
 

 

لمراقبة االنتخابات "إيجاد"البيان األولي لبعثة   

 لدى جمهورية السودان لمراقبة االنتخابات الرئاسية والعامة

 )بيان صحفي(

5172أبريل )نيسان(  71  

 

أبريى  ننيسىان   31إلى   31أنهت بعثة "إيجاد" لمراقبة االنتخابات الرئاسية والعامة بجمهورية السودان من 

وقد أوفدت إيجىاد بعثتهىا إلى  كنىاد بعىد ت ديهىا د ىول مىن ال جنىة الوخنيىة ل نتخابىات   بنجاح.مهمتها  5132

 بجمهورية السودان.

مفىو  المج ىس  جمهورية السودان الدكتور محمد  بد هللا حسىين في مراقبي االنتخابات إيجاد لترأس بعثة 

الحىالي  رئيسوكىو الى  االتحاديىة الديمدراخيىةجمهوريىة إثيوبيىا  والذي يمث  أيضىاثيوبيا إل الوخني االنتخابي

السىفير يوسىع  بىد الىرحمن ن،يبىو   ن كنىادمىراقبيالبعثىة مىن اآلخىرين الث ثين . ومن بين األ ضاء ادجيإل

مفوضىين مىن ال جىان االنتخابيىة  برلمىانيين  إضافة إلى  المستد ة ل نتخابات والحدود   ة جنة الكينيالمفو  

 إيجاد.غير حكومية وأ ضاء األمانة العامة في ومنظمات محورية  وممث ين  ن الو،ارات ال

 ضىىو مسسىىس ل منظمىىة  فىىي  ياد مسىىا دل جمهوريىىة السىىودان  وكىىجىىكىان الهىىدع العىىاب مىىن بعثىىة مراقبىىي إي

جهودكىا إلجىىراء انتخابىىات حىىرل ون،يهىىة وذات م ىىداقية مىىن خىى   تىىوفير ردود فعىى  إيجابيىىة وبنىىاءل. ومىىن 

تخىوير  المسىاكمة فىيفي تحسين  م يات مماث ة بين الدو  األ ضىاء  وبالتىالي  ذلد أن يسا دالمتوقع أيضا 

 .المنا، ات االنتخابية في المنخدةبثدافة ديمدراخية تسا د     تجنب ال را ات المتع دة 

أب درمىان   نمركى، و 3الخرخوب  مواقع وكي: نثمانية  8 فيلمراقبة االنتخابات  إيجاد تب نشر أ ضاء بعثة

نهىر النيى  نشىندي   واليىة د مىدني   واليىة النيى  األبىي  نكوسىتي   اخرخوب بحري  والية الج،يرل نووال

لفىر  افتتىاح راقبىت ا عبيد  والواليىة الشىمالية ندندى  .الوالية الدضارع نالدضارع   والية شما  كردفان ن

 .5132 ننيسان  سنة أبري  31إل   31 العم ية االنتخابية منفي ومراح  العد  االقتراع وإغ  

 

في ك  موقع من مواقع االنتشار  كانت البعثة قادرل     ،يارل  دد مهب من محخات االقتراع والحظت مىا 

 ي ي:

 ولكىن الحظنىا حىاالت ق ي ىة مىن   ىباحا 18:11 فتحت معظىب مراكى، االقتىراع كمىا كىان مدىررا فىي

 االفتتاح. التأخير في



  كاع في الوقت المناسب وبكميات كافيىة خى   األيىاب األربعىة.تب تو،يع المواد االنتخابية     نحو 
بع  المواد االنتخابية فىي ل ومتأخرا امخت ختس يما أن كناد  تبعثة مراقبة االنتخابات الحظ إال أن
 مدني في اليوب األو  ل نتخابات. -واد

 ألد سرهااااممفهااااملاااام عااا مسالقخااازس مم  م ظفااامفاااًمسؤةدااااتمسؤ الاٍاااتمؤ  خ ابااااثمأباااالمسؤولااا  ؤ ل

م مل  ؤٍاحها.

 تكىىان كنىىاد  ىىدد كىىاع مىىن المىىراقبين المح يىىين  ولكىىن المشىىاركة مىىن قبىى  المىىراقبين الىىدوليين كانىى 
 سواء من حيث نسبة المشاركة أو من حيث التمثي يىة العامة. لمحدود

  خ   األربعة األياب   ناخبينل وتدريجي يءبخو و  كان كناد. 

 في بع  مراك، االقتىراع  بضي  المساحة متع دةثناء حاالت مع،ولة سرية الت ويت باستب تديدتب ال
 .والتي أضرت باالقتراع

  جميىع األ ىوات نفىس كىان لك  ناخب نفس العدد من األ وات نشخص واحد  وت واحىد  ولكان
 .الو،ن

 ارتفعىت وتيرل بخيئىة  بىالبعثة المراح  األول  من  م ية الفىر،.   ى  الىرغب مىن أنهىا بىدأت  راقبت
 أي حوادث اندخاع. ولب ي حظمع مرور الوقت  الوتيرل

 مرأل في  م ية الت ويتلبشك  م حوظ ومستوى  ا  ب وجود مشاركةفري  المراقبين  الحظ  

 كمىىا االنتخابىىات.  ات فىىيأحىى،اب ومراقبىى تاالقتىىراع  وممىىث ت  ىىن كمسىىسوال نسىىاء تعم ىىنال تكانىى
  قتراع.لل ت ويت خ   األياب األربعة جا  بأ داد كبيرل بالمدارنة مع الرالنساء أيضا  و  ت

  ي أل دون تسجي  مراقبي إيجادأن البيئة األمنية خ   االنتخابات كانت س مية  ةمراقبالالحظت بعثة
 .حوادث كبيرل

 

 توصيات

 :إلى اللجنة الوطنية لالنتخابات 

وثىىائ  الهويىىة. وينبنىىي أن يكىىون  تدىىديببعىى  النىىاخبين مىىن  والىىب يخ بىىلىىوحظ أن بعىى  المسىىسولين  -
 . نفي الدضايا المتع دة ببخاقات الهوية ينوحا،م ين ارم في ال جنة الوخنية ل نتخاباتالمسسولون 

  .تدريب المسسولين في مراك، االقتراعمستوى كناد حاجة ل رفع من 

 

وأن   احب الهوية ورل     مسقتة الوثيدة ال م تتشينبني أن  ات الهويةبخاق ونالناخب  ندما يفدد -
 .ال جنة الوخنية ل نتخاباتتحتفظ بها 

  واألحى،اب السياسىية والجمعيىات المدنيىة بحاجىة لتع،يى، التربيىة المدنيىة ال جنة الوخنية ل نتخابىات -
 خا ة بين فئات الشباب والمهمشين ل،يادل الو ي بعم ية االنتخابات وأكميتها.

حيث والذين يحضون بمسا دل االحتياجات  ذوي ة ل ناخبين سرية الت ويت خا الحاجة إل  احتراب -
ال   مىة حبىر   ى  يىدا المعاكسىة  توضىع التوقيىع   ى  يمىين السىرية وأن يجب     من يسىا دكب

 مسا دل.الاستن   الح  في  حت  ال يسيئ تمح 

 ن ال جنىة الوخنيىة ل نتخابىات  ىورل  ل ادرالوك ء األح،اب ون يالمراقبيجب أن تحم  شارات  -
 مراقبين. من قب  من ي، مون أنهب إساءل استخداب البخاقات م،ورين منحام ها. كذا سوع يمنع ال

إجراء تدريب مكثع لموظفيهىا   ى  العم يىة االنتخابيىة ب دياب ال جنة الوخنية ل نتخاباتكناد حاجة ل -
 .المسقتينلتع،ي، قدرل وكفاءل موظفي االقتراع 



سىماء "المفدىودل" ومشىاك  األالناخب ل حد من انتشار  سج كناد حاجة ل،يادل تحسين إدارل وتخبي   -
 في أياب االقتراع. أو الو و  إليها مراك، االقتراع في  دب تحديدبع  الناخبين 

مراكى، االقتىراع  رمىو،مىن أن تدسىيب المنىاخ  و تتحد  ال جنة الوخنية ل نتخابىات وتتأكىدينبني أن  -
 المواقع. في ت د الواردل في كتيبات وقوائب تو،يع أخرى لتجنب ال بس سجمة معمن

 

 خاتمة

 
 تخىىص فدىىخ فتىىرلي تىىالولمراقبىىة االنتخابىىات   ىى  بعثىىة مراقبىىة   ىى  المىىدى الد ىىير  إيجىىادبعثىىة اقت ىىرت 

. ولذلد  فإن البعثة لن تكون في وضع يمكنها من تدديب االستنتاجات كام ة وشىام ة فر، األ واتاالقتراع و

 :إل  التالي  تخ ص البعثة تهمراقب استخا تاستنادا إل  ما والعم ية االنتخابية برمتها. ومع ذلد   حو 

 ححدٌاثممدسؤشاسعمؤةب حدامباؤاظزمإؤىمسؤسال خ اباثمسؤثا ٍت،م مٌشهدفًمسالعخبارمألمسؤل دسلممسأخذ -3

 ؤاًمها مألمعوةٍاتمسال خ ابااثمذا اجمدسثمم.ادسقٍت.مالةظاجمب ثاتمسألماااحقٍٍوفانلمسؤباٍتمسؤخحخٍات،م

سؤواضٍتمم سؤ امتمتٍسؤزئاسمقار تمباال خ اباثمزسقبًمإٌدادمححلاامذبٍزسمفًمأدسءمسؤهٍئتمسال خ ابٍتمم

 .5131سؤخًمعقدثمفًمعامم
-  

سؤلٍاساٍٍ م سؤوزلاحٍ مسؤولاخقةٍ مؤقبا ام خاائحمسال خ ابااثم سؤاخاائحممفااعةٍ ب ثاتمخوٍاعمسؤسؤمحاالدم -5

 ثااتمسألالاازسممسؤو اٍااتمعةااىمححااامسؤب،مسؤاخااائحسؤاهائٍاات.مفااًمةاؤااتم خاا دممااامٌاادع مإؤااىمسؤ  اا مفااًم

 اؤقا سثمسؤقا   ٍتمؤح مسؤاشسعاث.بسالؤخشسمم
م

خ ابااثمعةاىمسالساخوزسرمحشدعمسؤب ثتمخوٍعمسألةشسبمسؤل دس ٍتمبوامفًمدؤكمحةكمسؤخًمقاال اجمسال م -1

فًمسؤح سرمسؤ الاًمححجمرعاٌتمسؤودةسمسؤخافٍذيمعااؤًمسؤولاخ لمؤ ححاادمسيفزٌقاًم سؤاذيمٌ خبازم

مإٌدادمعض سم شٍ امفٍها.

م

حضو مسؤةداتمسؤ الاٍتمؤ  خ اباثمألمح قدمخوٍعمسال خ اباثمفًمسؤوااالقمسؤخًمأخةجمفٍهامبودزدممام -4

 م سالاًمحةكمسؤوااالقمسؤوخضزرة.حلوحمسؤظز ممبذؤكمؤفكمسؤ شؤتمع م
 
مسال خ اباثمسؤزئاساٍتم سؤ امات ب.زممسؤاظزمع مسؤقضاٌامسؤوذذ رةمأع ه،مفن همٌوك مسسخاخاجمألم -2

اشٌهااتم دسثمسؤحاازةم سؤ فقااامؤةو اااٌٍزمسؤد ؤٍااتمؤ  خ اباااثمقاادمأخزٌااجمفااًمسؤلاا دسلمم5132 اااممؤ

 أخزٌجمب زٌقتملفافت.أ هامو.دسقٍتم سؤ
 
شكزمسؤةداتمسؤ الاٍتمؤ  خ اباث،م سسرةمسؤش  لمسؤ ارخٍاتمحألمسال خ اباثمسقبتموزإٌدادمؤح دمب ثتم -1

عةاىمما مسؤوازسقبٍ مسؤاد ؤٍٍ م سؤوحةٍاٍ مماؤدوه رٌتمسؤل دسل،م سائ مسيع ممسؤلا دس ٍت،م يٍازه

 ؤةب ثت.مخًمقدم هاولاعدةمسؤسؤ
م

م
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