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1. INLBIDING 

1.1 Achtergrond, geldigheid en verhouding tot bestaande werkinstnxties 

Op 23 december 1999 beeft de Minister van Buitenlandse Zaken een ambtsbe- 
richt uitgebracht over de situatie in Sudan. Op 21 juni 2000 heeft de Minister 
van Buitenlandse Zaken een aanvullend ambtsbericht uitgebracht over het beleid 
van een aantal westerse landen ten aaxzien van de terugkeer van uitgeproce- 
deerde asielzoekers afkomstig uit Sudan.. 

Naar aanleiding hiervan heeft de Staatssecretatis besloten tot een wijziging van 
het wn-beleid ten aanzien van de zuidelijke niet-Arabische bevolkingsgroepen 
en de Nuba-bevolJdngsgmepen die gedurende langere tijd in het noorden van 
Sudan hebben verbleven. Deze beleidstijziging is neergelegd in een brief aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer van 9 september 2000. 

Deze werkinstructie bevat de uitvoeringsconsequenties van het door de Staats- 
secretaris vastgestelde beleid en is vanaf heden van kracht. 

IND-werkinstructie nr 186a komt hiermede te vervallen 

1.2 Algemene uitgangspunten 

In deze werkinstructie worden indicaties gegeven voor het verlenen van een A- 
stahu dan wel een vergmming tot verblijf om klemmende redenen van hmna- 
nitaùe aard. Deze indicaties zij” géén criteria: het enkele behoren tot de desbe- 
ueffende categorie bnpliceen niet dat per defi”itie statusverlening moet plaats- 
vi”den. 

De beoordeling of betrokkene in aamnxdcing komt voor een A-status of een 
vergunning tot verblijf vindt plaats ná vaststelling of de verklaringen geloofwaar- 
dig zijn. Bij de vaststelling van de geloofwaardigheid van de verklaringen speelt 
ook het toerekenbaar ontbreken van documenten een rol. 
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TB” 1999/3 is van toepassing op asielaanvragen met datum F vanaf 1 februari 
1333 (op die datum trad de Wet Ongedocmnenteerden in werkb@. 

[ND-w~&~MJK~~~ ILL’. 179 (‘Bewijslast (ongedocumenteerde) asielzoeker inzake 
vaststelling reisroute’) is van toepassing op asielaanvragen met datum F ~661 1 
februati 1999. 

Vervolgens dient de zwaarwegendheid van de gevreesde/@ vrezen gebeurtenis- 
sen bij de beoordeling of tot statusvedening wordt overgegaan te worden betrok- 
ken. Bij een beroep op vluchtelingschap geldt in het bijzonder dat degenen van 
wie vervolging wordt gevreesd op de hoogte moeten zijn of kunnen geraken van 
de omstandigheden waarop de asielzoeker zich beroept. 
Bij een beroep op vluchtelingschap en toetsing aan de voorwaarden voor toela- 
ting om klemmende redenen van humanitaire aard, dient daarnaast het verband 
tussen het tijdstip van de vlucht en de gebeurtenissen die aanleiding hebben 
gevormd het land te verlaten aannemelijk te worden gemaakt. 

Tenslotte biedt IND-Werkinstructie nr. 148 (‘Viawen in de asielprocedure’) aan- 
knopingspunten voor een genderinclusieve beoordeling van het relaas. 

Alle aanvragen dienen te worden bezien op de contra-indicaties genoemd in 
IND-Werkinstmcties nrs. 163 (‘Toepassing at. IF Vluchtelingenverdrag’) en 164 
(‘Contra-indicaties in asielzaken’). 

2. BEOORDELING VAN ASIEL AANVRAGEN VAN SUDANEZEN 

2.1 Groeperingen die verhoogde aandacht vragen 

Z.I.1 Oppositionele actlviteiten 

Sudanezen, die op enigerlei wijze oppositie hebben gevoerd tegen het huidige 
regime, waarbij deze activiteiten bekend zijn (of zeer waaxhijniijk kunnen 
geraken) bij de autoriteiten en die dientengevolge bij terugkeer gegronde vrees 
voor vervolging hebben kunnen in aanmerking komen voor de A-status. 

Te denken valt hierbij onder meer aan (prominente) intellecmelen; (actieve) 
studentenleiders. journalisten. advocaten, mensenrechtenactivisten. (vermeende) 
O<ader)leden en actieve sympathisanten van de voormalige politieke partijen 
(met uitzondering van het NIF/SNC’). vakbonden. verzetsbewegingen en andere 
verboden organisaties. 

2.1.2 Zuid-Sudanezen aflomstig uit het SPLA-gebied 

Zuid-Sudanezen afkomstig uit het door het SPL4 gecontroleerde gebied (voor- 
namelijk het platteland) die problemen hebben ondervonden van de zijde van 
het SPL4 (of een van zijn afsplitsingen) enlof daar (ook) in de toekomst zeer 
waarschijnlijk ernstige problemen van zullen ondervinden, vanwege beschuldi- 
ging van verraad of collaboratie met het regime Al-Bashb kunnen in aanmerking 
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komen “oo1 een A-status. 

2.1.3 Niet-moslims 

Niet-moslims, die zodanig ernstige problemen hebben ondervonden ~~n~fege 
hun religie, hetzij van de autoriteiten, hekij van medeburgers, dat hun leven on- 
houdbaar is geworden, terwijl is gebleken dat de autoriteiten daartegen geen be- 
scherming kunnen of wiJlen bieden kunnen in aanmerking komen voor een A- 
status. Hieronder zijn mede begrepen moslimafvalligen die door de auforiteiten 
veroordeeld zijn of een veroordeling dskeren vanwege de openlijke a!%lligheid 
danwel zodanige problemen van medeburgers hebben ondervonden dat hun 
leven in Sudan onhoudbaar is geworden. 

2.1.4 Dienstplichtigen en deserteurs 

Het normale beleid is van toepassing 

Ten aanzien van Sudan heeft zich niet de sihmtie voorgedaan dat militaire acties 
in totaliteit door de internationale gemeenschap zijn veroordeeld als suijdig met 
de grondbeginselen voor humaan gedrag of met de fundamentele normen die 
gelden tijdens een gewapend conilict. 

2.1.5 Opposanten uit het buitenland 

Sudanezen die zich nadrukkelijk en in een leidende rol als opposant in het 
bultenland (m.n. Addis Abeba, Asmara, Londen, Kaïro en Naïrobi) hebben ge- 
manifesteerd en die daarmee de aandacht van de vertegenwoordigers van de 
Sudanese veiligheidsdiensten ter plaatse hebben getrokken kunnen in aanmer- 
king komen voor een vtv. Als men deze activiteiten ook al voor het vertrek in 
Sudan verrichtte, is overigens een A-status geïndiceerd (het continuïteitsbegin- 
sel] 

2.1.6. Besnijdenis 

Besnijdenis komt in Sudan onder moslimvrouwen van oudsher veelvuldig voor 
(naar schatting bijna 90% van de vrouwelijke bevolking). Indien een vrouw nog 
niet is besneden en dit in haar land van herkomst niet kan ontlopen, kan sprake 
zijn van een reëel risico voor een schending van ariikel3 EVRM. 

In die situatie kan een vtv-humanitair worden verleend indien wordt voldaan 
aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

er dient aannemelijk te worden gemaakt dat bij betrokkene bezwaren bestaan 
tegen wouwenbesnijdenis en dat betrokkene deze traditie in het geheel niet 
ti Yoomette”; 
de bedreiging van de dorps- of rurale gemeenschap als gevolg daarvan aanne- 
melijk is gemaakt; 
er geen Vestigingsaltematief in een grote(re) stad voorhanden is. 

Het betxft hier zowel de ouders die zich verzetten tegen de besnijdenis van hun 
dochter, alsmede de dochters zelf. Overigens blijkt uit het ambtsbericht MO 23 
september 1998 dat de regering van Sudan vrouwenbesnijdenis als niet-islami- 
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t&h beschouwt en de onfmoedigi”g va” deze wijdverbreide praktijk steunt. 

Zie in dit verband ook IND-we.rkirMructie 148 (“vrouwen in de asielprocedure’ 
onder punt 5). 

2.2 Bijzondere aandachtspuote” 

In deze s”bpat-agraaf wordt ingegaan op meer algemene omstaiigheden die 
van belang (kunne”) zijn bij de beoordeling of de asielzoeker UI aanmerking 
komt voor een A-status of vqu”“i”g tot verblijf. 

2.2.1 Mucht- enlof Vesti@“gsaltematief 

Een binnenlands vluchtalternatief ka” in het geval van vluchtelingrechtelijke ver- 
volging door de Sudanese autoriteiten “iet worde” tegengeworpen. 

2.2.2 1F-indicaties 

Bij de volgende categorië” dient rekeaing te worde” gehouden met de mogelijk- 
heid dat de betrokkene zich op enigerlei wijze heel? schuldig gemaakt aan een 
gedraging als bedoeld in artikel IF va” het Vluchtelingenverdrag: 
- leden van veiligheidsdiensten en van para-militaire organisaties; 
- soldaten en (o”der)officieren van regetigstroepen die zijn ingezet in binnen- 

landse co”tlicten (bijvoorbeeld tegen de SPL4; 
- aijders va” verzetsbewegingen (bijvoorbeeld de SPLQ. 

Zaken als hierboven bedoeld dienen op grond van werkinstructie 163 altijd aan 
de Fiegionale Directie Zuid-West te worden voorgelegd. 

2.2.3 tiaumatabeleid 

IND-Werkinstructie w. 31 is van toepassing. Voor het overige zijn er met be, 
trekking tot Sudan geen bijzonderheden. 

2.2.4 Opvangmogelijkheden minderjarigen / bijzonderheden ama-beleid 

Het gewone beleid is van toepassing. Op grond van de thans ter beschikl<ing 
staande infammtie kan g.%n oordeel worden gevormd over de vraag of 
(non)gouvernementele organisaties in Sudan adequate opvang aan mindeqari. 
gen kunnen bieden. Daarom kan met dergelijke vorme” van opvang geen reke- 
ning gehouden bij de afdoening van Sudanese AMA-zaken. Indien geen familie 
of bekende” worden aangetroffen of (verder) onderzoek “iet mogelijk is geble. 
ken, vi”dt derhalve geen (verder] onderzoek naar alternatieve opvangmogelijk- 
heden in Sudan plaats. 

2.2.5 Driejarenbeleid I relevant tijdsverloop 

Het “ommIe beleid is van toepassing (zie VC A4/6.22). De periode dat de be. 
trokkene in het bezit was va een verblijfstitel (inclusief w) telt “iet mee als 
relevant tijdsverloop. 
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2.2.6 Sudanese asielzoekers uit Egypte 

Het is bekend dat veel Sudanezen inreizen via Egypte. Naar schatting verblijven 
momenteel tic tot <)f mUjoen Sudanezen in Egypte. De Egyptische autoriteiten 
maken geen onderscheid tussen Noor& en Zuid-Sudanexen. Zie ook het ambts 
bericht inzake de positie van Sudanezen in Egypte van 25 mei 1999 (EDS, object 
ID 928S15). 

Indien bewokkene in het bezit is van een geldig Sudanees paspoort of een ander 
erkend reisdocument en een geldige verblijfsstahx vom Egypte (een ‘Refugee 
Registmtion Card’ met een geldige verblijfsvergunning of een ‘residence pennit’) 
dient art. 15~. eerste lid, sub c, Vw te worden toegepast (zie werkinstructie nr. 
34) en wordt geen status (ook geen wtv) verleend. In tegenstelling tot hetgeen in 
wetkinstructie 34 staat vermeld is het niet noodzakelijk dat uit een schriftelijk 
bericht moet blijken dat Egypte de belmkkene toegang zal geven. De reden hier- 
voor is gelegen in het feit dat uit het ambtsbericht d.d. 25 mei 1999 van de 
Minister van Buitenlandse Zaken in voldoende mate blijkt dat de betrokkene 
weer tot Egypte zal worden toegelaten indien hij in het bezit is van geldige 
verblijfstitel voor dat land en een geldig Sudanees paspoort. In dit soort gevallen 
dient de aanvraag om toelating als vluchteling altijd AC te worden afgedaan 
teneinde te voorkomen dat de nog geldige verbl~fsstatus tal verlopen. 

Voorts is bij Sudanezen a&omstig uit Egypte TBV 2000116 van belang (zie ook 
hierna onder 4.2 ‘Vvtv-beleid / uitstel van vertrek-beleid’). 

3 PROCEDURELE ASPECTEN 

3.1 Onderzoeksmogelijkheden / taalanalyse 

Voor het stellen wn informatievragen is IND-Werkinstructie nr. 221 (Wagen 
stellen aan de Directie Beleid van het hoofdkantoor’) van toepassing. Op grond 
van deze werkinst~ctie dienen alle onderzoekswagen, ook aan het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, gesteld te worden aan of via GKG. 

In zaken van asielzoekers uit Sudan is het mogelijk om een taalanalyse aan te 
vragen ter vaststelling van de identiteit of herkomst van een asielzoeker. Taal- 
analyse kan in beginsel worden uitgevoerd naar alle voertalen’. Voor het aanvra- 
gen van een taalanalyse dient u contact op te nemen met de contactpersoon 
Taalanalyse van uw Regio of AC. Zie nader JND-Werkinstructie nr. 227 (‘Het 
toepassen Ya” taalanalyse’). 

Voorts bestaat er de mogelijkheid om een asielzoeker aan wiens nationaliteit 
wordt getwijfeld en die, indien hij de nationaliteit heeft die bij zegt te hebben, in 
aanmerking komt voor een wt~ te laten presenteren bij de autoriteiten van het 
land waarvan bij stelt onderdaan te zijn. Zie hoofdstuk B7, onder 15.4.1, van de 
Vreemdelingencirculaire. 
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3.2 Rechtelijke procedures 

Indien de VreemdeRng beroep instelt tegen de beschikking in bezwaar, dient 
overeenkomstig werkinstr~ctie 88 (‘Benuaanaken; voorkoming van dubbele 
procedures in de beroepsfase’) te worden gehandeld. 

4 TERUGKEER EN VBRWUDERfNG 

4.1 Uitzettingsbeleid 

Terugkeer naar Sudan is mogelijk. 

4.2 Vvtv-beleid / uitstel-van-vertrek-beleid 

Asielzoekers uit Sudan komen, behoudens contmindicaties, in aanmerking voor 
een wtv indien zij behoren tot een van de volgende bevolktigsgroepen: 

1. de zuidelijke’ nietArabische bevolkingsgroepen ds de Dinkn, de Nw% de 
Shilluk, de Anuak, de Bati. de Lntuka, de Taposa, de Turka~, en de Zzw8d.e of 
Azande, M de betrokkene direct voorafgaande aan zijn vemek uit Sudan 
gedurende langere tijd probleemloos in het noorden van Sudan heeft verbleven. 

2. de Nuba-bevolkingsgroepen,’ bestaande uit niet-Arabische Sudanezen (de 
noordelijk Nuba uit de omgeving van Dilling, en de Daja Nuba) en overige Nuba 
zoals de Tal&, de Mesakini de Koalib, de Mom, de Gjùngor, de kíuìugli en de 
kímngo, g&j de betrokkene direct voorafgaande aan zijn vertrek uit Sudan 
gedurende langere tijd probleemloos buiten het Nuba-gebergte in het noorden 
van Sudan heeft verbleven. 

Met gedurende langere tijd wordt een periode van tenminste zes maanden 
bedoeld. Met probleemloos wordt gedoeld op de situatie dat er geen aanleiding 
bestaat de betrokkene toe te laten als vluchteling danwel anderszins in het bezit 
te stellen van een verblijfstitel. 

N.B.: de Nuba-bevolkingsgroepen moeten niet verward worden met de Nubiërs, 
die niet in aanmerkbq komen voor een wtv. 

De in het Nuba-gebergte wonende moslims van Arabische oorsprong van de 
Baggara en lellabn stam’ (die weer uit meerdere groepen bestaan, zoals de 
Missiriya, Ta’aisha, Beni Halba, Haruozma, Raeigat, Ma’alin en Kenana), beha- 
ren niet tot de Nuba-bevolkingsgroepen en komen niet in aanmerking voor een 

3 Tof het zuiden van Sudan worden gerekend de deelstaten Noord en Wes*-IJ* el oha7at Wihh (eenheid,, viarap. 
Buheyrat (Meren). Baven~Nijl. longlei. West en Oost Equitoria en Bahr cl lebel. 

Her Nuba-gebergte (lebel an-Nubal Ygt in het adminisuatiet bestuudjke noorden van Sosdao in 4e deelstaat Zuid 
Kardofan ongeveer 70% van de be”dking Mn het Wba-gebergte behoort tot de Zluba-bevoaingsgroepen. 

. ~~- ‘.~A-- ‘.“- A^ n=,.“=ll ..n 1PILlm tan i”YeM, van “crvo,dno naar andere” rkm AC sutlane*r ““erheid ee” “etliYi”“al 
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wtv. 

Het algemeen beleid met betrekking tot contra-indicaties is van toepassing (zie 
Vreemdelingencirculaire B7/15.4.1, TBV ZOGO/ en IND-Werkinst~cties ms. 163 
(Toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag) en 164 (Contra-indicaties in asielza- 
ken). 

Een instructie over het iniz&ken c.q. niet verlengen van verleende WN’S is als 
bijlage 1 bii deze werkinsm~ctie gevoegd. 

In Sudanese zaken geldt geen uitstel-van-vertrek- beleid. 
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Bijlage 1 bij PK-werkbt~Uuctie “C 237 

Insuuctie bltrekki”g/“iet-verlenging wtv 

-gezien bepaalde categorieën Sudanese asielzoekers (Sudanese asielzoekers 
die behoren tot de zuidelijke niet-Arabische bevolkingsgroepen of de Nuba- 
bevo,k@sgroepen6 die langdurig i” het noorden van Sudan hebben verbleven) 
per 8 september 2ooO “iet langer meer in aanmerking komen voor een wtv, zijn 
de korpschefs door middel M” een TBV gefnstmeerd om zake” M” Sudanese 
vvtvhouders voor te leggen aan de IND. 

Aan de hand van de inhoud van het intakegesprek enlof het rapport “a” “ader 
gehoor enlof andere dossierstukken, dient te worden vastgesteld of de betrok- 
kene behoort tot 66” der categorieën die ook thans nog in aanmerking blijven 
komen voor een WN. Indien dat het geval is, dient de korpschef de bijzondere 
aanwijzing te worden gegeven de wtv te verlengen. Indien dit niet het geval is 
moet de wtv worden ingeaokken cq. de geldigheidsduur “iet worden verlengd. 

Omdat de intreWang/niet-verlenging “iet berust op gegevens die de aanvrager 
zelf betreffen, maar op de situatie in het landlgebied van herkomst, hoeft be- 
trokkene niet op grond van art. 47 (niet-verlenging) of art. 49 Awb (hx&king) 
te worden gehoord. Bijzondere individuele omstandigheden kunnen “iet leiden 
tot een besluit om de wtv te verlengen of “iet u7 te tr&ke”. Dat laat onverlet 
dat in uikonderlijke gevallen waarin ernstige twijfel ontstaat over de vraag of de 
betrokkene wel behoort tot een wtv-categorie, horen tot de onderzoeksmoge- 
lijkheden blijft behoren. 

Het besluit tot intrekking c.q. niet-verlenging van de vvtv is een nieuw primair 
besluit waartegen bezwaar openstaat. Bij het besluit tot intrekking c.q. niet- 
verlenging van de wtv, wordt op voorhand bepaald dat het indienen van een 
bezwaarschrift er “iet toe leidt dat de uitzetting achterwege wordt gelaten. 

Indien “aast de innekkinglniet-verlenging van de wtv nog andere procedures 
(beslissing in eerste aanleg, bezwaar of beroep tegen weigering A-statuslvh- 
humanitair) openstaan, dienen die procedures zoveel moeeliik gevoegd te wor- 
de” afgedaan. Het separaat afdoen ka” zich bijvoorbeeld voordoen iadien niet 
kan worden beslist op het bezwaarschrift vanwege een nog lopend onderzoek 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of omdat er nog een hoorzitting 
moet plaatsvinden. De vertrektennijn is afhankelijk van de vertrektermijn in de 
andere procedure, maar bedraagt in beginsel vier weken. 

Hieronder wordt aangegeven hoe afhankelijk van de stand van de procedure met 
deze soort zaken dient te worden omgegaan. Voorbeeldbeschikkingen zullen per 
email aan de i3MO’s van de Regionale Directies ter beschikking worden gesteld, 

6 lot het noorden van sudan worden gerekend de deelstaten Noord. Noord-Darfur. West-Dufur, Zuid-~arhr, moord- 
Kordofan. Wsst-Kordofan. Zuid-Kardofan. Rade Zee. Nijl, Khartoem. El Getira, Kassala. Gedaref. Witw en BL~UWC Nijl, en 
Sennar. Arabische stammen in Noord Sudan zijn onder meer de Ialiin de tirga, de *ggarn. de Habbania. de Homar. de 
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Zaksn mat opcnrlaande bezwarupr odure tegen we&dn.q A-sWu.sl utu 
In zaken waarin reeds een wtv is opgelegd en bezwaar openstaat tegen de 
beslissing om geen A-status of vtv-humanitair te verlenen, dient zo mogelijk op 
het bezwaarschrift te worden beslist. Indien het bezwaar ongegrond wordt 
verklaard, dient in dezelfde beschlldring de wtv te worden ingetrokken. Omdat 
de intrekking van de wtv een nieuw primair besluit is, dient die besch&king te 
worden voorzien van een dubbele rechtsgangverwijzing na het dictum. Tegen de 
ongegrondverklaring van het bezwaar, kan beroep worden ingesteld bij de 
vreemdelingenkamer; tegen de intrekking c.q. niet-verlenging van de wtv kan 
bezwaar worden gemaakt. Ook op het voorblad bij de beschikking dienen de 
twee rechtsgangen te worden vermeld. 

Op voorhand wordt bepaald dat de eventuele indien& bezwaarschrift tegen de 
inuekking c.q. niet-verlenging van de whr, en de evenhzele indiening van een 
beroepscbxift tegen de ongegrondveddating van het bezwaarschrift. niet leidt tot 
het achterwege laten van uiketting. De voorlopige voorziening wordt zoveel 
mogelijk gevoegd met het beroep in de hoofdzaak, waarbij wordt verzocht om 
toepassing van art. 33b Vw (onmiddellijke uitspraak op het bezwaarschrift tegen 
de intrekkinglniet-verlenging van de wtv). 

Zaken met opensraande beroepsprocedure 
In zaken waarin de beslissing over de A-status en vtvhumanitab zich in de 
beroepsfase bevindt, dient de wtv te worden ingetrokken c.q. niet-vedengd, 
waarbij wordt bepaald dat de eventuele indiening van een bezwaarschrift er nier 
toe leidt dat de uiketting achterwege blijft. De voorlopige voorziening wordt 
zoveel mogelijk gevoegd met het beroep tegen de ongegrondverklaring van het 
bezwaarschrift, waarbij wordt verzocht om toepassing van art. 33b Vw (oomid- 
dellijke uitspraak op het bezwaarschrift tegen de intmkking/niet-verlenging van 
de wtv. 

Znken zonder openrtannde procedure waarin reeds een uwu is verleend 
In zaken waarin een wtv is opgelegd en er geen (eerste aanleg, bezwaar- of 
beroeps-lprocedure meer openstaat, wordt de wtv ingetrokken c.q. niet-ver- 
lengd. De eventuele indiening van een bezwaarschrift leidt er niet toe dat de 
uitzetting achterwege blijft. Bij de behandeling van de voorlopige voorziening 
wordt verzocht om toepassing van art. 33b Vw (onmiddellijke oitspraak op het 
bezwaarschrLft tegen de intrekkinglniet-verlenging van de wtv). 
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Etijlage 2 bij Wl Sudan: (niet-uitputtend) overzicht van bevolkingsgroepen 

&(&jm 
Abialaang 
Acholi 
Adok 
Agar 
Aguok 
Aliab 
AluI 
Aml~l~ 
Avukaya 
Awan-Chan 
Awan-Mou 
Azande 
Atuoltl 
Rai 
Balanda Wiri 
Baka 
Bands 
Bak 
Belanda 
Beli 
BtYtEi 
Bongo 
Bar 
Boya 
Bul 
BUIUZI 
Ciec 
Dag0 
Daju 
Didinga 
Dinka 
Dongatmn 
Donyiro 
Fellata 
FOjulU 
Furuge 
Gai Jak 
Gai lok 
Gok 
Gd0 
Jiye 
Jur 
Jw-Man-Anger 
lur-Bel 
Kacbipo 
KakEI 
Kalnua 
KaLu<O 

Kam 
Kongor 
Kreich (Kreish) 
KUX 
KUkU 
Lango 
lamka (Latllho) 
Luach 
bkoro 
Lakoya 
Lolibo 
Lotia 
Lou 
hguali 
LW0 
Mabao 
Madi 
Makaraka 
Mald 
Malu&Giemyang 
Mbaka 
Mhtu 
Morokodo 
MCJCU 
MOrO 
MlllXiU 
MlUle 
Ndogo 
Ngoc 
Ngoc hal Yak 
NUEX 
Ny=w~a 
Nyarwew 
Wgul& 
Ohl 
Padag 
Pan-AN 
Pari 
Plxweng 
Rek 
Sere 
ShRluk 
Sari 
Thwi 
Toposa 
TapOS 
Turkana 
TWiC 
Yllhl 

Zande 

Nuba- bevolkines- 
ilc%P 
Oaju (Dago) 
Fama 
Gfungor 
Heiban 
KatigJi 
KatIa 
Kau-Nyaro 
Koalib 
Klolroogo 
lagowa 
Mt%kiIli 
MO10 
Nyimaog 
Shaat el-Sutei 
Tagoilli 
TalOdi 
Te& 
Temein 
TUmnUn 

LNoordeliike) Ara- 
bische stammen 
Ahamda 
Baggara 
Batahin 
Bederia 
Beni Halba 
Bideyat 
Dar Bakr 
Dar hanid 
F-a 
FaZ= 
Gawama 
Gumoea 
Habbania 
Haar 
Hassania 
Hamma 
HtUlU 
Jaliin (Jaaliyin) 
Jellaba 
Kababish 
KeIXXla 
marga 
Ma’alia 

Maganin 
Manasir 
Messbiyia Humur 
Messiriyia Zumg 
Midoeb 
Muafab 
MiSSkip 
Raishaida 
Rezeigat 
Rufaa 
Rufaa el Hoi 
Rufaa es-Sharq 
Shaigia 
Shula,ya 
Sikim 
Ta’aisha 
Umm-Jalul 
Zeiydayia 

Noordeliike. niet- 
Arabische 
Ahabda (Be@) 
Abri (Nubiers) 
Amara (Beja) 
Bwabra (Nubiers) 
Beja 
Beni-Amer (Beja) 
Bisharin (Beja) 
Damgala (Nubiers) 
Delgo (Nubiers) 
Danagla (Nubiers) 
Dongola (Nubiersl 
Dor (Zaghawa) 
FlX 
Hadendowa IBejaJ 
Halenga (Be@) 
Halfawiyiin 
(Nubiers) 
Kobe (Zaghawa) 
Masalit 
Mabas (Nubiers) 
Nubiers 
Sikhat (Nubiers) 
sukkot 
Tas 
umm-Ali (Fbj.3) 
Umm-Nagi @zja) 
Zaghawa 


