َّنها وردت ب�شكل عمومي من
دون الإ�شارة �إىل كيفية م�شاركة النازحني داخلي ًا يف العملية االنتخابية � .اَّإل � َّأن اتفاق جوبا لل�سالم يف
ال�سودان املو َقّع بني احلكومة االنتقالية و�أطراف العملية ال�سلمية يف جوبا ،قد خ�ص�ص هذه الق�ضية.
و ُيعترب اتفاق جوبا جزء ًا من الوثيقة الد�ستورية مبوجب ن�ص املادة  79من الوثيقة الد�ستورية ،والتي
تن�ص علىُ ( :يعترب اتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان املرفق بهذه الوثيقة ،واملو َقّع يف � 3أكتوبر  2020بني
ُّ
حكومة ال�سودان االنتقالية و�أطراف العملية ال�سلمية ،جزء ًا ال يتج َّز�أ منها .ويف حال التعار�ض بينهما،
ُيزال التعار�ض مبا يتوافق مع ن�صو�ص اتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان).
ب  -اتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان ل�سنة 2020

(((

ع َّرف اتفاق جوبا النازحني ،يف بروتوكول النازحني والالجئني اخلا�ص مب�سار دارفور ،ب�أنهم:
ا�ضطروا �إىل الفرار من منازلهم �أو �أماكن �سكناهم املعتادة نتيجة للنزاعات
(الأ�شخا�ص الذين �أُجربوا �أو ُّ
يف دارفور والذين مل يغادروا البلد عرب حدود معرتف بها دولي ًا).
�أ َّكد االتفاق على �ضرورة م�شاركة النازحني/ت يف العملية االنتخابية ،و�سالمة الإجراءات التي ت�سبق
العملية االنتخابية .ورد ذلك يف ن�ص املادة ( 13اتفق الطرفان على �إجراء انتخابات عامة نزيهة مبراقبة
دولية يف نهاية الفرتة االنتقالية على �أن ي�سبقها تنفيذ اخلطة املتفق عليها للعودة الطوعية للنازحني/ت
والالجئني/ت كما وردت يف اتفاقيات امل�سارات املختلفة عقد امل�ؤمتر الد�ستوري و�إجراء التع ُّداد
ال�سكاين و�إ�صدار قانون االنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية وتكوين مفو�ضية االنتخابات).
على الرغم من عدم التوقيع وامل�صادقة على اتفاق االحتاد الأفريقي ب�ش�أن حماية وم�ساعدة النازحني
داخلي ًا � ،اَّإل � َّأن الأحكام الواردة يف بروتوكول النازحني والالجئني اخلا�ص باتفاق جوبا ،جاءت �إىل حد
ما �أكرث مواءمة مع اتفاق كمباال؛ وخا�صة اجلوانب املتعلقة بامل�شاركة ال�سيا�سية واالنتخابية للنازحني
ن�ص الربوتكول يف املادة  1-2على التايل( :يلتزم الطرفان بجميع االتفاقيات
يف العملية االنتخابية� .إذ َّ
واملعاهدات ذات ال�صلة بالنازحني والالجئني امل�صا َدق عليها من حكومة ال�سودان).
للمهجرين داخلي ًا،
وكذلك ن�صت املادة  ،2الفقرة  ،2على( :يجب احرتام و�ضمان حقوق الإن�سان َّ
احرتام ًا كام ًال مبوجب القانون الدويل� ،سواء كان خالل عملية العودة الطوعية و�إعادة التوطني �أو
بعدها).
 -7اتفاق جوبا لل�سالم يف ال�سودان مت التوقيع عليه بني حكومة الفرتة االنتقالية و�أطراف العملية ال�سلمية يف عا�صمة جنوب ال�سودان.
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احلقوق واحلريات التي يتم َّتع بها � ُّأي مواطن �سوداين؛ َّمما يعني عدم
كفل الربوتوكول للنازحني
َ
وتن�ص املادة  ،5الفقرة ( :2يتم َّتع النازحون والالجئون
تعليق �أي من حقوقهم باعتبارهم نازحنيُّ .
بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية التي يتم َّتع بها � ُّأي مواطن �سوداين ،مبا يف ذلك احلق يف
حرية التنقل والإقامة يف �أي مكان على الأرا�ضي ال�سودانية).
ون�صت املادة  ،6الفقرة  ،7البند ( :2ال ت�سقط حقوق وامتيازات املواطنة وامل�شاركة للنازحني والالجئني
َّ
وال تت�أ َثّر بو�ضعهم كنازحني �أو الجئني ،ويجب ا�ستعادة و�ضمان حقوقهم بالكامل يف ال�سودان).
ن�ص االتفاق على �أنه ال يجوز منع النازحني من امل�شاركة يف االنتخابات النتخاب َمن يمُ ثلهم على
كما ّ
ن�صت املادة  ،7الفقرة  ،2الفقرة  7على التايل( :ال يجوز التمييز �ض َّد
قدم امل�ساواة مع الآخرين .حيث َّ
النازحني والالجئني �أو منعهم من امل�شاركة يف احلكومة �أو انتخاب امل�س�ؤولني .ويتم َّتع النازحون بحق
امل�شاركة الكاملة على قدم امل�ساواة يف ال�ش�ؤون العامة على جميع امل�ستويات ،ويف الو�صول للخدمات
العامة).
زود حكومة
ولأهمية وثائق ال ُهو َّية �أو الوثائق يف االنتخاباتَّ ،
ن�صت املادة  ،8الفقرة  ،7البند ُ ( : 2ت ِ ّ
ال�سودان النازحني والالجئني بجميع الوثائق الالزمة ملمار�سة حقوقهم القانونية ،مبا يف ذلك جوازات
ال�سفر و�شهادات امليالد و�سندات امللكية).
ج  -قانون االنتخابات ل�سنة :2008

ح َّدد قانون االنتخابات ال�سوداين ل�سنة � 2008أهلية الناخب يف املادة ( :21ب�أن يكون �سوداني ًا وبالغ ًا
من العمر ثمانية ع�شر عام ًا ومق َّيد ًا يف ال�سجل االنتخابي و�سليم العقل).
ون�صت على الآتي:
ح َدّدت املادة � ،22شروط الت�سجيل وامل�شاركة يف االنتخاباتَّ ،

ُ 1-1يع ُّد الت�سجيل يف ال�سجل االنتخابي ح َّق ًا �أ�سا�سي ُا وم�س�ؤولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه ال�شروط
املطلوبة قانون ًا.
2-2دون امل�سا�س بعموم �أحكام البند  ،1يجب �أن تتو َفّر يف ال�سوداين املقيم داخل ال�سودان يف تاريخ
تقدمي الطلب بال�شروط الآتية:
• �أن يكون مقيم ًا يف الدائرة اجلغرافية ملدة ال ُّ
تقل عن ثالثة �أ�شهر قبل تاريخ قفل ال�سجل ،وي�ستثنى
َ
�ضوابط ت�سجيلهم.
من ذلك القوات النظامية وال ُّر َّحل الذين تحُ ِ ّدد القواعد
إثبات �شخ�صية �أو �شهادة معتمدة من اللجنة ال�شعبية واملحلية �أو من �سلطات
•�أن يكون لديه وثيقة � ٍ
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الإدارة الأهلية �أو التقليدية ح�سبما يكون احلال.
•� اَّأل يكون قد َّمت ت�سجيله يف �أي دائرة جغرافية �أخرى.
يحق للناخب امل�شاركة يف االنتخابات �أو اال�ستفتاء � اَّإل �إذا َّمت ت�سجيله قبل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
 ال ُّاالنتخابات.
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الظروف اخلا�صة التي �صاحبت م�شاركة النازحني يف االنتخابات العامة لعام2010

َّ
ظل النازحون خارج العملية ال�سيا�سية يف ال�سودان ،ب�سبب احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان .ومل
يكن النازحون جزء ًا من العملية االنتخابية يف كل االنتخابات التي حدثت يف ال�سودان؛ بخالف تلك
التي جرت يف العام  ،2010والتي جاءت ك�أحد ا�ستحقاقات اتفاقية ال�سالم ال�شامل املو َقّعة بني احلكومة
ال�سودانية واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف العام  2005لإنهاء احلرب التي ا�ستم َّرت ملدى عقدين
بني �شمال ال�سودان وجنوبه.
�أ َّما بالن�سبة للنازحني يف املناطق الأخرى من ال�سودان ،وخا�صة يف دارفورُ ،تعترب انتخابات 2010
�أوىل االنتخابات التي حدثت ووجدتهم يف و�ضع النزوح .جاءت م�شاركة النازحني �ضعيفة ابتدا ًء من
مرحلة التعداد ال�سكاين ،ويف ذلك ذكر تقرير �أع َّده (مركز دارفور للعون والتوثيق) حول تعداد َّ
ال�سكان
وامل�ساكن اخلام�س ،ب�أنه َّمتت مواجهة فِ رق التعداد َّ
ال�سكاين بوا�سطة املتظاهرين يف عدد من مع�سكرات
النازحني يف دارفور .وذلك تعبري ًا من قِ بل النازحني عن رف�ضهم لعملية التعداد َّ
ال�سكاين .وو�صلت
املواجهة ،يف بع�ض املناطق� ،إىل مرحلة العنف؛ َّمما �أ َّدى �إىل وفاة �شخ�ص يف مع�سكر (كلمة) للنازحني
يف والية جنوب دارفور يف يوم � 22أبريل  .2008كما �أعلن النازحون يف املع�سكرات الرئي�سة يف
دارفور ،مقاطعتهم لعملية التعداد َّ
ال�سكاين ،والتهديد بقتل فِ َرق التعداد يف حال دخولهم �إىل مع�سكرات
النازحني.
�شهدت مع�سكرات احلميدية ،احل�صاحي�صا وخم�سة دقائق يف �أطراف مدينة زالنجي ،مظاهرات
مماثلة ودفعوا مبذكرة ملمثل الأمم املتحدة �أعلنوا فيها مقاطعتهم للتعداد ال�سكاين.
َّمت تطويق كل املع�سكرات الرئي�سية يف �أطراف مدينة نياال بوا�سطة قوات ال�شرطة ال�سودانية ،و�شمل
التطويق مناطق زالنجي ووادي �صالح يف حماولة ملنع النازحني من مغادرة املع�سكرات والتظاهر �ض َّد
عملية التعداد َّ
ال�سكاين .ب�سبب احل�صار املفرو�ض على مع�سكرات النازحني ،رف�ض بع�ض مواطني مدينة
نياال امل�شاركة يف عملية التعداد َّ
ال�سكاين لإظهار الت�ضامن مع النازحني يف عملية احل�صار املفرو�ض
عليهم .يف والية �شمال دارفور قام النازحون باختطاف و�سجن �أفرادٍ من فِ َرق التعداد َّ
ال�سكاين؛ بينما
قاطع النازحون يف حملية (كبكابية) عملية التعداد َّ
ال�سكاين.
�أ َّما بالن�سبة لعملية الت�سجيل يف ال�سجل االنتخابي ،فقد ذكر مركز كارتر يف تقريره ال�شامل حول
وا�ضح وحم َّددٍ حلماية
انتخابات  2010ب� َّأن املفو�ضية القومية لالنتخابات ف�شلت يف تقدمي توجيهٍ
ٍ
احلقوق ال�سيا�سية واملدنية للنازحني ،وممار�ستهم حلقهم يف الت�سجيل من �أجل الت�صويت؛ ح�سبما
تتط َّلب املعايري الدولية .ومن بني �أعداد النازحني الهائلة يف دارفور� ،أ�شارت التقارير ب� َّأن ن�سب ًة حمدودة
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جد ًا َّمت ت�سجيلها� .إذن كانت مع َّدالت الت�سجيل يف املع�سكرات منخف�ضة جزئي ًا؛ ل َّأن النازحني َّ
�شككوا
� َّأن الت�سجيل يف املع�سكرات قد مينعهم من العودة �إىل �أر�ضهم التي ُّ
ا�ضطروا للهروب منها .وب�سبب
رق الت�سجيل بزيارة العديد من مع�سكرات
وجود احلركات امل�سلحة التي تعار�ض االنتخابات ،مل تقُم فِ ُ
النازحني.
الرت�شح يف انتخابات عام ،2010
بالن�سبة للبيانات الر�سمية حول م�شاركة النازحني يف عملية ُّ
فللأ�سف ال تتوفر �أي بيانات دقيقة .معظم املع�سكرات الرئي�سية للنازحني يف �إقليم دارفور ،خلت
متام ًا من مراكز االقرتاع .مث ًال والية جنوب دارفور ،والتي ت�أتى يف املرتبة الثانية من حيث ن�سبة
عدد النازحني يف ال�سودان �إذ يبلغ عدد النازحني فيها � 797ألف ًا و .100و ُي ِ ّ
�شكل هذا العدد حوايل
ثلث النازحني يف ال�سودان �أي حتديد ًا  ٪26من جملة عدد النازحني .ويعترب مع�سكر (كلمة) من �أكرب
مركز لالقرتاع؛ نتيجة
املع�سكرات التي ي�سكن فيها حوايل � 126ألف ًا و 200نازح .ومل يتواجد به � ُّأي ٍ
للمقاطعة التامة لالنتخابات من قِ َبل النازحني ،كما هو احلال �أي� ًضا يف مع�سكر (دريج) الذي يبلغ عدد
�سكانه � 35ألف نازح� .أ َّما مع�سكر (عطا�ش) والذي يبلغ عدد َّ
َّ
�سكانه � 76ألف ،ف�أقيم فيه مركز انتخابي
واحد وبلغت ن�سبة الت�صويت  ٪30ح�سب ر�أي املراقبني.
�أ َّما بالن�سبة ملع�سكرات حملية كا�س ،التابعة لوالية جنوب دارفور ،والتي يبلغ عدد َّ
�سكانها 77
�ألف ًا ،فللأ�سف مل يتم و�ضع �أي مركز اقرتاع باملع�سكر؛ َّمما ُّ
ا�ضطر النازحون �إىل امل�شاركة والإدالء
ب�أ�صواتهم يف مراكز االقرتاع خارج املع�سكر كجزء من َّ
�سكان مدينة كا�س.
الو�ضع يف و�سط دارفور التي كانت تتبع لوالية غرب دارفور ,يوجد بها ( ((()7مع�سكرات للنازحني
مل يكن خمتلف ًا ،فلقد قاطع جميع النازحني انتخابات 2010؛ َّمما ميثل �أعلى ن�سبة للمقاطعة من قبل
النازحني يف كل واليات دارفور اخلم�س.
�أ َّما الو�ضع يف والية �شمال دارفور الذي يبلغ عدد النازحني بها � 933ألف ًا و 300ويتوزعون يف
عدد من املع�سكرات من بينها ثالثة مع�سكرات رئي�سية .فلقد مت و�ضع ( )5مراكز اقرتاع وبلغت ن�سبة
الت�صويت �أقل من  ٪20يف املع�سكرات الثالثة جمتمعة ح�سب تقديرات النازحني.
 مع�سكرات زمزم التي �أُقيم بها مركزان لالقرتاع مع�سكر �أبو �شوك بها �أُقيم به �أي�ض ًا مركزان -مع�سكر ال�سالم الذي �أُقيم به مركز واحد لالقرتاع.

 -8مع�سكرات (:حميدية ،احل�صاحي�صا وخم�سة دقائق) على �أطراف مدينة زالنجي ,بالإ�ضافة اىل مع�سكرات خارج زالنجي مثل رونقا تا�س
ومع�سكر نريتتي �شمال وجنوب ومع�سكر قار�سيال (الدبه/اروال) ومع�سكر دليج ومع�سكر ام دخن ومع�سكر بند�س
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وفى والية �شرق دارفور والتي تتبع جلنوب دارفور حينها يبلغ عدد النازحني فيها � 99ألف و700
يتواجدون يف مع�سكر النيم� ،أقيم بها مركز واحد فقط لالقرتاع.
وت�أتي والية غرب دارفور يف املرتبة قبل الأخرية من حيث قلة عدد النازحني� ،إذ يبلغ عدد النازحني
فيها حوايل 337و 800ويتوزعون يف ( )4مع�سكرات هي :كريندينق ،اردمتا ،م�سرتي ومورين.
لقد �أقيمت مراكز اقرتاع يف كل املع�سكرات ،لكن ن�سبة الإقبال على الت�صويت ظلت �ضئيلة مقارنة بعدد
املراكز.
بالنظر �إىل م�شاركة النازحني يف االنتخابات ال�سابقة ،يالحظ � َّأن ن�سبة امل�شاركة من قبل النازحني
كانت �ضعيفة للغاية �إن مل تكن معدومة يف معظم احلاالت .و�أتت مقاطعة النازحني لالنتخابات جلهة � َّأن
احلكومة التي َّنظمت االنتخابات ،هي نف�سها التي �أجربتهم على الفرار من �أماكن �إقامتهم املعتادة ،نتيجة
ال�ستخدام �سيا�سة الأر�ض املحروقة بوا�سطة اجلي�ش وامللي�شيات املوالية لها .كما � َّأن احلكومة من جانبها
مل تتخذ الإجراءات والتدابري التي ت�ضمن م�شاركة النازحني يف االنتخابات ،بل �سعت لإق�صاء النازحني
من العملية االنتخابية ،وذلك عرب القيود التي حت ُّد من امل�شاركة االنتخابية للنازحني يف الت�شريعات،
ف�ض ًال عن الت�ضييق والتخويف من قبل الأجهزة الأمنية للنازحني.
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حتد َّيات م�شاركة النازحني يف االنتخابات:

يتم َّتع النازح بو�صفه مواطن ًا �سوداني ًا ِ ّ
بكل احلقوق واحلريات الأ�سا�سية الواردة يف الوثيقة
مت�ساو ودون متييز .وال تت�أثر هذه احلقوق
الد�ستورية واتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان ،على �أ�سا�س
ٍ
بو�ضعهم كنازحني ،وي�شمل ذلك احلق يف حرية التنقل والإقامة يف �أي مكان داخل القطر ،كذلك احلق
يف امل�شاركة ال�سيا�سية مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت ،بل و يف و�ضع ال�سيا�سة العامة للدولة .وت�سري
هذه احلقوق بالت�ساوي على النازحني داخلي ًا �سوا ًء الذين يعي�شون يف مع�سكرات النزوح �أو خارجها
(املهجرين داخلي ًا) .وهذه احلقوق ال ت�سقط حتى يف حال اختيار النازحني العودة الطوعية �إىل مناطقهم
الأ�صلية �أو االندماج حملي ًا �أو �إعادة التوطني يف مكان �آخر يف البالد.
�ضمان التم ُّتع بهذه احلقوق ي�ساهم ب�صورة فاعلة يف �إيجاد حل دائم مل�شكلة النزوح املط َّول� ،سواء
عرب العودة الطوعية �إىل مناطقهم الأ�صلية �أو اندماجهم يف املجتمع يف �أماكن �أخرى يف ال�سودان.
وقد ظ َّلت م�س�ألة م�شاركة النازحني يف امل�شاركة ال�سيا�سية تفتقر �إىل امل�سائل الإجرائية الفنية
والرتتيبات الإدارية الالزمة التي من �ش�أنها �أن توفر الأر�ضية املالئمة والبيئة املنا�سبة لإجراء االنتخابات؛
واجه بجملة من التحديات والعوائق ،التي حرمت �أغلبية
َّمما جعل �أمر م�شاركة النازحني يف االنتخابات ُي َ
الرت�شح.
النازحني من ممار�سة حقهم يف الت�صويت ويف ُّ
وتتم َثّل التحديات يف �شكل قواعد وقوانني من �ضمنها قانون الطوارئ الذي يح ُّد من حرية املواطنني،
بالإ�ضافة اىل املمار�سات التي ترقى �إىل درجة احلرمان ،ومن �ضمنها عدم تو ُفّر الوثائق الثبوتية ملعظم
النازحني� ،صعوبة احل�صول على املعلومات حول العملية االنتخابية و�ضعف التثقيف االنتخابي ،وجود
امل�ستوطنني اجلدد ،تغيري الدائرة االنتخابية التي ينتمون �إليها و�إجبارهم على الت�سجيل يف دوائر
انتخابية �أخرى� ،ضعف ثقة الناخبني يف الأحزاب ال�سيا�سية وعدم تو ُفّر الأمن وا�ستخدام الرتهيب يف
بع�ض احلاالت.
 - 1عدم توفر الوثائق الثبوتية وبطاقات �إثبات الهُو َّية:
ن�ص عليه قانون االنتخابات
تتط َّلب امل�شاركة يف العملية االنتخابية وثيقة �إثبات ُهو َّية ح�سب ما َّ
ن�صت
ال�سودانية الذي جعل من احل�صول على الوثائق �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للم�شاركة يف االنتخابات� .إذ َّ
املادة  2-22من قانون االنتخابات على االتي�( :أن يكون لديه وثيقة �إثبات �شخ�صية �أو �شهادة معتمدة
من اللجنة ال�شعبية واملحلية �أو من �سلطات الإدارة الأهلية �أو التقليدية ح�سبما يكون احلال) .و ُيع ُّد �شرط
احل�صول على الوثائق من العقبات التي تواجه معظم النازحني �إذ �إ َّنهم ال ميلكون وثائق هوية ،وهي
�إ َّما �أن تكون قد تلفت �أو �أُحرقت �أو َّمتت م�صادرتها يف الظروف التي �صاحبت عملية النزوح .ذكر
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النازحون �أن هناك �صعوبات حتول دون ا�ستخراج وثائق بديلة لتلك التي فُقدت �أو يف احل�صول على
�أخرى جديدة ،لأن هناك عدد من املتطلبات للح�صول على الوثائق الثبوتية ومن الع�سري الإيفاء بكل تلك
املتطلبات يف ظل الأو�ضاع التي يعي�شونها كنازحني .ذلك ما �أفاد به �أحد النازحني:
(نحن النازحني ,فقط القليل جد ًا م َّنا ميلك وثائق ثبوتية ل َّأن وثائقنا َّ
مت حرقها
و�سرقتها �أثناء الهجوم على قرانا .ويف �أي انتخابات ال ب َّد من ابرازها لأغرا�ض
الت�سجيل والت�صويت .حتى الذين ذهبوا للمدن ال�ستخراج الوثائق ال يتم
�إعطا�ؤهم ،ال �أدرى ملاذا؟ وكل هذا ق�صد به تعطيل النازحني حتى ال يكونوا جزء ًا
من العملية االنتخابية)
(نازح من مع�سكر كلمة).

من بني جميع التحديات التي واجهت النازحني يف عملية ا�ستخراج الوثائق الثبوتية يظل التحدي
هجرت احلكومة النازحني
الأبرز هو م�س�ألة تغيري �أ�سماء املناطق التي هجرها ال�سكان الأ�صليونَّ .
ق�سري ًا من �أرا�ضيهم وا�ستجلبت م�ستوطنني من بع�ض دول غرب �أفريقيا َّ
ووطنتهم يف �أرا�ضي
غيت احلكومة الأ�سماء
النازحني؛ َّمما زاد من تهمي�ش ال�سكان الأ�صليني .وفى �إطار تلك ال�سيا�سة ،رَّ
القدمية للقرى ب�أخرى جديدة ،و َّمت �إدخالها يف �أنظمة البيانات اخلا�ص باحلكومة� .أفاد النازحون ب�أ َّنهم
تق َّدموا للح�صول على الوثائق الثبوتية من ال�سجل املدين ،وا َّت�ضح � َّأن �أ�سماء الأماكن التي هجروها،
جرى تغيريها ب�أخرى .هذه اخلطوة قُوبلت بالرف�ض من النازحني؛ َّمما دفعهم لرف�ض ا�ستخراج الوثائق
وفق �أهواء ال�سلطات احلكومية؛ ل َّأن القبول بالأ�سماء اجلديدة للمناطق ،يعني القبول �ضمني ًا ب�أحقّية
وملكية امل�ستوطنني اجلدد للأرا�ضي ،والقبول ب�سيا�سة االمر الواقع التي حتاول احلكومة فر�ضها على
النازحني يف دارفور .ويف ذلك �إفادة لأحد النازحني بالآتي:
(م�س�ألة ا�ستخراج الأوراق الثبوتية يجب � اَّأل تخ�ضع لأهواء ال�ضباط وغريهم
من امل�س�ؤولني لأ َّنه يف الغالب يتم �إعطا�ؤنا �أ�سماء مناطق غري تلك التي نزحنا
منها ال �أقبل �أن يت َّم تغيري ا�سم قريتي بني ع�شية و�ضحاها).
(نازح من مع�سكر ال�سالم)
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ولقد عر�ض النازحون يف انتخابات  2010ا�ستخدام بطاقات برنامج الغذاء العاملي العتمادها كوثيقة
ثبوتية من �أجل امل�شاركة يف االنتخابات � ،اَّإل � َأن هذا الطلب قُوبل بالرف�ض؛ ل َّأن قانون االنتخابات مل
ُيدرجها �ضمن الأوراق الثبوتية.
� - 2شرط الإقامة ملدة ثالثة �شهور.
�صوت الناخبون يف الدوائر االنتخابية لأماكن �إقامتهم املعتادة ،ولكن يبقى من
جرت العادة �أن ُي ّ
الع�سري تطبيق ذلك يف حاالت ال ُّنزوح لأ�سباب تتع َّلق بعدم تو ُفّر الأمن و�صعوبة العودة �إىل الأماكن
احلق يف الت�صويت يف قانون االنتخابات ال�سوداين
التي هجروها ملمار�سة حقّهم يف الت�صويت .يرتبط ُّ
ل�سنة  2008مبكان �إقامة الناخبَّ .مت ربط الت�سجيل يف الدائرة بفرتة �إقامة ثالثة �أ�شهر قبل الت�سجيل،
ومت ا�ستثناء ال ُّر َّحل والقوات النظامية من ذلك ال�شرط .مل يرد ذكر النازحني �ضمن الفئات التي َّمت
ا�ستثنائها من �شرط الإقامة ،رغم الأو�ضاع اال�ستثنائية التي يعي�شها النازحون ،وما ينطوي على ذلك
من فقدان م�ؤ َقّت للإقامة يف املراحل الأوىل من عملية ال ُّنزوح.
 - 3خيارات الدوائر االنتخابية:
َي�شرتط معظم النازحني يف دارفور ،يف عملية امل�شاركة االنتخابية ،العودة �إىل الأماكن الأ�صلية التي
نزحوا منها� ،إذ � َّإن القبول بامل�شاركة يف االنتخابات من داخل املع�سكرات ،يعني القبول بتغيري الدائرة
اجلغرافية الأ�صلية لهم:
(لقد نزحنا من مناطق خمتلفة من حملية قري�ضة ,يف حالة �إح�صائنا �ضمن
�سكان مع�سكر عطا�ش الذي يبلغ عدد �سكانه حوايل خم�سة �ألف نازح .فهذا يعني
�صوت من املع�سكرات
�أ َّننا فقدنا دائرة جغرافية بقري�ضه. .ولذلك ال نقبل �أن ُن ّ
حتى ال نفقد دوائر مناطقنا الأ�صلية).
(نازح من مع�سكر عطا�ش)

�أ�ضاف نازح �آخر �ضرورة عودة الالجئني ملعرفة الكثافة ال�سكَّ انية احلقيقية لكل دائرة ،وذلك لالعتقاد
ال�سائد عند معظم النازحني ب� َّأن تنمية املناطق وتقدمي اخلدمات مرتبط بالكثافة ال�سكَّ انية.
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(لكي تكون هناك انتخابات ،ال ب َّد من عودة النازحني والالجئني �إىل �أماكنهم
الأ�صلية ويت ُّم �إجراء َتعداد �س َّكاين يف �أماكنهم ،وتق�سيم الدوائر اجلغرافية،
ومن ث َّم يت ُّم �إجراء العملية االنتخابية .لأ َّننا لدينا �إح�سا�س بالظلم �إذ َّ
مت تهجرينا
من �أماكننا ق�سر ًا و َّ
مت توطني �آخرين)
(نازح من مع�سكر �أبو �شوك)

بينما يرى البع�ض الآخَ ر � َّأن عملية امل�شاركة ال�سيا�سية يف االنتخابات مرتبطة بالت�أثري يف عملية
�صناعة القرار ال�سيا�سي وتقدمي اخلدمات للدوائر اجلغرافية ،لذلك يف حالة الت�صويت من املع�سكر ُتر َّكز
اخلدمات يف نطاق الدائرة الذي يقع فيه املع�سكر .بالإ�ضافة لإح�سا�س النازحني ب�أ َّنهم عبء على �سكَّ ان
الدائرة اجلديدة ،ووجودهم ب�أعداد كبرية ويف و�ضع نزوح مط َّول ،قد ُيغيرِّ من املوازين ال�سيا�سية يف
حالة االنتخاب وم�شاركة النازحني باعتبارهم من �سكَّ ان الدائرة اجلديدة ،هذا يجلب ال�سخط للنازحني
من قِ َبل املجتمع امل�ضيف.
�صوت� ،أن نعود �إىل �أماكننا و ُقرانا ،مُ
ونار�س ح َّقنا يف
(من الأف�ضل لكي ُن ِّ
االنتخاب من هناك حتى ال ُن�صبح عبئ ًا على �س َّكان الدائرة اجلديدة التي يقع بها
املع�سكر)
(نازح من مع�سكر زمزم)

� -4ضعف التوعية والتثقيف االنتخابي للنازحني:
يعزو معظم النازحني عدم م�شاركتهم يف العملية االنتخابية ل�ضعف التوعية والتثقيف االنتخابي،
وعدم علمهم بالإجراءات اخلا�صة بالعملية االنتخابية ،بالإ�ضافة �إىل القوانني والأحكام التي ُت ّنظمها مثل
قانون االنتخابات ومفو�ضية االنتخابات وغريها من التدابري ذات ال�صلة بالعملية االنتخابيةَّ � .إن تهمي�ش
النازحني وعدم اهتمام الدولة برفع وعيهم نتيجة للأو�ضاع اال�ستثنائية التي يعي�شها النازح يف �أماكن
م�ؤقتة وجديدة ن�سبي ًاَّ ،مت اعتباره مبثابة �سيا�سة متييزية �سلبية من قِ َبل احلكومة لتحول دون م�شاركة
ومر�شحيها؛ َّمما
النازحني يف العملية االنتخابية� .إ�ضافة �إىل غياب املعلومات عن الأحزاب ال�سيا�سية َّ
املر�شحني وبراجمهم االنتخابية.
جعل الناخبني ال يعلمون �شيئ ًا عن َّ

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

23

 - 5غياب حمالت الدعاية االنتخابية داخل املع�سكرات
� َّإن عملية التوعية واحل�صول على املعلومات ،من التحديات الرئي�سة التي حتول دون م�شاركة النازحني
واملرت�شحني داخل
يف االنتخابات ،بالإ�ضافة �إىل غياب حمالت الدعاية االنتخابية للأحزاب ال�سيا�سية
َّ
املع�سكرات ب�سبب الو�ضع الأمني �أو خوف بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية من الو�صول �إىل النازحني نتيجة
لالعتقاد ال�سائد لدى معظم الأحزاب ال�سيا�سية ب� َّأن َّ
�سكان املع�سكرات هم �أع�ضاء يف احلركات امل�سلحة؛
يو�ضح �أحد النازحني:
َّمما جعل من املع�سكرات مناطق مقفولةّ .
(ظللنا مغ َّيبني عن االنتخابات ،كتلك التي جرت يف العام  2010و.2015
لعدم م�شاورتنا و�إ�شراكنا يف االنتخابات ومل نكن جزء ًا من خططهم .عليهم �أن
ي�صلونا حتى ُيعرف ر�أينا حول امل�شاركة يف االنتخابات وما هي الطريقة املثلى
التي من خاللها ن�ستطيع امل�شاركة يف االنتخابات).
(نازح من مع�سكر كلمة)

 - 6توطني الوافدين اجلدد وعمليات التغيري الدميغرايف.
من بني التحد َّيات التي ُتواجه النازحني ،ق�ضية امل�ستوطنني ا ُ
جل ُدد ،والذين يت ُّم و�صفهم كالآتي( :هم
غي من الرتكيبة الدميغرافية يف الإقليم،
بدو َّمت ا�ستجالبهم من دول مثل النيجر ،ت�شاد ونيجرييا؛ َّمما رَّ
وقطع الطريق �أمام َّ
ال�سكان الأ�صل ِّيني للعودة �إىل مناطقهم .و�سوف يكون الوالء الأول له�ؤالء امل�ستوطنني
اجلدد ،يف حالة م�شاركتهم يف االنتخابات ،للجهة التي َّ
مكنتهم من التوطني).
يف تقرير م�شرتك(((َّ ،مت �إعداده بوا�سطة معتمدية الالجئني احلكومية واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني التابعة للأمم املتحدة يف يوليو  ،2007و�صل عدد الوافدين ا ُ
جل ُدد يف دارفور �إىل ثالثني
�ألف ًا ،معظمهم من البدو ،بعدما عربوا احلدود �إىل دارفور ،قادمني من دول النيجر ،ت�شاد ومايل .و َّمت
ا�ستقبالهم بوا�سطة البدو ال�سودان ِّيني و�أخذوهم �إىل املناطق التي َّمت �إفراغُها من �سكَّ انها الأ�صل ِّيني.
عر�ضت املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني على الوافدين اجلدد ،ت�سجي َلهم كالجئني وتقد َمي امل�ساعدات
لكن العر�ض قُوبل بالرف�ض من قِ َبل الوافدين .و�أ�ضاف
الإن�سانية الالزمة وتوفري احلماية القانونيةَّ ،
التقرير �أ َّنه َّمت �إ�صدار بطاقات ُهو َّيةٍ ر�سميةٍ للوافدين ا ُ
جل ُدد ومنحهم اجلن�سية ال�سودانية .ح�صل
الوافدون ا ُ
جلدد على الأرا�ضي ب�صورة غري م�شروعة ،م�ستغ ِّلني حالة احلرب يف دارفور ،ومنحتهم
 - 9نقال عن مركز للعون والتوثيق،
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احلكومة �شهادات ملكية الأرا�ضي ،وتلك اخلطوة تتعار�ض مع الأعراف والتقاليد ال�سائدة التي ُت ِّنظم
مِ لك َّية الأرا�ضي.
يف م�ؤمتر �صحفي ُعقد يف برلني بتاريخ  13دي�سمرب ،قال املبعوث الأمريكي اخلا�ص ال�سابق �إىل
ال�سودان �أندرو نات�سيو�س( :هناك �أد َّلة على � َّأن احلكومة ال�سودانية تقوم ب�سيا�سة �إعادة توطني ال�سكَّ ان؛
حيث يجلبون العرب البدو من النيجر وت�شاد �إىل غرب دارفور ويعطونهم �أوراق ًا ُثبوت َّي ًة و�شهادات مِ لك َّيةِ
(((1
أرا�ض حتى يتمكَّ نوا من الت�صويت يف االنتخابات).
� ٍ
�إن ازدياد وت�ضخيم �أعداد العرب البدو الوافدين من دول غرب �أفريقيا ومنحهم اجلن�سية ال�سودانية
ب�أثر رجعي ،هو ا�سرتاتيجية حكومية ،والق�صد منه جتريد �ضحايا النزاع يف دارفور من �أرا�ضيهم
وثرواتهم املادية واملعنوية ،وزيادة تعزيز تهمي�شهم ،وا�ستبعادهم من امل�شاركة الفاعلة يف احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف البلد.
ولقد َّمت تغيري �أ�سماء املناطق التي هجرها �أ�صحابها �إىل �أ�سماء �أخرى .وح�سب �إفادات النازحني ،فقد
َّمت تغيري ا�سم منطقة (جبل �سي) �إىل (�أبودا�ؤد) ،ومنطقة (دوقي) �إىل (�أم القرى) ،ومنطقة (كوريال)
�إىل (دامرة كوريال) .هذا على �سبيل املثال ال احل�صر ،ومت �إدخال الأ�سماء اجلديدة للمناطق يف قاعدة
بيانات الدولة ،كتلك التي لها عالقة بال�سجل املدين .يف هذا اخل�صو�ص ذكر �أحد النازحني:
(احلكومة حاولت طم�س هو َّية منطقتي الأ�صلية .مث ًال؛ �أنا من منطقة جبل �سي،
واالن ُيطلق عليه �أبو دا�ؤد .ال �أدري من �أين �أتوا بهذه الت�سمية؟ ومل �أكت�شف هذا
� اَّإل بعد طلبي ال�ستخراج الرقم الوطني .هذا يعني �أ َّنه َّ
مت �إطالق �أ�سماء جديدة
للمناطق التي هجرناها ق�سر ًا).
(نازح من مع�سكر �أبو �شوك).

ن�صت اتفاق جوبا لل�سالم يف ال�سودان على حق النازحني يف العودة الطوعية �إىل مناطقهم الأ�صلية
َّ
بعد تهيئة الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية التي تكفل �أمن و�سالمة النازحني.
وخاطبت االتفاقية م�س�ألة امل�ستوطنني ا ُ
ون�صت على �إخالئهم من �أرا�ضي الغري و�شمل الأرا�ضي
جل ُددَّ ،
واملمتلكات يف مناطق العودة.
 -10نقل عن �صحيفة �سودان تريبيون الإلكرتونية من �أر�شيف ال�صحيفة
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 - 7غياب الأمن وعمل َّيات التهديد والتخويف
ُي�شكّ ل العنف املرتبط بالعملية االنتخابية تهديد ًا لكل الناخبني ،لكن يبقى الت�أثري الأكرب له يف �سياق
م�شاركة النازحني يف االنتخابات .بجب �أن جُترى االنتخابات يف بيئة �آمنة ،عندها ُيديل الناخبون
ب�أ�صواتهم من دون خطورة �أو تهديد� .إذ �إن غياب الأمن يقدح يف نزاهة وحرية العملية االنتخابية.
كما هو معلوم ،ف�إن انتخابات  2010جاءت بعد اتفاقية ال�سالم ال�شامل �سنة  .2005يف ذلك الوقت،
كانت معظم واليات دارفور يف حالة حرب؛ َّمما �أ�ضعف م�شاركة النازحني و�شهدت فرتة االنتخابات
عمليات تخويف وتهديد.
واملر�شحني.
يف تلك االنتخابات � ،شهدت بع�ض الواليات مثل جنوب دارفور حاالت تهديد للناخبني
َّ
مث ًالَّ ،مت تهديد النازحني يف (مع�سكر عطا�ش) لإرغامهم على امل�شاركة والت�صويت� .إفاد نازحو (مع�سكر
عطا�ش) بوالية جنوب دارفورَّ � ،إن معتمد حملية نياال طلب منهم امل�شاركة يف االنتخابات ،وفى حالة
املقاطعة ه َّدد بطرد املنظمات التي تقدم العون للنازحني �أو حتى �إغالق املع�سكر .وخوف ًا على �أنف�سهم
و�أُ�سرهم� ،شارك بع�ض النازحني يف االنتخابات مك َرهني .وقد �صاحبت االنتخابات التي جرت يف العام
 2010انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان ،و َّمت توثيق حاالت اعتقال وتنكيل و�إيذاء بحق النازحني
بوا�سطة عنا�صر من الأجهزة الأمنية.
(يف الأول ،كان قرارنا مقاطعة للعملية االنتخابية ،ولكن مت تهديدنا من قبل
ال�سلطات احلكومية ،ب�أ َّنه �إذا مل ن�شارك ونديل ب�أ�صواتنا ل�صالح َّ
مر�شح امل�ؤمتر
الوطني� ،سيتم وقف امل�ساعدات الإن�سانية وطرد املنظمات الإن�سانية التي تقدم
ُّ
فا�ضطر البع�ض م َّنا
خدمات الإغاثة ،ولي�س هذا بح�سب؛ بل �إلغاء هذا املع�سكر.
للذهاب ،و�أدلينا ب�أ�صواتنا ،ل�سالمتنا و�سالمة �أ�سرنا).
(نازح من مع�سكر عطا�ش).

(الذي َّ
مت يف الفرتات ال�سابقة لي�س انتخابات؛ ل َّأن امل�س�ؤول احلكومي طلب م َّنا
امل�شاركة حتت التهديد ،وذلك هو الذي دفعنا للم�شاركة يف االنتخابات)
(نازح من مع�سكر ال�سالم)
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بعد خروج البعثة امل�شرتكة للأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي بتاريخ دي�سمرب  ،2020ازدادت الأو�ضاع
الأمنية �سوء ًا ،و َّمت ت�سجيل حوادث اعتداء وقتل للنازحني يف معظم مع�سكرات دارفور .مث ًال ،يف والية
غرب دارفور مت االعتداء على مع�سكر كريندينق بتاريخ  29دي�سمرب  ،2019ويناير 2021وخ َّلف
االعتداءين مئات القتلى واجلرحى .ونتيجة حلالة ال�سيولة الأمنية التي خ َّلفها خروج البعثة امل�شرتكة
للأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي (اليوناميد) ،قام النازحون بالتظاهر واملطالبة بعدم خروج البعثة،
التو�صل حلل جذور االزمة.
ونادت منظمات املجتمع املدين ب�ضرورة ا�ستمرار عمل البعثة حلني ُّ
وحتى االن ،وبالرغم من تو ُفّر الأمان الن�سبي يف �إقليم دارفور � ،اَّإل � َّأن النازحني ال ي�ستطيعون الذهاب
�إىل مناطقهم الأ�صلية التي هجروها ،لأنها مل ت ُعد �آمنة ،والنزاع حولها اليزال قائم ًا ،بالإ�ضافة �إىل
املوقّعة على اتفاق جوبا لل�سالم
انت�شار ال�سالح يف �أوا�سط املدنيني ،ودخول بع�ض عنا�صر احلركات ِ
على املع�سكرات ب�أ�سلحتهم؛ َّمما ُي ّعر�ض حياة املدنيني للخطر .وبنا ًء على ذلك ،يرى النازحون � َّأن من
ال�صعب امل�شاركة يف االنتخابات يف حالة عدم تو ُّفر الأمن ،وعدم وجود �ضمان لإرغامهم للت�صويت
مر�شح حم َّدد.
ل�صالح َّ
� - 8ضعف ثقة النازحني يف الأحزاب ال�سيا�سية
ثقة النازحني بالأحزاب ال�سيا�سية �ضعيفة للغاية مما جعل البع�ض ينظر اليها باعتبارها �شريكة للنظام
الذي كان �سبب ًا مبا�شر ًا يف عملية تهجريهم من قراهم و�أماكنهم الأ�صلية .حتى �أثناء النزوح ،مل ُتظهر
االحزاب موقفها لت�أكيد ت�ضامنها مع ق�ضايا النازحني يف دارفور؛ ذلك لأن بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية
تتعامل مع النازحني ،وخا�صة الذين نزحوا ال�سباب �سيا�سية ،على �أ َّنهم (�أماكن) حل�صد الأ�صوات
فقط.
(ال يوجد حزب �سيا�سي حت َدّث عن م�شاركة النازحني يف االنتخابات �إذ � َّإن
م�شاركة النازحني لي�ست �أولوية لال�سف هم يعتربون � َّأن معظم النازحني �أع�ضاء
يف احلركات امل�سلحة و ُي�ؤيدونها ب�شكل �أو ب�آخر).
نازح من مع�سكر �أبوجا
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 - 9عدم تواجد مراقبني حمليني �أو دوليني مبراكز االقرتاع داخل املع�سكرات.
مع�سكرات النازحني �أماكن �شبه مغلقة �أمام املنظمات التطوعية غري احلكومية الدولية واملحلية،
بالإ�ضافة �إىل البعثات الدولية والإقليمية .ال ت�ستطيع الأخرية الو�صول �إىل مع�سكرات النازحني � اَّإل
بعد احل�صول على �إذن م�سبق من ال�سلطات احلكومية املخت�صة .نتيجة لذلك ،خلت مراكز االقرتاع،
يف مع�سكرات النازحني ،من املراقبني الدوليني واملحليني .ترافق ذلك مع ح�ضور مك َثّف للقوات الأمنية
واملوظفني احلكوميني بالإ�ضافة �إىل ممثلني للحزب احلاكم وقتها (حزب امل�ؤمترالوطني) .ح�سب �إفادات
النازحني ،مت ا�ستغالل هذا الو�ضع يف ارتكاب ممار�سات خاطئة مثل منع البع�ض من الت�صويت
وال�سماح لآخرين غري مدرجني يف ال�سجل االنتخابي بالت�صويت؛ بينما �آثر البع�ض االبتعاد عن مراكز
االقرتاع.
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التو�ص َّيات:

� - 1ضرورة التوقيع وامل�صادقة على املعاهدات الدولية والإقليمية التي اكدت على حق النازح يف
امل�شاركة ال�سيا�سية خا�صية اتفاقية االحتاد االفريقي حلماية وم�ساعدة النازحني داخليا والتي
تعرف باتفاق كمباال.
 - 2موائمة الت�شريعات وقانون االنتخابات القادمة مع املواثيق املعاهدات الدولية والإقليمية ل�ضمان
حق النازحني يف الرت�شح والت�صويت،
 - 3تنفيذ اتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان مع �إيالء الأولوية الق�صوى للربتوكوالت املتعلقة بامل�شاركة
ال�سيا�سية وخا�صة برتوكول النازحني والالجئني ،واال�سراع يف تكوين مفو�ضية النازحني
والالجئني بح�سب اتفاق جوبا،
 - 4اجراء �إح�صاء �شامل ل�سكان املع�سكرات من النازحني والالجئني وحتديد من يحق لهم الت�صويت
وتخ�صي�ص دوائر خا�صة بهم،
 - 5الإ�سراع يف معاجلة ق�ضايا النازحني املتعلقة بالأرا�ضي،
 - 6و�ضع اخلطط والتدابري والت�شريعات التي ت�ضمن م�شاركة النازحني يف االنتخابات وت�سهيل
م�شاركتهم يف عملية الت�سجيل يف �سجل الناخبني،
 - 7ت�سهيل �إجراءات ا�ستخراج الأوراق الثبوتية وامل�ستندات الالزمة ومتكني فرق ال�سجل املدين
من زيارة مع�سكرات النازحني ال�ستخراج الأوراق الثبوتية كالرقم الوطني والبطاقة القومية
وجواز ال�سفر،
 - 8ت�شكيل العيادات القانونية وفرق الوثائق واملحاكم املتنقّلة لإ�صدار الوثائق الثبوتية الالزمة
جلميع النازحني .
 - 9االهتمام بتنفيذ م�شاريع التوعية القانونية حول �أهمية الوثائق الثبوتية ودورها يف االعرتاف
بالكيان القانوين لأي ان�سان وتفعيل دور املنظمات احلقوقية.
 -10اعتماد و�سائل �أخرى لإثبات هوية اجلماعات واالفراد عرب العريفني،
 -11ان�شاء وحدة خا�صة بالنازحني �ضمن الهيكل التنظيمي ملفو�ضية االنتخابات يف الرئا�سة وفرعها
يف الواليات املت�أثرة بعملية النزوح،.
 -12رفع الوعي والتثقيف االنتخابي مبا يتنا�سب مع املجتمعات املحلية مع االخ��ذ يف االعتبار
حاالت الإعاقة التي خلفنها احلرب،
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 -13بناء قدرات النازحني وتعزيز الفر�ص الالزمة للو�صول للمعلومات،
� -14ضمان �سالمة النازحني للم�شاركة يف االنتخابات،
� -15ضمان �سالمة منظمات املجتمع املدين العاملة داخل املع�سكرات،
� -16ضمان حرية و�سالمة التنقل واحلركة لفرق املراقبة الدولية واملحلية،
 -17ا�شراك النازحني وتن�سيقيات اللجان املختلفة يف عملية التثقيف االنتخابي ومراعاة الفئات
املختلفة من �شباب ومر�أة وغريها،
 -18ا�ستخدام اللغات واللهجات املحلية يف عملية التثقيف ل�ضمان جناح التوعية والتثقيف،
 -19ا�ستخدام و�سائل وطرق خمتلفة لتطوير وتنيم برامج خا�صة بالنازحني،
 -20دعم املر�أة وتطوير قدراتها وت�شجيعها للم�شاركة كناخبة ومر�شحة.
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امل�صادر واملراجع:
م�صادر باللغة العربية:
()1االنتخابات القومية يف ال�سودان ،مقاربة حتليلية يف مقوماتها ونتائجها� ،أحمد �إبراهيم �أبو�شوك.
( )2الدميقراطية واالنتخابات يف العامل العربي ،حترير كرم خمي�س.
( )3يف انتظار الدميقراطية ،انتهاكات حقوق الإن�سان يف انتخابات �أبريل  2010ال�سودانية ،هيومن
رايت�س وات�ش.
( )4مركز كارتر ،ال�سودان ،بعثة مراقبة االنتخابات .انتخابات ال�سودان الرئا�سية والوالئية والت�شريعية،
�أبريل .2010
( )5بعثة االحتاد الأوربي ملراقبة االنتخابات ،جمهورية ال�سودان ،التقرير النهائي.
( )6الوثيقة الد�ستورية للفرتة االنتقالية (تعديل) ل�سنة .2020
( )7اتفاق جوبا لل�سالم يف ال�سودان� ،أكتوبر .2020
( )8قانون االنتخابات ال�سوداين ل�سنة .2008
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